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  مهه طاغوتان در هر زمان و مكان از ◄
  ...پادشاهانفرعون ها و  ◄مهه طاغوتان اعم از زمامداران، آمران، قيصرها، كسرى ها،  از ◄
  ..گذاران و علماي ايشانخدمت از ◄
  ...گهبانان ايشاني استخبارات ونگاه هاپوليس، دستدوستان، لشكريان،  از ◄

  :گوييممي .. به مهه ايشان

  )إنا براءاؤ منكم ومما تعبدون من دون اهللا(
  » پرستيد جبز اهللاچه مى مي از مشا و از آن رهر آيينه ما بيزا«

  ..از قوانني، طرز العمل، دستورها و اصول و مبادئ متعفن مشا بيزار هستيم
  ..نديده مشا بيزار هستيمگچم هاي پر از حكومت ها، حماكم، شعار ها و

  )كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حىت تؤمنوا باهللا وحده(
  »مهيشه تا وقتيكه اميان آريد به اهللا تنها دمشىن و ناخوشىپديد آمد ميان ما و مشا نامعتقد شدمي به مشا و  "

آنـان را در  و ..گردامنگيدن با آنان را عادت خود مي جن ..گمجنگاميكه زنده هستم مي با دمشن تو تا هن
با وجود قهر و خشم خود مبرييد، ! كافران .كنمت هاي آنان را توسط زبامن قطع ميودس ..مأل عام رسوا مي سازم

اهللا به علم و برهانش نصرت دهنده دين، كتاب و رسول خود پس  من به اين ها و خبث قليب مشا دانا است رب
گردهم آيند آن را خراب كرده گر متام انساا و جنيات به ويران كردن آن حق ركن حمكمي است كه او ..است

  )ابن قيم رمحه اهللا( "نتوانند
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  مقدمه

نـان  گاران و شكست دهنده و رسوا كننده دمشپرهيزي را كه كارساز و دوست هلو ستايش فراوان اپاس س
چنانكه ابراهيم عليه السالم اهللا تعاىل : "گفته استپيشواي ما كه يامرب و پو سالم بر  دعاپاكيزه ترين و..دين است

  .است گزيدهگزيده مرا نيز دوست و خليل خود را خليل و دوست خود بر
گذرد و با وجود اينكه دمشنان با وصف اينكه از طبع ونشر كتاب حاضر مدت ها مي .. وسالم دعابعد از 

پريامون كتاب مذكور نقـد و ردي  چ طريف ويل در طول اين مدت از هي اند گان آن زياد هنددهعنه طان ودوو حس
جز يك سلسله سر و صداهاي يب اساس از جانب تعدادي از خمـالفني كـه آن را از زبـان     به من نرسيده است،

  :گذارنيمگرامي مي آن را از نظر خواننده  فشردهسرداران خود نقل منوده اند كه اينك 

يـاد  » حقا كه ابراهيم بسيار نرمدل و بردبار بود«       "أواه حليم"به لقب ابراهيم را اىل اهللا تع: گويندمي   
، و اين منايف دمشين با آنان است كـه مشـا   كه كفار بودند به جمادله برخاست  منوده زيرا وي به دفاع از قوم لوط

  .اصول ثابت اين ملت استذكر منوديد كه دمشين با آنان از 
صلى اهللا عليه وسلم  رسول اهللاپريوي طريقه و ملت مامور و مكلف به اتباع و) مسلمانان(ا م: گويندمي   

  .ما مكلف به اتباع آن مني باشيمشريعت قبل از ما بود، و عليه السالم هستيم، اما ملت ابراهيم
آيت درست  كه در آن از ملت ابراهيم ذكر به ميان آمده مدىن بوده، اين متحنةاملآيت سوره : گويندمي   

گام وجود دولت و بودند، آنان فيصله منوده اند كه فقط در هنگرديده كه مسلمانان صاحب دولت گامى نازل هن
  .متابعت كرده مى شود ملت عظيم ناياز حكومت 

و ايشان با ضعيف قـرار دادن حـديث    شكستانيدن بتها در مكه حديث ضعيف بودهحديث : گويندى م 
  .آن را رد منايندموضوعى كه در قرآن كرمي آمده  مذكور مى خواهند مهمترين

  ..گونه فشرده بايد عرض كنمبناء ب

فَلَما ذَهب عن إِبراهيم الروع وجاءته الْبشرى يجادلُنا في قَومِ (در مورد ابراهيم  عزوجلفرموده اهللا : اوالً
 74لُوط اهأَو يمللَح يماهرإِنَّ إِب نِيبژده به او رسـيد  چون از ابراهيم ترس دور شد واين م« )75-74: هود( )م

  .»جو بود اهللاآرى، ابراهيم برده بار، دلسوز و. در باره ىي قوم لوط جمادله مى كرد با ما
صاحبان جدال داللت منى كند زيرا مفسرين روايت منوده اند كـه  به صحت دعواى وجه  چآيت فوق به هي

بـود  عليـه السـالم   شخص  لـوط   داريجانب بهقوم لوط نبود بلكه  داري ازجانب به عليه السالم اهيمجمادله  ابر

ما يقيناً مردم اين ديار را « )إِنا مهلكُو أَهلِ هذه الْقَرية(: گفتندگاميكه سخن مالئك را شنيد كه مى ازينجهت هن
پنجاه نفر مسلمان وجود داشته باشد ايشـان را  يشان به تعداد در ميان اگر ا! گوييدبه من ب: گفت »تباه كننده امي

  .خنري: گفتندمالئك  د؟هالك خواهيد كر
  چهل نفر باشند؟گر ا: گفتابراهيم 
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  خنري: گفتندمالئك 
  گر بيست نفر باشند؟ا: گفتابراهيم 
  خنري: گفتندمالئك 
  پنج نفر باشند؟گر ده يا ا: گفتابراهيم 
  خنري: گفتندمالئك 
  گر يك نفر باشد؟ا: ابراهيم

  خنري: فتندگ

امـا  : گفتابراهيم « ]32: العنكبوت[ )قَالَ إِنَّ فيها لُوطًا قَالُوا نحن أَعلَم بِمن فيها لَننجينه وأَهلَه(: فتگ

ت خـواهيم  است، يقيناً او وخانواده وى را جنا ما تر مى دانيم كه كى در آجنا: گفتندلوط هم در آجناست، آا 
  .»داد

  ..چيزى است كه آيات قرآن كرمي بدان داللت مى كنداين تفسريى كه مفسران ذكر منوده اند 
اين آيه سوره عنكبوت ت خنستني سوره هود را ابطور مثال آيترين انواع تفسري، تفسري قرآن به قرآن است،  زيرا

  .توضيح و تفسري مى كند

أَهلَهـا   اءت رسلُنا إِبراهيم بِالْبشرى قَالُوا إِنا مهلكُو أَهلِ هذه الْقَريـة إِنَّ ولَما ج(: اهللا تعاىل فرموده است
نيموا ظَالالْ     كَان ـنم ـتكَان ـهأَترإِالَّ ام لَـهأَهو هنيجنا لَنيهن فبِم لَمأَع نحا لُوطًا قَالُوا نيهـا قَالَ إِنَّ فغبِرِين( 

تباه كننده  ما يقيناً مردم اين ديار را: گفتندژده آوردند گان ما به ابراهيم مچون فرستادو «] 32-31: العنكبوت[

ما تر مى دانيم كه كـى  : گفتنداما لوط هم در آجناست، آا : گفتابراهيم . گار بودندامي زيرا ايشان واقعاً ستم
  »گاران استجز زنش را كه در زمره ماند را جنات خواهيم داد است، يقيناً او و خانواده وى در آجنا

  :چند دليل ذيل بودجمادله  ابراهيم در مورد قوم لوط روى ! آرى

وايشـان قبـل از    مهربانتر ونرم دل تر بودنـد  پيغمربان عليهم السالم نسبت به اقوام شان از مهه مردم -1

  .هالكت اقوام شان به هدايت ايشان حريص بودند

پيامرب صلى اهللا عليه وسلم كـه  آيا فقه سليم مقتضى اين نيست كه اين جدال را در روشىن اين فرموده  -2

چه را مى خواهد در قومش به قريش دعوت او را رد منودند فرستاد تا آنهنگاميكه وقىت اهللا تعاىل بادشاه كوه ها را 
پشت ايشان كسى را بريون كند كـه اهللا  وارم از اميد بلكه از اهللا: "وسلم فرمود پيامرب صلى اهللا عليهوى امر كند، 

  .متفق عليه" چيزى را شريك مقرر نكندواحد ويكتا را عبادت كند وبه وى 
چو فهمى مني باشد؟ آيا حسن ادب بـا آنـان   ضى مهتگمان نيكو به ايشان مقپيامربان وآيا تقاضاى ادب با 

پيامربان را دعوت وبرتر بدانيم، برداشت هاييكه  هرتم ارچو برداشت هاى بيممقتضى اين نبوده كه آنان را از مه
گرا بودنـد و در  گويا ايشان باطل نني وامنود مى كند كه چنشان مى دهد، آنان را  شوهآن را م دادهمسخ جلوه 
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خباطر  گرايشان فرستاده نشده اند م در حاليكه اصالً كه مرتكب خيانت شده اند؟برخاستند جمادله به مورد كساىن 
  ..يزارى از شرك و مشركانب

به نصوص احتماىل كه طبـق هـوا و   پس  باطل شان را توجيه كند كه نيافتندچيزى ايشان از داليل صريح 
خواهش شان باشد رو آوردند و آن را به اساس برداشت هاى بيمار خود تاويل منودند تا بدينوسيله نصوص قطعى 

مانند فرموده اهللا تعاىل در سوره ممتحنـة كـه در موضـوع     و حمكمى را كه داللت واضح دارد زير سوال برند،

منكُم وممـا   ؤاَءقَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إِذْ قَالُوا لقَومهِم إِنا بر(صراحت كامل دارد 
اللَّه ونن دونَ مدبعچون ابراهيم و آنانكه مهراه او بودند  دروى نيك الگمشا را  هست هر آيينه«] 6: املمتحنة[ )ت

  .»پرستيد جبز اهللاچه مى مي از مشا واز آنربيزاگفتند قوم خود را هر آيينه ما 
گونه ازين نص حمكم، صريح و واضح قرآن اعراض كردند و به سوى آيت سوره هود كه چآيا مى بينيد كه 

اي ابـراهيم  ( )يا إِبراهيم أَعرِض عن هـذَا (: اهللا تعاىل در آخر آن مى فرمايدآيىت كه گذشت رجوع منودند، قبال 
گردانيده، و شكر و ثناى چه خود گونه شيطان  ايشان را بازيچگريد كه ، به حال اين مردم بن)اعراض كن از اين 

  :گفته شاعرو به  .معبود خود را جبا آر كه ترا به سوى حق مبني هدايت فرموده
و خبواهد تو نيـز  ب تگر را ى رمحن اشك بريزندهلچشمى قرار بده كه هردو از ترس ابراى قلب خود دو "

  "گشتان رمحن استمهانند ايشان خواهى شد، زيرا قلب در ميان ان
گويند شريعت ابراهيم شريعت قبل از ما بود وشريعت قبـل از مـا   اسخ اين شبهه ايشان كه مى پاما : دوم

: روشى را اختيار مى كنند كه مى فرمايـد چه ، ايشان با اين فرموده واضح و صريح اهللا تعاىل شدشريعت ما منى با

)را بإِن هِممقَوإِذْ قَالُوا ل هعم ينالَّذو يماهري إِبةٌ فنسةٌ حوأُس لَكُم تكَان ؤاَءقَد   اللَّـه ونن دونَ مدبعا تممو نكُمم
هكَفَردحو وا بِاللَّهنمؤى تتا حداء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ا بِكُمن      َألبِيـه يماهـرلَ إِبإِالَّ قَـو هـدحو

ربنا الَ تجعلْنا فتنةً  4وإِلَيك أَنبنا وإِلَيك الْمصري  َألستغفرنَّ لَك وما أَملك لَك من اللَّه من شيٍء ربنا علَيك توكَّلْنا

 يمكالْح زِيزالْع أَنت كا إِننبا رلَن راغْفوا وكَفَر ين5لِّلَّذ    ـو اللَّـهجرن كَانَ يمةٌ لنسةٌ حوأُس يهِمف كَانَ لَكُم لَقَد

راآلخ موالْيچـون  ابراهيم و آنانكه مهراه او بودنـد   دروى نيك الگهر آيينه هست مشا را « ]6-4: املمتحنة[ )و

پديد آمد ميان مـا  نامعتقد شدمي به مشا و پرستيد جبز اهللاچه مى مي از مشا و از آنربيزاگفتند قوم خود را هر آيينه ما 
پدر خود را كه آمرزش طلـب  ابراهيم  سخنگر در منها ومشا دمشىن و ناخوشى مهيشه تا وقتيكه اميان آريد به اهللا ت

ما بر تو توكل كردمي و ! رب ما گفت ابراهيم اى  .چيزى عزوجل خواهم كرد براى تو ومنى توامن براى تو از اهللا
ما مكن ما را زير دست كافران و بيامرز براى مـا اى   ربگشت اى ست بازوبسوى تو رجوع منودمي و بسوى ت

نيك كسى را از مشا كه اميـد   الگوی مجاعه ىي مذكور درهست مشا را و. توىي غالب با حكمت ما هر آئينه رب

ثُم أَوحينا إِلَيك أَن (: گونه تفسري مى كنندچايشان اين فرموده اهللا تعاىل را  .»دارد مالقات اهللا را و روز آخرت را
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ا كَانَ ممنِيفًا وح يماهرلَّةَ إِبم بِعاتنيرِكشالْم ابـراهيم را   ملـت مي كه دپس به تو وحى كرس« ]123: النحل[ )ن

پيـامرب  چه بسا احاديث صحيح در سنت و .»كه از احنراف بركنار بود و از مشركان نبود) كسى را(پريوى كن 
السالم اسـت   كه ملت ابراهيم عليه پريوى ملت حنيفبه اتباع و پيامرب اسالم صلى اهللا عليه وسلم وجود دارد كه 

 پيامرب اسالم صلى اهللا عليهبه اين مطلب داللت دارد كه طريقه و روش  وصيه مى منايد، نصوص بيشمارى صراحتاًت
عـني طريقـه   عبارت از بيزارى از كافران و معبودان و شرايع باطل آنان بود، و ايـن   وسلم و اساس دعوت وى

  .ابراهيم عليه السالم و ملت او بود
چند كه در فروع خمتلـف  پيغمربان هرمهه يعىن  »األنبياء أوالد عالت«عليه آمده است كه در حديث متفق 
امي توحيد و لـوازم آن   پريامون آن حبث منودهما در اين كتاب  گترين موضوعى كهو بزر ،اند اما از اصل واحد اند

اشد، البته واضح است كه در مى ب ,و حمكوم منودن دوستان آن بوده پريوان شرككه عبارت از بيزارى از شرك و 
 مربـوط گوييم اين اصل گرديده يا بگوييم اصل مذكور منسوخ اين سخن درست نيست كه ب مورد اين باب دين

  ..پريوان آن يكى استدر باب توحيد و بيزارى از شرك و  پيغمربانزيرا شريعت مهه  شريعت قبل از ما بود

و «]36: النحل[ )في كُلِّ أُمة رسوالً أَن اعبدواْ اللّه واجتنِبواْ الطَّاغُوتولَقَد بعثْنا (: اهللا تعاىل فرموده است

  .»پرهيزيدب طاغوت) عبادت(پرستش كنيد و از فرستادمي كه اهللا را ) به اين فرمان(گمان در هر امىت رسوىل بي

پيامربى را چ هي«، ]25: األنبياء[ )يه أَنه الَ إِلَه إِالَّ أَنا فَاعبدونوما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِالَّ نوحي إِلَ(

شرع  ����» پرستش كنيدپس مرا نيست معبودى جبز من، ) كه(گر اينكه به وى وحى كردمي پيش از تو نفرستادمي م
كا إِلَينيحي أَوالَّذا ووحن ى بِهصا وينِ مالد نلَكُم م  يماهرإِب ا بِهنيصا ومبراى مشـا از  «].13: الشورى... [����و

چيزى را كه به تو وحى كردمي و چيزى را مشروع ساخت كه نوح را به آن سفارش كرده بود، و مهان مهان  دين
  .»..چه را كه به ابراهيمآن

مسلمانان صـاحب دولـت    گرديد كهگامى نازل و در هن گفته ايشان كه آيت ممتحنة مدىن بوده اين -3

  ..بودند
منوده و بدينترتيب نعمت خود  بدون شك اهللا جل جالله دين را براى ما تكميل: گوييمى پاسخ ايشان مدر 

به دليل اينكه اين مدىن و آن مكى اسـت   "ما انزل اهللا"خبواهد در ميان  را بر ما متام منوده است، و امروز كسيكه
آورده نتوانـد از مجلـه   گـر دليلـى   خود از شريعت دليلى بياورد، و ا دعواین تفريق كند، بايد براى اثبات اي

گو دليل خود را ب« )قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني  �: گويان به مشار مى رود، اهللا تعاىل فرموده استدروغ
لت كنـد در  چو باىب بدون كدام قاعده شرعى يا دليلى كه بر آن دالگشودن مهو .»گوييدگر راست مى بياوريد ا
از داليل شريعت حبالـت  مشار كثريى و در اين كار  گشودن باب عظيمى از شر در دين اهللا تعاىل است،حقيقت 

، مـا بـر   موقوف به استطاعت و توان است اين ملت عظيم و اعالن گويند كه اظهاربگر تعطيل در مى آيد، و ا
گرديد كه مسلمانان صـاحب  گامى نازل ن آيت در هنايشان اعتراضى ندارمي لكن ايشان با اين تقسيم بندى كه اي
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، در صورتيكه ابراهيم و ياران وى در ربندبدولت بودند و آيت مذكور مدىن است مى خواهند حكم آن را از بني 
، وىل با وجود آن چاره و صاحب دولت و حكومت نبودندكه مستضعف و بيگفته بودند زماىن اين سخن را علنا 

و ياران  موز آخرت را دارمي از ابراهيبر ما مسلمانان كه اميد رمحت اهللا و رت توضيح فرمود كه اهللا تعاىل درين آي
پيامرب صلى اهللا عليه وسلم بر راه و روش آنـان رفتـار منـود، و    و ترديدى وجود ندارد كه  ..اقتدا كنيمخنبه وى 
 ذکـر  يد و بيزارى از شـرك و ن منودن توحروشمكى و مدىن اش  گاىنموضوع دعوت او در طول زندمهمترين 

 .در اين كتاب ذكر منـوده امي مثاهلاى از آن را  گواه است و ماآن بود كه سريت او به اين مطلب  وزشيت قباحت

قل يا أيهـا   � پريوان آن نيست؟آيا سوره كافرون اعالن براءت و بيزارى از شرك و .. ميرياگر دعوای شان را بپذ
گو اى كافران ب« ]6-1: الكافرون[ �لكم دينكم ويل دين  �: تعاىل ا فرموده اهللات �الكافرون ال أعبد ما تعبدون

خواهم كـرد   عبادتو نه من پرستم چه من مى مى كنيد آن عبادترستيد و نه مشا پچه مشا مى منى كنم آن عبادت
 .»ين مـن اسـت  پرستم مشا را دين مشاست و مرا دچه من مى خواهيد كرد آن عبادتپرستيديد و نه مشا  چه مشاآن

» و هالك باد ابو هلب هالك باد دو دست ابو هلب« ]1: املسد[ �تبت يدا أيب هلب وتب  �: تعاىل آيا فرموده اهللاو

ألكـم  * ومناة الثالثة األخـرى  * أفرأيتم الالت والعزى  �: تعاىل فرموده اهللا ؟؟ وچنني نيستتا آخر سوره .. 
 �إن هي إال أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اهللا ا من سلطان *  تلك إذا قسمة ضيزى* الذكر وله األنثى 

ومنات سومى ىب قدر را آيا مشا را فرزند باشد و اهللا را دختر  آيا ديديد الت و عزى را« ]23-19: النجم[اآليات 

پدران مشا مشا و چند كه مقرر كرده ايد آن را گر نامهاىي ، نيست اين مگاه قسمت ىب انصاف باشداين قسمت آن

إنكم وما تعبدون مـن دون   �: تعاىل مهانند آن است فرموده اهللاو .»چ دليلىهي فرو نياورده است اهللا بر ثبوت آن
گمـان  بي«]98: األنبياء[ �لو كان هؤالء آهلة ما وردوها وكل فيها خالدون * اهللا حصب جهنم أنتم هلا واردون 

گـر  ا. مشا به آن وارد شدىن هستيد) مهه(. پرستيد هيزم دوزخ هستيد مى چيزهاىي را كه جبز اهللاو ) اى كفار(مشا 
  .»مى برند ردر حاليكه مهه در آن براى مهيشه بس به دوزخ وارد منى شدند) گزهر(مى بودند  آهلهاينها 

 ما در اين كتاب اين فرموده اهللا.وجود دارد گرى كه تعداد شان خيلى زياد استو به مهني مضمون آيات مكى دي

وإذا رءاك الذين كفروا إن يتخذونك إال هزواً أهذا  �: پيغمربش را توصيف مى منايد ذكر منوده اميتعاىل را كه 
) گويندو مى (گريند چون كافران ترا مى بينند، ترا جز به استهزاء منى « ]36: األنبياء... [�الذي يذكر آهلتكم 

  .»ف مى زند؟آيا اين است مهان كسى كه در باره معبودان مشا حر

آا اعالن بيزارى مى منايد و به آن گان ه پرستنديعىن ازين معبودان و: �يذكر آهلتكم  �: فرموده اهللا تعاىل
بود؟ در حاليكه آيات مـذكور مجلـه   در مدينه پس آيا اين مهه . كفر مى ورزد و به آن نسبت ىب خردى مى كند

  مكى اند؟
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پيامرب صلى اهللا عليه وسـلم در مكـه   بتان توسط يث شكستاندن عده ىي از آنان بدين باور اند كه حد -4

بارز ترين نشانه هاى اين ملت عظيم را كه در قرآن كـرمي آمـده   پندار نادرست خود ضعيف است، آنان با اين 
  .درهم مى كوبند

روايت شده ثابت ) 184(چنانكه در مسند امام امحد  گوييم كه حديث مذكور به اسناد حسنخنست بايد ب

  .است
قال عبد اهللا حدثين أيب حدثنا أسباط بن حممد حدثنا نعيم بن حكيم املدائين عن أيب مرمي عن علي رضـي اهللا  

. اجلس: "ه وسلميصلی اهللا عل أتينا الكعبة، فقال يل رسول اهللاحىت  ه وسلميصلی اهللا علانطلقت أنا والنيب : "عنه قال
: اصعد علـى مـنكيب، قـال   : وقال فاً، فرتل وجلس يل نيب اهللاين ضعوصعد على منكيب فذهبت ألض به، فرأى م

فإنه خييل إيلَّ أين لو شئت لنلت أفق السماء حىت صعدت على البيت وعليه : فصعدت على منكبيه قال فنهض يب قال
ول متثال صفر أو حناس، فجعلت أزاوله عن ميينه وعن مشاله وبني يديه ومن خلفه، حىت إذا استمكنت منه قال يل رس

، فقذفت به، فتكسر كما تتكسر القوارير، مث نزلت، فانطلقت أنا ورسـول اهللا  "اقذف به: "ه وسلميصلی اهللا علاهللا 
  ".نستبق حىت توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس ه وسلميصلی اهللا عل

ديث بيان منودند، نعيم بـن  پسر حممد به ما حپدرم به من حديث بيان منود، نواده هاى : گفته استعبد اهللا 
من ورسـول اهللا  : حديث بيان منودند كه على رضي اهللا عنه فرمود حكيم مدائىن از ابو مرمي از على رضي اهللا عنه

بنشني، من نشسـتم،  : صلى اهللا عليه و سلم رفتيم تا آنكه نزد كعبه آمدمي، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرمودند
پس از من كوشيدم كه او را بلند كنم، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرا ضعيف ديد،  ،بر شانه هامي باال شد وی

من بر شانه هاى : گويدى شو، على م لندبر شانه هامي ب: گفتو خود بر زمني نشست وبه من پايني شد شانه هامي 
گر خبواهم به افق نداشتم كه اپ چنني مىپيامرب صلى اهللا عليه وسلم مرا باال كرد و من درين وقت ، شدم لندپيامرب ب

سفال يا مـس وجـود    و بر باالى سقف آن جمسمه ىي از تا آنكه بر سقف كعبه باال شدم آمسان رسيده مى توامن
در  لو مى دادم تا آنكه قادر شـدم آن را  عقبشپيش روى و پ و چداشت، من شروع منودم آن را از راست و 

و مثل شيشه بشكسـت،  گندم، گن، آن را افآن را زير بياف: سلم فرمودندگريم، رسول اهللا صلى اهللا عليه ودست 
يدمي تا آنكه در ميان خانه ها متـوارى  بعد از آن از بام كعبه فرود آمدم و با رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مى دو

   .شخصى با ما روبرو شود و اين عمل ما را ببيندشدمي از بيم اينكه 
، جبز ثورى در ميان ايشان ضعيف بـوده  سر حممد اشخاص ثقه و مورد اعتماد اندپنواده هاى : گوميمن مى 

چنانكـه در تـاريخ بغـداد    ونعيم بن حكيم مدائين را حيىي بن معني و عجلـى  .كه از وى در اينجا روايت نشده

: گفته اسـت ) 1/151(عبد اهللا بن امحد بن حنبل در مسند  چنانمه.توثيق منوده استموجود است  )13/303(

من خواستم رسول اهللا صلى  بر بام كعبه بت هاىي وجود داشت،: گفته استعلي رضي اهللا عنه روايت است كه از
تا آنكه مهه بت هاييكه بر سقف كعبه وجود داشت مرا محل منود او پس اهللا عليه وسلم را محل كنم وىل نتوانستم، 
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 )13/302،303(بغدادى در تـاريخ بغـداد    خطيبچنان مه.گر مى خواستم به آمسان مى رسيدمشكستاندم و ا

اسناد : حديث مذكور را عالمه امحد شاكر صحيح قرار داده اضافه منوده است.است مضمون فوق را روايت منوده
  .پيوسته استچه مهم بوده اين است كه قصه مذكور قبل از هجرت به وقوع و آن .آن صحيح است

از رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم به صحت  رگا: يمگفتتاب حديث در اين ك دوروبا وجود اينهمه بعد از و
پـريو ملـت   و زمان استضعاف بت ها را شكستانده باشد، او صلى اهللا عليه وسـلم   دوره مكى نرسيده كه در

پيش نيامـد، و از  از راه مداهنه و سازش با كفار ، و حلظه ىي هم ابراهيمى بود و به قوت تام به آن عمل مى كرد

: گفـت سال اين بود كه مى  13متام هم و غم او در مدت بلكه  عبودان باطل آنان سكوت اختيار ننمودگوىي مبد

سال اقامت  13اينكه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم در مكه ، ]36: النحل[ �اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت  �

پيوسـته  د كرده باشد، بلكه گند ياآن سو كرد به اين معىن نبوده كه مدح و ثناى طاغوت را منوده و يا به احترام
خـود و   ، و با وصف مستضعف بـودن براءت و بيزارى خود را از مشركان و عملكردهاى آنان اعالن مى كرد

اين مطلب بيشتر برايـت   یيمناگر به آيات مكى قرآن كرمي تامل يارانش از معبودان باطل آنان انكار مى ورزيد و ا
  .روشن مى شود

گمان مى كنند، موقوف به فردى باشد كه حكم بـه ضـعيف   ىي نيست كه اين مردم گونه بازينرو مسئله 
حمكمى از داليل شرع گ و داليل صريح و اصول ثابت، و قواعد واهد بزربودن وى شود، بلكه براى اثبات آن ش

  .وجود دارد كه جز شخص منكر و جلوج از آن انكار كرده منى تواند
  "چند كه انساا و جنيات مجع شوند نداردوان كوبيدن آن را هرحق ركن حمكمى است كه كسى ت"

در زمانيكه در زنـدان  و قبل ازينكه اين مقدمه را خامته خبشم دوست دارم موضوعى را به آن اضافه منامي، 
متعلقـات آن منـاظره و   و ) اميـان (پريامون موضوع بودم با بعضى افراد منسوب به يك سازمان سياسى مشهور 

  ..ودمگو منگفت
، و از مجله داليل كه خباطر نصرت عساكر شرك و قـانون  ميان يك تن از سرشناسان وجود داشتآن در 

ود كه حاطب به كفار گمان باو بدين  استناد مى منود قصه حاطب بن اىب بلتعه و قصه ابو لبابه انصارى بود،بدان 
بـا   لیبود، و شدهبا اهللا ورسول مرتكب خيانت ، و ابو لبابه استمنوده جاسوسى منوده با آنان مواالت و دوسىت 

 هيعلگ عساكر شرك و قانون جن، وى تكفري ننمود وصف اينهمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اين دو شخص را
و اين نتيجه را به قياس خود مرتب منوده كـه تكفـري   مينمود پريوان آن را به فعل اين دو صحاىب قياس شريعت و 

گهباىن شرك و قانون بسر مى برنـد و  و ن ربازان شان، آنانيكه متام عمر خود را در راه حفظسطواغيت و  انيحام
جـواز   گ و ستيز اندپريوان آن در جنختت طاغوتان و اعوان آنان را حراست مى منايند و كسانيكه با شريعت و 

كـه   ميمنوداز وى نقل قول  کهيانبلكه زم !گتر از كردار حاطب و ابو لبابه منى باشدندارد، زيرا جنايات ايشان بزر
ايشان را ظامل و فاجر مى داند، از شنيدن اين سـخن برآشـفته    عساكر شرك و قانون را تكفري منى منايد بلكه او
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گاهى ايشان را بـه ظاملـان وفـاجران    چرا تغيري داده امي واو هي اسلوب سخن اوگرديده ما را متهم مى منايد كه 
ممكن است عـده ىي از ايشـان ظاملـان    ": گفته استوقع دفاع از تكفري ايشان توصيف ننموده است، فقط در م

يعىن طبق حال بعضى ايشان، نه به اساس طبيعت عملكرد و يارى رسانيدن شان بـه طواغيـت    "وفاجران باشند
  .پريوان آنگيدن شان عليه شريعت ووجن

به ظلم وفجور، پاهيان شرك سپاه طواغيت وگفت است، از توصيف منودن سشجاى بسى : گفتمبه ايشان 
ه وبراى آنان جاسوسى كـرده واز  گناه مى كنيد، وىل از سخن در مورد حاطب كه با كفار دوسىت منوداحساس 

 ، ومهـني نقطـه  گناه منى كنيداحساس ! !گرديدهقول در مورد ابو لبابه كه در حق اهللا و رسول مرتكب خيانت 
تالش منودند تا ميان ما صلح بوجود بياورنـد و در  در زندان  اي عدهوزمانيكه .ميان ما و ميان ايشان است یيجدا
من بـه  : "گفتمپس به ايشان گفتار شان ثابت يافتيم و ايشان را بر مهان  دپذيرگوىي صورت گفتو ايشان  ما ميان

و متهم  پيغبمر صلى اهللا عليه وسلمگفنت در مورد بعض اصحاب زيرا مشا از سخن  صحبت منودن با مشا ميل ندارم
غيت به ظلـم  اعساكر طو توصيف منودن دمشنان اهللا و ازگناه منى كنيد در حاليكه منودن آنان به خيانت احساس 

فقط بـا مشـا از   به صحبت منودن با مشا ميل ندارمي  عزوجل گند به اهللازينرو سو .گناه مى كنيدوفجور احساس 
نيم، زيرا ما حاال در زندان و در ميان دمشنان اهللا جـل  پرهيز مىكشدن با مشا  مشغولگريمي و از مدارات كار مى 

اصال تـو  : "گفتپنهان داشت به زبان آورد و چه در سينه به خشم آمد و آنايشان گوى جالله قرار دارمي، سخن
به سوى ملت ابراهيمى مردم را دعوت مى كنـد  و كسيكه  كسى هسىت كه بسوى ملت ابراهيمى دعوت مى كىن

، به سوى كسى مردم را فرا مى خواند كه صلح را با يهود و نصارا مى مورد اشتباه است شخص گاه سياستاز ن
و من اين قصه را خباطر اين مطلب آوردم، و اين خبش قصه حمل ".. ندپذيرد، زيرا يهود و نصارا از اوالده ابراهيم ا

  ..شاهد است
پيوند اخوت و برادرى برقرار د تا با يهود كه طواغيت عصر آن را ترويج مى مناين )اوالده ابراهيم( مقوله ىي

، و اين مقوله ىي است كه خباطر ختريب درخت اميان، وحتريف اصـل ديـن و درهـم    با آنان صلح كنند منايند و

ما كان إبراهيم يهوديـاً   �: گويدگروه مى اهللا متعال در رد اين  ..گفته مى شود. .كوبيدن اساسات والء و براء
هم  هيهودى بود و ن هابراهيم ن« ].67: آل عمران[ �ان حنيفاً مسلماً وما كان من املشركني وال نصرانياً ولكن ك

ملىت كـه ميـان   ) ابراهيم ملت(و  »پرست واقعى و مسلماىن بود و از زمره ىي مشركان نبودنصراىن بلكه او يكتا 
ان است، ملىت كه اهللا تعاىل از آن دوستان رمحن ودوستان شيط انيمملىت فرق كننده گند پدران و فرزندان جداىي اف

وكيست آنكه « ]130: البقرة.. [�ومن يرغب عن ملة إبراهيم إال من سفه نفسه  �: مى كندچنني ياد در قرآن 

اين موضوع را در كتاب حاضر به تفصيل .»)كه خود را نشناسد(گر شخص سفيهى گرداند مابراهيم رو ب نيداز 
  .ور منا و به هياهوى خمالفني توجه مكنغ در آن تدبر و.. بيان منوده امي
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و شكسـت   منايـد  از اهللا جل جالله مسئلت مى منامي كه دين خود را نصرت خبشد و دمشنانش را سركوب
  .بدهد

گرداند، و عمل ما را قبول پاهيان آن بدر خدمت اين ملت عظيم قرار دهد، و ما از س ومارا تا وقتيكه زنده هستيم
  .صاحب كرم است ذات ايت خبشندهجالله بيشك او . اه خودش خامته بدهده شهادت در رفرمايد و اجنام ما را ب

  .. وصلى اهللا على نبيه حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  أبو حممد
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: سـورة البقـرة  [ �ومن يرغب عن ملة إبراهيم إال من سفه نفسه  �: چنني مى فرمايداهللا تعاىل از ملت ابراهيم 

رسولش صلی گام خطاب به هنچنان مه) .سفيهىگر شخص گرداند مابراهيم رو ب ملتوكيست آنكه از ( ]130

سـورة  [ �مث أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من املشـركني   �: فرمايدچنني مى  ه وسلمياهللا عل

كه از احنراف بركنار بود و از ) ى راكس(پريوى كن ابراهيم را  ملتمي كه دپس به تو وحى كرس« ]123: النحل

يعىن تنـها راه صـحيح و روش   . را براى ما بيان منودچنني وضوح و روشىن راه با  عزوجلاهللا . »مشركان نبود
ترديد وجود ندارد، و كسيكه به حجت اينكـه  شك و  چو در اين امر هي. راست و مستقيم ملت ابراهيمى است

تباهى براى مسلمانان  فتنه ها و بروز مسري ملت ابراهيمى منجر به رسري دمصلحت دعوت مطرح است و يا اينكه 
ازين  گندى كه شيطان آن را در نفوس عناصر ضعيف االميان مى افگرمى شود و يا به اساس پندارهاى ميان ى دي

ن مغرورى است كه در مورد خـود بـدي   فرد شخص نيا اين بدور از عقل و خرد بوده، و ملت اعراض مى كند
سـالم  نسبت به شيوه هاى دعوت از ابراهيم عليه السالم بيشتر مى فهمد، ابـراهيم عليـه ال  گمان است كه وى 

و بدون « ]51: األنبياء[ � ولقد آتينا إبراهيم رشده � :چنني بيان مى فرمايدشخصى كه اهللا تعاىل تزكيه وى را 

ولقد اصطفيناه يف الدنيا وإنـه يف   �: فرموده است و، »رشد او را داده بودمي) وسيله(پيش شك، ما به ابراهيم از 
 آخـرت گزيدمي و به حتقيق كه او در روز حقا كه ما ابراهيم را در دنيا بر« ]130: البقرة[ �اآلخرة ملن الصاحلني 

پريوى آن دستور متابعت و را به نيلپيغمربان و مرسو دعوت او را براى ما تزكيه منوده و خامت  ،»از صاحلان است
  .روى تابدگردانيده كه از طريقه و روش او وسفاهت وىب خردى را وصف شخصى اده است، د

  :پردازمياكنون به شرح ملت ابراهيمى مى 
  .واحد و يكتا اهللابراى  )كه شامل مهه معاىن اين كلمه است( گردانيدن عبادتخالص  •
 .پريوان آنبراءت و بيزارى از شرك و  •

  :چيز استاساس وقاعده دين اسالم دو : "گويدمى رمحه اهللا  سليمانامام حممد بن 
خبـاطر آن وتكفـري   اين كار ودمشىن ورزيدن  و تشدد و سخىت در عزوجلبيم دادن از شرك در عبادت اهللا 

  "را مرتكب شود كسيكه آن
ه اال واين مهان توحيدى است كه انبياء عليهم السالم مردم را بسوى آن دعوت منودند، و مهني مفهوم، معناى ال ال

  كفر ورزيـدن ، اخالص وتوحيد ويكى دانسنت اهللا تعاىل در عبادت ووالء ودوسىت خباطر دين واولياء او واهللا است
  .بيزارى از هر معبود جز او و دمشىن ورزيدن با دمشنان اوستو
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ى پس سوره اخالص دليل توحيد اعتقاد .اين شيوه توحيد اعتقادى بوده در عني زمان توحيد عملى نيز است
ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تالوت اين دو سوره را به كثرت مـى  . و سوره كافرون دليل توحيد عملى است

  .به قراءت آن در سنت مناز فجر و غريه مواظبت مى كردند زياد اين دو سورهجهت امهيت  منودند واز

� �
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ملت ابراهيمى در عصر و زمانه ما به درس و آموزش توحيـد و شـناخت   كه  استگمان گاهى شخصى بدين 
سكوت و  اظهار بيزارى از باطل ايشانپريوان باطل وچند كه از هر پذيرفتهحتقق  آن گانهنظرى اقسام و انواع سه 

  .باکی ندارد گريدخاموشى صورت 
گز وى را در آتش منى قوم ابراهيم هرچنني بوده باشد، گر ملت ابراهيمى ا: گوييموه مى گرما به امثال اين 

پيش مى آمد واز برخى باطل ايشان سكوت اختيار مى منـود و  از راه مداهنه با ايشان گر بلكه ممكن بود ا گندنداف
ى اكتفا مى منود وآن را بـا  د نظرمعبودان باطل ايشان را حتقري منى كرد وبا آنان اعالن دمشىن منى كرد، وبه توحي

در شكل والء و براء، دوسىت ودمشىن خبـاطر  واز صورت نظرى به واقعيت عملى كه  به خوانش ميگرفت پريوانش
بـرويش   را گرفت بدون ترديد متام دروازه هاپيش مى چنني روشى را در گر او است در منى آورد واعزوجل  اهللا

تاسيس مى كردند تـا توحيـد   چنانكه در عصر ما وجود دارد برايش را  گشودند، و شايد مدارس و معاهدىمى 
بر آن نصب مـى كردنـد و آن را   گى را وبسا اوقات شايد لوحه هاى بزر. نظرى در آن تدريس وتعليم مى شد

، اين كار ها به ايشان ضرر منى رساند گذارى مى منودندمدرسه يا معهد توحيد يا دعوت و اصول دين و غريه نام 
چنـد كـه ايـن    هر .گاميكه از شكل نظرى به واقعيت و تطبيق در نيامده تاثريى به ايشان وارد منى كندتا هنو 

در موضوع اخالص، توحيد و دعوت بـه دسـت نشـر     رسايل ماسترى و دكتوراهزاران و مدارس  پوهنتون ها
اسـناد عـاىل حتصـلىي     آنحاملني آن را رد منى كنند، بلكه از اين اقدامات متجيد به عمل مى آرند و به . پاردبس
عطيه مى كنند، بشرط اينكه با باطل، حال و واقعيت ايشان معارض گ هاى بزر بهادت نامه ها و لقجوايز، ش,

  .واقع نشود و تا وقتيكه به مهني وضعيت مسخ شده باقى باشد
نيست كه شخصى  گز قابل تصورهر: "مى نويسد" الدرر السنية"شيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن در كتاب 

گفته منى به وى توحيد را بشناسد و به آن عمل كند وىل با كافران دمشىن نورزد، و كسيكه با ايشان دمشىن نورزد 

  ].167جزء اجلهاد ص " [شود كه توحيد را شناخته و به آن عمل منوده

تعرض و ول قريش و و سبك مشردن عق گر در آغاز دعوت از حتقري، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اچنانمه
 گر او صلى اهللا عليه وسلم آياتى را كه در آن حتقري و عيبجوىيو ا ديخودداری می ورز عيبجوىي معبودان آنان
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چنان و مهگرديده وليد و غريه نازل  ابو هلب و سرزنش در چون الت، عزى و منات و آياتى را كهمعبودان آنان 
كه اين نوع آيات به كثرت وجود  اعالن براءت و بيزارى مى كند انو دين و معبودان ايش كه از ايشان آياتى را

بدون ترديد كفار  -است منزهاو ازين كردار در حال که  –كتمان مى منود  و غريه" كافرون"دارد مهانند سوره 

 .قريش با او مهنشني مى شدند و او را مورد نوازش و اكرام قرار مى دادند و بسوى خود نزديكش مى كردند
كه در سريت به تفصيل از  يگز اذيت هاى خمتلفو هر افگندندگز در حالت سجده بر سر او شكمبه را منى روه

سخىت ها وحتمل به سوى مدينه گز به هجرت منودن از مكه وهر. آن تذكر به عمل آمده به وى دست منى داد
در سرزمني شان در امن  پيدا منى كرد، وبا ياران ودوستان خودنياز  دشوارى هاى طاقت فرسامشكالت وو

پريوان آن در خنسنت پريوان دين ودمشىن باطل وهلذا قضيه مواالت ودوست داشنت دين و. وسالمت باقى مى ماندند
، وخباطر مهني گردانيده شدفرض شدن مناز، زكات، روزه وحج باالى مسلمانان فرض پيده دم دعوت قبل از س

  .گرديدگري مسلمانان ، اذيت و ابتال دامنبيذتعمواالت و معادات 
بايد غـور   شخص عاقل: "مى نويسد" الدرر السنية"شيخ محد بن عتيق در يكى از نامه هاى خود در كتاب 

باشد كه قريش را به بريون منودن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و يـاران او از   یجستجوى سببدرو  و فكر كند
وم است كه كفار قريش زماىن ايشان را از مكه اخراج كردنـد  و معلمكه كه ترين نقطه زمني است وادار منود، 

پدران ايشان تصريح منودند، ايشان از رسول اهللا صلى اهللا عليـه  گمراهى كه ايشان صراحتا به عيب جوىي دين و 
پيشكش به تبعيد از وطن شان دستربدار شود واو را در صورت قبول نكردن اين  خواستند كه از عيبجوىي معبودان

و ياران او از شدت اذيت رساىن مشركان به او شكايت بردند، رسول اهللا صلى اهللا عليـه و سـلم   يد منودند، د
گـاهى بـه   چگرفته بودند توصيه منودند، هيمورد اذيت قرار به كساىن كه قبل از ايشان  ءايشان را به صرب و اقتدا

 را كه وطىن بريون شدن ازترك كنيد، بلكه را  عقول ايشان سبك مشردنگفت كه عيبجوىي دين مشركان وايشان ن

لقد كان لكـم يف رسـول اهللا   � .آن را اختيار منود و مفارقت گزيدترين نقطه روى زمني است با ياران خود بر
براى مشا واقعاً رسول اهللا صلى اهللا عليه و سـلم   « �أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر وذكر اهللا كثرياً 

جزء اجلهاد  »اهللا وروز آخرت است واهللا را بسيار ياد مى كند) ثواب(ىي است، براى كسيكه آرزوى او منونه نيكو

  .199ص
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از راه  ييا با اسالم اظهار مى كنند يرضايت و خوشنودى خود را از اسالم هر زمان و مكان در طواغيت
آن  وبـرای پا كنند و آن را در كتاب ها وجمالت نشر مناينـد  و به نام آن كنفرانس ها بر نديايم شيپصلح و آشىت 

پـر واز واقعيـت   بال و  گ و ىبچشم، لنکورچو انسان  باشد كه مهديىن که كنند، ها تاسيس پوهنتونمعاهد و 
 ومعبودان ومناهج باطـل ايشـان  واظهار دمشىن با ايشان  و از مواالت مؤمنان وبيزارى از دمشنان دينايشان بدور 
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روى مسئله توحيد تاكيد سعودى مشاهده مى كنيم، دولىت كه  نظامگونه واضح در بما اين حقيقت را .باشد بدور
به حماربت قربها و اهـل   ءبه فضيلت مآب ها و تشويق علما احترامنشر كتب توحيد وزياد مى كند و مردم را به 

 گها وغـريه چشم و مصيبت وشرك درختان وسنگردن براى دفع زخم در ها ه آويزان منودن مهرتصوف و شرك 
زيرا مى داند كه  ومردم را با اين كردار خود فريب مى دهد، و ازين نوع فعاليت ها هراسى ندارد تشجيع مى منايد

ـ وتا زمانيكـه مه . گذاردهاى داخلى و خارجى آن اثر مى  سياست اين كار ها به آن زيان منى رساند ونه به و چ
مسـاعدت،   موردچنني اوصاف توحيدى با  ختت هاى ايشان استتوحيد ناقص جتريد شده و بدور از بادشاهان و

وامثال جهيمان رمحه اهللا كه ماالمـال  " جهيمان"پس نوشته هاى چنني نباشد گر وا شان استيا پشتيباىنتشويق و 
بـا  چرا آن را تشويق ننمـود؟  ؟ و چرا حكومت اين نوشته ها را كمك نكرد كجاست؟ وسرشار از توحيد است

 و هـواى  يا اين توحيد، توحيدى بود كه با مـزاج . وصف آنكه در اين نوشته ها حكومت را تكفري ننموده بود
و موضـوع والء  گويـد  مى ، زيرا وى در نوشته هاى خود در امور سياست سخن طاغوتان عصر خمالفت داشت
  .ار مى دهدارزياىب قرحبث و وبراء، بيعت وامارت را مورد

��2 ������*�دن�#�1و�א0%���د()�� �
راه جنات و رهاىي از مواالت و دوسىت مرتدان و اهـل  "شيخ عالمه محد بن عتيق رمحه اهللا در كتاب خود 

گانه پنجني و اداى مناز هاى به تلفظ شهادتكه وقىت قادر  پندارندچنني مى گاهى بسا از مردم "  :مى نويسد" شرك
چند كه در بني مشركان و بدون ترديد دين خود را ظاهر منوده اند هرمسجد منع كرده نشوند  باشند و از رفنت به

وبايد بدانيد كه .ايشان ندانسته اند كه زشت ترين غلطى و اشتباه را مرتكب شده اندتدان قرار داشته باشند، اما مر
 منيشود پنداشتهاظهار كننده دين خود  گامهنآن سلمان تاو م ...كفر نظر به تعدد مكفرات انواع و اقسامى دارد، 

گرديده با آن خمالفت نكرده است و به دمشىن و بيزارى مشهور  درماحولشتا آنكه هر خبشى از خبشهاى كفر كه 
گويند كـه  اظهار دين اين را : "گويدمى " الدرر السنية"موصوف در كتاب  چنانمه ."از آن تصريح ننموده است

و ميالن بسوى آنـان   از دوسىت آنان را منايد و از آنان بيزارى جويد و خود راىي دين ند و عيبجوآنان را تكفري ك
جزء اجلهـاد  " اظهار دين مشرده منى شودمناز ها به تنهاىي  خواندناجتناب منايد، اما گهدارد، و از مهنشيىن با آنان ن

  .196ص 

  :گويدمى  76،77ص " عقود اجلواهر"و شيخ سليمان بن سحمان در ديوان 

منايىودمشىن وعـداوت  گروه كفار اند تصريح كه آنان اظهار دين اين است كه به كفر و مشخص منودن "
گز كاىف نبـوده و نـه آن   دمشىن ورزيدن و دوست داشنت قلىب هر، اى صاحبان عقل ورزيدن آشكار با آنان است

  "اىنبه آنان بدان معيار آن است كه دمشىن خود را علىن و آشكار، ليكن معيار است



[ يابومحمد المقدسعالمه   ]ملت ابراهيم عليه السالم[ [

 

  
16 

 

  

ى ادعـو : "مـى نويسـد   141صفحه " السنيةالدرر"كتاب  ازهاد اجلشيخ اسحاق بن عبد الرمحن در جزء 

پندارد كه اظهار دين اين اسـت كـه از   چنني مى گرفته از نزدش بصريت و بيناىي قلىب او را  عزوجل كسيكه اهللا
 گاه عقل و شرع مردود است،او از ن پنداربوده و اين  عبادت، درس و تعليم منع كرده منى شود يك دعواى باطل

گرينـد زيـرا   نسكونت دارند دست كم  و بايد اين حكم باطل را كسانيكه در كشور هاى نصارا، هنود و جموس
  .."مناز، اذان و تدريس در كشور هاى آنان موجود است

  :گفته شاعرىو به 
  و سكوت از مردم است ردن منازگذاو " حى على الفالح"گفنت گمان منوده اند كه دين فقط لبيك ايشان "

از هـر   ءو برا ءاما دين جز دوسىت، دمشىن، وال و آميزش و صلح با كسى كه با اهل دين دمشىن منوده است
  "اشدگار منى بگنهگمراه و انسان 

، يدگاه اسالم را نسبت به اهل زمانه خود بدانگاه مى خواهيد جايهر: "گويدبن عقيل رمحه اهللا مى  ءابو الوفا
وليكن  ،مبينيد در حج گفنتلبيك  در هنگامناله و فرياد ايشان ايشان نزد دروازه هاى مساجد و به  ازدحام به

پناه بريد و به حبـل اهللا  به قلعه دين پس گونه ايشان با دمشنان شريعت سازش كرده اند، چگريد كه به اين بن
هوشيار باشيد، زيرا ترين طاعىت نان خمالف او گ بزنيد، و با دوستان مؤمن اهللا مهراه شويد، و از دمشچناملتني 

كه بنده را به اهللا تعاىل نزديك مى سازد دمشىن ورزيدن با كسى است كه خمالفت اهللا و رسـول را منـوده، و   

  ]238الدرر السنية جزء جهاد ص " [جهاد منودن عليه او توسط دست، زبان و قلب به اندازه امكان است

پريوان آن مواالت و دوسىت دين اهللا تعاىل و نصرت ويارى دوستان او ى از شرك و در مقابل براءت و بيزار
است، تا اينكه قلبها يكجا شده و صفها مسـتحكم   يشان وعلىن وآشكار منودن آنت وخري خواهى براى انصيحو 

ـ  ب بايدوگردد،   انرادران موحد خود را كه از جاده صواب منحرف شده اند سرزنش كنيم و در نصـيحت ايش
مسلمان نسبت بـه  .. است انتقاد مناييم  ءى ايشان را كه خمالف راه و روش انبياشدت به خرج دهيم و روش ها

گـرى  مهانند هردو دست انسان است كه يكى دي گويدرمحه اهللا مى ه يميابن ت چنانكه شيخ االسالمگر مسلمان دي
پيدا مى شود كه فرجام نيكو از شدت و سخىت چيزى نياز به كاربرد  چركدور منودن  خباطر گاهىو  را مى شويد

چ حاىل از احوال وبه هي. پاكى آن استگهدارى سالمت دستها و ن ,دارد، زيرا مقصود از استعمال شدت وسخىت
م، زيرا مسلمان بر مسلمان حق مواالت و دوسىت دارد براى وى اجازه منى دهي بطور كامل بيزارى از مسلمانان را
اهللا تعاىل شان و مرتلت ايـن حـق را خيلـى     .و بريون شدن از دايره اسالم قطع منى شود كه جز به سبب ارتداد

  ].73: األنفال[ �إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري  � :گ قرار داده مى فرمايدبزر

نه از خود وى بلكه اصل مواالت و بدعت و احنراف وى بيزارى الزم است، ,از باطل ,اما مسلمان منحرف
گ بـا مرتـدان   احكام جن از باغيان و امثال ايشانگ با آيا منى بينيد كه احكام جن. وسىت با وى باقى مى باشدد

زيـادى از كسـانيكه    مشارچنانكه گردانيم، خوشحال  راوما منى خواهيم طاغوتان و سركشان . خمتلف مى باشد
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اين كار را مى كنند، و در مسئله  گرديدهخمتل در عصر كنوىن منسوب به اسالم اند و ميزان والء و براء نزد ايشان 
از بلكه  ومردم را از ايشان هشدار دادند پيموده اندراه افراط را براءت و دشنام خمالفني شان كه موحد نيز هستند 

عليه خود شان  ، عالوه بر آن عناصر بيباك و مسئولني دولىت راعليه آا نوشتندخمالف اسالم طريق صفحات جرايد 
هاى ظاملانه عليه ايشان ودعوت شان بـا   در فيصلهگران وحىت تعداد زيادى از اين دعوت. وت شان شورانيدندو دع
شركت منودند، مـثال در   دن اامات دروغني و ىب اساس و ترتيب فتواها به غرض ريشه كن ساخنت ايشانيپانچس

گتر از خطـر يهـود و   سته بر اسالم بزرگروه باغى يا خوارج هستند، يا خطر اين داين : گفتندمورد ايشان مى 
گر يكى از خمالفني شان كه از مجله مسلمانان است در اسـارت  ، من تعداد زيادى را مى شناسم كه انصارا است

كار خوىب در حق او مى كنند، و امثـال  : گويندپروا ندارد، يا مى كار خوىب شد، : گويند، مى طاغوتان مى افتد
ز ايشان را هفتاد سال در قعر جهنم فرو مى برد سخناىن كه خودش منى داند و به آن اين سخنان كه احيانا يكى ا

  .توجه مبذول منى دارد

�
�د����	���+�*�ن�و��32دאن���ن�אز�א��ل���
�א	�א����א& �

گران عصر مـا در مـوردش   چيزى كه اكثر دعوتترين مگى هاى ملت ابراهيم و مهژاز خصوصى ترين وي
  :ندامور ذيل ا بلكه اكثريت شان آن را ترك منوده و از بني برده اندتقصري عظيم منوده اند 

  .اظهار براءت و بيزارى از مشركان و معبودان باطل آنان
  .اعالن كفر و انكار از ايشان، معبودان و قوانني شركى آنان

و  گردنـد بر عزوجل اظهار عدوات و دمشىن با آنان و با اوضاع و احوال كفرى آنان تا زمانيكه بسوى اهللا
  .ورزند اعالن بيزارى منايند و بدان كفرمهه قوانني شركى را ترك كنند و از آن 

قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنـا بـرءاؤا    �: اهللا تعاىل فرموده است
 �داً حىت تؤمنوا بـاهللا وحـده   منكم ومما تعبدون من دون اهللا كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أب

گفتند قوم خود را هـر  چون پريوى نيك با ابراهيم و آنانكه مهراه او بودند هر آيينه هست مشا را « ]4: املمتحنة[

پديد آمد ميان ما و مشا دمشىن و ناخوشى نامعتقد شدمي به مشا و  پرستيد جبز اهللاچه مى از مشا و از آن ميزاريآيينه ما ب
  .»تيكه اميان آريد به اهللا تنهامهيشه تا وق

اهللا تعاىل مسلمانان را از مواالت و دوسىت با كفار منع فرمود اين امـر  : "گويدعالمه ابن قيم رمحه اهللا مى 
از آنان گريد واز آنان بيزارى جويده شود وبا اعالن دمشىن در هر حال مقتضى آن است كه با آنان دمشىن صورت 

  ].3/69فوائدبدائع ال" [دورى جسته شود

دريـن آيـت   گرديد، ويعىن ظاهر وآشكار ) وبدا(فرموده اهللا تعاىل : "گويدشيخ محد بن عتيق رمحه اهللا مى 
گاهى چون انسان ، حمل غور و فكر است، زيرا عداوت نسبت به بغضاء مهمتر است "ءبغضاال"بر  "ةعداوال"تقدمي 
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ه درين صورت واجىب كه بر وى است ادا ننموده است و با مشركان بغض مى كند اما با ايشان دمشىن منى ورزد ك
است كه عـداوت و بغضـاء    حتمیچنان مه واجب وقىت ادا مى شود كه عداوت و بغضاء هردو را عملى منايد،

و منايان شـود،   سودى ندارد تا آنكه آثار و عالمي آنگر بغضاء متعلق به قلب باشد ا.برجسته، ظاهر و منايان باشد
سبيل النجاة والفكاك من مواالة املرتدين ( ".گرددممكن است كه بغضاء با عداوت و مقاطعه قرين  اين وضع زماىن
  )وأهل اإلشراك

بغض قلىب با مشركان كاىف منى باشد، بلكه اظهـار عـداوت و   : "گويدشيخ اسحاق بن عبد الرمحن مى * 
به اين بياىن كه بعد از : گويدمى  ذشتگ بغضاء نيز الزمى است، موصوف بعد از ذكر آيت سوره ممتحنه كه قبالً

واين اظهار دين گرديد، يعىن ظاهر و هويدا  �بدا بيننا  �: آن بياىن نيست توجه كنيد، زيرا اهللا تعاىل فرموده است
معناى عداوت اين اسـت   پس تصريح به عداوت وتكفري آشكار آنان وجداىي از آنان حتمى والزمى است،است، 

چنانكه اساس براءت مقاطعه به قلب، زبان وبدن است، وقلب گريز ازكافر باشد ر شدن وكه بايد مسلمان در دو
ـ الدرر[ " .البته اختالف ونزاع در اظهار اين عداوت استگز ازعداوت كافر ى منى باشد، مؤمن هر ص ه نيالس

  ].جزء جهاد 141

مى  گذشت ره ممتحنة كه قبالپريامون آيت سو) مؤلف كتاب فتح ايد(شيخ عالمه عبد الرمحن بن حسن * 
پيغمربان را جهت تبليـغ آن فرسـتاده و   اهللا تعاىل  كه كسيكه در اين آيات غور و فكر منايد توحيدى را" :گاردن

كـه عبـارت از جـاهالن مغـرور و      پيغمربانو حال خمالفان  اطر آن نازل كرده مى شناسداى خود را خبكتا
پيغمرب صلى اهللا عليه وسلم مردم قـريش را  دعوت  ذكر از هنگام ليمانسحممد بن  "يانكاران اند خواهد شناختز

كه عبارت از ياد منودن معبودان به عدم نفع و زيان رساندن و اينكه گذشت چه كه در آن ميان آن بسوى توحيد و
چنـد  هروقىت اين مطلب را شناخىت كه اسالم شخص " :گفته است "پيغمرب را دشنام تلقى كردندگفته ىي آنان اين 

درست منى شود تا آنكه با مشركان دمشىن ورزد و به عداوت وبغض بـا  واحد و ال شريك بداند  كه اهللا تعاىل را

ال جتد قوماً يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا  �: ايشان تصريح منايد، چنانكه اهللا تعاىل فرموده است
ومى را كه اميان دارند به اهللا وروز آخر به اين صفت كـه دوسـىت   خنواهى يافت ق« ]22: اادلة[ �... ورسوله

وقىت اين مطلب را به خوىب دانسىت، و فهميدى كه تعـداد   »..رسول او با كسيكه خالف كرده است با اهللا كنند 
گيـزه ىي  چه عامـل وان پس چنني نباشد گر و ا زيادى از كسانيكه دعواى دين دارى مى كنند آن را منى شناسند،

، اسارت و هجرت بسوى حبشه با وجود آنكه او مهربـان  تعذيببه صرب منودن بر  را جود داشت كه مسلمانانو
اين كار را گونه چاو  گر براى ايشان رخصىت را مى ديد آنان را رخصت مى داد،گيخت، و ابر انبود  ترين مردم

ومن الناس من يقول آمنا باهللا فـإذا أوذي   �: : مى كرد در حاليكه اهللا جل جالله بر وى اين آيت را نازل منوده
به اهللا اميـان آوردمي  : گويداز مردم كسى هست كه مى « ]10: العنكبوت[ �يف اهللا جعل فتنة الناس كعذاب اهللا 

وقىت در مورد  .»پنداردچه را از مردم متحمل مى شود مانند عذاب اهللا مى چون در راه اهللا به او اذيىت رسد آناما 
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چه حكم خواهد بـود،   گر با قلب خود نيز موافقه كردهپس ابان موافقه كرده است اين حكم باشد كسيكه به ز
پشـتيباىن  و گفتار وكردار با آنان بدون اينكه تكليف و اذيىت به وى رسيده باشد موافقـه كنـد  يعىن كسيكه با 

ند و از كسانيكه با آنـان خمالفـت   د و از آنان و كسانيكه با آنان موافقت منوده اند دفاع كمنايومهكارى آنان را 
السنية  الدرر[ "؟گونه خواهد بودچحكم شرع در مورد  امروز مهني طور است چنانكه واقعيت ورزند انكار كند

  ...گويا در عصر و زمان ما سخن مى راىنگفىت، چه خوب : گوميمن به ايشان مى ] 93اجلهاد ص  جزء

چيزى كه آن ما و مشا را به  بدان، اهللا تعاىل: "مى نويسد" سنيةالدرر ال"شيخ حممد بن عبد اللطيف در كتاب 
چ بنده ىي صحيح و درست منى شود را دوست مى دارد و از آن راضى مى شود توفيق بدهد، يقيناً اسالم و دين هي

تعـاىل  ودوستان او مواالت ودوسىت كنـد، اهللا   ءو با اوليا عداوت ودمشىن ورزد گر اينكه با دمشنان اهللا و رسولم

: التوبة[ �يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على اإلميان  �: فرموده است

جزء اجلهاد  [ »گرييدگزينند، دوست مپدران و برادران خود را در صورتيكه كفر را بر اميان براى مؤمنان، « ]23

  ]208ص

چنانكه عموم آيات قـرآن و  واين طريقه وروش دعوت آنان بود، . تاس مرسلنياين عقيده دين مهه انبيا و 
) والذين معـه : (فرمايدكه مى  آيه سوره ممتحنةچنان مه. پيغمرب صلى اهللا عليه وسلم بدان داللت مى كنداحاديث 
ـ آيت مـذكور را اين كساىن بودند كه بر دين وملت ابراهيم عليه السالم بودند، واكثر مفسرين  نييعىن مرسل نني چ

  .تفسري منوده اند
گمان چنانكه جاهالن اظهار دين بدين شيوه مى باشد، نه : "گويدحممد بن اللطيف بن عبد الرمحن مى  امام

با فعـل  واداى نوافل هر اندازه كه خبواهد اجازه دهند  او را به مناز وتالوتو كنند، وقىت كفار او را ترك كنندمى 
بيزارى از مشـركان  بوده زيرا كسيكه به دمشىن و گمان غلط فاحشاين  ،اين اعمال اظهار كننده دين خود است

گى كند، بلكه او را يا به قتل مى رسـانند و يـا   به وى اجازه منى دهند كه در ميان شان زندكند كفار تصريح مي

ل الـذين  وقـا  �: چنني حكايت مى كند كه اهللا تعاىل از كافرانچنان، گر راهى را بيابند او را اخراج مى منايندا
يقيناً : گفتندپيامربان خود كافران به «] 13: إبراهيم[ �كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن يف ملتنا 

  .»گرديدما بر ملتمشا را از زمني خويش بريون مى كنيم، يا بايد به 

لتعودن يف لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو  �: چنني حكايت مى كند قوم شعيب و از
را كه با تو هستند ازشهر خود بريون مى رانيم يا  یوكسان مؤمن شعيب يا گمان توبي«] 88: األعراف[ �ملتنا 

  .»گرديدما باز  ملتاينكه مشا به 
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إم إن يظهروا عليكم يرمجوكم أو يعيدوكم يف  �: گفتندو از اصحاب كهف حكايت مى منايد كه ايشان 
گسار يا مشـا را بـه   گر ايشان بر مشا دست يابند مشا را سنواقعاً ا«] 20: الكهف[ �دا ملتهم ولن تفلحوا إذاً أب

  .»گار خنواهيد شدگز رستگاه هرگردانند و آنخود بر مى  ملت
پيغمربان به دشنام دادن دين و عيبجوىي پيغمربان و قوم شان وقىت شدت نيافت كه  ميانآيا عداوت و دمشىن 

  ].207جزء اجلهاد ص -الدرر [ ".تصريح منودند معبودان آنان

اينست ملت ابراهيم كه اهللا تعـاىل  : "گاردشيخ سليمان بن مسحان در تفسري آيت سوره ممتحنة مى نچنان مه

وكيست آنكه از « ]130: البقرة[ �ومن يرغب عن ملة إبراهيم إال من سفه نفسه  �: در مورد آن فرموده است

مسلمان است تـا بـا دمشنـان اهللا    بناء بر  .»)كه خود را نشناسد(ى گر شخص سفيهگرداند مابراهيم رو ب ملت
گزيند و با آنان دوسىت ومهزيسىت و بكلى دورى واز آنان  دمشىن ورزد وعدوات خود را با آنان اظهار كندعزوجل 

  ].، جزء اجلهاد، الدرر السنية221ص [ " .آميزش نداشته باشد

أنـتم  * قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون  �: گويدالسالم خرب داده مى  ابراهيم عليهاز رمي قرآن كاهللا تعاىل در 
پدران و چه را مشا و گفت آيا نديد آن« ]76-75: الشعراء[ �فإم عدو يل إال رب العاملني * وآباؤكم األقدمون 

  .»عامليان ربگر يديد مهاا مهه به من دمشن اند، مپرستيشينيان مشا مى پ

 �إبراهيم ألبيه وقومه إنين براء مما تعبدون إال الـذي فطـرين فإنـه سـيهدين     وإذ قال  �: ومى فرمايد
پرستيد چه مشا مى واقعاً من از آن: گفتپدر خويش و قوم خويش و به ياد آوريد كه ابراهيم به « ]27: الزخرف[

  .»گر آن ذاتى را كه مرا آفريده واو يقيناً مرا رهياب مى سازدم بيزارم
حمققاً اهللا تعاىل بيزارى از شرك ومشركان وكفر ورزيدن بـه  : "گويدن بن حسن مى شيخ عالمه عبد الرمح

فبدل الذين ظلموا قوالً غري الذي قيل هلـم   �: گردانيده استآنان ودمشىن وبغض آنان وجهاد عليه آنان را فرض 
پس ايشان كفار را  ،»دندگفته شده بود تبديل كرچه به ايشان گاران آن كلمه را بغري آناما ستم« ]59: البقرة[ �

با مؤمنان بغض نصرت و يارى خواستند وگ عليه مؤمنان از ايشان پشتيباىن آنان را منودند و در جنيارى دادند و 
  ".چنانكه كتاب و سنت در جاهاى متعدد داللت مى كند با اسالم در تناقض استچيزها وكينه روا داشتند، واين 

آن اينكه ملت ابراهيم آخـرين  مطرح مى كنند،  گان در فتوا شبهه ىي رااينجا تعداد زيادى از شتاب كننده 
اما بـراءت و  مرحله از مراحل دعوت است كه مراحل خنستني آن تبليغ حكيمانه و جدال به طريقه احسن است، 

تى عداوت وبغض با آـا در صـور  بيزارى از دمشنان اهللا جل جالله ومعبودان آنان وكفر ورزيدن به آا واظهار 
مـا   .پايان يابدمهه شيوه هاى نرمش و حكمت پناه مى برد كه چيزها كه الزمه ملت ابراهيم است گر به اين دعوت

د آمده كه ملت ابراهيم در نظر اين دسته مردم واضـح  پدياين اشكال خباطر اين  :گوييممى  عزوجلبه توفيق اهللا 
چنـان  مه .دعوت معاندين آنان بودهر ابتداًء و شيوه ه، و به سبب خلط و متييز نكردن ميان شيوه دعوت كفابودن
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پس ملت ابراهيم من . ، روشها و قوانني باطل آنان استموقف مسلمان در برابر معبودان مياناين مهه و  ميانفرق 
زيـرا ايـن   . گنده شودبه تاخري اف نبايدحيث اينكه اخالص عبادت براى اهللا واحد وكفر به هر معبود غري اوست 

ام معاىن كلمه ال اله اال اهللا بوده كه شامل نفى و اثبات است، و اين مفهوم اساس دين و حمور دعوت انبيا مفهوم مت
  :اشكال بطور كامل از تو دور شود به دو قضيه توجه منااست، و خباطر اينكه  مرسلنيو 

زى است كه به تـاخري و  چيبه آا قضيه براءت و بيزارى از طواغيت و معبودان غري اهللا و كفر ورزيدن : اول
  .بايد علىن و آشكار كرده شودبلكه از آغاز راه . گنده منى شودتعويق اف
گر بر باطل خود اصرار منايند و تفصيل و توضيح خود مشركان است ا ت و بيزارى ازقضيه دوم براء: دوم

  :اين موضوع بشرح ذيل است
چـه ايـن   ز اهللا تعاىل عبادت مى شوند، كه عبارت از كفر ورزيدن به طواغيت است كه ج: قضيه خنست

شرايع و قوانني سـاخته  يا و ، يا قرب و درخت، گ باشند، يا آفتاب و ماهتابطواغيت بت هاى ساخته شده از سن
اينست كه با مهه اين معبودان اظهار كفر، عداوت و  و مرسالن ءو دعوت انبيا ملت ابراهيمالزمه ىي . بشر باشند

ن آا كاسته شود، و احنراف و نقصانات و عيوب آا از آغاز راه آشكار كرده شـود،  أشواز قدر  بغض شود، و
 �: گفتندبدين شيوه بود، ايشان به اقوام خود مى  وقىت دعوت خود را از قوم شان آغاز مى منودند ءانبيا حال زيرا

و ازين قبيل ، »پرهيزيدب اعوتعبادت طپرستش كنيد و ازاهللا را « ]36: النحل[ �اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت 

قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم األقدمون فإم عـدو   �: است فرموده اهللا تعاىل از ابراهيم عليه السالم
يديد مهاا مهـه  پرستيشينيان مشا مى پپدران و چه را مشا و گفت آيا نديد آن« ]75: الشعراء[ �يل إال رب العاملني 

  .»عامليان بگر ر، مبه من دمشن اند

گفت اى قوم من، من واقعاً از « ]78: األنعام[ �قال يا قوم إين بريء مما تشركون  �: و فرموده اهللا تعاىل

قال إبراهيم ألبيه وقومه إنين براء مما تعبدون  إذو �: فرموده اهللا تعاىل و ،»اينكه مشا به اهللا شريك مى آريد بيزارم
: گفتپدر خويش وقوم خويش و به ياد آوريد كه ابراهيم به « ]27: الزخرف.. [� إال الذي فطرين فإنه سيهدين

  .»گر آن ذاتى را كه مرا آفريده واو يقيناً مرا رهياب مى سازدپرستيد بيزارم مچه مشا مى واقعاً من از آن

لظاملني قالوا مسعنا فىت قالوا من فعل هذا بآهلتنا إنه ملن ا �: قوم إبراهيم از تعالیو سبحانه فرموده اهللاچنان مه
گمان از مجله كسيكه اين كار را در حق معبودان ما كرده، بي: گفتند« ]60: األنبياء[ �يذكرهم يقال له إبراهيم 

مىگفت، او را ) زشىت(جواىن را شنيدمي كه در باب بتها سخنان : گفتند) عده اى از ايشان( گاران است،تمىي س

و مرتلت آا  يعىن آا را عيبجوىي و متسخر مى كنند و از شان �يذكرهم  �:ندگفته امفسرين  »گفتندابراهيم مى
براى اثبـات ايـن   . د، عالوه بر اين قرآن و سنت از داليلى كه به اين مطلب داللت كند ماالمال استمى كاه

ـ پيغمرب صلى اهللا عليه وسلم در مكه براى ما كاىف خواهد بودمطلب سنت و روش  ه وسـلم در  ، او صلى اهللا علي
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عيبجوىي مى كرد و بيزارى و انكار خود را از آا آشـكار مـى   گى دور مكى خود مهيشه معبودان قريش را زند
اين لقب در مورد شخصى بكار برده مى شود كه ديـن  (منود، تا حدى كه مشركان مكه به او لقب صابئ دادند 

  ).سابق خود را رها كرده باشد
قرآىن كـه  د، تدبر مناي و به قرآن مكى رجوع كنيد مطلب متيقن شويد از صحت اين گر خواسته باشيداو

آوازه آن در شرق و غرب، مشال و جنوب مـى رسـيد و زباـا آن را در    چند آيات از آن نازل مى شد گاه هر
را به زبان قابل فهم خـود شـان مـورد     آاو اين آيات  ندگرى نقل مى كرديكى به دي بازارها، جمالس و حمافل

، با وضوح و صراحت كامل عيبجوىي معبودان آنان كه در رأس آن الت، عزى و منات است ب قرار مى دادخطا
اعـالن  از اين معبـودان  گترين معبودان آا به مشار مى رفتند، اين آيات مى منود، اين سه بىت كه در آن وقت بزر

 زيرا او. چيزى ازين آيات را كتمان منى كرد پيغمرب اسالم صلى اهللا عليه وسلمو  .وآشتی ناپذيری می منودبيزارى 
  .پيامرب نذير و بيم دهندهگر نبود م

ضرورت دارند كه به اين موضوع تـر   كنندعرضه مى  براى دعوت كسانيكه درين زمان خويشنت راپس 
 وجـل عزكسيكه خباطر نصرت و مـدد ديـن اهللا   غور و فكر منايند و نفس هاى خود را زياد حماسبه منايند، زيرا 

 ءآن اين اصل اصيل را امهال مى كند امكان ندارد كه دعوت او بر طريقه و روش انبيـا بعد از  و كوشش مى منايد
و قـوانني   دساتريگى بسر مى برمي كه شرك حتاكم و فيصله بردن بسوى در اوضاع و حاالتى زند ما امروز .باشد

پريوى كنند و پيغمرب شان از ملت ابراهيم خباطر اقتدا به  گران است تابر دعوت ًدر ميان ما انتشار يافته، بناء وضعى

، گو منايند و انكار خود را از آن برمال كنندبازآن را براى مردم  بطالنبه اين دساتري و قوانني به ديده حتقري ببينند و
بايد تلبيس حكومت چنان مه. به اين عقيده فرا خوانندو عداوت و دمشىن خود را با آن اعالن منايند و مردم را نيز 

 گـر و ا. می خندندو به ايشان بفهمانند كه اين حكومت ها هستند كه به حال مردم  ها را به مردم توضيح منايند
دين خـود را درسـت مـى     گونه مردمچو  ؟چه وقت حق ظاهر و آشكار مى شوددعوت ما بدين شيوه نباشد 

   ؟دمشن متييز كنند گونه مى توانند حق را از باطل و دوست را ازچو  ؟شناسند
توحيـد و  گتر از كتمـان  ليكن كدام فتنه ىي بزر. قرار دهند شايد اكثريت مصلحت دعوت و فتنه را عذر

گتر از اقامت ملت ابراهيم و اظهار مواالت و دوسىت بر مردم در مورد دين شان است، و كدام مصلحىت بزر تلبيس
گرينـد و در  و امتحان قرار ن ءمورد ابتالاين عقيده انان خباطر گاه مسلماست، و هر با دين اهللا و دمشىن با طواغيت

   ؟و امتحان است ءچيز ابتالپس خباطر كدام راه آن فداكارى ها نكنند 
گ واعالن واظهار آن نيز يـك وجيبـه بـزر    .وجيبه هر مسلمان استهلذا كفر ورزيدن به متام طواغيت 

ا ال اقل دسته ىي از هر حركت اسالمى به توضيح و تشريح پذيرى بوده كه بايد حركت هاى اسالمى يواجتناب نا
آن قيام منايند، تا اين عقيده به درجه شهرت برسد انتشار يابد واين عقيده شعار وصفت شاخصه ىي اين دعوت ها 

زيرا بسوى وى بـه  گونه بود، در حاالت استضعاف وقدرت بدين پيغمرب صلى اهللا عليه وسلمچنانكه حال ، گردد
مـا  . اشاره كرده مى شد واز وى هشدار داده مى شد واو را به دمشن معبودان وغريه توصيف مى منودند گشتانان
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مصلحت آن اشك مى ريزند واين كدام ديـىن  گروه بر ازين در حريت هستيم كه اين كدام دعوتى است كه اين 
لفـاظى  توصيف قانون وضعى است كه ايشان اقامت واظهار آن را مى خواهند در حاليكه اكثر ايشان به مدح و 

و  گواهى مى دهدگويد و به ىب عيب بودن آن گتر اين كه عده ىي از ايشان بر آن ثنا مى و مصيبت بزر مى كنند،
، قضيه كامال بر عكس اسـت،  گند ياد مى كنندآن سو والتزام مواد و حدود تعداد زيادى هم هستند كه به احترام

پـس آيـا   دوسىت ورضايت خود را از آن آشكارا مى سازند، ار منايند به عوض اينكه عداوت وكفر خود را اظه
  ..اىل اهللا املشتكى !نشر توحيد را مى كنند يا دين را اقامه مى منايند؟چو افرادى واقعاً مه

  .منودن با خود ايشان استو دمشىن و بغض ورزيدن عبارت از بيزارى از مشركان و كفر : قضيه دوم
ين نوع شرك كه در حقيقت شـرك اكـرب   از: "گاردمى ن )اغاثة اللهفان( در كتاب عالمه ابن قيم رمحه اهللا

گردانيده و خبـاطر اهللا بـا   خالص براى اهللا تعاىل ه توحيدش را گر كسى جنات يافته كاست كسى جنات نيافته م
ابـن   سالمو از شيخ اال" است گريى با ايشان به اهللا تعاىل تقرب جستهسخت مشركان دمشىن ورزيده و به سبب 

نسبت به براءت و بيزارى از معبودان شـان   را گرديده كه وى براءت و بيزارى از مشركانكالم ذيل نقل  تيميه
  .مهمتر مى دانست

إنـا   �در شرح و تفسري فرموده اهللا تعـاىل  ) سبيل النجاة والفكاك(شيخ محد بن عتيق رمحه اهللا در كتاب 
در اين حمل نكته ىي بس زيباىي وجـود  : "گاردچنني مى ن ]:4: املمتحنة[ �برءاؤا منكم ومما تعبدون من دون اهللا 

براءت و بيزارى از مشركيىن كه غري اهللا را عبادت مى كنند بر براءت و بيزارى از بـت  آن اينكه اهللا تعاىل ودارد، 
گر از بتـها  زيرا اهاى كه جز اهللا تعاىل عبادت مى شوند مقدم كرد، خباطر اينكه اول نسبت به دوم مهمتر است، 

گر از خود مشـركان  اما ا. اظهار براءت و بيزارى منايد و از عابدان آا بيزارى نكند عمل به واجب ننموده است

وأعتـزلكم   �: چنان فرموده اهللا تعاىلبيزارى جويد اين بيزارى وى مستلزم بيزارى از معبودان ايشان مى شود، مه
   ]48: مرمي[ �وما تدعون من دون اهللا 

در اين نيز اهللا تعـاىل اعتـزال و يكسـوىي از     »چه جبز اهللا نيايش مى كنيد دورى مى جوميمن از مشا و آن«

فلمـا   �: چنني است فرمـوده اهللا تعـاىل  اين و. مشركان را به اعتزال و يكسوىي از معبودان غري اهللا مقدم داشت
پرسـتيدند دورى  چه به جز اهللا مى ايشان و آن چون ابراهيم از« ]49: مرمي[ �اعتزهلم وما يعبدون من دون اهللا 

چون از ايشان و و « ]16: الكهف[ �وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون اهللا  �: فرموده اهللا تعاىل ، و»جست

پس اين نكته را خباطر داشته باشيد، زيرا اين نكته درب دمشـىن و   ،»پرستيدند، دورى جستيدچه را جبز اهللا مى آن
بـا   چه بسا شخصى كه اصال مرتكب شرك نشده ولـيكن زيرا  ،گشايدى اهللا تعاىل را بروى مشا م عداوت دمشنان

  ."را ترك منوده است انبياءو به سبب اين كار مسلمان خوانده منى شود زيرا دين متام  اهل شرك دمشىن منى ورزد
گـاهى از  انسان : "فرمايدشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن در يكى از نامه هاى خود در الدرر السنية مى 

از مشـركان   از جهت عدم بيـزارى  در وى د را دوست مى دارد، وليكن نقصانشرك رهاىي حاصل منوده وتوحي
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گرديـده  و بدين ترتيب تابع هواى خود . پيدا مى شودوترك مواالت ودوسىت اهل توحيد ونصرت ويارى ايشان 
اصـول   بعضـى از ده هاى وى مى شـود، و ين و كروشرك در وى از راه هاى داخل مى شود كه سبب تباهى د

 پس دوست داشنت وبـد ديـدنش  توحيد را كه اميان شخص بدون آن درست منى شود ترك مى كند،  هاى خبشو

 .681جزء اجلهاد ص " براى اهللا تعاىل نيست، متام اين مفاهيم از كلمه ال اله اال اهللا ماخوذ مى شود

ترين عبـادات و قربـات بسـوى اهللا    : "مى نويسد 842فحه مهني كتاب ص درگرى در نامه ديچنان مه

جنات مى  گيدن با آنان است، و بدينوسيله بنده از دوسىت با غري مسلمانبغض و عداوت با مشركان و جن عزوجل
بـه مهـان    هر اندازه كه در دوسىت با آنان خلل وارد منوده وآن را ترك كرده پس بهگر اين كار را نكند و ايابد، 

 "چيزى كه اسالم را نابود منوده اساس وبنيان آن را از بيخ مى كشدپس هشدار از زه از آن حصه دارد، اندا

 :گويدو شيخ سليمان بن مسحان مى 

مد صلى اهللا عليه وسلم نبوده حمبر طريقه و روش  گزيندكسيكه با مشركان دمشىن وبغض واز آنان دورى ن"
  "و نه بر طريقه استوار و واضح است

وى از فالن مجاعة مؤمن است،  كه تصريح منايد احتممسلمان : " گويدرمحه اهللا مى  سليمانمد بن شيخ حم
ترسند تا آجنا كه به ايشان واضح منايد كه وى گردد، و طواغيت بآن مجاعة توسط وى قوى  تا آن را تقويه كند و

  كتاب جمموعة التوحيد "گدمى جنگروهى است كه با ايشان از مجاعت و 
در مورد شخصى كه در دين اسـالم داخـل    سليمانپسران شيخ حممد بن يخ حسني و شيخ عبد اهللا از ش

گرديده دين و اهل دين را دوست داشته ليكن با مشركان و كافران دمشىن منى ورزد و نه آنان را تكفري مى كنـد  
ارم، يا با آنان دمشىن ورزد من با مشركان و كفار دمشىن ند: گويدكسيكه ب: "گفتندپرسيده شد؟ ايشان در جواب 

موصوف مسلمان خوانده منى شود، و شخص مذكور از مجله كساىن است كه اهللا تعاىل  وىل آنان را تكفري نكند،

ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بني ذلك سبيال، أولئك  �: در مورد ايشان فرموده است
 بـه ما به بعضى اميـان دارمي و  : گويندمى « ]151: النساء[ �اباً مهيناً هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذ

حقا كه هم ايشان انـد كـافران    .گريندب) دو راه(و مى خواهند راهى را در وسط اين  ورزيدمي كفرگر برخى دي
  السنيهالدرر »، و ما براى كافران عذاىب رسوا كننده آماده كرده امي)واقعى(

   )شعر( :گويدى شيخ سليمان بن سحمان م
كسى كن كه دين حممد را دوست داشت ودوسىت با  دمشىن با كسى كن كه با دين حممد دمشىن منوده است"

گـر  دين نيسـت م .و خباطر اهللا بد بني اهل مترد و سركشان را وخباطر اهللا دوست بدار كسى را كه مؤمن است
راست مـى   عزوجل با اهللاگر ا! آرى":گويدمى  چناناو مه" گمراه و متجاوزاز هر  ءو برا ءدوسىت و بغض ووال

پريوان حـق در ـان و   وبا . دمشىن مى مناىي با كسيكه به اهللا كافر شده است تماح گمان منوده ىيچه آنگوىي در 
 كه یهر كسپس . و از نصرت ويارى آنان شانه خاىل منى كردى تا كفر را يارى رساىن مى كردى دوسىت آشكار
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جداىي از كفار در هـر  ,گرديدهچند شرطى كه آجنا ذكر به  گرم منى شودگويد مسلمان ب گوىيتو مى  که چيزى
وتكفري آشكار آنان و عيبجوىي رأى و نظر آنان و حكم  وبه اين حكم نص صحيح ثابت به ما آمده است .مقامى

دعوت ـاىن و علـىن    وتبليغ آشكار توحيد در ميان آنان و چه آورده اند واظهار منوده اندگمراهى آنان در آنبه 
  "گر شعور دارىا و ملت ابراهيم دين هدايتس مهني است دين حنيفى و پ. آنان

يا شـامل حـال   گونه بيزارى و دمشىن شامل حال مؤلفة القلوب نيز مى شود، وييم كه اظهار اين گما منى 
اظهار منـى مناينـد    عزوجل نسبت به دين اهللا دمشىن خود را پذيرش اين را مى منايند وكساىن مى شود كه اظهار 

گردد ولـيكن  پاك تا از شرك و كفر وى  نسبت به هر مشرك واجب است هر مسلمان وجود آن در قلببااينکه 
بـه  در آغـاز  گويان و ظاملان پس اين افراد و حىت زورحرف ما در مورد اظهار و اعالن و علىن منودن آن است، 

گر با اين شيوه دعوت ما را ه حسنه دعوت كرده مى شوند، اه حكمت و موعظب عزوجلاطاعت و فرمانربى اهللا 
دارمي و هر حقى  ايشان برادران ما خواهند بود، و به اندازه اطاعت شان ايشان را دوست مى پذيرفتند بدون شك

گر بـا وصـف   و ا. هست، و هر جزاىي كه بر ما است بر ايشان نيز هستكه ما دارمي براى ايشان نيز آن حق 
تكرب منودند وبر باطل وكفر خود اصرار كردند و در صف دمشن دين ورزيدند و ءپذيرفنت دعوت ابا ازوضوح دليل 

درين وقـت اظهـار    بلكه. گريدگونه جمامله ومداهنه با ايشان صورت منى چهيخود را جاى دادند درين صورت 
  .اءت وبيزارى از ايشان واجب استبر

پشتيبانان براى دين و نـرمش  كفار و كسب مهكاران و درينجا مناسب است كه در ميان حرص بر هدايت
زيـرا  گذارمي، معادات در دين اهللا، فرق بقضيه دوسىت و بغض، مواالت و  مياندر تبليغ وحكمت وموعظه حسنه و

بر ايشـان   و در نتيجه نصوص زيادى چار اشتباه مى شوندتعداد زيادى از مردمى وجود دارند كه در اين قضيه د
اللهم اهـد قـومي   ": شود كه ازاجنمله اين فرموده رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كه مى فرمايندمشكل واقع مى 
  .و امثال آن »يدانندمنبار اهلا قوم من را هدايت کن زيرا « "فإم ال يعلمون

گرديد كه بر شرك و كفر خود اصـرار  ابراهيم عليه السالم از نزديك ترين مردم به وى وقىت برايش واضح 

چون به ابراهيم روشن « ]..114: التوبة[ �فلما تبني له أنه عدو هللا تربأ منه  � .اعالن براءت و بيزارى منودارد د

قبل ازين او را به حكمت و موعظه حسنه دعوت منوده بـود   ،»درش دمشن اهللا است از او بيزارى جستپشد كه 

پدر مـن، مـى ترسـم    اى « ]45: مرمي[ �ن يا أبت إين أخاف أن ميسك عذاب من الرمح �: گويدچنانكه مى 

.. چنان عني شيوه را موسى عليه السالم با فرعـون بكـار بسـت   ، مه»عذاىب از جانب رمحن به تو برسد) مبادا(

فقوال له قوالً  �: گفتچنني برايش پيغمرب بسوى فرعون فرستاد را بصفت  عليه السالم موسى عزوجلزمانيكه اهللا 
موسـى خبـاطر    .»گريد يا بترسدند پوييد، شايد گبا او به نرمى سخن ب « ]44: طه[ �ى لينا لعله يتذكر أو خيش

هل لك إىل أن تزكّى وأهـديك إىل   �: گفتاستجابت امر اهللا تعاىل در آغاز با سخنان نرم و مالمي شروع منوده 
ونشـانه هـا   » رسىپس بتتو  ربپاكيزه شوى وراه منامي ترا بسوى چ ميل است ترا به آنكه هي« �ربك فتخشى 
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وبر باطل اصرار ورزيـد  گاميكه فرعون تكذيب وعناد خود را ظاهر منود و هن. پيش كردوداليل روشن را برايش 

لقد علمت ما أنزل هؤالء إال رب السماوات واألرض بصائر وإين أظنك يـا  (: گفتموسى عليه السالم برايش 
اىن كه اينها را در حاليكه داليل روشن هستند جز تو خوب مى د: گفتموسى «]102: اإلسراء[ �فرعون مثبورا

بلكه در حـق ايشـان   . »پندارمگمان من ترا، اى فرعون، نابود شونده مى ، وبيآمساا وزمني نفرستاده است رب

ربنا إنك آتيت فرعون ومأله زينة وأمواالً يف احلياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمـس   �: چنني دعا منود
، تو واقعاً فرعـون  ما رب« ]88: يونس[ �اهلم واشدد على قلوم فال يؤمنوا حىت يروا العذاب األليم على أمو

، ثـروت  رب مـا گمراه سازند، از راه تو ) مردم را(، تا رب ماگى دنيا زينت وثروت دادى، او را در زند مألو
پـس آنانيكـه    ،»ذاب دردناك را ببينندگردان كه اميان نياوردند، تا عايشان را نابود ساز ودهلاى شان را سخت 

به حالت اطالق آن زمزمه مى كنند و آن را در حمل خودش بكـار  را  ]آساىن كردن[ و تيسري ]نرمش[نصوص لني 
منى برند، براى ايشان شايسته اين است كه در برابر اين قضيه مكث طويل كنند و در آن تدبر و غـور مناينـد و   

  .گر خملص هستنددرست بفهمند ا
� �

������64#"�د��34ل�#��م�ز��ن�و/�א.�
��4�������ن �
� �

چه ايـن سـخن از   سخن گفته شود  بايد خوب بفهمند كه با كسيكه با شيوه هاى خمتلف نرمشچنان مه
و برايش تشريح شود كه حكم بـه   گرانچه مستقيم و روبرو از طريق تعداد زيادى از دعوتطريق رسايل وكتاا و

 جواز ندارد و ليكن على الرغم ايـن  ، وبه وى فهمانده شود كه حكم به غري شريعت اهللاغري ما انزل اهللا كفر است
چند كه ظاهراً در مناسبات زيادى بر مساكني مى خنـدد و بـه   و هر. به غلطى خود اصرار ورزد وتكرب منايد مهه

. عده مـى دهـد  ايشان را و وداليل سست و ىب اساس خود ايشان وعده هاى ميان ى دروغني و سخنان شريين
گر افزونتـر مـى   از روز دي هر روز مردمگفتارش را تكذيب مى كند زيرا كفر و فساد در شهرها و زبان حالش 

گـريى مـى كنـد    ؤمنان سخت گران وموخودش بر دعوت شود و او مهر سكوت و مخوشى بر لب اده است،
 قرار مـى  تعقيبپليس مورد خباراتى واست گاه هاىگنا قرار مى دهد وآنان را توسط دستتنرا در  صلحموعناصر 

را  گذارد و وسايل فساد وافسـاد باز مى گ اند ودر عني زمان ميدان را براى كسانيكه عليه دين اهللا در جن دهد
وقوانني ولوايح را . گماردرا در خدمت فساد و احلاد ايشان مى  براى دمشنان اهللا فراهم مى سازد ووسايل نشرات

نظام عصرى كفرى دست به هجوم زند و يا كفر  عليهشخصى كه آورد كه به موجب آن در مى  ءبه مرحله اجرا
گرد قرار مـى  پيمورد  آن را حتقري منايد يا بطالن آن را براى مردم بيان كندو بيزارى خود را از آن اعالن كند يا 

علـم دارد و   عزوجلاهللا منايان است و با وجود اينكه به وجوب حتكيم شرع  نظام و عالوه بر آن كفر بواح. دهد
چنني شخصـى مداهنـه،   اهللا جل جالله تسليم منى شود، با طلب نيز آن را مى خواهند به شريعت  صلحمعناصر 

ى توسط القاب عظيم يا نيت دادن به وى در ايام عيد و ساير مناسبات، يا امله جواز ندارد، يا احترام وصلح وجم
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پريوان وى بلكه مهان سخىن كه ابراهيم عليه السالم و .جواز ندارد طعاًق و دوسىت با وى وحكومت وى ءاظهار وال
ما از تو و دستور و قوانني شركى و حكومت كفـرى تـو   : گويدگفته بودند مهان سخن را به وى ببه قوم شان 
ه بسوى اهللا منايان است تا آنكو ميان ما و مشا عداوت وبغض مهيشه ظاهر و. ما از مشا انكار منوده امي. بيزار هستيم

درين مسئله مواالت و دوسىت كفار و داخل شدن چنان مه .سليم ومنقاد شويدگرديد وبه شريعت او تباز عزوجل 
اعتماد واطمينان به آنان وسري در ركاب آنان وزياد منودن سياهى لشكر آنان از در اطاعت وفرمانربدارى ايشان و 

حكومت آنان را حتكيم پايه هاى مى شود يا  ثابتگار ن مددآنان را در عمل باطل شاپست هاى كه طريق احراز 
قطعا كفـر   پليس و تفتيش و غريهگرفنت در لشكر و يا قوانني باطل آنان را تنفيذ مى كند مانند وظيفه و مى خبشد

  .است
  

  ردرزمان تطبيق شريعت وفتوحاتگيرامون حكام ستمپموقف سلف 
  

او مقايسه منـى   چ حاىل با اين طاغوت و امثالشان كه به هي حمققا مواقف سلف صاحل در برابر امراى زمان
در برابـر   مواقف تعداد زيادى از صاحبان دعوت هاى عصر مـا  اما. مواقف قاطع، واضح و ىب آاليش بودشود 

آا پريوان شان گمراهى شان مشهور بوده و با وجود اينكه آنان در كفر و  ؟گونه استچطواغيت با اين مواقف 
ق علوم سياسى يا حقـو  مراكزو با وصف آنكه آن مجاعه از سلف از . زدن ها آا را تشويق مى كنند در با كف

ه خواندن جرائد و جمـالت روى  گاه شوند بفارغ نشده بودند، و نه ايشان به حجت اينكه از توطئه هاى دمشنان آ
را مى خواست و آنان را توسط مال و آنان  و دروازه هاى وى در حاليكه با وجود اينهمه از بادشاه آورده بودند

شيطان ديـن شـان را    منسوب به سلف صاحل اند كسانيكه گروهك كهاما . فرار مى كردندغريه تطميع مى كرد 
صالح دنيا را مى طلبند كوشش مى كنند خود را بـه دروازه هـاى    خودفاسد منودن دين  اچه قرار داده و ببازي

سلف صاحل رضوان اهللا عليهم از  .نان را ذليل مى سازد و از آنان روى مى تابدبادشاه برسانند در حاليكه بادشاه آ
كسى را كه اراده امر به معروف و ى از منكر را داشـته  وارد شدن به امراى جور و ظامل منع مى كردند، حىت 

اهنه و جمامله كند يـا از  باشد از وارد شدن به امري ظامل منع مى كردند از بيم اينكه فريفته آنان نشود و با آنان مد
گزيدن از ايشان ترين شيوه انكار از حـاالت  باطل آنان خاموشى اختيار كند، ايشان بدين باور بودند كه دورى 

  ..و اوضاع آنان است

  ه مصلحت دعوت يا خدعه ابليستگا رپ
  

چيـزى  يك شوىي يا در هشدار ازينكه به امرا نزد: "گاردچنني مى نسفيان ثورى در نامه ىي به عباد بن عباد 
گفته شود خريخواهى كن و از حق مظلومى دفاع كن و حق غصب گر برايت و هشدار ازينكه ابا آنان بياميزى، 
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بلكه اين حرفهايست كه فجار آن .. حيله و فريب ابليس است گفته ها، زيرا اين گردانشده ىي را به صاحبش باز 

  ].1/179وجامع بيان العلم وفضله  13/586لنبالء سري اعالم ا" [ .گرفته اندرا زينه براى خود 

 گران امروز مصلحت دعوت مى نامنـد چيزى را كه دعوتسفيان ثورى رمحه اهللا  گونهچببينيد ! برادر عزيز
گران عصر ما كه عمـر  چنانكه اكثر دعوت به دوست خود سفيان رمحه اهللا .توصيف مى كند" فريب ابليس"آن را 

!! ىن برادر: گفتنپرى مى كنند حمارب آن سدعوت و يارى دين در كنار دمشنان خود را در جستجوى مصلحت 
 پارملـان چوكى ىي در جملس وزيران يا ك ساز تا ممكن است به رتبه يا وجودت را تثبيت كن و به امرا خود را نزي

نبايد . يده برساىنعمال مى شود بكاهى يا برادرانت را فابتواىن از ظلم كه در حق مسلمانان إدست ياىب، و شايد 
يكـى  بلكه سفيان رمحه اهللا تقرب و نزد. گذارى تا از آن استفاده سوء منايندگنهكاران و فاجران باين وظيفه را به 

پـس در  گونه باشد زينه براى رسيدن به دنيا خواند، وقىت در زمانه سفيان رمحه اهللا وضع بدين به بادشاه ظامل را 
و تلبـيس وفريبـهاى    عافيت را مى طلبيم، و از شر اهل زمان عزوجلاز اهللا  .گونه خواهد بودچزمانه ما وضع 

  )شعر: (گفته استواهللا جل جالله بر كسى رحم كند كه . پناه مى برمي عزوجل ايشان به اهللا
  وجود دارد بدخبىت و كفرانواع گان اند بسوى جملسى كه در آن مردمى كه مى بيىن ايشان را شتاب كنند"

هالكت باد براى مشا اى مجـاعىت كـه    جبز از نصى كه در قرآن آمده حاكم است انون نصارابلكه در آن ق
  "قلب هاى مشا آميخته شده است حب و دوسىت ورشوت بادشاه در

: گرديده تكـرار مـى منـود   نقل  رضي اهللا عنه سفيان از سخىن را كهبسا اوقات  سليمانشيخ االسالم حممد بن 
  :از يكى از سه زيان در امان نيست دكسيكه با مبتدعى مهصحبت شو"

: چنانكه در حديث وارد اسـت گران مى شود، يا اينكه به سبب نشسنت با صاحب بدعت سبب فتنه به دي
پاداش كسيكه به آن عمل منوده بـدون  و  پاداش آن نيكى گذاردجباى  را در اسالم ىكسيكه سنت و طريقه نيك"

، و كسيكه سنت و طريقه بدى را در اسالم جبـاى  داده شود يشراچيزى كم كرده شود بپاداش ايشان اينكه از 
چيزى كاسته شود برايش داده مى گناه ايشان بدون اينكه از  گناه كسيكه به آن عمل منودهو گناه آن بدى گذارد 

  .رواه مسلم" شود
مى لغزد و بـه   دمشبه سبب آن ق چيزى از استحسان در قلبش پديد مى آيد كهيا اينكه به سبب نشسنت با ظامل 

  .او را در آتش جهنم داخل مى كندسبب آن اهللا عزوجل 
، و منى پروا ندارم، زيرا من بر نفس خود مطمئن هستمگويند چيزى كه آنان مى گند به اهللا سو: گويديا اينكه مى 

را از وى مى دين  عزوجلشم زدن بر حفظ دين خود از جانب اهللا تعاىل امين شود اهللا چداند كسيكه به اندازه يك 
 الدرر السنية" گريد

 نبـوده چند كه بدعت شان سبب تكفـري  هر بنشيند فتوى در مورد كسى باشد كه با اهل بدعت وقىت اين
گونه چگان قانون و غريه بندپس نشسنت با مرتدين يعىن .. معلوم است ايشان چنانكه از خبشهاى زيادى از سخنان
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گران زمـان  از دعوت چه تعدادغور مناييد، و " خويشنت مطمئن هستم من بر: "گويدكه مى  گفته وىبه . مى باشد
  .مسئلت مى مناييمگفتار را چنني سالمت از  عزوجلما به سبب اين سخن ومهانند آن سقوط منوده اند، از اهللا 

  

  ارانگركون به ستم
  

و يارى ديـن را  پريوان آن از وراى آن نصرت مهه راه هاى نادرست و كج را كه  عزوجلبه هر حال، اهللا 
گونه مصـلحت ديـىن و   چتوضيح منود كه در نزديك شدن به ظاملان هيعزوجل اهللا . خواب مى بينند توضيح منود

 �: فرمـود پري كرد پيغمرب صلى اهللا عليه وسلم را  سوره ىي كهدر سوره هود  پس اهللا تعاىل. متوقع نيستپريوزى 

و به « ]113: هود[ �كم من دون اهللا من أولياء مث ال تنصرون وال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم النار وما ل

گريد و براى مشا جـز  آتش مشا را مى ) با اين كار(زيرا ) گاه خود نسازيدايشان را تكيه (گاران ميل نورزيد ستم
نصـرت   چيدهپيس در عقب اين مداهنه ها و راه هاى پ ،»اهللا حامياىن نيست و درين حال به مشا كمك منى شود

گر اينكه رسيدن آتش از نظر م. آن را وهم منايندگرايان چند كه وهم رين اهللا و مصلحت دعوت وجود ندارد، هد
مفسـرين در   .گوش فرا مـده و فرياد  پس از خواب به هوش آى وبه هر آواز. آا مصلحت دعوت خوانده شود

: گفته استابو العالية  .گوينديش اندك را گراركون عبارت از : گفته اند �وال تركنوا  �تفسري فرموده اهللا تعاىل 
ت را كسـيكه دوا ": گفته استسفيان ثورى ."گرايش در حمبت و سخن مالمي به ايشان نكنيدگونه ميل و هيچ "

براى كافران درست كند يا قلمى را براى آنان بتراشد، يا كاغذى را براى آنان بدهد در حكم موالت و دوسىت با 
 ."كفار شامل است

مـيالن   ولو اينكه به سخن نرم و مالمي شخصى را كه به سوى دمشنانعزوجل اهللا ": گفته استد بن عتيق شيخ مح
 ."به رسيدن آتش جهنم به وى ترسانيده استكند 

گفته  ذكر منوده" ركون"معناى  ارتباط به را دراقوال مفسرين  بعضشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بعد از آنكه 
تفاوت گناه شرك نظر به د براى كسيكه به سوى كافران ميالن كند به اين سبب است كه اين وعيد شدي": است

بـه آيـات اهللا و   كه عبارت از متسخر  را زشت تر از آن گناهعالوه بر آن وقىت گناه است، گترين مراتب آن بزر
حاليكه اهللا و رسول و مسمى منودن قوانني ضد و خمالف آن به عدالت، در  م و دستورات اهلىگذاشنت احكاكنار 

ى عزت نفـس  ، بالتاكيد كسيكه اندكبه آن افزوده شود گمراهى استو مؤمنان مى دانند كه مهه كفر، جهل و 
خباطر اهللا، رسول، كتاب و دين او غريت مى كند و انكار و  موجود باشد،گى داشته باشد و در قلبش ره از زند

جهاد دمشن  حمفل ابراز مى منايد، و اين عمل وى جهادى است كهبيزارى شديد خود را از كافران در هر جملس و 
را  گوىي خمالفان و بيـزارى از آنـان  ياد كردن از آن، و بدپس اظهار منودن دين اهللا و  جز به آن حاصل منى شود،

در رابطه به نصوص شـارع  و در باره وسايلى كه مفضى به اين مفسده عظيم مى شود بيانديش، و  غنيمت مشار،
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چند كه از كفر و كافران بيـزارى مـى   و اكثر مردم هرمهه داللت بر قطع وسايل و ذرايع مى كند غور كن،  كه
مهدم آنان مى شوند و به كمك آنان ايسـتاده انـد واهللا   وىل با وصف آن به خدمت آنان كمر بسته اند و جويند

 161جزء اجلهاد صفحه  السنية الدرر" املستعان

گ بزنيد كه شهادت چناز اهللا بترسيد و به اصل، اول و اساس دين تان  !برادران": گويدمى  سليمانشيخ حممد بن 
و معنا و مفهوم آن را بشناسيد و آن را دوست بداريد، اهل آن را دوست بداريد، و آنـان را   ال إله إال اهللا است،

فر شويد و با آنـان دمشـىن و   مشا دور باشند، و به طواغيت كاگاه نسب از چند كه از نبرادران خود بسازيد، هر
 كافران را دوست مى دارند يا از آنان دفاع مى كنند يا آنان را تكفري منى كنندبغض داشته باشيد، و كساىن را كه 

با آا نيز بغض و كينه داشته  گويد در باره آنان اهللا مرا مكلف ننمودهگويند من با آنان كارى ندارم يا مى يا مى 
هـر فـرد    است، زيـرا اهللا  گناه آشكارى را افترا منودهو  كردهنسبت دروغ  عزوجل به اهللا شخص مذكور باشيد،

گردانيـده  تكفري وبيزارى از ايشان را بر وى فرض  به دمشىن وبغض كفار مكلف منوده است، و عداوت مسـلمان را 
ـ رسيد وبه اين عقيده بت عزوجل مسلمانان باشند، از اهللاپدران، فرزندان يا برادران چند كه ايشان هر است، گ چن

 جمموعة التوحيد" چيزى را به او شريك مقرر نكرده ايددر حاىل مالقات كنيد كه گار تان پروردبزنيد تا با 

  

  ملت ابراهيم دعوت را رسوا ميسازد و با سريت منافى است: شبهه
  

 چخباطر نصرت و يارى دين هي پنهاىنبه كار بسنت فعاليت هاى سرى و  ميانعمل منودن به ملت ابراهيم و مياندر 
پيامرب صلى اهللا عليه وسلم از چ صورتى اين سبب عظيمى را كه وموضوع مورد حبث ما به هي. منافاتى وجود ندارد
: گفـت ليكن بايـد  . هاى وى از مشار بيش است داليل از سريت وكارنامه رد منى كند زيراآن استفاده مى منود 

اما ملت ابراهيم وكفـر   گى،گذارى وآمادپالن يعىن سريت در  .ار رودگاه حقيقى اش بكبايست سريت در جاي
بلكه بايد اين عقيده را از  چيزى است كه شامل سريت منى شودورزيدن به طواغيت ومعبودان وقوانني باطل آنان 

ال " ، و فرموده رسول صلى اهللا عليه وسـلم گذشته اين مطلب را توضيح منودميچنانكه در روز خنست اعالن منود 
 .بر مهني مطلب داللت مى كند .يوسته طايفه اي از امتم بر حق ظاهر اندپ "تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق

گرفنت در وظـايف  وراه يافنت در صفوف ظاملان و رتبه  با طواغيت سازش خباطر پنهان منودن اين ملتاما 
سازمان هـاى  بلكه از سنت وروش . وسلم منى باشدپيامرب ما حممد صلى اهللا عليه چيزها ازسنت وروش آنان اين 

دعـوت  : فشـرده سـخن اينكـه    �لكم دينكم ويل دين  �گفته شود كساىن كه بايد به ايشان  است، منحرف
  .گاه دعوت و تبليغ علىن مى باشدگى سرى بوده و از نپالن و آمادگاه ختطيط، ابراهيمى از ن
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دعوت پيغمـربان را درسـت   گران يا كسانيكه ز آشوب اين مطلب را به اين دليل عرض كردمي كه بسى ا
باعـث  سوى آن دعـوت مـى كنيـد    بمردم را  اين راه كه مشا: گويندنفهميده اند از روى جهل و ناداىن مى 

  .پايان مى دهدتر بر دعوت و مثرات آن نقطه پالاى ما را برمال مى كند و زودد و شومى  ريگءافشا
وصالح منى گى پختگز به ظارش را داريد هرومهى كه مشا انترات ونتايج اين مث: گفتبايد خنست به ايشان 

 ال آن بر طريقه و البته واقعيت دعوت هاى عصـر حاضـر   پيامرب صلى اهللا عليه و سلم نباشد، ج رسد تا آنكه
علـيهم   از داليل شرعى از ملت ابراهيم ودعوت انبياء ومرسلني صلوات اهللا وسـالمه  گواه بعدگترين دليل وبزر

جهل و ناداىن جوانان و خلط منودن  ما از آن رنج مى برمي كه عبارت از مشكل چه امروزآن، زيرا امجعني مى باشد
گران اسـت،  ودعوت ءپوشاىن علماعلت آن خاموشى و حق  حق به باطل و روشن نبودن موقف والء و براء است،

 پيغمـربان بـود  حال چنانكه گرفتند امتحان قرار مى  و ءآشكارا بيان مى كردند و مورد ابتالگر ايشان حق را و ا
پيغام هـاى  و مى شدند جداگرايان گرايان از باطل بدون شك حق براى مهه مردم واضح مى شد وبدين وسيله حق

دريـن   گدر امور مهم وبـزر  ى كهژه تلبيسگرفتار اند به وياهلى به مردم رسانيده مى شد وتلبيس كه مردم بدان 
و جاهل از روى جهل سخن  گاه عامل از روى تقيههر: "گفته شدهچنانكه ده از بني مى رفت، وزمان به وجود آم

پس ايـن  . روشن نشود گاه دين اهللا وتوحيد عملى واعتقادى براى مردموهر "چه وقت حق ظاهر مى شودگويد 
  انتظار مى كشند؟ گران كدام مثره و نتيجه رادعوت

  

ودولت اسالمي وسيله براي تحقق ملت  راهيم استهمانا اعالن ملت اب يروزىپين رگتربز

  ابراهيم است
  

گ هدف بزرحمققاً اظهار توحيد براى مردم و بريون منودن ايشان از تاريكى هاى شرك بسوى انوار توحيد 
  .گردند ءگون مبتالگونامشكالت گران به ودعوت ندكوب كرده شوچند كه دعوت ها سرو مقصود اهم است هر

ولوال دفع اهللا الناس بعضـهم بـبعض    �مصيبت ها غالب منى شود  گرفتار شدن بهه و اسالم بدون مدافع
گر دفع منى كرد، زمني واقعاً گروهى ديگروه از مردم را بوسيله گر اهللا يك وا« ]251: البقرة[ �لفسدت األرض 

گانه هـدىف  واين ي ،و بدين شيوه اعالى دين اهللا وجنات مردم از اقسام خمتلف شرك ممكن است ،»گرديدفاسد مى 
در حقيقـت  . فداكارى ها اجنام مى يابـد گري انسان مى شود وبر درب آن است كه از جهت آن مصيبت ها دامن

قصه اصحاب اخدود ترين اندرز براى صـاحبان  و. مى باشدخباطر حتقق اين غايه عظمى  وسيله ىيدولت اسالمى 
گذاشت وليكن توحيد قدرتى را به منايش  پا منود ونه را برنه دولىت گوراستگر وچه دعوتپسر بخرد است، زيرا اين 

يارى خبشيد ودر راه آن به شهادت رسيد، شـهادتى كـه   گونه ىي شايسته اظهار منود ودين حق را اهللا تعاىل را ب
پريوزى اكرب گر به با ارزش است قتل وحرق وتعذيب وقىت كه دعوت چقدرگاىن در مقابل آن ىب ارزش است، وزند
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چند كه در آتش سوزانده شوند وخندق ها مؤمنان هر .وقت بودن و نبودن دولت يكسان استدرين . گرددنايل 
عالوه بر آن شهادت راه ايشـان  . پريوز وكامياب اند زيرا دين اهللا غالب وبرتر استبراى ايشان حفر شود ايشان 
  .وشت مهماخنانه ايشان است

پايان مـى  اين راه بر موجوديت دعوت از ساحه : "جاهلگروه كه سخن اين  خواهى دانستبدين ترتيب 
است، زيرا اين دعوت مهانا دين اهللا اسـت كـه    جهل ودروغ" دهد و قبل از بارور شدن ميوه آن هالك مى شود

پسندند، واين حقيقىت است كـه در آن  چند كه مشركان وكافران آن را نوعده داده است هرپريوزى آن را غلبه و 
رفنت شان دين نيز بـرود ويـا بـه     با ، كهگويان نيستونصرت دين اهللا موقوف به اين دروغشك وجود ندارد، 

 �وإن تتولوا يستبدل قوماً غريكم مث ال يكونـوا أمثـالكم    �: اهللا تعاىل فرموده است. هالكت شان هالك شود
يا أيها  �. »ه مانند مشاگر را غري مشا باز نباشند آن مجاعگروهى ديگردان شويد بدل آرد گر روو ا« ]38: حممد[

الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه أذلة على املؤمنني أعزة علـى الكـافرين   
اى « ]57: املائدة[ �جياهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومة الئم ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا واسع عليم 

گردد بزودى اهللا مردمى را خواهد آورد كه او ايشان را دوست مى دارد ز دين خود بر گر كسى از مشا امؤمنان، ا
گـز از  گري، در راه اهللا جهاد مى كننـد وهر با مؤمنان فروتن وبركفار سخت) مردمى( وايشان او را دوست دارند

ـ ، واهللا گران منى ترسند، اين فضل اهللا است، آن را به هركه خبواهد ارزاىن مى منايدمالمت مالمت گر دانـا  گشايش

نست ىب اگردان شود هر آيينه اهللا مهركه روو ه« ]24: احلديد[ �ومن يتول فإن اهللا هو الغين احلميد  �، »است

آنان نسبت به متام مـردم   .ادوار زمان است درگواه پريوان ايشان ترين و  ءانبياو اين دعوت هاى  ،»نياز ستوده
گرديد بلكه تكاليف در چ تأثريى رومنا نبودند وىل در نور دعوت هاى ايشان هي ءمبتال بيشتر به تكاليف و امتحان

گران يف دعـوت  بيشتر به ارمغان آورد وتا امروز اين تكاليف مشعل راه دعـوت گى شهرت وبرازنددعوت ايشان 
  .سبيل اهللا است، اين سخن حقى است كه در آن شك وجود ندارد

  

ران در عدم اظهار آن رخصت گاظهارنمايند به ديران ملت ابراهيم را گربرخي دعوتگا

  است
  

باطل ه معبودان اظهار منودن عداوت و بيزارى از كفار وابراز كفر بمطلب آخر كه بايد آن را شناخت اينست كه 
پيغمـربان وراه  گوىي صفت وحق . اصل واساس دعوت استو گر مسلمانمقتضاى حال دعوتايشان در هر زمان 

گز دين اهللا غالب منى شود پذيرد وهربه كامياىب منى رسد وصالح منى  چ دعوتىوهي. استمستقيم وواضح دعوت 
 گر اينكه به اين قضيه التزام منوده واز آن متابعت كنند، وىل با وجود اينهمهگاهى مردم حق را منى شناسند مچو هي
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ينكه اما ا ان ايشان ساقط مى شود،گرايان به اين وظيفه قيام منايند حق مذكور از ذمه مستضعفگاه مجاعه از حقهر
يك پيغمربان است اين اين وظيفه اصل اساسى در دعوت  پرده شود در حاليكهبه فراموشى س وظيفه مذكور كامال

گراىن بروز منود كه دعوت در اذهان دعوتپديده بلكه اين  چ ربطى نداردپيدا در اسالم بوده و با اسالم هينو پديده
و روشهاى كه به هـر  سازمان هاى ديگر پيغمرب از  تياگريد و به عوض هدچشمه منى پيغمرب سر تياشان از هد

  .تقليد مى منايند. ندارندپ گناه منىگذارند و نفاق را حال معتقد به تقيه بوده و به مداهنت و سازش وقعى منى 
 گـر و ا. اسـت استثناى ما ناشى از خواهش نفس و جتارب عقل نبوده بلكه ناشى از نصوص شرعى زيادى اين 

پيامرب اسالم در زمانه استضعاف دقت كند اين تقسيم بندى برايش به وضاحت روشـن  با فكر در سريت  شخص
عبسة سلمى كه در صحيح مسلم ذكر يافته توجه مناييد،  به قصه ىي مسلمان شدن عمرو بن گونه مثالب .مى شود

چـو  در مه: اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرمودند رسول پريوى ترا مى كنم،من متابعت و " إين متبعك: "گفت عمرو
پريوى مرا كرده منى تواىن، آيا به حال من و حال مردم منى بيىن، وليكن به سوى خـانواده ات  حاالتى متابعت و 

: ه استگفتامام نووى رمحه اهللا . پريوز شده ام در آن وقت بطرف من بياغالب و گاه شنيدى كه من و هر گردبر
گفتم من با تو در اظهار اسالم و اقامت بـا تـو،   به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : م اينست كهمعناى اين كال"

شوكت مسلمانان در تو توان اين كار را ندارى زيرا : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرمودند. متابعت ترا مى كنم
پـاداش خـود را   مي، وليكن اجر و در مورد تو از آزار و اذيت كفار قريش هراس دارحد بسيار ضعيف است و 

در مهاجنا بر اسالمت دوام بده تا آن وقت كـه   گرد وباقى مبان، و بطرف قومت برپس بر اسالم خود  دريافته اى
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم به وى اجازه فرمود كه حاال  ..."پريوز شده ام در آن وقت بطرف من بيابداىن من 

پيامرب صلى اهللا عليه و سلم در آن وقت مشهور و معروف و دعوت  عزوجل زيرا دين اهللا.. دين خود را علىن نكند
آيـا   "أال ترى حايل وحال الناس"در عني مهني حديث ، به دليل فرموده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بودنو علىن 

 .حال من و مردم را منى بيىن

هد بر مطلب فوق است، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  قصه ىي مسلمان شدن ابو ذر غفارى دليل و شاچنان مه
اى ابو ذر اسـالمت را   ..."يا أبا ذر أكتم هذا األمر وارجع إىل بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل : "گفتبه ابو ذر 

ده وىل با وجود اين فرمـو . پريوزى ما برايت رسيد بسوى ما بياخرب گاه گرد، و هرپنهان دار و بطرف وطنت بر
پريوى از سنت و روش رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   به اساس اتباع و  ابو ذراهللا صلى اهللا عليه وسلم  رسول

ورسول اهللا صـلى اهللا   وكفار او را تا اندازه لت و كوب كردند تا مبريد پيش روى كفار علىن منوداسالم خود را 
گران اين زمـان مـى   چنانكه دعوتشد و دستربدار عليه وسلم نيز اين عمل او را رد نه منود ونه از نصرت ويارى ا

تو با اين عملكرد خود سبب بروز فتنه وبدنامى دعوت مى شوى، مصلحت دعوت را متضرر مى سـازى  : گويند
گفتار ها مـرته  گونه او صلى اهللا عليه و سلم ازين . گرداندىبر گر به عقبيا سري صعودى دعوت را صد سال دي

متابعـت   پنهان داشنتبناًء . در اين راه استگوى مهه مردم ه و سلم تا روز قيامت الاو صلى اهللا علي. پاك استو
چيز پيامرب اسالم زيرا دعوت گر است، چيزى ديچيزى واعالن واظهار دين  تعدادى از مستضعفاندعوت از طرف 



[ يابومحمد المقدسعالمه   ]ملت ابراهيم عليه السالم[ [

 

  
34 

 

  

ت آن زمـان و  مشهور و معروف و علىن بود، ومهه مى دانستند كه اساس وحمور اصلى آن كفر ورزيدن به طواغي
از عبادت غري اهللا مردم را بيم مى داد و با وسايل خمتلف عليه آن و .بودعزوجل توحيد مهه انواع عبادت براى اهللا 

و  از نظـر دمشنـان   شدن پنهانگرديدند كه عبارت از پريوان مستضعف او بدان حمتاج چيزيكه و. مبارزه مى كرد
دعـوت   وضـوح و ضعفى كه به ايشان رسيد مهه به سبب گى چاروهر اذيت و بي كردن از وطن اصلى هجرت

اين  فرزندانچنانكه گر اندكى مداهنه و سازش از سوى ايشان به مشاهده مى رسيد و ا وعلىن بودن اساس آن بود،
  .اين عادت را دارند اين مهه آزار و اذيت به آنان منى رسيد زمانه

  

  رانگانحرافات كثيرى ازدعوتفرق ميان فريب دادن كافران در اثناى مواجهه وميان 
  

كه فريب دادن كفار و : آن فايده اين است، گرى برايت روشن مى شودوقىت اين نكته را شناخىت فايده ىي مهم دي
واصل دعوت مشهور باشد گام روياروىي وكارزار در صورتيكه دين غالب پنهان شدن در ميان صفوف آنان در هن

اما اينكه اكثـر  . حادثه ىي قتل كعب بن اشرف وامثال وى درست است چو حاالت استدالل بهدر مه. جايز است
مداهنـه و   از راه گاهىاز طريق دوسىت و گاهىگران عمر خود را در خدمت لشكر طواغيت ضايع مى كنند دعوت

گ به خدمت آنان كمر بسته اند وحجت و دليل شان اين اسـت  گام مرهنگى مى كنند وتا با ايشان زند سازش
پيـامرب صـلى اهللا   اين شيوه ها در غرب و دعوت . طر دعوت و نصرت ويارى دين اين كار را مى كنيمكه ما خبا

  .قرار داردشرق عليه و سلم وسنت وروش وى در 

  

 ملت ابراهيم در حقيقت تصادم آشكارصاحبان سلطان و نفوذ دراين زمان است

  ران از ملت ابراهيمگوانحراف بسيارى از دعوت
  

 وسـامل  راه دعوت صحيح هنگاعليه السالم ي ملت ابراهيمگرديد به اين نتيجه مى رسيم كه ذكر  چه در باالاز آن
چ وكج پيچ در پياما راه ها ومنهج هاى  .گردن ها استالزمه آن جداىي از دوستان وقطع  راهى است كه. است

شان دهند و بدون اينكـه  ن ءاستغناظايف خود گاه ها وومى خواهند بدون اينكه از جايپريوان آن و منحرف كه 
منـازل واوطـان را از   وها خانوادهرفاه وآسايش در ميان زنان وويا كاخ ها . صاحبان قدرت را در خشم بياورند

صاحبان اين دعـوت هـا   چند كه چ تعلق ندارد هرپا كنند اين طريقه به ملت ابراهيم هيدست دهند دين اهللا را بر
گونـه  چچشم خود مشاهده منودمي كـه  به گند به اهللا سو. اند انبياءوكنند كه ايشان بر ج و روش سلف  ءادعا

خمالفـت   صلی اهللا عليه وسلم ورسولعزوجل گاران بلكه به روى كفارى كه با اهللا به روى منافقان وستم ايشان
 و بـه  انـد چشم دوخته اظهار سرور وشادماىن مى كنند، اين كار نه خباطر اينست كه به هدايت آنان منوده اند 



[ يابومحمد المقدسعالمه   ]ملت ابراهيم عليه السالم[ [

 

  
35 

 

  

تاييد باطل شان با آنان نشست و برخاست مى كنند دلبسته هستند، بلكه از روى مداهنت وسازش و دعوت آنان
مى خيزند وبه القاب خوب از آنان يـاد مـى    وبراى آنان كف مى زنند وخباطر اعزاز و احترام آنان از جاى خود

امري املؤمنني و غريه از آنان نام مى برند بـا   پادشاه معظم، عاليقدر، امام مسلمني،جاللتمآب، مثال به لقب . كنند
 عزوجـل  گند بـه اهللا آرى سو .گ منوده انداعالن جن صلی اهللا عليه وسلم در برابر اهللا و رسولوجود اينكه آنان 

گس مـى  دين خود را به كمتر از وزن بال م دنگاهان مى روگاهان يا شامبعضى آنان را مشاهده منودمي كه صبح
گند جبا مى آورد و وگاهان به احترام قوانني كفرى سو صبح مى دهد ان مؤمن بوده درس توحيدگاهشامد، نفروش

مى افزايد، وبا آنان به روى خندان وزبـان   گارانوبه سياهى لشكر ستم. گواهى مى دهدىب عيىب قانون وضعى به 
ن به سوى ظاملان يا فرمانربى كه ايشان را از ميال آياتى از نزد مالقات مى منايد با وصف آنكه شب و روزشريين 

وال تركنوا إىل الذين  �: : مانند اين فرموده اهللا تعاىل.. منع مى كند مرور مى منايند از آنان ورضايت از باطل آنان
و ، »گـريد آتش مشا را مى ) با اين كار(زيرا گاران ميل نورزيد و به ستم« ]113: هود[ �ظلموا فتمسكم النار 

وقد نزل عليكم يف الكتاب أن إذا مسعتم آيات اهللا يكفر ا ويستهزأ ا فال تقعـدوا معهـم    � :فرموده اهللا تعاىل
) اين حكـم را (به مشا ) پيش ازين(واقعاً « ]140: النساء[اآلية  �... حىت خيوضوا يف حديث غريه إنكم إذاً مثلهم

و به آن متسخر صـورت مـى    ی شودکفرورزيده ماه بشنويد كه از آيات اهللا گدر كتاب نازل كرده است كه هر
مشا ) ورنه. (پردازندگر بمنشينيد، تا اينكه به سخىن دي) كسانيكه مرتكب اين عمل مى شوند(پس با ايشان گريد، 

  .»هم درين حال مثل ايشان هستيد

رش محل آيت مذكور بر ظاه: "گويدمى  �إنكم إذاً مثلهم  �شيخ سليمان بن عبد اهللا در تفسري فرموده اهللا تعاىل 
نزد  درو كفر ورزيده و متسخر عزوجلگاه شخصى در جملسى باشد كه در آن به آيات اهللا هرمى شود، آن اينكه 

گرى داخل شوند نرود تا آنان در موضوع ديو انكار بنشيند واز جملس آنان  اكراهكفاريكه متسخر مى كنند بدون 
جـزء   السنيهالدرر.." را مرتكب نشده كافر است چند كه عمل آنانهر است يعنی کافراست موصوف مهانند آنان

 79اجلهاد ص 

 �وإذا رأيت الذين خيوضون يف آياتنا فأعرض عنهم حىت خيوضوا يف حديث غـريه   � :وفرموده اهللا تعاىل
پردازنـد از  گاميكه مردمى را مى بيىن كه در باره ىي آيات ما به سخنان اهانت آميزى مـى  نو ه« ]68: األنعام[

  .»پردازندگر بگردان تا به حبثى ديبايشان رو 
د بـراى  نگرى فرو روند يا نرودر سخن دي: دو صورتكافران در هرنشسنت با : گفته است حسن بصري

 �وإما ينسينك الشيطان فال تقعد بعد الذكرى مع القوم الظاملني  �: ، زيرا اهللا تعاىل فرموده استوى جايز نيست
چون بياد تو آمد، با گـروه  پس از خاطرت فراموش ميسازد ) اين مطلب را(گاهى شيطان گر وا« ]68: األنعام[

ولوال أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليالً إذاً ألذقناك  �: چنان فرموده اهللا تعاىلو مه، »گاران منشنيستم
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كه ما ترا ثابت قدم  چنني منى بودگر وا« ]74: اإلسراء[ �ضعف احلياة وضعف املمات مث ال جتد لك علينا نصرياً 

گ مـى  رم) عذاب(چند و دو  دنيا) عذاب(چند گاه ترا دو گردانيدمي نزديك بود بسوى ايشان كمى متايل مناىي آن
  .»گار منى يافىتما براى خود مدد) عذاب(چشاندمي و در برابر 

وسلم اين خطـاب  صلى اهللا عليه  رسول اهللاوقىت به اشرف خملوقات : "گويدشيخ سليمان بن عبد اهللا مى * 

  47الدرر جز اجلهاد ص " ؟گونه خواهد بودچگران باشد به دي

 � ، و»آاييكه از سخن بيهوده اعراض مـى كننـد  « ]3: املؤمنون[ �والذين هم عن اللغو معرضون  �

و بكار (د گواهى ناحق منى دهنآنانيكه « ]72: الفرقان[ �والذين ال يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً 

  .»گذرندگوارانه اى در مى چون با لغو وكار بيهوده اى برخوردند از آن بروش بزرو ) ر منى شوندباطل حاض
از دروازه هاى سالطني و بادشاهان و روش سلف هستند، در حاليكه سلف بر طريقه و پندار اند كه وبدين 

 ..گهميداشتندظلم و تاريكى ها خود را دور ننه در زمانه هاى  وظايف آنان در زمانه صاحبان شريعت و هدايت
پاهاى شان آوخيته شده اند ونه بـه آن  گردن هاى ايشان اده شده ونه از ، نه مششريى بر عزوجل گند به اهللاسو

وبـه ايشـان   . مال ودولت فراوان به ايشان خبشيدندبلكه اين كار را به اختيار خود كردند و. جمبور كرده شدند
چنني اعالن مى كردنـد  كاش آن را . پناه مى برميبه اهللا از هواى نفس و كورى ديده ها . ادندحقوق دبلوماسى د

ويارى دين اين  دعوتخباطر مصلحت  :گويندبلكه مى . ما اين كار را از روى حرص به دنيا كردمي: گفتندومى 
مالك رساندن نفع وضرر بـه   كهما وامثال ما ! خنده مى كنيد؟ مستضعفاناى مساكني آيا بر ما .. كار را كردمي

ا رازها و جنـو پنهان منى ماند، ذاتى كه چيزى خمفى بر وى چ يا بر جبار آمساا و زمينها، ذاتى كه هي. مشا نيستيم
  .اى مشا را مى دانده

ايشـان  : گويند، مى متهم مى كنند گىما بارها از ايشان شنيدمي كه خمالفني خود را به كم فكرى و ىب جترب
گريند، وواقعيت بني منى ميوه دعوت از ىب صربى كار مى چيدن گريند ودر دعوت از حكمت كار منى در مسئله 

اين مساكني منى فهمند كه ايشان بـا ايـن   . وبرداشت هاى شان كمى وكاسىت وجود داردسياست  باشند، ودر
ژه ملت ابراهيم را متهم مـى  ويوبه انبياء متام گفتار خود با اين  گفتار خود اشخاص معني را متهم منى كنند، بلكه

وظايف شان اظهار بيزارى از دمشنان اهللا وكفر ورزيدن به ايشان وبـه طريقـه هـاى    ملىت كه از مهمترين  .كنند
ايشان درك نكرده اند كه ايـن سـخنان    .احنراىف ايشان و اظهار بغض وعداوت ازمنهج هاى كفرى ايشان است

 واقعيت حكمت دعوت را نداشتند وازومؤمناىن كه با وى بودند  لسالما يهعل ابراهيماست كه ايشان مقتضى اين 
ويند كه اهللا تعاىل گاين سخنان را در حاىل مى . گرفتندگراىي كار مى وايشان در امر دعوت از افراط . بودند دور

قتدا از آنان دسـتور  ومهراهان مؤمن او را تزكيه منوده و امت حممد صلى اهللا عليه و سلم را به ا السالم يهعل ابراهيم

پريوى هر آيينه هست مشا را « ]4: املمتحنة[ �قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه  �.. داده است

ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه هللا وهو حمسن واتبع  �: و فرموده است »ابراهيم و آنانكه مهراه او بودند درنيك 



[ يابومحمد المقدسعالمه   ]ملت ابراهيم عليه السالم[ [

 

  
37 

 

  

از كسى كه متـام  ) خود(و كيست نيكوتر در دين «]125: النساء[ �اهيم خليالً ملة إبراهيم حنيفاً واختذ اهللا إبر

پـريوى  پاك ابراهيم نيكو كار نيز هست و از آيني خالص و ) در عني حال(هسىت خويش را به اهللا تسليم كرده و 
خردى مرته قرار داده و اهللا تبارك وتعاىل ابراهيم را از سفه و ىب ، »گرفتدوست ) حبيث(مى كند و اهللا ابراهيم را 

: األنبياء[ �ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عاملني  �: وراهياىب توصيف منوده مى فرمايد وى را به رشد

بعـد از آن   »خرب داشتيم) احوال او(رشد او را داده بودمي واز ) وسيله(پيش و بدون شك، ما به ابراهيم از « ]51

يح منود كه از ملت ابراهيم جز انسان ىب خـرد  توضرد، بلكه اهللا تبارك و تعاىل از دعوت وى ذكر به عمل مى آو
 اتتصـور  ازحكمت دعوت وروشن بودن كهان شخص ىب عقل وناد .گرى از آن روى منى تابدوامحق كسى دي

  .فاصله زيادى داردودرسىت منهج ومستقيم بودن راه 

 

  را آشكار ميكندابتالء سنت اهللا عزوجل با كسى است كه ملت ابراهيم 
  

من وترا بر راه مستقيم خود ثابت قدم نگهدارد، اين بيزارى وعداوتى كه ملت ابراهيم مقتضى عزوجل بدان، اهللا 
  .اعالن واظهار آن در برابر كافر ومعبودان آا است به فدا كارى وقرباىن زيادى ضرورت دارد

يا به راحت وآسايش فرش كرده شده، بلكه بايد بدين گمان نباشيد كه اين راه به گلها وخوشبوىي ها 
وليكن پايان آن مشك وعنرب، راحت . اين راه به سخىت ها وابتالءها پيچانيده شده است عزوجل سوگند به اهللا
ويا براى مسلمانان منى خواهيم،  دما هيچگاه حمنت وتكليف را براى خو. راضى وخوشنود استرب وخوشبوىي و

در اين راه است، تا بدين وسيله ناپاك از پاك جدا گردد، واين  عزوجلها سنت اهللا مبتال شدن به تكاليف وسخىت 
راهيست كه پريوان هوا وقدرت آن را منى پسندند زيرا اين كار با واقعيت ايشان سازگار نيست، واين كار بيزارى 

گى بسر مى برند وبه دندر رفاه وآسايش ز اما رهروران راه ديگر غالباً. صريح از شركيات وكفريات ايشان است
دنيا متايل ىب حد دارند وآثار تكليف وسخىت در ايشان ظاهر منى باشد، زيرا شخص به اندازه دينش دچار تكاليف 
وآزمون قرار مى گريد، وپيغمربان ازمهه بيشتر مورد امتحان وآزمون قرار مى گريند ودر درجه دوم وسوم كسانيكه 

وپريوان ملت ابراهيم نسبت به ساير مردم بيشتر مورد . مون قرار مى گريندبيشتر به ايشان شباهت دارند در آز
چنانكه ورقه بن نوفل به پيغمرب . امتحان قرار مى گريند زيرا در دعوت شان روش پيغمربان را در پيش مى گريند

با وى دمشىن  هيچ انساىن مهانند اين چيزى را كه توآورده اى منى آورد مگر اينكه: "صلى اهللا عليه وسلم گفت
  . اين حديث را خبارى روايت منوده است" ورزيده شود
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  دشمني بامردم وجداى از آنها از لوازم اين راه است
  

اگر در زمانه ما دقيق شوى، كسيكه بدين گمان باشد كه به شيوه پيغمرب عليه السالم دعوت مى كند وادعا 
يان وصاحبان قدرت وشوكت با اودمشىن منى ورزند، داشته باشد كه بر ج وخط سري اوروان است، وباطل گرا

. يا اينكه راه راست را گم كرده. به حال اوببني. در ميان آنان زندگاىن مى كند خاطرآسودهبلكه با اطمينان و
چيزى را نياورده كه با آورده پيغمرب صلى اهللا عليه وسلم مطابقت داشته باشد وراه هاى كج وپيچ در پيچ را 

يا اينكه در ادعاى خود دروغگوى است، لباسى را پوشيده است كه شايسته واهل آن نيست . ه استانتخاب منود
ويا دنياى به اومى رسد وچيزى را كه ورقه بن نوفل به پيغمرب صلى اهللا عليه وسلم . ويا فريفته رأى خود است

به  بن زرارة رضي اهللا عنه گفت هنگاميكه اصحاب با اوبيعت منودند در نفس هاى شان جا داشت، چنانكه اسعد
مهلت دهيد اى اهل يثرب، حمققاً بريون منودن اوامروز به معناى : "پا خاست وياران پيغمرب را وعظ منوده گفت

مقاطعه منودن با مهه عرب است، يا به معناى كشته شدن اشراف مشا توسط مششري است، يا مشا مردمى خواهيد 
است، ويا مشا مردمى خواهيد بود  عزوجل را اختيار كند وپاداش مشا بر اهللابود كه به اين كار صرب مى كنيد، آن 

كه در مورد خويش خوف وهراس داريد پس آن را بگذاريد، اين را واضح كنيد واين كار براى مشا نزد اهللا تعاىل 
  .اين حديث را امام امحد وبيهقى روايت منوده اند" عذر تلقى خواهد شد

  

  نى بهتراز دعوت منحرفانه استوشه نشيگو اختيارعزلت

كه هر كس وناكس لباس دعوت ودعوتگران را به تن منوده به ما به اين گفتار اسعد بن زراره غور مناييد، در ايام 
سخن اسعد بسيار نياز مربم دارمي، پس بسوى نفس خود برگرد وآن را وزن كن، واين راه بر اوپيش كن وبر 

به كن، يا از مجله مردمى هسىت كه بر دشوارى هاى اين راه صرب مى كنند، تقصريى كه از اوبه عمل آمده حماس
مى طلبيم كه ترا در مقابل ابتالء وامتحاىن كه به دنبال آن مى آيد  عزوجلپس آن را با حقش اختيار كن واز اهللا 

ف وهراس يا اينكه از مجله مردمى خواهى بود كه در باره نفس هاى خود خو. ثبات واستقامت نصيب فرمايد
دارند وخود را قادر به قيام ورزيدن به اين ملت منى بينند، درين صورت از پوشيدن لباس دعوتگران بپرهيز 

سوگند .. يا به دره ىي از دره ها با چند رأس گوسفندى پناه برب. ازه مرتلت را ببند، ومواظب خودت باشوودر
عذر شايسته تر نزد اهللا تعاىل است، آرى اين كار برايت به اهللا چنانكه اسعد بن زراره مى گويد، اين كار برايت 

نزد اهللا تعاىل تر است از اينكه بر خود وديگران متسخر كىن، زيرا توتوان اين را ندارى كه به ملت ابراهيم قيام 
سوگند به اهللا كسيكه از مردم كناره مى گريد ودر وادى ىي از وادى ها با چند رأس گوسفندي زندگى .. ورزى

 :شاعرى درين مورد چه خوب سروده است.. بسر مى كند در آن وقت تر وخوبتر است

اوكسى است كه بعد از . خاموشى از سخن چاپلوسى كه قلبش ناپاك وسخنانش پاكيزه مى باشد تر است"
 از سخنان! اى مردم.شناخنت حقيقت بسوى كسى ميالن منوده كه هر انسان ظامل ومتكرب را خوشنود مى سازد
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بر منربها بلند شدند وصفحه  كساىن كه درين روزها سخنان خود را تر وتازه بيان مى كنند در شگفت مشويد
سوگند به اهللا حقيقت وسخن هدايت را بيان نكردند  هاى كاغذ را سياه منودند ودر اكثر حمافل پيشقدمى منودند

لم وشهوات عالقمند است بسوى حقيقت چگونه كسى كه در پيوندش با ظ ونه از چيزهاى مهلك پرده برداشتند
اى مردم نصيحت من براى مشا اينست كه درين عصر به زياد منودن به پوره كردن كششهاى نفس  اشاره كند

 "چشم مدوزيد

آيا تقصري صادقان در اين است كه در ارتش، پليس، جملس هاى سنا وپارملان هاى كفرى وساير وظايف كه 
نانكه مشا داخل شده ايد ايشان داخل نشده اند، يا تقصري ايشان در اين است كه در به سياهى ظاملان مى افزايد چ

، انستيتيوت هاى خمتلط ومكتب هاى فاسد برگذار مى گردد كه مشا به حجت پوهنتون هاجمالس ىب حياىي كه در 
وايشان در آن  اينكه مصلحت دعوت است در حاليكه منى توانيد دين حق را در آن اظهار مناييد شركت مى كنيد

وكسانيكه به فرموده پيامرب اسالم كه امام امحد وامام ترمذى وغريه آن را روايت منوده اند . شركت منى كنند
املؤمن الذي خيالط الناس ويصرب على أذاهم أفضل : " استدالل مى منايند، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرموده اند

مؤمىن كه با مردم مى آميزد ودر برابر اذيت وتكليفى كه به " صرب على أذاهممن املؤمن الذي ال خيالط الناس وال ي
وى مى رسد صرب مى كند از مؤمىن كه با مردم منى آميزد وبر تكليف واذيت آنان صرب منى كند به مراتب تر 

  .است
، خباطر اينكه اين حديث در شرق قرار دارد ومشا از آن در غرب هستيد: ما به اين داعيان دروغني مى گوييم

آميزش با مردم بايد طبق سريت وطريقه پيامرب صلى اهللا عليه وسلم باشد، نه به اساس آراء وخواهشات وشيوه هاى 
اگر به اساس سريت وطريقه ورهنمود هاى اوصلى اهللا عليه وسلم باشد اذيت توأم با پاداش .  مشاىتدعوت بدع

يكه به اساس ارشاد وطريقه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم براى مشا داده مى شود، واگر چنني نباشد پس كس
دعوت منى كند چگونه اميد اجر وپاداش را مى برد در حاليكه يك شرط بزرگ از شروط قبول عمل كه عبارت 
از اتباع پيامرب است امهال شده است، كسيكه عداوت ودمشىن خود را با فاسقان وفاجران اظهار منى كند اين كدام 

بلكه با آنان مى نشيند وباطل آنان را تاييد مى كند وهرگاه حرمات اهللا تعاىل . ست كه با آن روبرومى شوداذيىت ا
پاميال گردد براى يك حلظه هم غمگني وخشمگني منى شود، وحجت ودليلش اينست كه نرمى وموعظه حسن در 

در . ني روشى را مى كنددعوت ضرورى است، وبايد مردم از دين متنفر نشوند، ومصلحت دعوت اجياب چن
  .حاليكه منى دانند با اين ابزار نرم وحكمت مزعوم شان ملت ابراهيم را از اساس ويران مى كنند

شيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن در يكى از نامه هاى خود در كتاب الدرر السنية حني حبث از تبليغ علىن 
ين بر سبيل متلق وهم زيسىت با فاسقان وامثال آن كه ترك بيان د: "دين وامر به معروف وى از منكر مى گويد

بعض جاهالن آن را اجنام مى دهند ضرر وگناه آن بزرگتر است نسبت به اينكه به جمرد ناداىن ترك كرده شود، 
زيرا اين گروه بدين عقيده اند كه رسيدن به زندگاىن عاىل جز بدين طريق حاصل منى شود ودرين كار خمالفت 

وان آنان را منوده اند واز راه وطريقه آنان خارج شدند، زيرا ايشان خردمندى اين را مى دانند كه بايد پيغمربان وپري
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مهه اقشار وطبقات مردم را راضى كنند وبا آنان از در صلح وآشىت پيش آيند وحمبت ودوسىت آنان را جلب كنند، 
ه خواسته هاى نفس وتن پرورى وفروگذارى عالوه بر اينكه رسيدن به اين راه مشكل است، در حقيقت اينها مه

اذيت وتكليف در راه اهللا است، ودر حقيقت اين خود هالكت تدرجيى  حتملووفرار از عزوجل دمشىن خباطر اهللا 
است، چون كسيكه در راه اهللا مواالت ودوسىت نكند ودر راه اوعداوت ودمشىن نورزد طعم ومزه اميان را نچشيده 

انسان را به رضا وخوشنودى اهللا ورسول پيوست كند، واين مرام وقىت بدست مى  است، عقل كامل آنست كه
آيد كه بيىن دمشنان اهللا به خاك ماليده شود وبه خوشنودى اوبرترى داده شود، وزمانيكه حرمات اوپاميال مى گردد 

اه حيات وغريت وخشم بر دمشنان اهللا تعاىل از حيات قلىب به وجود مى آيد، وهرگ. خشم خود را اظهار كند
وتعظيم وبه خشم نيامدن ونفرت نكردن از قلب انسان نابود شود ودر معامالت، دوسىت ودمشىن خود ميان پاك 

  .35جزء اجلهاد صفحه " وناپاك تفرقه نكند پس كدام خري در قلب وى باقى مى ماند

يشخند مى كنند وگوشه وعده ىي نيز وجود دارند كه به جواناىن كه از ايشان متابعت مى كنند متسخر ور
وبه شعر ابن . نشيىن را به طور مطلق حمكوم مى كنند ونصوصى كه درين باره به ثبوت رسيده آن را رد مى منايند 

  :مبارك رمحه اهللا كه قصيده ىي را فضيل بن عياض فرستاده بود زمزمه مى كنند
را بازيچه قرار داده اىكسيكه  اى عابد حرمني اگر به حال ما بنگرى حمققا خواهى دانست كه توعبادت(

  )رخسارش را توسط اشكهايش رنگني كند ليكن ما حلقوم هاى خويش را به خون هاى مان رنگني مى كنيم
شكر مى : "اگر عابد حرمني اين دعوتگران را بيند ودعوت حتريف شده شان را مشاهده منايد شايد بگويد

مبتال منوده نگهداشته ومرا بر خملوقات زيادى فضيلت وبرترى  را كه مرا از آنچه مشا را به آن عزوجلگومي اهللا 
  "داده است

وطريقه هاى مشا وجهاد عبداهللا بن مبارك فرسنگ ها راه فاصله وجود دارد ما در بني دعوت : من مى گومي
  :بلكه اگر ابن مبارك ايشان را ببيند خواهد گفت

ى گفت كه مشغول به عبادت مشغول بوده از ايشان اى عابد حرمني اگر ايشان را ببيىن شكر اهللا را خواه"
غائب هستىكسيكه به ارشادات وطريقه پيغمرب دعوت منى منايد اوشخص جاهلى است كه دين خود را بازيچه 

  "قرار داده است

  

  يروزى استپملت ابراهيم راه   همانا
  

.. اىب بزرگ بدان بسته استوليكن نصرت دين اهللا وكامي. فىت داردگعمل به ملت ابراهيم هزينه هن.. آرى
وتوسط اين ملت . گروه اميان، وگروه كفر، فسق وعصيان. وتوسط مهني ملت مردم به دودسته تقسيم مى شوند

اين وضعيىت امروزى كه صاحل . به مهني سان بود انبياءودعوت . دوستان رمحن از دوستان شيطان تفكيك مى شوند
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با اهل فسق  کسانی که ريش دارند وملتزم اند نبود، عصرى كه مهراه شرير با هم آميخته است در آن زمان
گروه . وفجور مهنشني مى شوند وآنان را تقدير واحترام مى كنند وآنان را بر اهل تقوا وصالح ترجيح مى دهند

وام بلكه دعوت شان بيزارى علىن از اق. اميان بغض وكينه خود را با اشكال خمتلف در برابر كافران اظهار مى دارند
شان بود كه از شريعت اهللا تعاىل اعراض دارند، ودمشىن آشكارا با معبودان باطل شان بود، مهراهى با آنان در نيمه 

  ..ممكن نيست عزوجلراه مبارزه ومتلق وجمامله در تبليغ شرع اهللا 
ن هراس ندارد به سخنان نوح عليه السالم كه در دورمناى زمان به قوم خود خطاب مى كند واز قهر وطغيان آنا

يا قوم إن كان كرب عليكم مقامي وتذكريي بآيات اهللا فعلى اهللا توكلت، فامجعوا  �: مى گويد.. گوش فرا ده
اى قوم من، اگر «] 71: يونس[ �أمركم وشركاءكم، مث ال يكن أمركم عليكم غمة مث أقضوا إيل وال تنظرون 

ورى مى كنم گران متام مى شود پس من به اهللا توكل كردم بر مشا موقف من واينكه من به مشا آيات اهللا را ياد آ
تا امر مشا بر مشا پوشيده مناند وسپس حكم خود را در . موافقت خود وشريكان خود را فراهم آريد) در زمينه(مشا 

  .»مهلت ندهيد) هيچ(ومرا ) به زندگى من خامته دهيد(باره ىي من صادر كنيد 
اين حتدي : "سيد قطب رمحه اهللاوبه گفته . ن سخن را مى گويدآيا شخص مداهن وچاپلوس مهانند اي

آشكارا وحتريك برانگيز را كسى مى گويد كه هردودست وى از قوت ونريوماالمال باشد واز ساز وبرگ خود 
مطمئن باشد، تا دمشن خود را به سخنان حتريك برانگيز ترغيب كند كه بر وى يورش برد، پس در عقب نوح 

 عزوجلاهللا با وى بود، واهللا از نگاه هدايت ونصرت بسنده است اهللا " وبرگ وجود داشت؟كدام قوت وساز 

واتل  �: جالله در آغاز آيات مذكوره پيغمرب خود را دستور داد كه اين آيات را به قومش تالوت كند، فرمود
  .»..بر ايشان داستان نوح را خبوان چون به قوم خود گفت«] 71: يونس[ �... عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه

وبه سرگذشت هود عليه السالم ببني، با قوم كه از نگاه قوت وگرفت از مهه مردم سختر بودند به تنهاىي 
به سخنان اوگوش فرا ده كه بيزارى خود را از . وليكن با ثبات مهچوكوه ها يا سختر از آن. روبرومى شود

إين أشهد اهللا واشهدوا  �: ران واضح وروشن اعالن مى كند وسخنان جاودان خود را به مسع آنان مى رساندكاف
من اهللا را گواه مى آورم ومشا گواه «] 55: هود[ �أين بريء مما تشركون، من دونه، فكيدون مجيعاً مث ال تنظرون 

وى، پس مهه مشا در حق من دسيسه بچينيد، سپس  باشيد كه من واقعاً از آنچه مشا شرك مى آوريد، بيزارم به جز
  .»به من مهلت ندهيد

با اين تعداد انبوهى كه هستيد وبا اين لشكر وسپاهى كه : اين سخنان را به تنهاىي خود به ايشان مى گويد

ما من إين توكلت على اهللا ريب وربكم  �.  چينيدداريد وبا اين معبودان باطل كه مهراه مشا هست عليه من توطيه 
مشا توكل  ربورمب بيگمان من بر اهللا «] 56: هود[ �دابة إال هوآخذ بناصيتها إن ريب على صراط مستقيم 

كردم، هيچ جاندارى نيست مگر آنكه اهللا از موى پيشاىن آن مى گريد  بيگمان، پروردگار من به راه راست 
  .»است
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  ندبه كساني كه به سخنان سيدقطب رحمه اهللا دهان كج مي نماي
  

رمحه اهللا دهن كجى مى كنند، به آن استناد مى كنند ودر عني زمان به  قطببه آناىن كه به سخنان سيد
طواغيت كه از شرع اهللا اعراض مى كنند توسل مى جويند تا به ايشان اجازه بدهند كه خبشى از شرع اهللا را در 

مور دعوتى را پيش برند، يا خباطر دست يافنت مورد تعدادى از قضايا حاكم سازند، يا به ايشان اجازه دهند كه ا
اين سخنان سيد رمحه اهللا را كه پريامون آيات مذكور نگاشته ). پارملاا(به يك تعداد چوكى ها در جمالس شرك 

اين يك جنبش بيزارى از قومى بود كه خودش منسوب به آنان : "سيد رمحه اهللا مى گويد. متوجه ايشان مى مناييم
آنان بود، جنبش خوف وترس از باقى ماندن در ميان آناىن بود كه راهى غري راه اهللا را انتخاب منوده است، وبرادر 

هود بر اينكه از قوم خود بيزار بوده واز . جنبش جداىي ميان دوحزىب بود كه هرگز با هم يكجا منى شوند. بودند
گواهان مى گريد تا ) بيزارى(اين مسئله  وخود آنان را نيز بر. را گواه مى آورد ربشايشان جدا ويكسوى است 

در نفس هاى آنان ذره ىي شبهه باقى مناند كه وى از ايشان متنفر وبيزار است واين انديشه نباشد كه وى از مجله 
  !ايشان است

انسان وقىت سريت مردى را مى خواند كه در برابر مردمى كه به معبودان ساختگى خود به اين حد اعتماد 
مرد عقايد وباور هاى ديرينه آنان را به باد انتقاد مى گريد وآن را مى كوبد ووحشت آنان را با حتدي دارند واين 

هاى گوناگون حتريك مى كند در حريت فرومى رود، ونه از ايشان مهلت مى خواهد تا مهانند آنان آمادگى خود 
حمققاً دعوتگران در هر زمان ومكان . را بگريد ونه آنان را زماىن ترك مى كند تا خشم وغصه شان فروكش كند

يگانه شخصى كه جز تعداد اندكى از مردم به . نياز دارند تا در برابر اين موقف درخشان مكث طويل منايند
اواميان نياورده اند، با كسى مواجه مى گردد كه سركش ترين وثرومتند ترين مردم روى زمني است، با مردم 

با مردم سركش ومتكربى مواجه شدند . دى آن زمان از مهه پيشرفته تر بودندروبرومى شود كه از نگاه مدنيت ما
كه بدون رمحت ومهرباىن به ظلم دست مى زنند، كساىن كه نعمت هاى دنيا ايشان را مست ومغرور ساخته بود، 

اهللا، اعتماد  اما اميان به. كساىن كه شركت ها وفابريكات ساختماىن اجياد مى كردند به اميد اينكه جاودان مبانند

إين توكلت على اهللا ريب وربكم، ما من دابة إال  �.. به وعده ىي اوواطمينان بر نصرت اوچيزى ديگر است
اين عناصر خشن وقوى از قوم هود عليه السالم ].. 56: هود[ �هوآخذ بناصيتها، إن ريب على صراط مستقيم 

پس هود عليه . گرفته به قوت خود آا را مقهور ساخت جزئى ازين جنبندگان بودند كه اهللا تعاىل از پيشاىن شان
السالم چه خوف وهراسى ازين جنبندگان داشته باشد در حاليكه اگر اين جنبندگان بر وى مسلط شوند به اجازه 

  .القرآن به نقل خمتصر از تفسري يف ظالل" وفرمان رب مسلط مى شوند
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واينچنني بود دعوت . ليهم با اقوام معاند وسركش شاناينچنني بود احوال پيغمربان صلوات اهللا وسالمه ع
وهرگز به ثبوت .. ايشان، نزاع وكشمكش مهيشگى عليه باطل، وبرمال بودن دعوت، واعالن عداوت وبيزارى

  .نرسيده كه آنان در راه دعوت مداهنه يا رضايت از باطل يا مهراهى با آن را در نيمه راه دعوت قبول كرده باشند
از روزگاريكه آدم  عزوجلحق گرايان با باطل گرايان وجداىي از آنان تاريخ ديرينه دارد، اهللا  ازينرودمشىن

آن را در قدر وشرع خواسته بود تا  عزوجلواهللا .. عليه السالم را به زمني فرود آورد تا امروز اين دمشىن ادامه دارد
د وناپاك از پاك جدا گردد واز مؤمنان مشارى دوستان اواز دمشنانش متميز شوند، تا حزب اهللا از دمشنش فرق شو

فرود آييد در حاليكه «] 24: األعراف[ �اهبطوا بعضكم لبعض عدو �: اهللا تعاىل فرموده است. را شهدا بگريد

، سنت اهللا مهني است ومهني راه را كاروان مهه پيغمربان پيموده اند »بعضى مشا دمشن بعضى ديگر مى باشيد

وكذلك جعلنا لكل نيب عدواً شياطني اإلنس  �: اين دين ايشان بود، اهللا تعاىل فرموده است وچنانكه قبال شناخىت
وكذلك جعلنا  �مهچنني براى هر پيامربى دمشىن از شياطني انس وجن قرار دادمي ، «] 112: األنعام[ �واجلن 

، اهللا »از ميان جمرمان قرار دادي وبدينگونه براى هر پيامربى دمشىن«] 31: الفرقان[ �لكل نيب عدواً من ارمني 

داستان وسرگذشت مشارى ازين پيغمربان را به ما بيان منوده كه با دمشنان شان چگونه برخورد مى منودند  عزوجل
مهچنان حديثى متفق عليه را كه ابوهريره رضى اهللا عنه ... ت تعدادى از ايشان ذكر به عمل نياوردهذشواز سرگ

" پيغمربان اوالد از يك پدر اند..) "واألنبياء أوالد عالت: (... اهللا عليه وسلم فرموده اند روايت منوده پيامرب صلى
اين بدان مفهوم است كه اساس دين، دعوت وطريقه انبياء عليهم السالم يكى بوده واختالف ايشان در فروع 

  .است
  

  استدعوت رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم اتباع ملت ابراهيم و آشكاركردن آن 
  

، "ميان مردم تفرقه وجداىي آورد"حممد صلى اهللا عليه وسلم آمده است كه او انبياءواينچنني در وصف خامت 
اوصلى اهللا عليه وسلم خباطر اتباع وپريوى از ملت ابراهيم عليه السالم فرمان اهللا تعاىل را اجابت منود واز شرك 

حىت هنگاميكه در مكه بود با وجود .. وجمامله منود وپريوان شرك حلظه ىي خاموش ننشست ونه با آنان متلق
اينكه اتباع وپريوانش بسيار اندك بودند ودر حالت ضعف وناتواىن شديد بسر مى بردند بيزارى خود را از 

قل  �: كفار ومعبودان باطل شان اعالن مى كند وبه كفر آنان تصريح مى منايد واز دين آنان بيزارى مى جويد
وال أنتم عابدون ما . وال أنا عابد ما عبدمت. وال أنتم عابدون ما أعبد. ال أعبد ما تعبدون. ونيا أيها الكافر

بگواى كافران عبادت منى كنم آنچه مشا مى پرستيد ونه مشا «] 6- 1: الكافرون[ �أعبد لكم دينكم ويل دين 

دت ميكنيد ونه مشا عبادت عبادت مى كنيد آنچه من عبادت  ميكنم ونه من عبادت خواهم كرد آنچه مشا عبا
  .»خواهيد كرد آنچه من عبادت ميكنم مشا را دين مشاست ومرا دين من است
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من بر طريقه ابراهيم ثابت واستوار هستم واز كسيكه با آن خمالفت منايد بيزارم : گفت وبه آنان صراحتاً

أيها الناس إن كنتم يف شك من قل يا  �: ومن از مجاعه مؤمناىن هستم كه با كفار ودين شان دمشىن مى ورزند
: يونس[ �ديين فال أعبد الذين تدعون من دون اهللا ولكن أعبد اهللا الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من املؤمنني 

اى مردم، اگر مشا در مورد دين من در شك هستيد، من آناىن را كه مشا جبز اهللا مى پرستيد منى : بگو«] 104

وإن  �: ومى فرمايد. »ستم كه مشا را مى مرياند ومامور شده ام كه از مؤمنان باشمپرستم وليكن من اهللا را مى پر
اگر ترا تكذيب كردند به « �كذبوك فقل يل عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون 

آنچه مشا مى كنيد عمل من براى من است وعمل مشا براى مشا، از آنچه من مى كنم مشا بيزاريد واز : ايشان بگو

اهللا ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم  �: ودر هنگام تعليم به مؤمنان مى فرمايد كه بايد چنني بگويند »من بيزارم
هركدام ما ومشا از (براى مشا اعمال مشا برای ما اعمال ما  مشاست ربما و رباهللا «] 15: الشورى[ �أعمالكم 

 .»)نتيجه ىي اعمال خويش برخوردار مى شومي

در حديث صحيحى كه ابوداود وديگران آن را روايت منوده اند آمده است كه رسول اهللا صلى اهللا عليه 

" ، مث من على خامتتها فإا براءة من الشرك �قل يا أيها الكافرون  �إقرأ : " وسلم به يكنت از ياران خود فرمودند

ودر كتاب ). اب، زيرا اين سوره بيزارى از شرك استرا خبوان، ودر پايان آن خبو �قل يا أيها الكافرون  �(
ال إله إال (حمققاً كلمه اخالص : "آمده است كه فشرده آن چنني است" أسباب جناة السؤول من السيف املسلول"

گفنت آن اكتفا ننمود بلكه با  به شروط سنگيىن مقيد كرده شده است، امام حقگرايان ابراهيم عليه السالم به) اهللا

أفرأيتم ما كنتم (: چنانكه اهللا تعاىل از وى بدين گونه حكايت مى كند. ان باطل دمشىن خود را ثابت منودمعبود
آيا نديد آنچه را مشا : گفت«] 77: الشعراء[ �تعبدون أنتم وآباؤكم األقدمون فإم عدويل إال رب العاملني 

مهني ) ال إله إال اهللا(، ومعناى »عامليان رب، مگر وپدران وپيشينيان مشا مى پرستيديد؟ مهاا مهه به من دمشن اند

وإذ قال إبراهيم ألبيه وقومه إنين براء مما تعبدون إال الذي فطرين  �: است چنانچه در جاى ديگرى مى فرمايد
وبه ياد آوريد كه ابراهيم به پدر «] 28: الزخرف[ �فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية يف عقبه لعلهم يرجعون 

واقعاً من از آنچه مشا مى پرستيد بيزارم، مگر آن ذاتى را كه مرا آفريده واويقيناً مرا : وم خويش گفتخويش وق
به (اوالد خويش سخىن پايا قرار داد تا باشد كه ايشان ) ميان(را در ) دعوت يكتا پرسىت(رهياب مى سازد، واواين 

وانده مى شود اين طريقه را به پريوان خود به گونه ، ابراهيم عليه السالم كه امام پيغمربان خ»رجوع كنند) اهللا
مرياث از خود جبا گذاشت، هر پيغمرب از پيغمرب ديگر آن را به مرياث بردند، وهنگاميكه پيغمرب ما حممد صلى اهللا 

اين اورا نيز به گفنت اين قول چنانكه پدر ما ابراهيم گفته بود امر فرمود وبه  عزوجل عليه وسلم مبعوث گرديد اهللا
  جمموعة التوحيد" مفهوم سوره ىي كاملى را نازل كرد كه عبارت از سوره ىي الكافرون است

وقىت اين سوره نازل شد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آن را در مأل عام قراءت منود وهرگز آن را كتمان 
سيد وايشان از صرب وحتمل و وبه ياران فداكارش رانكرد وخباطر آن آزار واذيت هاى فراوان از طرف كفار به 
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كار گرفتند وبراى يك حلظه هم با آنان مداهنه وسازش نكردند، وپيوسته مؤمنان را تلقني به ثبات واستقامت مى 
، واز صرب وثبات مواقف مؤمنان امت هاى پيشني به دادوجنت هاى جاويدان وعده مى  منود وآنان را به وعده اهللا

اى خانواده ياسر . (رواه احلاكم وغريه" صرباً آل ياسر فإن موعدكم اجلنة: "گفت ايشان ياد آورى مى منود مثال مى
  ).صرب را پيشه كنيد حمققاً جاى مالقات مشا شت است

قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له يف األرض فيجعل فيها، مث يؤتى ( : خباب گفت مهچنان به
أمشاط احلديد ما دون حلمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، باملنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفني، وميشط ب

واهللا ليتمن اهللا تعاىل هذا األمر حىت يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت فال خياف إال اهللا والذئب على غنمه، 
در زمانه هاى قبل از مشا مسلماىن را دستگري مى كردند وچقرى برايش حفر مى كردند " )ولكنكم تستعجلون

ا در آن قرار مى دادند، بعد از آن اره ىي آورده شده آن را بر سرش مى ادند وتوسط آن دونيمش مى واور
كردند، ويا توسط شانه هاى آهنني تا گوشت واستخوان وى را شانه مى كردند وىل اين كار اورا از دينش باز 

تا آجنا كه شخص سوار از صنعاء تا منى داشت، سوگند به اهللا هر آيينه اهللا تعاىل دين خود را كامل مى كند 
سفر مى كند وجز اهللا از كسى ديگر هراس ندارد ونه خوف گرگ بر گوسفندان خود را دارد، وليكن  تحضرمو

  ".مشا عجله مى كنيد

قل إمنا  �: ودر عني زمان چنانكه اهللا تعاىل به اوامر منوده مى گويد. اواين سخنان را به ياران خود مى گويد
: بگو«] 6: فصلت[ �لكم يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركني أنا بشر مث

بشرى هستم مثل مشا، به من وحى مى شود كه اهللا مشا اهللا يگانه است، پس توجه خود را بگونه ىي ) نيز(واقعاً من 
ومى . ات مذكور در مكه نازل گرديدهآي» مستقيم به اومعطوف داريد از اوآمرزش خبواهيد، وواى بر مشركان

* إن ويل اهللا الذي نزل الكتاب وهويتوىل الصاحلني * قل ادعوا شركاءكم مث كيدون فال تنظرون  �: فرمايد
شريكان : بگو«] 197 -195:األعراف[ �والذين تدعون من دونه ال يستطيعون نصركم وال أنفسهم ينصرون 

بيگمان كارساز . بكار بريد ومرا مهلت ندهيد) را كه مى توانيد(حيله اى خود را خبوانيد وسپس در برابر من هر 
وىل آاىي كه به ايشان جبز اهللا نيايش مى . من اهللا است، آنكه كتاب را نازل كرد واوصاحلان را كاسازى مى كند

ر مكه نازل شده اين آيات نيز د» كنيد منى توانند مشا را كمك كنند ونه هم به خود شان كمكى كرده مى توانند
  .است

روى داليل فوق واز جهت اينكه دعوت اوبدين شيوه بود كافران وستمگران براى يكروز هم از اوخوشنود 
حقد وكينه شان برانگيخته گرديد . نديا چشم هاى شان روشن گرديد ندونه نفسهاى ايشان شادمان شد نشدند

اما اوبا قامت برافراشته بسوى گروه . اوچشاندندوعذاب وشكنجه هاى گوناگون را به . وقيامت شان برپا شد
مى ديد، وبا وصف آنكه بر هدايت آنان بسيار حريص بود از مهراهى با آنان در , هاى كه عليه اوتوطيه مى چيدند

 �: بلكه پيوسته به آنان مى گفت. نيمه راه يا پريوى از خبشى از باطل آنان كه آن را دوست داشتند ابا ورزيد
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به زودى مغلوب مى شويد وبسوى دوزخ حشر «] 12: آل عمران[ �حتشرون إىل جهنم وبئس املهاد ستغلبون و

  .»مى گرديد وچه بد مسكىن است دوزخ
شيخ عبد الرمحن بن حسن بعد از آنكه گوشه از مواقف حق گوىي وثبات واستقامت ياران رسول اهللا صلى 

ل ياران رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كه با سخترين آزار اين بود حا: "اهللا عليه وسلم را ياد مى كند مى گويد
واذيت از جانب مشركني روبروشدند، پس حال آنان كجا وحال اين دسته فريب خورده گاىن كه بسوى باطل 
شتافتند وآن را دوست داشتند ومتلق كردند وبسوى آن گرايدند وآن را مدح وستايش منودند كجاست؟ وآنان به 

ولودخلت عليهم من أقطارها مث سئلوا الفتنة ألتوها وما تلبثوا ا إال  �:  تعاىل بيشتر مهانند انداين فرموده اهللا
وارد مى شد واز ايشان خواسته مى شد ) مدينه(اگر بر ايشان از قسمت هاى متعدد «] 14: األحزاب[ �يسرياً 

ثبات  عزوجل، از اهللا »ى درنگ منى كردندكه فتنه انگيزى كنند واقعاً آن كار را مى كردند ودرين كار جز اندك
واستقامت بر اسالم را مسئلت مى مناييم، وبه اواز فتنه هاى گمراه كننده چه ظاهرى باشد وچه باطىن پناه مى 

صلى اهللا عليه وسلم وبه قرآن اميان آورده بودند  رسول اهللابرمي، ترديدى وجود ندارد، اگر مسلمانان خنستيىن كه به 
ركان بيزارى منى جستند وبه عيبجوىي دين ومعبودان آنان مبادرت منى ورزيدند هرگز به عذاب از شرك ومش

  جز اجلهاد  - الدرر السنية. " واشكنجه گوناگون مشركان روبرومنى شدند
پيامرب خود را امر منود كه عزوجل  اهللا: "شيخ محد بن عتيق در موقع حبث در اطراف سوره توبه مى گويد

ديىن كه مشا بر آن هستيد من از آن بيزار هستم وديىن كه من بر آن هستم مشا از آن بيزار هستيد، : به كفار بگويد
مراد اين فرموده اهللا تعاىل اين است كه پيامرب بايد به كفر آنان تصريح منايد، وبگويد كه وى از ايشان واز ديىن كه 

ه به كفار چنني بگويند، وتا هنگامى دين خود را بر آن هستند بيزار است، وبر پريوان پيامرب نيز واجب است ك
ظاهر ننموده اند كه اين سخن را نگفته اند، ازين رووقىت صحابه اين مطلب را فهميدند ومشركان آنان را مورد 
آزار واذيت قرار دادند، پيامرب صلى اهللا عليه وسلم آنان را امر منود تا به حبشه هجرت كنند، واگر در سكوت از 

به سبيل " مشركان رخصت مى ديد هيچگاه آنان را به هجرت كردن به سرزمني غربت امر منى كرد بد گوىي
  النجاة والفكاك 

  

رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم  در قبال بتهاى داخل مكه  درمرحله مكى : شبهه 

  خاموش بودند
  

بهه ىي است كه يك اين سخن تعدادى از جاهالن كه مى گويند ملت ابراهيم در حق ما منسوخ است ش
تعداد از غافالن وىب خربان از ملت ابراهيم آن را زمزمه مى كنند، ودليل شان اين است كه رسول اهللا صلى اهللا 

حىت اينكه يكنت از علماى . عليه وسلم در طول مدتى كه در مكه بسر برد بت هاى اطراف مكه را نشكستاند
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ه در يكى از سخنراىن هاى وى كه ثبت است شنيدم كه با بسيار مشهور ايشان كه كتاايش بازار ها را پر منود
پيامرب صلى اهللا عليه وسلم خنستني كسيست كه ازين ملت ابراهيم كه مشا آن را ميخواهيد : "فخر وغرور مى گويد

ه ما به اين شيخ وب. " اعراض كرد زيرا سيزده سال در مكه در بني مهني بت ها اقامت منود وآن ها را نشكستاند
چيزى كه مشا را از درك وشناخت ملت ابراهيم باز داشته فهم ناقص وتنگ نظرى است، : امثال وى مى گوييم

زيرا ملت ابراهيم را منحصر در شكستاندن بت ها منوده ايد، وبدين باوريد كه مقصود ما از ملت ابراهيم مهانا 
ا را ريزه ريزه كرد مگر كالن آا را است كه بسوى بت هاى قومش رفت وآ عليه السالم عملكرد ابراهيم

وبه مشا ثابت نشده كه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اين كار را در . گذاشت تا شايد قوم بسوى آن باز گردند
وجهى به ما ارتباط منى گريد،  اين ملت از ديدگاه مشا منسوخ گرديد، وبه هيچ. حق بت هاى قوم خود نيز كرد

به ارتباط ترغيب به اتباع وپريوى از ملت  مطلب فهميده مى شود كه متام آياتى كه قبالًواز گفته هاى مشا اين 
ابراهيم وهشدار از روى گرداىن از آن، ودعوت ابراهيم ومؤمنان مهراه او، وموقف آنان در برابر اقوام شان وموقف 

د، سبحانك ربنا هذا تان عظيم، ابن كار عبث وفضول بوده وخاىل از فايده بو. پيغمربان وغريه در برابر اقوام شان
  :قيم رمحه اهللا مى گويد

  " كسى كه اندازه علمش اين قدر باشد بايد خود را زير چتر سكوت وخمفى پنهان كند"
اينگونه . اهللا تعاىل از عبث گوىي وذكر منودن چيزى هاى در كتاب خود كه فايده ندارد مرته وپاك است

ترديد آن وقت زيادى به مصرف رسد، اين شبهات در اذهان صاحبان آن شبهات قابل اين نيست كه خباطر 
وبه ويژه اينكه ملت ابراهيم را در . سلسله تناقضاتى است كه مانع درك منودن ايشان ملت بزرگ ابراهيم است

ه بر گذشته با مقصود ومطلوب آن فهميدى ودريافىت كه اساس اسالم ومعىن ومفهوم ال اله اال اهللا وآنچه اين كلم
آن مشتمل است كه عبارت از نفى واثبات بوده بيزارى از شرك ومشركان، اظهار دمشىن با آنان، واخالص عبادت 
براى اهللا يكتا ومواالت ودوسىت با دوستان اواست، ودانسىت اگر مهه دانشمندان وجاهالن زمني خباطر دفع منودن 

ارائه منايند، واين مطلب را نيز ذكر منودمي كه اهللا جل  اين اصل گردهم آيند هرگز منى توانند دليلى براى رد آن
ومؤمنان كه با وى بودند ودر برابر اقوام شان چه موقف گرفتند خرب داده، عليه السالم  جالله از حال ابراهيم

 قبل ازينكه عزوجلچگونه از اقوام شان اعالن بيزارى منودند ودر مقابل آنان دمشىن خود را علىن كردند، واهللا 

، ]4: املمتحنة[ �قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه  �: موقف آنان را ذكر منايد گفته است

ومن  �: ، بعد از آن فرمود]6: املمتحنة[ �لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة ملن كان يرجواهللا واليوم اآلخر �و

كه اصل واساس ملت ابراهيم كه روى آن حبث مى ، مهچنان دانسىت ]6: املمتحنة[ �يتول فإن اهللا هوالغين احلميد 

. كنيم وبسوى آن دعوت مى مناييم مهني است وما بدين باورمي كه اكثر ساكنان زمني در حق اين ملت مقصر اند
. وقىت موضوع ازين قرار باشد. وكوبيدن شرك ومشركان استعزوجل  در حاليكه اين يگانه راه نصرت دين اهللا

به حتقيق : "ه معناى اين را دارد كه شيخ مذكور عبارت خود را چنني تصحيح منايد وبگويدپس رد منودن اين طريق
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رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سيزده سال در مكه در بني بت ها بزيست واز آا اعالن بيزارى ننمود وبه آا 
، يهودى يا نصرانیبگوييم خود را تا بعد از اين گفتارش به وى " كفر نورزيد ودمشىن خود را با آا ابراز ننمود

  ...كن ومگومن مسلمامن وداعجموسى تصور كن، اما ملت اسالم با آن 
صلى اهللا عليه وسلم در مكه در زمان استضعاف چنانكه ابراهيم  رسول اهللاما شكستاندن بت ها توسط 

بن ايب طالب رضي اهللا عنه روايت عليه السالم كرد نيز ثابت است، امام امحد وابويعلى وبزار به سند حسن از علي 
من مهراه با رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تا نزديك كعبه رفتيم، رسول اهللا صلى اهللا : "منوده اند كه وى مى گويد

عليه وسلم مرا امر به نشسنت منودند، من نشستم ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بر شانه هامي باال شدند، خواستم 
مناييم اما مرا ضعيف يافتند، پايني شدند وخود به زمني نشستند وفرمودند حاال بر شانه هاى من باال كه اورا بلند 

بر شانه هاى اوباال شدم، در حاليكه من بر شانه پيغمرب بودم از جاى خود بلند شدند، به من : علي مى گويد. شو
ان رسيده مى توامن تا آنكه بر سقف كعبه حالت عجيىب دست داد، در خيامل مى آمد كه اگر خواسته باشم به آمس

باال شدم وبر آن جمسمه ىي از سفال يا سرب را پيدا كردم واز چهار جهت آن را مى ديدم وكوشش مى كردم كه 
بيافگن، افگندم، آن بت مانند شيشه : آن را بگريم، وقىت آن را گرفتم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرمودند

از آن پايني شدم وبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مى دويدمي تا اينكه در ميان خانه ها شد، بعد  پارچه پارچه
باب (امام هيثمى در جممع الزوائد اين موضوع را در باب مستقل زير عنوان " پنهان شدمي تا مبادا كسى ما را ببيند
بعد از آن : "ضافت نيز موجود استآورده است، ودر روايت ديگرى اين ا) تكسريه صلى اهللا عليه وسلم األصنام

  ..مهه راويان اين حديث موثق اند: امام هيثمى گفته است" هيچ بىت بر سقف كعبه اده نشد
ازينروما هيچگاه ازين گفتار خود انكار منى كنيم كه اين كار در هر حال چه در حال قدرت وچه در حال 

آن بت جمسمه باشد يا قرب، طاغوت يا نظام يا غري  از ما مطلوب است، برابر است كه. ضعف وبيچارگى وغريه
عزوجل البته مقصود ما از آن جهاد ونربد بوده كه عاليترين مراتب اظهار عداوت ودمشىن در برابر دمشنان اهللا . اينها

  .است
  

اصل دعوت رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم اعالن بيزارى از مشركان و بتهاى شان 

  مكين استدرهردو حالت استضعاف وت
  

اين حبث را بپذيرمي كه از رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثابت نشده كه در زمان  عالوه بر آن اگر فرضاً
با بسيار شدت  پسزيرا پيامرب صلى اهللا عليه وسلم تابع ملت ابراهيم بود . استضعاف بت ها را شكستانده باشد

كفار متلق ننمود، ونه از باطل آنان خاموشى اختيار كرد وقوت به آن عمل مى كرد، وبراى يك حلظه هم در برابر 
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اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت �هو  : سال وبعد از آن اين بود كه مى گفت 13بلكه مهه هم وغم وى در مدت 

  ].36: النحل[ �

مى  سال در مكه بود اين مفهوم را ندارد كه وى بت ها را ستايش 13اينكه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

منود يا بر احترام آن سوگند ياد كرده بود چنانكه تعداد زيادى از جاهالن منسوب به دعوت با طواغيت اين زمان 
بلكه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باوجود ضعف وبيچارگى خود ويارانش . اين شيوه را در پيش گرفته اند

بيان منودمي، واگر به  موضوع را در گذشته تفصيالًبيزارى خود را از مشركان وكردار آنان اعالن مى كرد، اين 
از آجنمله بگونه مثال فرموده اهللا تعاىل است كه حال . آيات مكى دقت كنيد مثاهلاى ازين قبيل روشن خواهد شد

أهذا الذي . وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إال هزوا �: پيغمرب خود را در مكه با كفار توصيف مى منايد
چون كافران ترا مى بينند، ترا جز به استهزاء منى «] 36: األنبياء[ �كم وهم بذكر الرمحن هم كافرون يذكر آهلت

رمحن ) اهللا(آيا اين است مهان كسى كه در باره معبودان مشا حرف مى زند؟ وايشان از ذكر ) ومى گويند(گريند 
ودان مشا را دشنام مى دهد وعقل هاى مشا ، مقصود آنان اين است كه آيا اين حممد است كه معب»انكار مى ورزند

  .. ".را به باد انتقاد مى گريد
مهچنان به حديثى كه در مسند امام امحد وغريه به سند صحيح در وصف حال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 ن اومجع مى شوند ودرووسلم در زمان استضعاف در مكه آمده توجه مناييد، بسوى آنان بنگريد در حاليكه پريام
آيا توسىت كه در باره ما ومعبودان ما چنني وچنان مى گويىي؟ رسول اهللا : وتنها است از اومى پرسنده حاليكه اويك

صلى اهللا عليه وسلم بدون اينكه متلقى از خود نشان داده باشد ويا خوف وهراسى در قلبش پديد آمده باشد با 
  ".خنان را مى گوميبلى، منم كه اين س: "بسيار ثبات وپاميردى پاسخ مى دهد

پدرم از اىب اسحاق : پدرم به من حديث بيان منود يعقوب گفته است: عبد اهللا بن امحد بن حنبل گفته است
حيىي بن عروة بن زبري از پدرش عروة از عبد اهللا بن عمروبن عاص حديث روايت منوده : حديث روايت منوده گفت

كه قريش در مقابل اظهار دمشىن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  بيشترين صحنه ىي: به عبد اهللا بن عمروگفتم:گفت
روزى كه من حضور داشتم وسران وبزرگان قريش : اورا مورد اذيت وآزار قرار داده اند كدام است؟ گفت

صربى كه : نزديك حجر األسود اجتماع منودند، واز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تذكر به عمل آوردند وگفتند
كه عقل هاى ما را به باد انتقاد گرفته وبد گوىي پدران ما را منوده وعيبجوىي دين ما را  ميکنيم برابر اين مردما در 

كرده ووحدت ما را از هم پاشيده چنني صربى را نديده امي، آنان سرگرم چنني گفتگوهاىي بودند ناگهان رسول 
كه جزئى ترين توجهى به آنان كرده باشد بسوى حجر اهللا صلى اهللا عليه وسلم به جملس آنان وارد شد، وبدون آن

األسود رفت وآن را بوسيد، بعد از آن به طواف آغاز منود، وهنگاميكه از نزد جملس آنان مى گذشت به يكديگر 
من آثار ناراحىت از سخنان مشركان را : خود اشاره منوده چيزى از گفته هاى اورا تذكر دادند، عبد اهللا مى گويد

پيغمرب دريافتم، اما وى چيزى نگفت وبه طواف خود ادامه داد، ودر طواف دوم نيز آنان اشاره منوده  در سيماى
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بعضى گفته هاى وى را ميان خود زمزمه منودند ومن آثار ناراحىت را در سيماى وى احساس مى كردم، ودر بار 
شنويد، خربدار، سوگند به ذاتى كه مي! اى گروه قريش: سوم وقىت به اواشاره منودند به سوى ايشان بديد وگفت

قريش اين سخن اورا جدى گرفتند ومهه در " را آورده ام) كشنت(جان حممد در دست اوست، براى مشا ذبح 
سكوت فرورفتند كه گويا بر سر هريكى ايشان پرنده ىي نشسته است، تا آجنا كه سخترين دمشن وى با ترين 

قاسم در حاليكه القاسم، برگرد اى ابوالبرگرد اى ابو: شد ومى گفت سخن وبا بسيار مهرباىن به وى نزديك مى
رسول اهللا : راهياب وهدايت كننده هسىت، سوگند به اهللا كه گاهى هم جاهل ونادان نبودى، عبد اهللا مى گويد

ومن  صلى اهللا عليه وسلم از آجنا به سوى مرتل خود برگشت ، فرداى آن روز باز نزد حجر االسود اجتماع منودند
به ياد داريد آنچه كه از سوى مشا به وى رسيد وآنچه از سوى اوبه : نيز با ايشان بودم، يكى به ديگرى مى گفت

آنان درين گفتگوبودند ناگاه ! مشا رسيد، تا آنكه وقىت به چيزى آغاز منود كه مشا آن را منى پسنديد اورا گذاشتيد
د، آنان به يكبارگى چون محله ىي يك فرد به سوى اودويدند واورا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم از دور منايان ش
توسىت كه عيبجوىي دين ومعبودان ما را بيان مى كىن، رسول اهللا : در حماصره خود قرار دادند وپيوسته مى گفتند

يكنت از : بلى، من كسى هستم اين سخنان را مى گومي، عبد اهللا مى گويد: صلى اهللا عليه وسلم مى گفت
ركان را ديدم كه چادرش را حمكم گرفته بود، ابوبكر رضي اهللا عنه در حاليكه اشكهايش مى رخيت پيش روى مش

مهزمان با اين گفته ابوبكر " من اهللا است مى كشيد؟ ربآيا مردى را كه مى گويد : "اوقرار گرفت ومى گفت
  .قريش اورا رها منوده رفتند

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم در بار دوم نزد : مده استچنني آ) 2/204(ودر روايت ديگرى از مسند 

كعبه به مناز مشغول بود، عقبه بن ايب معيط آمد واز شانه اوحمكم گرفت وچادر خود را در گردن اوپيچانيد واورا 
لم سخت خفه كرد، درين وقت ابوبكر رضي اهللا عنه آمد واز شانه عقبه گرفته اورا از رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

تان نشانه هاى  ربآيا مردى را كه مى گويد پروردگار من اهللا است وبه مشا از جانب : "وگفتدورساخت 
  ".واضح آورده است مى كشيد

پس به حال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيانديشيد كه مالئك اورا چگونه وصف مى كنند چنانكه در 
تصور كنيد كه اوبا كفار عصر خودش " رقه وجداىي آورداوكسى است كه در ميان مردم تف: "خبارى وارد است

اين حال را داشت، چگونه اوبا دمشنان دين دمشىن علىن وهويدا مى منود وراه خود را از راه آنان جدا مى دانست، 
اما وضع مسلمانان عصر ما از وضع مسلمانان عصر پيغمرب كامال متفاوت . واز آنان بيزارى آشكارا مى منود

مانان عصر به جانب اهل باطل گرايش دارند، با آنان متلق وجمامله كردند بلكه كمك وپشتيباىن آنان را است، مسل
منودند وحىت در حد عداوت وبراءت اكتفا نكردند بلكه سخن به جاىي رسيد كه با كافران كنار آمدند وحبجت 

فاهللا . تند واز شري آنان مكيدندمصلحت وطن، جامعه وغريه مهكارى واحتاد منودند ودر آغوش آنان قرار گرف
  .املستعان
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آنان در انبوه فتنه انگيزى ها فرورفته اند، : "شيخ عبد الرمحن بن حسن در موقع سخن از مهچوافراد مى گويد
وقلب هاى آنان در كنار ظاملان ومتجاوزان اطمينان يافته، وبه جمالس آنان به كثرت آمد ورفت دارند وبه جانب 

ختيار مى روند، وبه متاع ناچيزى كه در دست آنان است آشكارا وپنهاىن چشم دوخته اند، پس آنان به خوشى وا
كجاست آن قلىب كه به اميان اطمينان وآرام مى گريد هرگاه مدعى آن در هر ميدان با هوا وخواهشات مهگام 

آنان ياد منوده است، آنان  باشد، وحال اين شخص وامثال وى به دسته ىي مى ماند كه عالمه ابن قيم رمحه اهللا از

ال حتسنب الذين يفرحون مبا أتوا وحيبون أن  �: كساىن هستند كه سهم آنان ازين فرموده اهللا تعاىل كامل است
كسانيكه به آنچه «] 188: آل عمران[ �حيمدوا مبا مل يفعلوا فال حتسبنهم مبفازة من العذاب وهلم عذاب أليم 

به كار هاييكه نكرده اند ستايش شوند، پس ايشان را مپندار كه از عذاب كردند مى نازند ودوست دارند كه 
، هر بدعت وگمراهى را كه اجنام مى دهند شادمان مى شوند »بركنارند، براى ايشان عذاىب است دردناك

ودوست دارند كه خباطر اتباع مزعوم شان از سنت واخالص مورد متجيد وتقدير قرار گريند، اين پديده در ميان 
  جزء اجلهاد - السنيهالدرر" منحرفني از راه مستقيم كه به علم وعبادت منسوبند بيشتر ديده مى شود

  

  طعن دادن به آلهه كه مأموربه آنيم غيراز دشنام دادن شان است
  

عيبجوىي (درينجا ظاهراً اشكاىل در نظر بعضى ها وجود دارد، آن اينكه چگونه ممكن است در ميان اين قضيه 

وال تسبوا  �: چنانكه در اين حديث واحاديث ديگر آمده ودرميان فرموده اهللا تعاىل) مشركان ودين شانمعبودان 
كساىن را كه مشركان جز اهللا نيايش «] 108: األنعام[ �الذين يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عدواً بغري علم 

، مجع شود؟ به توفيق اهللا » را بد بگويندمى كنند، دشنام مدهيد تا مبادا ايشان از روى ستمگرى وناداىن اهللا
آنچه قبال در رابطه به ملت ابراهيم ذكر منودمي كه عبارت از عيبجوىي معبودان باطل وحتقري : مى گوييم عزوجل

اما در حقيقت دشنام حمض . وتوهني آا وكم منودن قدر ومرتلت آا هرچند كه عده ىي آن را دشنام ناميده اند
  :د اصلى از آن بيان منودن توحيد براى مردم است، واينك تفصيل آننبوده بلكه مقص

إن الذين تدعون  �: باطل منودن الوهيت اربابان پراگنده وكفر ورزيدن به آا وبيان منودن بطالن آن براى مردم
أيد يبطشون أهلم أرجل ميشون ا أم هلم * من دون اهللا عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقني 

إن وليي اهللا * ا أم هلم أعني يبصرون ا أم هلم آذان يسمعون ا قل ادعوا شركاءكم مث كيدون فال تنظرون 
 �والذين تدعون من دونه ال يستطيعون نصركم وال أنفسهم ينصرون * الذي نزل الكتاب وهويتوىل الصاحلني 

) اگر نه چنني است(ى كنيد بيگمان مثل مشا بندگاىن اند آاىي را كه جز اهللا نيايش م«] 197- 194: األعراف[

مشا را اجابت كنند، اگر راست مى گوييد، آيا ايشان پاهاىي دارند كه به آن ) دعاى(پس آا را خبوانيد وبايد كه 
ند كه راه بروند؟ يا دست هاىي دارند كه با آن حمكم بگريند؟ يا چشمهاىي دارند كه به آن ببينند؟ يا گوشهاىي دار
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بكار بريد ومرا ) را كه مى توانيد(شريكان خود را خبوانيد وسپس در برابر من هر حيله اى : به آن بشنوند؟ بگو
وىل آاىي . بيگمان كارساز من اهللا است، آنكه كتاب را نازل كرد واوصاحلان را كاسازى مى كند. مهلت ندهيد

، » ا را كمك كنند ونه هم به خود شان كمكى كرده مى توانندكه به ايشان جبز اهللا نيايش مى كنيد منى توانند مش

اى «] 42: مرمي[ �يا أبت مل تعبد ما ال يسمع وال يبصر وال يغين عنك شيئاً  �: وفرموده ىي إبراهيم عليه السالم

وده ، وفرم»پدر من، چرا چيزى را كه منى شنود ومنى بيند وهيچ نيازى را از توبرطرف منى سازد عبادت مى كىن؟

ألكم الذكر وله األنثى تلك إذا * ومناة الثالثة األخرى * أفرأيتم الالت والعزى  �: ىي اهللا تعاىل در سوره النجم
إن هي إال أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اهللا ا من سلطان إن يتبعون إال الظن وما وى * قسمة ضيزى 

آيا ديديد الت وعزى را ومنات سومى ىب قدر را آيا «] 22-19: النجم[ �األنفس وقد جاءكم من ربكم اهلدى 

مشا را فرزند باشد واهللا را دختر اين قسمت آنگاه قسمت ىب انصاف باشد، نيست اين مگر نامهاىي چند كه مقرر 
ومهچنان هر آنچه در وصف اين . »كرده ايد آن را مشا وپدران مشا فرونياورده است اهللا بر ثبوت آن هيچ دليلى

چوبيان منودن اينكه اين معبودها شايسته عبادت نيستند، يا از آا به نام طاغوت ياد مهعبودان باطل آمده است، م
مهچنان . كردن، يا اينكه پرستش آا اطاعت از شيطان است، واين معبودها وعابدان آا هيزم جهنم اند وغريه

نه ورزيده شود واز آنان بيزارى صورت گريد، مانند اين تطبيق عملى اين توحيد بگونه ىي كه با كافران دمشىن وكي

فإم * أنتم وآباؤكم األقدمون * قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون  �: فرموده اهللا تعاىل كه از ابراهيم حكايت مى كند
 گفت آيا ديد آنچه را مشا وپدران وپيشينيان مشا مى پرستيديد«] 77-75: الشعراء[ �عدويل إال رب العاملني 

: گفت«] 78: األنعام[ �.. قال يا قوم إين بريء مما تعبدون �: و. »عامليان ربمهاا مهه به من دمشن اند، مگر 

مهه . ، وآنچه سوره براءت بدان مشتمل است»شريك مى آريد بيزارم) به اهللا(اى قوم من، من واقعاً از اينكه مشا 
خشم دمشن را برانگيزد  ده داخل منى شوند، دشنام كه طبيعتاًاينها در مسئله دشنام كه آيت مذكور از آن منع فرمو

را ظاملانه وبدون دانش وگاهى بدون قصد  عزوجلواورا بدون كدام فايده يا بياىن اهانت كند، ودر نتيجه اهللا 
را زي. كفار قريش، واينچني غالمان قانون اساسي دشنام دهند، به ويژه كسانيكه به ربوبيت آا معتقد اند مثالً

آنان اجتناب ورزيده شود وبا آن دمشىن وكينه صورت ) قانون اساسي(ا ضى آنست كه از ياستملت ابراهيم مق
گريد واز مردم نيز خواسته شود كه به آن كفر ورزند واز آن بيزارى جويند، مهچنان از دوستان وچاكران آن كه 

هاى آن را بگويند وبطالن احكام آن را افشاء به حاكم ساخنت آن اصرار دارند اعالن بيزارى منايند، ورسواىي 
هويدا سازند زيرا اين احكام ارتداد وربا را مباح مى داند وراه را  عزوجلكنند وتناقضات صريح آن را با دين اهللا 

مهانند حد زنا، قذف، سرقت وشراب نوشى را  عزوجلبراى پخش ونشر فسق وفجور مهوار مى سازد وحدود اهللا 
كه اين مهه در ى اين آيت داخل منى شود هرچند . وبه عوض آن قوانني كفرى را نافذ مى سازندتعطيل مى كنند 
بلكه وجيبه دعوتگران چنانكه در گذشته آن را شناخىت اين . وخدمتگاران وى آن را دشنام نامندا كه چاكران ياس

امداران ودستور هاى آنان فقط اما دشنام كافران ودشنام حكومتها وزم. است كه دعوتگران آن را آشكار كنند
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خباطر برانگيخنت آنان چيزى است كه در اسالم ممنوع است، زيرا اثرى كه بر اين عمل مرتب مى شود اين است 
دين شخص دشنام دهنده را دشنام مى دهند وهرچند كه ايشان از روى ظلم وتان به اسالم , كه اين جاهالن

اهى مى دهند واحيانا در بعضى انواع الوهيت غري از حكم وتشريع اورا گوعزوجل منسوب باشند وبه ربوبيت اهللا 

يعىن به سبب دشنام اين معبودان، ايشان  �فيسبوا اهللا  �: چنانكه مفسرين ذكر منوده اند. واحد ويگانه مى دانند
در شخص بر مى گردد، چنانكه شخصى پ عزوجلآمر مشا را دشنام مى دهند، كه اين دشنام باالخره بسوى اهللا 

ديگرى را دشنام مى دهد واين شخص پدر اورا دشنام مى دهد، وگاهى هردوبرادر از يك پدر اند، پس خشم 
عالمه .. وغضب وبرانگيخته ساخنت جمرد، دمشن را از تفكر وتدبر كور مى سازد واورا بر دشنام دادن وا مى دارد

است مهانا اراده ىي دشنام بوده كه مقصود از آنچه درينجا باعث عمل : "حممد رشيد رضا در تفسريش گفته است
آن توهني دشنام داده شده است، زيرا شخص دشنام دهنده قصد خود را فقط متوجه توهني خماطب خود مى كند 

واين شيوه با مورد خطاب قرار دادن آن ومتوجه ساخنت آن به بطالن اين معبودان ". كه اورا دشنام داده است
ومنى بينند، ونفع وضرر مى رسانند، وشفاعت ونزديك منى كنند واز خود وپريوان شان واينكه آا منى شنوند 

به قصه ابراهيم عليه السالم وقومش بيانديشيد كه چگونه اوتوجه قوم خود را . چيزى را دفع منى توانند فرق دارد
برانگيخته مى سازد بلكه  به بطالن اين معبودان ساختگى معطوف مى دارد، وآنان را نه فقط خباطر توهني وحتقري

ايشان را رسوا وسرافگنده مى  عزوجلوچگونه اهللا . خباطر اينكه بيانديشند وبا عقل خود در اين قضيه تصادم منايند

أف  �: ودرين هنگام با حلن ديد آميز به ايشان مى گويد. كند وايشان دچار تناقض گوىي وحريت مى شوند
آيا ! مى پرستيد) برحق(اف بر مشا وبر آنچه جبز اهللا «] 67: األنبياء[ � تعقلون لكم وملا تعبدون من دون اهللا أفال

 .»!عقل نداريد؟

هرگاه به سخن راوى حديث سابق عبد اهللا بن عمرودقت مناييد زمانيكه گفته قريش را براى رسول اهللا 
قريش : "آن چنني مى نويسد ذكر مى كند در تفسري" توسىت كه اين سخنان را مى گوىي"صلى اهللا عليه وسلم كه 

اين پرسش را از رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زماىن منودند كه به آنان اين خرب رسيده بود كه وى معبودان ودين 
وعيب نزد عرا مفهوم دشنام را دارد، وابن تيميه رمحه اهللا در " آنان را مورد انتقاد وعيبجوىي قرار مى دهد

ليكن درين موضع . آن را در انواع دشنام مشار منوده است" صلى اهللا عليه وسلم الرسول الصارم املسلول على شامت"
وى عزوجل  زيرا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم به دعوت توحيد كه اهللا. منى باشد حمضدشنام  شدچنانكه گفته 

توار بود، واين چيزها نزد مشركني را به تبليغ آن فرستاده است وبه پريوى ملت ابراهيم كه به اتباع آن امر منوده اس
دشنام پنداشته مى شد، زيرا دعوت بسوى توحيد وپريوى ملت ابراهيم مفهوم اين را دارد كه دين مشركني باطل 

واين كار از نظر . است، وحقري جلوه دادن معبودان خياىل آا است وآا را از صفات الوهيت جتريد منودن است
تنها خباطر برانگيخته  نهمهچنان توصيف منودن پدران مشركني به گمراهى . شته مى شودآا عيبجوىي معبودان پندا

قامسى در تفسري خود اين قول امام . ساخنت آا است، بلكه خباطر منع منودن از تقليد ومتابعت وپريوى آا است
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اعى به چيزى كه در مقصود اين آيت مباركه ادب دعوت را تعليم مى دهد، تا اينكه د: "رازى را نقل منوده است
فايده ندارد خود را مشغول نگرداند، زيرا توصيف منودن بت ها به اوصاف از قبيل اينكه آا نفع وضرر رسانيده 

وليكن اين قدر نيز رضايت كفار را ". منى تواند، در مذمت آا كاىف بوده وبا وجود آن نياز به دشنام آا نيست
هلذا آن را . ام حمض نباشد، اين سخن در حقيقت معبودان آا را منفجر مى كندفراهم منى كند هرچند كه دشن

حممد عقل هاى ما را : "دشنام گفتند، چنانكه وصف منودن پدران شان را به گمراهى دشنام خواندند زيرا گفتند
ن ما را بد گوىي عيب گرفت، وحدت ما را از هم پاشيد وخدايابه سبك مشرد، پدران ما را دشنام داد، دين ما را 

  . "منود
باره سريت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم در  شيخ حممد بن سليمان در موضع دوم از مواضع ششگانه كه

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم به بد گوىي دين آنان تصريح منود وبه علماى آنان  هنگاميکه: "بيان داشته مى گويد
حممد عقل هاى ما را : د كه به دمشىن اووياران اوتصميم گرفتند وگفتندنسبت جهل وناداىن را داد درين وقت بو

 ،سبك مشرد، پدران ما را دشنام داد، دين ما را توهني منوده است، واضح است كه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
نفع ومادرش، مالئكه وصاحلان را دشنام نداده بود وليكن هنگاميكه گفت ذوات مذكور عليه السالم  عيسى

  ".وضررى به كس رسانيده منى توانند مشركان اين سخن را دشنام قرار دادند
از آن منع فرموده داخل منى شود، حىت  عزوجلكه اهللا  حمضفشرده سخن اينكه مهه اين گفته ها در دشنام 

ارد كه خباطر اگر بر مهچوگفتارها كافرى، اهللا جل جالله يا دين را از روى ظلم دشنام دهد براى مسلمان جواز ند
آن حق گوىي واظهار توحيد ودين را ترك كند، زيرا دشنام درين وقت از روى جهل وجتاوز بوده چون حجت 

ترك كنيم واز آن  وبيان در مورد وارد است، واگر ما موضوع را بدين گونه حساب كنيم بايد دين خود را كامالً
. اميان به اهللا وكفر به طاغوت: ر دواصل استوار استزيرا دين بطور كل ب. خباطر خوشحاىل كفار تنازل بياييم

اين مفهوم بر . مهچنان قوانني، مناهج ودساتريى كه طاغوت هاى عصر حاضر وضع منوده اند به آن قياس مى شود
  .بت هاى سنگى منحصر منى شود

هيچ وجيبه از  بناًءازين روقاعده مذكور فقط در مورد مباحات ومستحبات افضل وتر بوده نه در مورد واجبات، 
واجبات دين مانند بيان توحيد وباطل قرار دادن دين مشركني ترك كرده منى شود چنانكه تعدادى موضوع را چنني 

ازين . واگر در اين موضوع از سهل انگارى وفراخى استفاده كنيم خبش اعظم دين خود را گذاشته امي. مى فهمند

ن داللت مى كند كه ياين بد): "مسئله دوم: (مى گويد 473ه جهت ابوبكر بن عرىب در احكام القرآن صفح

براى كسى كه بر حق است جايز است از حق خود در صورتيكه منجر به ضررى در دين شود منصرف شود، 
ودر اين مسئله اعتراض طوالىن وجود دارد كه فشرده آن اين است كه اگر حق از مجله واجبات بود عمل كردن 

  ".مى است، واگر حق جايز بود در آن مورد اين قول است واهللا اعلمبه آن در هر حال الز
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آنچه از ابومنصور نقل گرديده كه وى گفته است چگونه ) از آجنمله است: ""(حممد رشيد رضا مى گويد
ما را از دشنام دادن كسى كه سزاوار دشنام دادن است منع فرموده، تا دشنام ندهد كسى را كه  عزوجلاهللا 

خواهند جنگيد، وكشنت مؤمن  ما نيست، وما را به جنگيدن با آنان امر منوده وهرگاه با آا جبنگيم با سزاوار آن
بدون حق پسنديده نيست؟ مهچنان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم را به تبليغ وخواندن قرآن بر آنان هرچند كه 

دشنام دادن : را بدين گونه داده است حممد رشيد رضا جواب اين اعتراض.. اورا تكذيب كنند امر منوده است
معبودان مشركني فرض ىن بلكه مباح است اما جنگيدن عليه آنان ومهچنان تبليغ آنان فرض است، وآنچه مباح بود 
از نتايج وپيامد هاى كه از آن به وجود مى آيد منع كرده مى شود، وآنچه فرض بود از پيامد هاى ناشى از آن 

مهچواستدالل مى توان كساىن را رد منود كه خباطر باطل ساخنت ادعاى ما مبىن بر  با.." منع كرده منى شود

وال جتهر  �: وجوب اظهار دين به روايىت كه امام خبارى منوده استدالل منوده اند اينكه فرموده ىي اهللا تعاىل
هنگامى . »به آواز آهسته )هم(ومنازت را نه به آواز بلند خبوان ونه «] 110: اإلسراء[ �بصالتك وال ختافت ا 

نازل گرديد كه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم در مكه پنهان بود، وهرگاه آواز خود را بلند مى منود مشركني مى 
اى پيغمرب منازت را به جهر : را دشنام مى دادند، اهللا تعاىل فرمود رسولش صلی اهللا عليه وسلموواهللا قرآن و شنيدند

وند، ونه آنقدر از يارانت آهسته خبوان كه قرآن را به آنان شنوانيده نتواىن، وراه در ميان ادا مكن تا مشركني بشن
  .جهر وخفيه را انتخاب كن

بناًء دعوت بسوى اهللا جل جالله قامي ودامي، دين مسلمانان غالب، دعوت ايشان خباطر ترك بت ها در مكه 
وضوع به اين شكل باشد پس ترك جهر به تالوت قرآن وبيزارى ايشان از آا  براى هرشخص هويدا است، وقىت م

وقرآن با وجود دمشىن . خباطر دفع اين مفسده نور دعوت را خاموش منى كند ونه به آن تاثري منفى جبا مى گذارد
وملت ابراهيم ظاهر وهويدا مى شود تا حدى كه به هر شخصى كه . وكينه مشركني در هر جاى پخش مى گردد

ن مى كند صابئى يعىن كافر به دين خود شان مى نامند، مسئله در ايت وضوح است كه اسالم خود را اعال
عالوه بر آن بلند منودن آواز به تالوت در مناز واجىب از واجبات مناز مى . غموض واشكاىل در آن وجود ندارد

باحات ومستحبات جايز باشد هلذا خباطر سد اين ذريعه ترك آن جايز است، واين كار با قاعده مذكوره كه ترك م
بوده نه واجبات مهاهنگى دارد، ودر ترك جهر به قراءت ترك واجب الزم منى شود بلكه براى امام مهني قدر كاىف 

تالوت خود را از  �وال ختافت ا  �است كه مقتديان خود را بشنواند زيرا اهللا تعاىل پيغمرب خود را امر منوده كه 
  .يارانت پوشيده مدار
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ى ابوطالب به رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم گنادهنده پبا مشركان با دشمني 

  متعارض يست
  

آن شبهه عبارت از پناه دادن ابوطالب به . شبهه ىي ديگرى وجود دارد كه عده ىي از مردم به آن استدالل مى كنند

أمل جيدك  �: وده مى فرمايدبه اين نعمت به اواحسان من عزوجلرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم است چنانكه اهللا 
، ايشان مهچنان به قصه ىي جوار وامان كافر براى »آيا يتيم نيافت ترا پس جاى داد«] 6: الضحى[ �يتيماً فآوى 

مسلمان ومثاهلاى ديگرى استناد مى كنند، از آجنمله واقعه جوار ابن دغنه به ابوبكر رضي اهللا عنه در مكه است كه 
مهچنان واقعه پناه دادن جناشى براى مسلمانان در .. ب صحيح خود ذكر منوده استامام خبارى آن را در كتا

فشرده اين شبهه اين است كه ... زمانيكه هنوز بر دين نصرانيت بود وامثال اين واقعات در تاريخ زياد است
لف است كافرى كه در عقيده ومنهج با وى خما ازن راضى مى شود تا اچگونه يك مسلمان در مهچوحاالت بد"

دهد ويا محايت اورا كند؟ آيا اين عمل وى با ملت ابراهيم كه مبتىن بر بيزارى از مشركان است خواهد پناه 
  "؟...منافات ندارد

 انبياءدر مثاهلاى ذكر شده هيچگونه تعارضى با ملت ابراهيم ودعوت : بايد گفت عزوجل به توفيق اهللا
  :راءت وبيزارى به دونوع استوجود ندارد زيرا چنانكه قبال تذكر منودمي ب

  . پرستش مى شوندعزوجل براءت وبيزارى از خدايان باطل وكفر ورزيدن به طواغيت كه جز اهللا : اول

وقبال گفتيم كه نوع اول آن مطلوب . دمشىن با مشركان معاندى كه بر باطل خويش اصرار مى ورزند: دوم
ى دارد بدون سسىت وتاخري بر آن عمل كند، بلكه وجيبه وى بوده وبايد مسلمان در اولني گامى كه درين راه بر م

است تا آن را اعالن واظهار منايد وبايد اين عقيده توسط گروهى از مسلمانان اظهار گردد تا مردم به واسطه آن 
اصل دعوت را بشناسند، وقضيه دعوت در ميان مردم به حدى مشهور ومعروف شود كه هر كسيكه به آن جذب 

  ..م آن توصيف شودگردد به نا
اما نوع دوم، وقىت آشكار كرده شود كه جانب مقابل بر باطل خود اصرار ورزد ودر برابر حق واهل حق 

مثال ابوطالب با وجود اينكه بر كفر خود باقى ماند اما عداوت ودمشىن خود را در برابر حق واهل حق . دمشىن منايد
صلى اهللا عليه وسلم بود، چنانكه عباس رضي اهللا عنه به وى  مدافع ازحق وپيامرب سپراظهار نكرد، بلكه مهچو

... از عمويت دفاع نكردى، اوكسى بود كه ترا حفاظت ويارى مى كرد واز جهت توبه خشم مى آمد: "گفت
اضواء "يشاوندى بود، تفصيل موضوع را در وهرچند كه اين كار ابوطالب از روى عصبيت وروابط خ" احلديث

نوشته عالمه شنقيطى ببينيد، مذكور در مورد تاييد دين توسط ) 407، 406، 43، 41(فحه جلد سوم ص" البيان

يشاوندى اين موضوع را ذكر منوده، با وجود بطالن وشخص فاجر وبه اساس روابط عصىب وپيوند هاى خ
كه در صف وىل اميد براى هدايت مهچومددگار وپناه دهنده تا آخرين حلظه وتا زماني... مهچوروابط ودوسىت ها
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چه رسد به اينكه از اقارب .. حق را اختاذ مى كندازدمشن جنگجوقرار نگرفته باقى است بلكه موقف مدافع 
. ازين جهت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم از دعوت عموى خود مايوس ونا اميد نشد... وخاصان داعى باشد

  :كسى كه در شان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم چنني مى گفت
سوگند به اهللا هرگز با قوت وگروه كه دارند به توزيان رسانيده منى توانند تا اينكه در زير خاك دفن كرده (

  )رسالتت را آشكارا بيان كن وخوش باش وبدان ديدگانت را روشن كن شوم
آن اينكه رسول اهللا صلى .. قبل ازين مهه، چيزى ديگرى وجود دار كه اولني نقطه مهم در موضوع است

 عليه وسلم با وجود اين موقف عمويش كه از وى پشتيباىن مى منود هيچگاهى به حساب دين ودعوت با وى اهللا
مى شنيد، قريش , مداهنه ومتلق ننمود، بلكه عمويش از دعوت اوآگاه بود ودمشىن وعيبجوىي اورا از خدايان باطل 

ز دعوت خود دستربدار شود وعيبجوىي خدايان كوشيد  كه بر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فشار وارد كنند تا ا
آا را ترك كند وزمانيكه ابوطالب براى حتقق اين كوششها تالش منود رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم با وى از 

اورا مى كرد ذره ىي از دينش تنازل نكرد  يبانیمداهنه كار نگرفت وخباطر خوشنود ساخنت دل عمويش كه پشت
واهللا ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت به، من أن يشعل أحد من هذه الشمس شعلة : "را گفت بلكه سخن معروف خود

سوگند به اهللا، من توان اين را ندارم ترك كنم چيزى را كه خباطر تبليغ آن مبعوث گرديده ام، چنانكه " من نار
مهچنان نه . وغريه روايت منوده انداين حديث را طرباىن . هيچكسى منىتواند از آفتاب قوغ از آتش را فروزان منايد

در آغاز ونه در اجنام هيچ نوع حمبت ودوسىت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم را با عموى كافرش پيوند منى داد، 

ال جتد قوماً يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد  �: چگونه اوچنان نباشد در حاليكه قدوه والگوى ماست
به اين صفت كه  تخنواهى يافت قومى را كه اميان دارند به اهللا وروز آخر« �... ا آباءهماهللا ورسوله ولوكانو

اين .. با وجود آن بر هدايت اوبسيار حريص بود» ..دوسىت كنند با كسيكه خالف كرده است با اهللا ورسول او
ود واز اودفاع كرد اورا من يبانیوبا وجود آنكه عمويش پشت... يك چيز وحمبت ودوست داشنت چيزى ديگر است

ما كان للنيب والذين  �: استغفار منع فرمود اورا از عزوجل بلكه اهللا.. هنگاميكه وفات منود مناز جنازه بر اوخنواند
نيست كه براى مشركان، ) سزاوار(براى پيامرب ومسلمانان «] 113: التوبة[ �.. آمنوا أن يستغفروا للمشركني

وروزيكه علي به حضور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آمد » آمرزش خبواهند اگرچه خويشاوندان شان هم باشند،
رسول ..." به حتقيق عموى بزرگ سال گمراهت وفات منوده چه كسى وى را زير خاك پنهان مى كند؟: "وگفت

غريه اين حديث را امام امحد ونسائي و. برواورا در خاك پنهان كن" اذهب فواريه: "اهللا فقط اين قدر فرمودند
  .روايت منوده اند

شعيب كه مهراه اوبودند وميان اووكفار حيثيت مانع را داشتند گفته ) گروه ومجاعه(مهچنان در باره رهط 

ولوال رهطك لرمجناك  �: مى شود آا نيز كافر بودند چنانكه اهللا تعاىل از دمشنان پيغمربش چنني حكايت مى كند
 مهچنان صاحل عليه السالم... »ى بود، بيگمان ترا سنگسار مى كردميقبيله تومن) خباطر(واگر «] 91: هود[ �



[ يابومحمد المقدسعالمه   ]ملت ابراهيم عليه السالم[ [

 

  
58 

 

  

قالوا تقامسوا باهللا لنبيتنه وأهله مث لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا  �: كافران اورا مى ترسانيدند ,
مى زنيم وبعد  به اهللا سوگند ياد كنيد بر صاحل وخانواده ىي اوشبخون) بياييد: (گفتند«] 49: النمل[ �لصادقون 

  .»وما راست گوييم) واز آن خرب ندارمي(از آن به وىل اومى گوييم ما هالكت خانواده ىي اورا مشاهده نكردمي 

  

از مشركان وميان كمك ويارى نمودن مشرك به مسلمان  فرق ميان استعانت

  بنابرعصبيت وغيره
  

ا پناه مى دهد ويا به اراده خود اورا جاى عالوه بر آن در بني اينكه كافرى مسلماىن را كمك مى كند يا اور
مى دهد بدون آنكه مسلمان به اوپناه برد يا خود را ذليل كند يا با اودوسىت منايد، بلكه كافر اين كار را روى 

اينكه مسلمان از كافر كمك مى خواهد ودر  ميانو. انگيزه ىي قبيلوى يا عصبيت يا قرابت وغريه اجنام مى دهد
لت وحقارت ومتلق يا اقرار وسكوت از باطل يا رضايت به كفر اوواقع مى شود شكى نيست كه طلبش نوعى از ذ

واگر به مثاهلاى كه ذكر گرديد . اين دوحالت فرق واضح وجود دارد كه از نظر شخص بينا خمفى نيست مياندر 
  .درست دقت مناييد يقينا آن را از جنس اول مى يابيد

سخن لطيفى دارد كه به موضوع مشات دارد، مذكور در " آلثارمشكل ا"ابوجعفر طحاوى در كتاب 

يا أيها الذين آمنوا ال  �: استعانت از مشركني در جنگ كه اهللا تعاىل به اين فرموده اش از آن منع فرموده ميان
از مهر) دوست(اى مؤمنان، از غري خودتان «] 118: آل عمران[ �.. تتخذوا بطانة من دونكم ال يألونكم خباال

جنگيدن آنان عليه دمشنان مسلمانان بدون آنكه  ميانو» نگرييد كه در خرابكارى به مشا كوتاهى منى كنند
مسلمانان از آنان استعانت وكمك خبواهند فرق منوده است، نوشته ىي مذكور درين باب مفيد وسودمند بوده بايد 

  ..رضي اهللا عنه كروازين قبيل است پناه دادن ابن دغنه به ابوب.. به آن رجوع كرد
وازين قبيل است نيكى به پدر ومادر مشرك واحسان ومعاشره نيكوبا ايشان، زيرا تا هنگاميكه پدر ومادر 

.. فرزند وپريوى حقى كه وى بسوى آن دعوت مى كند باقى است ازيك نوع بستگى به فرزند دارند اميد تاثر 
... زمانيكه در صف جنگ عليه مسلمانان قرار نگريند تا.. هرچند كه ايشان به مشرك شدن فرزند كوشش منايند

عليه  وهرگاه اين كار را كردند فرزند آشكارا از ايشان بيزارى خود را اعالن مى كند چنانكه وقىت به ابراهيم
بلكه با آنان دمشىن مى .. است بيزارى خود را از وى اعالن منود عزوجل واضح گرديد كه پدرش دمشن اهللا السالم

در  صلی اهللا عليه وسلم وتعداد ديگرى از اصحاب پيغمربرضی اهللا عنه  با آنان مى جنگد چنانكه ابوعبيدهورزد و
مى خواست قلب پدرش را بسوى  شدابراهيم عليه السالم چنانكه گفته .. غزوه بدر اين كار را عملى كردند

رص خود را بر هدايت اواظهار مى اسالم متمايل سازد واورا به شيوه پسنديده ونرم دعوت مى كرد وپيوسته ح
وليكن هنگاميكه دريافت .. كه به دوستان شيطان مقرر است به اوبرسدعزوجل كرد وهراس داشت كه عذاب اهللا 
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در سوره ممتحنه  عزوجلواهللا .. عداوت صريح دارد از اواعالن بيزارى وكناره گريى كرد عزوجل كه اوبا اهللا
راى پدرش مستثىن قرار داد ودر سوره توبه از استغفار براى مشركني هرچند كه را ب عليه السالم استغفار ابراهيم

فلما تبني له أنه عدوهللا  �: حكايت كنان فرمودعليه السالم  خويشاوندان باشند منع فرمود بعد از آن از ابراهيم
ز اوبيزارى جست حقا چون به ابراهيم روشن شد كه پدرش دمشن اهللا است ا« �إن إبراهيم ألواه حليم . تربأ منه

  .»كه ابراهيم بسيار نرمدل وبردبار بود
 »وبا اهل كتاب جز بروش نيكوجمادله مكنيد« �وال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسن  �: وفرمود

  ].64: العنكبوت[» كساىن از ايشان كه ستم كردند) با(مگر « �....إال الذين ظلموا منهم �: سپس

دادن جناشى به مهاجرين شاهد ديگرى براى اثبات اين دعوا است، مالحظه مى مناييد مهچنان داستان پناه 
كه جعفر رضي اهللا عنه با وجود مستضف بودن وى ويارانش وبا وجود اينكه عقيده وباور وى در باره عيسى عليه 

آياتى از قرآن را از وى بلكه جناشى وقىت .. السالم خمالف عقيده ىي جناشى بود چگونه دين خود را اظهار مى منايد
شنيد بگريست وتاييد وقبول خود را اعالن منود وبه جعفر ويارانش پناه داد، جعفر ويارانش دين خود را براى هر 

به سبب  عزوجل وسپس شخص اظهار منودند، پس چنني مى توان گفت كه اسالم حبشى ها خنست به توفيق اهللا
  . ودند رضي اهللا عنهماين بود كه مسلمانان دين خود را اظهار من

نوشته ىي شيخ عبد الرمحن بن حسن ) املورد العذب الزالل(وبراى رد اين شبهه وباطل منودن آن رساله 
مؤمن آل (اهللا بسيار مهم است مهچنان اين رساله براى رد شبهه ديگرى كه عبارت از استدالل آنان به  ارمحهم
  .بسيار مفيد است) فرعون

اهل باطل واظهار بيزارى از ايشان واز خدايان واديان باطل ايشان وقوانني گنديده ايشان  فشرده سخن اينكه دمشين
است وشرع حمكمى است كه بر اصل واساس دين اسالم وقاعده ىي آن  انبياءيك اصل بزرگ وركن حمكم دعوت 

وخمالفان مهيشه به . استناد دارد واگر مهه اهل زمني خباطر رد وابطال آن گردهم آيند قادر به آن خنواهند شد
مهچوموارد خاص كه نزد مجهور اصوليني عموميت ندارد استدالل مى منايند، وهرگاه ثابت گرديد كه اين راه 
اصل بزرگ وحمكم است پس داليل جزئى كه خمالفان توهم مى منايند كه معارض يا متشابه است لزوما بايد به 

را به بعضى  رسول اهللا صلی اهللا عليه وسلماهللا وبعضى احاديث حمكم برگردانده شود، نه اينكه بعضى آيات كتاب 
  .مى كنند فريفته مشو اجيادديگر آن تصادم داده شود، پس به اين نكته غور كن وبه شبهه هاى كه شك كنندگان 

وروزيكه اين جداىي ومتييز .. اينچنني بايد دعوتگران در برابر قوم شان موقف جداىي كامل را اختيار كنند
در طول .. كردن دمشنانش حتقق مى يابد نابودبه نصرت ويارى خبشيدن دوستانش و عزوجل لى شود وعده اهللاعم

ميان دوستان ودمشنانش جداىي نياورد مگر بعد ازينكه دوستانش از دمشنانش به  عزوجل تاريخ دعوت هيچگاه اهللا
عوتگران بسوى اهللا جل جالله قدوه شان ود.. اساس عقيده جداىي اختيار كردند، وتنها اهللا را انتخاب كردند

وشايسته ايشان اينست كه قلب هايشان از اعتماد ماالمال باشد وبر ايشان است در مواجهه با . رسوالن اهللا است
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طاغوت به هر اسم ونامى كه باشد بر اهللا يكتا توكل كنند طاغوت جز اينكه به ايشان به اذن اهللا اذيت رساند 
، واينكه اهللا جل جالله بندگان خود را به مشكالت دچار مى كند از روى عجز وناتواىن از ضررى رسانيده نتواند

نصرت ويارى دوستانش ىن بلكه خباطر امتحان آا است ونه خباطر اينست كه آنان را ترك كند وآنان را به دمشنان 
ها را پاك مى گرداند وبار ديگر خود تسليم منايد، وليكن خباطر ابتالء وامتحان است، امتحاىن كه قلب ها وصف 

با اندكى تغيري از ..." كامياىب از آن مؤمنان است ووعده ىي اهللا جل جالله به نصرت وقدرت ايشان ثابت مى شود
  تفسري يف ظالل القرآن

  

  اقسام مردم وملت ابراهيم
  

  :ودر اخري بايد بداىن كه مردم با حق به اقسام ذيل تقسيم مى شوند
مطابق به مهان طريقه ىي كه در فوق ذكر آن رفت ثابت انبياء ودين متام عليه السالم ابراهيم شخصى كه بر ملت 

از مالمىت هيچ مالمت كننده هراس ندارد، اين شخص از مجله  عزوجل بوده آن را اظهار مى منايد ودر راه اهللا
آزار واذيىت كه از جانب  طائفه ومجاعت كامياب وداعى بسوى حق بوده، كسى است كه با مردم مى آميزد وبر

ايشان به وى مى رسد صرب مى كند، كسى است كه به كرامت وعزت دنيا وآخرت سرفراز مى شود، كسى 

ومن أحسن قوالً ممن دعا إىل اهللا وعمل صاحلاً وقال إنين من املسلمني  �: است كه اهللا تعاىل در موردش مى گويد
از كسيكه مردم را بسوى اهللا فرا مى خواند وعمل صاحل  وكيست تر از روى سخن گفنت«] 33: فصلت[ �

املؤمن الذي خيالط : "شخص مقصود اين حديث است» از مجله ىي مسلمانامن) واقعاً(من : اجنام مى دهد ومى گويد
مؤمىن كه با مردم مى آميزد وبر تكاليفى كه از ناحيه ايشان به وى مى رسد ..." "الناس ويصرب على أذاهم خري

  ..."ى كند تر استصرب م
در زندگى با مشكالت ورجنها مواجه مى شود خباطر اينكه چيزى را آورده كه پيغمربان آن را آورده 

با اهل باطل متلق منى كند، بسوى آنان ميالن ندارد، باطل آنان را منى پسندد بلكه از آنان بيزارى مى .. بودند
نچيزى كه آنان را بر باطل شان مدد ويارى مى رساند، آن را جويد وبا آنان اظهار عداوت ودمشىن مى كند وهر آ

وكسيكه بر چنني حالت باشد اگر در جوامع ومناطق آنان . ترك مى كند، اعم از منصب ووظيفه وكارباشد
 .سكونت اختيار كند گنهگار منى شود، ودر هر كشورى كه باشد هجرت از آجنا بر وى واجب منى باشد

قد كانت لكم أسوة  �: ن اين فرموده اهللا تعاىل مى گويدورر السنية در موقع سخن پريامشيخ محد بن عتيق در الد
يعىن واضح وآشكارا گرديد،  �بدا  �ومعناى فرموده اهللا تعاىل ] 4: املمتحنة[ �… حسنة يف إبراهيم والذين معه

در زندگى خود  وعمالً ماًومقصود از آن تصريح به دوام دادن به عداوت ودمشىن است، وكسيكه اين شيوه را عل
پياده كند تا آجنا كه مهشريان وى اورا بدين صفت بشناسند در هر سرزميىن باشد هجرت بر وى فرض منى باشد، 
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اما كسيكه بر اين عقيده نباشد بلكه به اين باور باشد كه هرگاه اينقدر آزادى داشته باشد كه مناز خبواند، روزه 
وى ساقط مى گردد، اين عقيده از جهت ىب علمى از دين وىب خربى از گوهر وحج كند هجرت از ذمه ىي بگريد 

  جزء اجلهاد  الدارالسنيه،..."رسالت پيغمربان است
واين دسته از مردم هرگاه حق گوىي خود را علىن منايند به قتل وتعذيب ديد شوند وسرزميىن هم نباشد كه 

وى كنند، آنان به سبب اميان شان اندك بودند هلذا به سوى كوه به آجنا هجرت منايند بايد از اهل كهف اقتداء وپري
وبايد به اصحاب اخدود اقتداء كنند، ايشان كساىن بودند كه در راه عقيده وتوحيد به آتش .. ها فرار منودند

لم وبايد به ياران رسول اهللا صلى اهللا عليه وس.. افگنده شدند وىل با وجود آن ذلت وبيچارگى را قبول نكردند
چنانچه شاعري . اقتدا كنند، آنانيكه در راه اهللا خنست هجرت بعد جهاد كردند وجنگيدند وكشتند وكشته شدند

  :مى گويد
اگر ايشان در روى زمني منى بودند نزديك بود زمني با ساكنان خود به لرزه در مى آمد وليكن كوه هاى (

با ساكنان خود در تاريكى فرورفته بود وليكن ايشان ثابت وميخ هاى آن ايشان اندواگر ايشان منى بودند زمني 
  )ماهتاب وستارگان زمني اند

يا شخصى كه مرتلت ومرتبه وى از اول كمتر بوده حتمل اين راه در هم پيچيده با سخىت ومشقت ها را 
ايد وبا مهچوشخص بايد از فتنه ها فرار من.. ندارد، وبر دين خود هراسان است ومنى تواند آن را اظهار منايد

خود را رب چند رأس گوسفند از قوم خود جدا گردد ودر جستجوى اماكن باراىن ودره ها باشد وعبادت 
  ..كند

يا شخص مستضعفى كه دروازه را به روى خود بسته كند وبه تعليم وتربيه خانواده اش روى آورد ودر جهت 
رى جويد واز آنان اعراض كند، واز باطل از كافران دو.. جنات آنان از شرك ومشركان وآتش جهنم كوشش منايد

بايد قلب وى به عداوت . است حتمیآنان به هيچ شكل از اشكال تاييد نكند واين كار خباطر سالمت توحيدش 
ودر انتظار فرصت خباطر فرار وهجرت .. ودمشىن شرك ومشركان مطئمن باشد ومنتظر بر طرف شدن مانع باشد

است، تا در آجنا دين خود را اظهار منايد، چنانكه مهاجرين بسوى حبشه  بسوى سرزميىن باشد كه شر آن كمتر
  .هجرت منودند

  

ميل كردن به مشركان واظهارمواالت باآنها به خاطر خوف وحظوظ دنيا عمليست ظاهرش 

  كفر

يا شخصى است كه رضايت خود را از اهل باطل اظهار مى كند وبا دروغ وگمراهى آنان سازش مى منايد، 

آن را ذكر  62صفحه " سبيل النجاة والفكاك"كتاب خود  درصى سه حالت دارد كه شيخ بن عتيق مهچوشخ

 :منوده گفته است
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اينكه با كافران در ظاهر وباطن موافقه داشته باشد، اين شخص كافر وخارج از اسالم است، برابر : اول

ولكن  �: اهللا تعاىل در موردش فرمودهاست كه درين كار جمبور باشد يا نباشد، موصوف از مجله كساىن است كه 
را  اما آنكه به كفر سينه اش«] 106: النحل[ �من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من اهللا وهلم عذاب عظيم 

 .»گشوده، پس خشم اهللا بر آا است، وعذاب بزرگى در انتظار شان است

ه سوى آنان از خود متايل نشان دهد، اينكه باوجود خمالفت ظاهرى در باطن با آنان موافقه كند وب: دوم
  .اينان نيز كافر اند واينها منافقان اند

  :اينكه با وجود موافقت ظاهرى در باطن با آنان خمالفت داشته باشد، اين حالت بدوگونه است: سوم
د اين كار را خباطر اين كند كه در حتت نفوذ وسيطره ىي كافران بوده مورد لت وكوب آنان باش: اول اينكه

وگاهى نيز اورا به ديد به قتل كنند، در مهچوحالت اگر با آنان در ظاهر موافقه كند وىل قلبش مطمئن به اميان 

إال من أُكره وقلبه مطمئن  �: چنني حالت گذشت اهللا تعاىل گفته استبن ياسر  باشد جايز است چنانكه برعمار
  .»به اميان استوار بود قلبشىل مگر آنكه مكره ساخته شد و«]" 106: النحل[ �باإلميان 

چنانكه قبال گذشت كسيكه با مهچوحالىت روبروباشد بايد بسان مستضعفان از صحابه : من مى گومي

ربنا أخرجنا من  �: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم پيوسته تالش منايد تا هجرت منايد ومهيشه اين دعا را خبواند
ما، ما را  رب«] 75: النساء[ �لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصرياً  هذه القرية الظامل أهلها واجعل لنا من

گردان وبراى ما از ) مقرر(ازين ديارى كه مردم آن ستم كارند، بريون آر وبراى ما از جانب خود سرپرسىت را 
  . »!گردان) تعيني(جانب خود مددگارى را 

با آنان موافقت منايد، ودر عني وقت حتت نفوذ  با وجود خمالفت باطىن با كافران در ظاهر: وجه دوم اينكه
وسلطه ىي آنان نباشد، وانگيزه موافقت وى با كافران در ظاهر يا طمع در رياست آنان است يا خباطر طمع در 

يا از جهت هراس از وقوع نقصان در مال است در  خويشاوندانمال آنان است، يا خباطر رابطه وطن يا 
بوده وكراهت باطىن وى با كافران فايده ندارد، واز مجله كساىن خواهد بود كه  مهچوحاالت شخص مذكور مرتد

ذلك بأم استحبوا احلياة الدنيا على اآلخرة وإن اهللا ال يهدي القوم  �: اهللا تعاىل در باره شان فرموده است
ترجيح دادند،  از آن سبب است كه ايشان زندگى دنيا را بر آخرت) عذاب(اين «] 107: النحل[ �الكافرين 

، در آيت مذكور اهللا تعاىل خرب داد كه ناداىن يا بغض ايشان را به »واينكه اهللا گروه كافران را رهياب منى سازد
. كفر وادار نكرد ونه حمبت باطل، بلكه حصه ونصيىب كه از دنيا براى شان رسيده آن را بر دين ترجيح داده اند

  ".سليمان رمحه اهللا مهني است ومعناى فرموده ىي شيخ االسالم حممد بن
معناى فرموده ىي شيخ حممد بن سليمان كه شيخ ابن عتيق رمحه اهللا به آن اشاره منوده در جاهاى متعدد از 

بدانكه داليل : "كه مى گويد"  جمموعة الرسائل "كتاا ورسايل وى موجود است، بگونه مثال فرموده ىي اودر 
اهللا وفرموده هاى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واقوال علما وقىت مرتكب  تكفري مسلمان صاحل از فرموده هاى
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ومن آيه ىي از كتاب . شرك به اهللا شود يا شرك نيارد اما عليه موحدين با مشركان مهراه گردد از مشار بريون است
لمانان است، واينكه اهللا را برايت ذكر مى كنم كه اهل علم به تفسري آن امجاع منوده اند وآن آيت در باره مس

من كفر باهللا  �: شخصى آن را به زبان آرد در هر وقت وهر جاى كه باشد كافر است، اهللا تعاىل فرموده است
كسيكه بعد از اميان آوردن كافر شود، مگر «] 106: النحل[ �من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان 

، اهللا تعاىل در آيت فوق تذكر منوده است كه آنان زندگاىن » استوار بودبه اميان  قلبشآنكه جمبور ساخته شد وىل 
اين آيت در مورد صحابه نازل گرديده، : دنيوى را نسبت به زندگاىن آخرت دوست داشتند، وعلما گفته اند

هرگاه صحاىب با وجود آنكه با مشركان عداوت ودمشىن ورزد وليكن از روى خوف از آنان كلمه : وگفته اند
  ".رك را بر زبان آرد بعد از اميان آوردن كافر شده استش

با سخن ابن عتيق كه در فوق ذكر گرديد وبا سخن شيخ سليمان كه عنقريب ذكر مى  ءواين فيصله علما
واين سخن خيلى عظيم است، واگر اين سخنان ما مى بود، سخن امامان نامدار منى .. شود مطابقت كامل دارد

واين قضيه از قضيه .. با وجود آنكه آيت نص واضح عليه آنان است.. تكفري متهم مى منودندبود ما را به خوارج و
ىي اكراه بر گفنت كلمه كفر كه قايل آن معذور پنداشته مى شود خمتلف است، اينجا ما با مردمى هستيم كه به 

شكنجه وتعذيب قرار گرفته گفنت كلمه كفر جمبور كرده نشده اند ونه خباطر آن لت وكوب گرديده اند ونه مورد 
اند، بلكه چيزى كه آنان را به اظهار موافقه وسازگارى ودوسىت با مشركني واداشته حمبت دنيا وطمع مال وثروت 
است، بناء اين كار دوست داشنت زندگاىن دنيا نسبت به آخرت وخريدن متاع ناپايدار آن به قيمت دين، توحيد 

قاب اكراه وجمبوريت پنهان منوده ضرورت ها را انه جوىي مى كنند اما وگاهى هم خود را زير ن. وعقيده است
در واقعيت از اهل آن منى باشند، ازين رواهللا تعاىل در سورة آل عمران بعد از آنكه از دوسىت دمشنان خود منع مى 

اهللا نفسه وإىل  ويحذّركم �: فرمايد وتقيه را براى مكره حقيقى مباح قرار مى دهد، بگونه ىي هشدار مى گويد
) خشم(واهللا مشا را از «] 29- 28: آل عمران[ �... قل إن ختفوا ما صدوركم أوتبدوه يعلمه اهللا* اهللا املصري 

اگر چيزى را كه در دل مشا است، پنهان كنيد يا آن را آشكار سازيد اهللا آن را مى : خود برحذر مى سازد، بگو

د كل نفس ما عملت من خري حمضراً وما عملت من سوء تود يوم جت �: ، ودر آيت بعدى آن مى گويد»داند
روزى كه هر شخصى هر كار نيكى را «] 30: آل عمران[ �.. لوأن بينها وبينه أمداً بعيداً ويحذركم اهللا نفسه

هر عمل ناشايسته ىي را، آرزومى كند اى كاش بني اوواعمال ناپسند ) نيز(كه اجنام داده حاضر شده مى يابد و
، آيت مذكور بزرگترين وعيد وديد »خود برحذر مى سازد) خشم(له ىي طوالىن مى بود، اهللا مشا را از اوفاص
وليكن اهللا تعاىل براى كسيكه فتنه را اراده كند انسان در برابر .. شوددر آيات كتاب اهللا غور وفكر اگراست 

  . اراده اوقدرت چيزى را ندارد
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  ر معاصى واكراه بر كفرشروط صحت اكراه وفرق ميان اكراه ب
  

وعلماء براى صحت اكراه شروطى را ذكر . كه ره از دين ندارند انه ميجويند به قضيه اكراه اكثر كساىن
  :از آن اشاره مى كنيم خبشىمنوده اند كه درينجا به 

د، بر تنفيذ چيزى كه بدان ديد مى كند قدرت داشته باش) جرب كننده –به كسر را (ــ اينكه مكره 
  ..از دفع كردن آن ولوبه فرار ناتوان باشد) جرب شده(وشخص مكره 

ديد خود را ) جرب كننده(اين باشد كه اگر انكار منايد مكره ) جرب شده(ــ اينكه گمان غالب شخص 
  .عملى كند

اگر اين كار را نكىن فردا ترا خواهم : بگويد اگر ــ چيزى كه به آن ديد مى كند فورى باشد، مثال
  .زد، در مهچوصورتى مكره مشرده منى شود

ــ اينكه از شخص مامور چيزى ظاهر نشود كه داللت بر استمرار آن كند مثال از چيزى كه ممكن است 
  .توسط آن ديد از وى دور شود بيشتر كار كند

ق منوده اند، مهچنان علما در بني اكراه بر معاصى واكراه به گفنت كلمه كفر يا دوسىت با كفار وامثال آن فر
نوع دوم را به هيچ وجه جايز منى دانند مگر براى كسيكه به عذاىب گرفتار آيد كه از طاقت وى بريون باشد، 
وقتل، سوزانيدن توسط آتش، قطع اندام، حبس ابد وامثال آن را از مجله تعذيب هاى مشرده اند كه انسان توان 

ود كه به سبب وى آيات تقيه نازل گرديد، وبعد ازينكه وى وعمار رضي اهللا عنه صحاىب ب. برداشت آن را ندارد
شديدا عزوجل  كشتار پدر ومادر خود را ديد وعذاب هاى رنگارنگ را چشيد، قربغه اش شكست ودر راه اهللا

  .. اذيت شد كلمه كفر را به زبان راند
ه سعى وتالش منودند ودر واكثر اين گروهى كه تقيه را عذر قرار مى دهند كساىن هستند كه خباطر اجياد فتن

  .شرك وباطل غرق گرديده اند
عمل منودن به عزميت وصرب بر اذيت واميد : عالوه بر اين علما در باب اكراه به گفنت كلمه كفر گفته اند

اجر وپاداش از اهللا افضل وتر است، ودر طول تاريخ موقف صحابه، تابعني وامامان به مهني گونه بوده، وبه امثال 
من اختار (نه مواقف اظهار واعزاز دين حاصل مى شود، تفصيل اين موضوع را در صحيح البخارى باب اين گو

مالحظه فرماييد، ومثاهلاى زيادى درين باب وجود دارد، مهچنان موقف امامان ) الضرب والقتل واهلوان على الكفر
  ..است مثل موقف امام امحد در قضيه خملوق بودن قرآن وغريه از حد مشار بريون\

ومن الناس من يقول آمنا باهللا فإذا أوذي يف اهللا  �: آنان بطور شاهد اين فرموده اهللا تعاىل را ذكر مى منايند
به اهللا اميان آوردمي اما : از مردم كسى هست كه مى گويد«] 10: العنكبوت[ �جعل فتنة الناس كعذاب اهللا 

  ..»تحمل مى شود مانند عذاب اهللا مى پنداردچون در راه اهللا به اواذيىت رسد آنچه را از مردم م
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قطعا با اكراه منافات دارد، مانند وضعيىت كه شعيب با قوم خود ) خمري گرداندن(ختيري : آنان گفته اند
يا قبول كفر يا خارج شدن از قريه آنان، علما در : داشت، زيرا آنان پيغمرب خود را در ميان دوانتخاب قرار دادند

  . نت كفر را جايز نگفته اندمهچوصورتى پذيرف

  

  احكام دنيا منوط به ظاهر است
  

بداند  يدنعمت عقل وتوحيد را برايش خبش عزوجلما اين مهه تفصيل را خباطر آن بيان منودمي تا كسيكه اهللا 
م واينكه امروز اكثر مرد.. كه دين در زمانه ما غريب بوده ودعوتگراىن كه آن را درست شناخته اند نيز غريب اند

به ميل ورغبت خود بدون آنكه در حقيقت كدام اجبارى بر ايشان باشد در دين وآيني حكومت ها وكيش 
را فراموش  عليه السالم طواغيت داخل شده اند، بلكه خباطر حمبت زندگاىن دنيا ومال ومتاع ومناصب ملت ابراهيم

از نادمان  که كه از مجله ايشان باشى وعاقبتكرده اند، دين خود را به اىي ناچيز دنيا فروختند، پس هشدار ازين
  ..گردى

به اساس اين داليل وامثال آن كدام تعجب وشگفىت كه اكثر مردم از كالم شيخ ابن عتيق دارند زايل مى شود، 
وى در مورد كسيكه با وجود خمالفت باطىن اش با كافران در ظاهر با آنان موافقت منايد وانگيزه ىي موافقت 

با وجود خمالفت باطىن اش با : "واين گفته وى, راه ىن بلكه مال ومتاع دنيوى باشد مرتد استظاهرى اش اك
مقصودش واهللا اعلم اينست كه مطابق گمانش، واگر اينچنني تاويل نكنيم پس ما چگونه در مهچوحالىت بر " آنان

واهللا عز وجل ما را . عةحقيقت باطن وى مطلع مى شومي مگر از طريق وحى چنانكه در قصه حاطب بن اىب بلت
چنانكه ما از كشنت كسى كه نفاق خود را پنهان .. مكلف به باطن ننموده بلكه هر حكم ما مبتىن بر ظاهر است

دارد ودوسىت اش را با اسالم آشكارا كند وشعاير دين را اظهار منايد خود دارى مى كنيم، مهچنان كسى كه 
ن كنار آيد هرچند كه گمان كند در باطن اسالم را دوست دارد اورا دوسىت خود را با كفار آشكارا كند وبا آنا

در رابطه به احكام دنيوى ما را مكلف منوده كه به ظاهر عمل كنيم واوتعاىل به  عزوجلاهللا  بناًء.. مرتد مى دانيم
شان  تنهاىي خود متوىل اىن هاى قلب است واوست كه راستگورا از دروغگومى داند، ومردم را طبق اعمال

حماسبه مى كند وآنان را به اساس نيت هاى شان برانگيخته مى سازد، چنانكه در حديث عايشه رضي اهللا عنها كه 
لشكرى وجود دارد كه در زمني فروبرده مى شود در حاليكه در ميان ايشان آدم : متفق عليه است آمده است
ى كند ودر روز قيامت به اساس نيت هاى شان مهه آا را در دنيا هالك م عزوجلعاقل قرار دارند، پس اهللا 

حمققا در زمانه رسول " وبدين معىن قول عمر رضي اهللا عنه در صحيح خبارى نقل گرديده ... برانگيخته مى سازد
اهللا صلى اهللا عليه وسلم مردمى وجود داشتند كه به اساس وحى مواخذه مى گرديدند، وحاال كسى كه خري را 

وى امان مى دهيم واورا بسوى خود نزديك مى گردانيم وباطن وقلب اوبه ما مربوط نيست  براى ما اظهار كند به
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وكسيكه بدى را براى ما اظهار منايد به وى امان منى دهيم وبه . اورا بر باطنش حماسبه مى كند عزوجل بلكه اهللا
  ".اوباور منى كنيم هرچند كه گويد باطنش نيكواست

ه وسلم در حاالت جنگ وغري جنگ بدين گونه بود، بطور مثال عباس بن وعادت رسول اهللا صلى اهللا علي
عبد املطلب در حاليكه ادعاى مسلمان بودن را داشت وخود را بدان منسوب مى دانست ليكن در مكه كه در آن 
 زمان دار كفر به مشار مى رفت با كفار باقى ماند واز آن حمل بسوى دار اسالم هجرت نكرد ودر روز غزوه بدر

با مشركني خارج شد، مسلمانان وى را اسري گرفتند ومطابق ظاهر حالش با وى معامله منودند، نه طبق گمان 
وادعاى خودش كه اسالم خود را پنهان داشته است، خباطر اينكه اودر صف مشركني قرار گرفت وبه سياهى 

هنگاميكه : ات ديگر آمده استلشكر آنان افزود، وبدين گمان بود كه وى درين كار جمبور بوده، ودر رواي
اهللا : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اورا ديد كه اكراه را عذر پيش مى كند وادعاى مسلمان بودن را دارد گفت

  .."أعلم بشأنك إن يك ما تدعي حقاً فاهللا جيزيك بذلك، فأما ظاهر أمرك فقد كان علينا فافد نفسك
داند، اگر آنچه را ادعا مى مناىي واقعا حق باشد اهللا تعاىل در برابر آن ترا اهللا تعاىل از حال توتر مى : "ترمجه

  ."جزاى خري مى دهد، اما ظاهر حالت عليه ما بود پس در مقابل پرداخت فديه خودت را جنات بده
حديث مذكور را امام امحد كه مهه راويان آن ثقه اند روايت منوده است، مگر اينكه نام يكى از راويان آن 
را ذكر ننموده است، به هر حال روايىت كه در صحيح البخارى وغري آن ثابت است درين باب كاىف مى باشد، آن 
اينكه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمويش به ظاهرش معامله منود واورا وقىت رها منود كه مهانند باقى اسريان 

  .مشرك فديه دادند
ر صحيح مسلم وارد شده، حديث مذكور در مورد مردى دليل ديگر حديث عمران بن حصني است كه د

از بىن عقيل است، اين مرد از هم پيمانان ثقيف بود وبا وجود اينكه ادعاى مسلمان بودن را داشت رسول اهللا 
  .صلى اهللا عليه وسلم وى را رها ننمود

يصله هاى خود به از مهه اين گفته ها دانسته مى شود كه ما مسلمانان مكلف هستيم كه در معامالت وف
ظاهر عمل كنيم، واز فضل اهللا تعاىل بر ماست كه به باطن ما را مكلف نساخته است، واگر چنني منى بود اسالم 

  .ومسلمانان بازيچه دست هر جاسوس وزنديق مى بود

  

  حادثه حاطب بن ابى بلتعه رضى اهللا عنه
  

ذا اصل درين باب اينست كه شخصى هل.. قصه حاطب وعملكرد وى در سال فتح مكه از مهني باب است
كه مهانند عمل حاطب را اجنام دهد به اساس ظاهر حكم به كفر وى مى مناييم واحكام را كه ظاهر وى مقتضى 
آن است بر وى جارى مى كنيم، اين احكام عبارت از كشنت وبندى منودن است، وكسيكه به وضع مرتدين 
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حجت هاى كسيكه به گواهى عده ىي به نبوت مسيلمة وداستان وبعضى داليل وتاويالت ايشان نظر افگند وبه 
مثامة ويشكرى وغريه استناد مى منايند غور كند، وچگونه ابوبكر به ظاهر با آنان معامله منود وكشنت واسري گرفنت 

واين كار وى از بزرگترين فضايل ومناقب وحسنات وى به مشار مى رود؛ براى .. را در ميان آنان به كار برد
وبگونه مثال مواضع ششگانه كه .. فصيل بيشتر در زمينه به سخنان شيخ حممد بن سليمان رمحه اهللا مراجعه شودت

واين عينا مهان مفهومى است كه عمر رضي اهللا عنه از البالي .. در ديباچه ىي سريت وغريه ذكر منوده ديده شود
سلم به آن تصريح منود، ورسول اهللا عليه وسلم نيز قصه حاطب فهميده بود ودر حمضر پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و

هرگاه شخصى "، "إذا قال الرجل ألخيه يا كافر فقد باء به أحدمها: "اين برداشت اورا انكار نكرد وبرايش نگفت 
  ".ناگزير اين سخن به يكى ازين دوشخص برگردد! به برادر خود گويد اى كافر

در حق كسيكه مانع مهانند مانع حاطب را نداشته باشد انكار نكرد  بلكه فيصله اورا تاييد منود واين حكم را
يعىن كدام چيز ترا .." "وما يدريك لعل اهللا قد اطّلع على أهل بدر: "واز باطن حاطب به اين فرموده اش تزكيه منود

آمده است  حاطب رضي اهللا عنه چنانكه در خبارى وغريه.." بسوى اهل بدر ديد عزوجل مطلع گرداند، حمققا اهللا
قد : "مزكياً له صلی اهللا عليه وسلمفقال " ما فعلت ذلك كفراً وال ارتداداً وال رضى بالكفر بعد اإلسالم: "گفته بود
رسول اهللا صلى اهللا عليه ". اين عمل را از روى كفر وارتداد ورضا به كفر بعد از اسالم نكرده ام".. "صدقكم

اين سخن عمر رضي اهللا ". حمققاً حاطب به مشا راست گفته است" "قد صدقكم: "وسلم اورا تزكيه منود وگفت
عنه واضح ترين دليل بر اين مطلب است كه در اذهان صحابه رضوان اهللا تعاىل عليهم امجعني اين واقعيت ثابت بود 

ين مل أما إ: "ودر روايت ابويعلى وامام امحد چنني آمده است.. كه ظاهر اين عمل در اصل كفر وارتداد مى باشد
اما به حتقيق من " "وال نفاقاً، قد علمت أن اهللا مظهر رسوله ومتم له نوره صلی اهللا عليه وسلمأفعله غشاً لرسول اهللا 

اين كار را از روى نفاق وفريب با رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجنام نداده ام، زيرا متيقن بودم كه اهللا تعاىل 
: ودر روايت ديگرى از ايشان نيز آمده است". ر خود را به امتام مى رساندپيغمرب خود را غالب مى گرداند ونو

". ، اميان از قلبم تغيري نكرده استاهللاسوگند به اهللا اى رسول .." أما واهللا يا رسول اهللا ما تغير اإلميان من قليب"

  .مالحظه شود) 306/9(جممع الزوائد 

رسول اهللا " قد صدقكم: "ارى آن را روايت منوده غور مناييدبه فرموده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كه خب
قرار داد وتزكيه اورا بيان فرمود وبه صدق وراسىت قلب  یصلى اهللا عليه وسلم اين صحاىب بدرى را از نفاق مستثن

گناهان وباطن اوگواهى داد، واينكه اواين كار را از حيث كفر وارتداد اجنام نداده است، بلكه اين كار اويكى از 
پس در مجله ىي كسانيكه در .. كبريه ىي بوده كه در برابر اينكه اودر غزوه بدر شركت منوده بود آمرزيده شد

مسئله ىي مواالت با كفار سهل انگارى مى منايند وبه واقعه ىي حاطب استناد مى كنند آيا امروز در روى زمني 
ا اين عمل اورا در مجله ىي گناهان كبريه قرار دهند ودر بدرىي وجود دارد كه اهللا تعاىل از قلب اومطلع باشد ت

  موردش سهل انگارى كنند؟
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واين سؤال وقىت مطرح مى شود كه به صدق وراسىت باطن آنان پى برمي وبدانيم كه آنان اين عمل را از 
قطاع وحى وبعد از ان.. ليكن بني اين دومطلب تفاوت زيادى وجود دارد.. حيث كفر وارتداد اجنام نداده اند

چگونه ممكن است كه ما از باطن آنان مطلع شومي، وكيست كه آنان را تزكيه كند وبعد از رسول اهللا صلى اهللا 
  .عليه وسلم به پاكى باطن آنان گواهى دهد

ازين جهت سخن اساسى در مورد كسيكه به سوى كفار از خود متايل نشان مى دهد وبا آنان دوسىت 
كه طبق ظاهر وى فيصله مى مناييم واهللا تعاىل عهده دار باطن وى است، واگر ومهنواىي مى كند اين است 

مسلمانان وى را در صف كافران به قتل رسانند اهللا تعاىل به اساس نيتش در روز قيامت اورا حشر مى كند، واگر 
ايد ودر اسري شود احكام كفار بر وى جارى مى شود، ومسلمانان در كشنت كسيكه در ظاهر كفر را اظهار من

عني وقت ادعاء منايد كه اسالم خود را پنهان مى دارد ومسلمانان را دوست مى دارد معذور مى باشند، تفصيل 
ن لشكرى كه قصد گرفنت كعبه را مى منايد واهللا تعاىل ومطلب فوق را در گفته هاى شيخ االسالم ابن تيمية پريام
س در روز بدر وادعا منودن اسالم در جمموع الفتاوى آن را در زمني فرومى برد، وواقعه ىي اسري شدن عبا

عالمه ابن القيم در زاد املعاد ابن تيميه  مالحظه فرماييد، مهچنان سخنان شاگرد شيخ االسالم) 537/28(

إن  �: مهچنان به سبب نزول اين فرموده ىي اهللا تعاىل غور مناييد. مالحظه فرماييد ديگر وعلماى حمقق) 422/3(

تفسري آيت مذكور را در صحيح البخارى وغريه مطالعه ] 97: النساء[ �هم املالئكة ظاملي أنفسهم الذين توفا

  .مناييد وغبار خواب را از ديدگان خود بزداييد واز مجله مقلدان تنبل مباشيد

وده از بعضى اهل مغازى الفاظ نامه ىي حاطب را چنني ذكر من) 521/7(ودر اخري حافظ رمحه اهللا در فتح البارى 

أما بعد يا معشر قريش، فإن رسول اهللا قد جاءكم جبيش كالليل يسري كالسيل، فواهللا لوجاءكم وحده لنصره : "است
اما بعد اى گروه قريش، حمققاً رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مهراه " "اهللا وأجنز له وعده، فانظروا ألنفسكم والسالم

ند بسوى مشا آمدىن است، سوگند به اهللا اگر اوبه تنهاىي با لشكرى مهانند شب كه چون سيل حركت مى ك
بسوى مشا بيايد اهللا تعاىل اورا پريوز مى گرداند ووعده ىي خود را به امتام مى رساند، پس چاره ىي براى خويشنت 

  .وعالمه سهيلى نيز مهانند اين روايت را نقل كرده است". والسالم. بسازيد
ه حاطب دقت منايد مى بيند كه وى تا چه حد به نصرت اهللا تعاىل واگر شخص خردمند به حمتواى نام

اعتماد دارد وتا چه حد به شأن ومقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تعظيم واحترام قايل است، وىل با وجود آن 
به لرزه اهللا تعاىل به سبب اين كرده ىي وى آيات عظيمى را فروفرستاد كه از شنيدن آن پوست هاى بدن مسلمانان 

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودة وقد  �: مى آيد، آجنا كه فرموده است
كفروا مبا جاءكم من احلق خيرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا باهللا ربكم إن كنتم خرجتم جهاداً يف سبيلي 

 �أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضلّ سواء السبيل وابتغاء مرضايت تسرون إليهم باملودة وأنا أعلم مبا 
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اى مؤمنان، مگرييد دمشنان مرا ودمشنان خود را دوستان، پيغام مى فرستيد به ايشان بسبب دوسىت «] 1: املمتحنة[

از دين راست مى كشند رسول را ومشا را براى آنكه اميان . كافر شدند به آنچه آمده است به مشا) حال آنكه(
براى جهاد در راه من وبه طلب رضامندى من ) از اوطان خود(مشاست اگر برامده ايد  ربآورديد به اهللا كه 

پنهان مى فرستيد بسوى ايشان پيغام دوسىت ومن خوب مى دامن آنچه را پنهان مى كنيد ) دوست مگرييد آا را(
  .»غلط كرده است راه راست را) حقيقبت(وآنچه را ظاهر مى مناييد، وهر كه بكند اين كار را از مشا پس 

به آيات فوق فكر مناييد كه چگونه اهللا تعاىل از مواالت ودوسىت دمشنان خود منع فرموده واين عمل را به 
وىل با وجود آن تعداد زيادى از منسوبني دعوت واسالم در حال حاضر با بردگان قانون .. شدت ممنوع قرار داده

وتوحيد از راه مداهنه پيش مى آيند وكمك وپشتيباىن آنان را مى كنند وبا دساتري  ودنباله روان ودمشنان شريعت
، وقىت چنني وضعى را مى بينيم به می منايندقوانني آنان سوگند ياد  مونظام هاى آنان دوسىت مى كنند وبه احترا

ين از خود تقصري اه در غربت دين حقيقى وپريوان آن كه آن را درست شناخته اند پى مى برمي، پس هشدار ازينك
  .وكوتاهى نشان دهى

اما آنچه را كه تعداد زيادى از مردم عذر تصور مى كنند در واقع از مجله : "شيخ محد بن عتيق گفته است
نام اد را به  دعوتگرانىي گمراهى گرى هاى شيطان است، به دليل اينكه هرگاه دوستان شيطان بعضى از اين 

به " ند چنني ميپنداردكه موافقت وى با مشركني وتسليم گرديدن به آنان جواز داردچيزى دور از حقيقت بترسا
دنبال آن سخن شيخ االسالم ابن تيميه رمحه اهللا را در مسئله ىي اكراه بر گفنت كلمه كفر ذكر منوده است، وى 

رساندن از جدا صفت اكراه اين است كه با زدن، كشنت وتعذيب مهراه باشد، اما جمرد گفتار وت: گفته است
وقىت اين مطلب را دانسىت : "موصوف به ادامه مى گويد.. صفت اكراه منى باشد خانوادهكردن از زن، مال و

: ودريافىت كه تعداد زيادى از مردم در مغالطه واقع شده اند مفهوم اين فرموده ىي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
برايت واضح مى ) اسالم غريب آغاز يافت ودوباره غريب ميشود( "بدأ اإلسالم غريباً وسيعود غريباً كما بدأ "

  .گردد
حكم مواالت ودوسىت "در ديباچه ىي رساله ىي ) كتاب تيسري العزيز احلميد(شيخ سليمان بن عبد اهللا مؤلف 

 بدان، اهللا بر تورحم كند كه انسان هرگاه با مشركان از جهت خوف وترس موافقه منايد: "مى نويسد" مشركني
وبا آنان مدارات ونرمى كند وخباطر دفع شر شان به آنان چاپلوسى منايد، مهانند آنان كافر است، هرچند كه دين 

  ..."آنان را بد بيند وبا آنان دمشىن ورزد واسالم ومسلمانان را دوست دارد
 شديدتر از آن را كه عبارت از مهكارى مشركني توسط مال ودوسىت آنان وقطع دوسىتعبارت شيخ 

ازين حكم جز مكره كسى ديگرى مستثىن نبوده، مكره كسيست كه : "مسلمانان است ذكر منوده گفته است
كافر شويا فالن كار را بكن، واال ترا خواهيم كشت، يا اورا اسري كنند : مشركان بر وى غلبه يابند وبه اوبگويند
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جايز است كه با وجود اطمينان قلىب به وتا حدى تعذيب منايند كه با آنان موافقه كند، درين صورت براى وى 
  ".اميان به زبان با آنان موافقه منايد

كسيكه بگونه ىي مزاح كلمه ىي كفر را به زبان آرد كافر شود، پس چگونه : علما برين مسئله متفق اند
از بعد از آن موصوف بيشتر ! كسيكه از جهت خوف وطمع در دنيا كلمه ىي كفر را به زبان آرد كافر نشود؟

وبر .. مشهور گرديد) الدالئل(واز مهني سبب كتاب اوبه نام .. بيست دليل براى اثبات اين مطلب ذكر منوده 
منسوبني دعوت آنانيكه مواالت ودوسىت ياسا را اظهار مى منايند واز آنان دفاع مى كنند واز حكومت ها وقوانني 

مسئله غور فكر منايند زيرا اين مسئله براى ايشان خيلى  ولشكريان آنان دفاع مى منايند الزم است در رابطه به اين
در  هنگاميکهمهم وضرورى است به ويژه هرگاه بدانند كه مهه اين گفته ها متوجه عساكر حكومت مصر است 
سبيل النجاة "زمان شيخ محد بن عتيق وشيخ سليمان رمحهما اهللا داخل جند شده بودند، اين دوشيخ كتاب هاى 

را در آن زمان تاليف منودند تا به وسيله اين دوكتاب مردم را از دوسىت عساكرى كه به " دالئلال"و" والفكاك
بدعت ها وخرافات وشركيات قبور ملوث بودند هشدار دهند، براى تفصيل بيشتر موضوع به كتاب الدرر السنية 

  ..جزء اجلهاد مراجعه شود
ايشان در آن زمان حكومت مصر وعساكر آن  وآنچه از علماى مشهور ومعروف نقل گرديده اين است كه

را كه از تركيه متابعت مى منودند تكفري مى منودند، بلكه هر شخصى كه با آنان دوسىت مى كرد يا از آنان 
وقىت : حاال سواىل كه مطرح مى شود اين است كه. اطاعت مى منود واز آنان راضى مى بود تكفري مى منودند

عساكر تابع دولىت كه اكثر مسلمانان عصر حاضر بر آن افسوس مى منايند چنني  حكم امامان بزرگوار در مورد
  باشد پس چه فكر مى كنيد كه نظر ايشان در مورد بنده ىي ياسا اين زمان چگونه است؟

واگر اين بزرگواران تا اين زمان باقى مى بودند در مورد كسانيكه از جهت خوف از حمروم شدن از منازل 
ايف وغريه متاع دنيوى دوسىت خود را با كفار ولشكريان آنان اظهار مى منايند چه حكم مى وكارت ها يا وظ

ودر مورد كسيكه به وفادارى با آنان ويا احترام قوانني آنان سوگند خورده است چه حكم صادر مى ؟ منودند
  منودند؟

دين است نه در فروع آن،  هوشيار باشيد، واى بيخربان توبه كنيد، زيرا فتنه در اساس: پس اى خردمندان
والزم است كه خويشاوندان، مهسران، اموال، جتارت ومنازل وسايل وقايه وحفظ دين باشند ودر راه دين فدا 

قل إن كان آباؤكُم وأبناؤكم وإخوانكم  �: گردند، نه اينكه دين در راه آا فدا كرده شود، اهللا تعاىل مى فرمايد
فتموها وجتارة ختشون كسادها ومساكن ترضوا أحب إليكم من اهللا ورسوله وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقتر

اگر نزد مشا : بگو«] 24: التوبة[ �وجهاد يف سبيله فتربصوا حىت يأيت اهللا بأمره واهللا ال يهدي القوم الفاسقني 

ايد، جتارتى كه از كساد پدران مشا فرزندان مشا، برادران مشا، مهسران مشا، خويشاوندان مشا، ثروتى را كه اندوخته 
آن بيم داريد، يا منازل رهايشى كه به آن خوشنود مى شويد از اهللا، پيامرب اووجهاد در راه اوپسنديده تر باشد پس 
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واهللا مردم فاسق را هدايت ) مشا را مورد عذاب خويش قرار دهد(در انتظار آن باشيد كه اهللا فرمانش را صادر كند 
  .»منى كند

دقت كنيد، چگونه اهللا تعاىل حمبت ودوسىت ذات خود وپيامرب وجهاد را بر حمبت اين هشت آيت  مبه مفهو
  .جزء اجلهاد -السنيه الدرر. چيز مقدم مشرده است، بايد عاىل ترين وبيش ا ترين چيز نزد تودين باشد

  

  ران استگطاغوت در صدد انحراف دعوت
  

پيامربان ىت، ودانسىت كه ملت ابراهيم عبارت از منهج وروش متام را به درسىت شناخ عليه السالم ملت ابراهيمگاه هر
بايد يقني داشته باشى كه .. پريوزى وكامياىب وسعادت دارين مهني ملت استواينكه راه .. پريوان آاستو

طاغوتان هر زمان از آن راضى وخوشنود منى باشند بلكه از اين ملت عظيم در هراس اند وحريصانه مى كوشند 
اهللا تعاىل از چنانكه . بريون منايندگران ا از بني برند ويا به وسايل وشيوه هاى خمتلف آن را از اذهان دعوتآن ر

ودوا  �: گاران قدمي به اين مطلب اشاره فرموده است، در سوره القلم كه يك سوره مكى است فرمودهزرو
تا ايشان نيز مالميت ) در بعضى امور حق( كىن) مساحمه(آروز كردند كه مالميت « ]9: القلم[ �لوتدهن فيدهنون 

واز دعوت  پيمايندراه هاى منحرف وكج را گران آنان آرزودارند كه دعوت .»)گذرند از مسلك خوددر (كنند 
ستقيم آماده مى مگران از صراط برنامه ها را خباطر منحرف منودن دعوتپيوسته انبياء عليهم السالم احنراف منايند و

د نگردانگريد وخاطر آنان را خوشنود را به راه هاى سوق دهند كه از باطل شان سكوت صورت ، تا آنان سازند
گران از مسري گون شود ودعوتگرتا نتيجتاً دعوت مبريد وقضيه دعوت د.. يا در بعضى موارد با آنان يكجا شوند

گام و.. به عقب است گام گشت يك، ازين روطاغوتان مى دانند كه خنستني برگرددومستقيم آن منحرف واضح 
گران منهج اصيل دعوت را فراموش مى كنند تا اينكه است، وقدم به قدم باآلخره دعوت به دنبال آنهاى بعدى 

چيزى است كه در آغاز ، واين ايت مهان پايان با آنان مهراه شوندودر .. گردداحنراف يقيىن  گونهحتقق اين 
چيزى از خود تنازل نشان مى دهند از آنان اظهار گران دعوتكه گاه ببينند دارند، ازين جهت هرآرزوى آن را 

گردانند واز كوشش هاى آنان متجيد مى منايند وبا آنان ابراز رضايت مى كنند وآنان را بسوى خود نزديك مى 

وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا  �: اهللا تعاىل فرموده است.. حمبت ودوسىت مى منايند
چه به تووحى منودمي بفريبند تا بر ما جز آن نزديك بود كه ترا از آن«  ]73: اإلسراء[ �غريه وإذاً الختذوك خليال 

  .»گريندب) خود(گاه ترا دوست گر افتراء كىن وآنچيزى دي) وحييكه بتوفرستاده امي(
اهللا عليه وسلم در رابطه به  سيد قطب رمحه اهللا بعد از ذكر تالشهاى مشركني خباطر مباحثه با رسول اهللا صلى

از مجله امورى كه روى آن حبث مى منودند اين بود كه رسول اهللا صلى اهللا عليه " :نويسدتفسري اين آيت مى 
حفظ منود، واين پيغمرب خود را از اين تالشها ، اما اهللا تعاىل گوىي وعيبجوىي خدايان باطل آنان را ترك كندوسلم بد
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گران اين به كار برده شده بلكه مهيشه صاحبان سلطه وقدرت با دعوت پيغمربركان با تالشها نه تنها توسط مش
 باشد منحرف شوند نيز چند كه اندكتالش خباطر گمراه سازى تا از جاده دعوت هرتالشها را اجنام مى دهند، 

چيز وضوع را نامودر مقابل وعده به دريافت منافع بيشتر به راه حل هاى وسط تن دهند، كه از مجله عده ىي 
دستربدار  گاهى از وى منى خواهند كه از دعوت خود كامالًچ، زيرا قدرمتندان هيگرديدندتصور منوده فريفته آن 

تا هر دوجانب در نيمه راه با  پذيردشود بلكه از وى مى خواهند تا در شيوه ىي دعوت خود تغيريات جزئى را ب
مى كند كه خري وبود چنني تصور گر راه مى يابد، ودعوت گاهى شيطان از مهني راه بسوىو. هم يكجا شوند

گوشه ىي از دعوت تنازل منودن از  چند كه اين هدف بهدعوت در كسب منودن قدرمتندان وحكمرانان است هر
وىل احنراف جزئى در آغاز راه منجر به احنراف كامل در اجنام راه مى شود، وحكمرانان مهيشه مى ! يابداجنام 

گردند وقار وهيبت گاه در خبشى از دعوت تسليم آنان كشانند، وهرببه برياهه ها گران را به تدريج كوشند دعوت
پول منتهى به كسب خود را از دست مى دهند، وسلطه جويان دريافته اند كه ادامه دادن به اين شيوه واستعمال 

ذاتى است كه  گانه اهللاه، ويپريوزى دعوت يك شكست روحى بودواعتماد به حكمرانان در راه  آنان مى شود
گز ژرفاى اد انساىن به حركت در آيد هرگاه شكست در مؤمنان در دعوت خود به اواعتماد مى كنند، وهر

  "!شكست به نصرت مبدل منى شود
گزيده انـد، ودر  برگران را مى بينيم كه طاغوتان را حبيث دوستان خود ما امروز مشار زيادى از دعوت! آرى

آنان از باطـل ايشـان اظهـار    ان نيز به آنان ضررى منى رسانند ونه با آنان دمشىن مى ورزند، زيرا طاغوت ،مقابل
  .رضايت منوده اند وبا ايشان در نيمه راه يكجا شدند، ودر حمافل وجمالس شان با ايشان نشستند

  

  رانگروشهاي طاغوت در انحراف دعوت
  

  : ا قرار دارمياز مجله مثاهلاى اين شيوه ها در عصر كنوىن كه م

  

  1ىارلمانها شركپ
  

                                                   

  :در ارتباط به كفر نظام دموكراسى ونابسامانيهاى ناشئ از آن به كتابهاى ذيل مراجعه شود-1

  به درى وبشتو ترجمه شده استواز ابو محمد المقدسى  )راطية دينالديمق(-

  غنى الرحالاز عبدال )اإلسالميون وسراب الديمقراطية(-

  الطرطوسى ابوبصيرزا )حكم اإلسالم في الديمقراطية والتعددية الحزبية( -

        حامد العلى از) السياسية حكم التعددية(- 
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تا به وسيله آن بتوانند دمشنـان خـود را كـه عبـارت از     .. گان وامثال آن استپارملان ها وجمالس منايندتاسيس 
با آنان نشست ها داشته باشند وقضـيه را در ميـان خـود    گردهم آورند تا چوجمالس گران وغريه اند در مهدعوت

رى از كفر وكافران مطرح نباشد واز قوانني ودساتري باطل ايشان انكار صورت موضوع بيزا گرحتريف كنند، ودي
گفت وشنيد خباطر مصلحت كشور واقتصاد وامنيت پريامون ميز بلكه زمينه ىي تعاون ومهكارى ونشسنت .. گريدن

خود  خباطر مصلحت وطىن كه طاغوت بر آن حكمراوىي مى منايد وخواسته ها وكفريات.. وغريه مساعد مى شود
گفته هاى سـيد  اين اشتباهى كه ذكر منودمي اكثر منسوبني به منهج سلف يا كسانيكه به .. گردانندرا حاكم مى 

گاه سقوط منودند به مشايعت طواغيـت  پرتايشان بعد از آنكه در اين . .قطب استناد مى كنند در آن واقع هستند
مورد خطاب قرار مى دهند بلكـه   گبزران را با القاب پا ايستاده اند وآنكف مى زنند وبه تعظيم واحترام آن به 

پس  .گند ياد مى كنندنعره ىي حمبت ودوسىت با نظام هاى آنان را سر مى دهند وبه احترام دساتري وقوانني آنان سو
پنـاه مـى   گمراهى گذاشته اند؟ به اهللا تعاىل از باقى چيزى را چه براى دعوت خود  ايشان بعد از اين مهه كار ها

 ..ميبر

  

  ران در معارك با دشمنان شانگاستخدام دعوت
  

جهت تبليغات عليه دمشنان ايشان است وتبليغات عليه آنانيكه بر نظامها گماشنت علما عبارت از گرى آن مثال دي

وساير آنانيكه حكومت ايشان را ديد  1وروافضپنداشته مى شوند مانند كمونست ها وحكومت هاى شان خطر 

ايشـان را  پناه مى برد وحساسيت دارند  گمراه كنغوت به اين عده علماى كه با افكار منحرف وطا.. منايندمى 
واهل دين بسيار گويا بر دين ، وبه ايشان چنني وامنود مى كند كه پشتيباىن مى كنددر مبارزه عليه دمشنان مشترك 

بـا ايـن   انان جتاوز منايند، گروه هاى ذكر شده بر حرمات ومقدسات مسلمحريص است واز اين هراس دارد كه 
فريب اين مسكني ها وساده لوحان در جال طاغوت ميافتند ومهه عمر ووقت خود را در يارى خبشيدن دمشىن عليه 

وبا كنند بلكه سخن به جاى مى رسد كه دمشىن خود را با طاغوت نزديك لغو مى  ..گر ضايع مى سازنددمشن دي
 گى خودومتام زند.. اهيان وحاميان خملص طاغوت ونظام اومى شوندپاز مجله س هم روزىوى دوسىت مى كنند و

ايه هاى حكومت ودولت اودانسته يا ندانسته تالش مى مناينـد واى  پقف خدمت اومى سازند وخباطر حتكيم و را

                                                   

ن اهللا عليهم و مسخ دين اسالم بدون شك كه رافضيها دشمنان اسالم اند چگونه دشمنان اسالم نباشند درحاليكه مصادر شان ماالمال از تحريف قرآن ودشمني عليه صحابه رضوا  -1

جنگ عليه . وبه دهها وصدها شعارهاي ميان تهي..ياهفته وحدت اسالمي.. كجاست آن شعارها كه اسالم مرز را نميشناسد.اسالم ستيزي رافضيها استاست و نظام ايران بهترين نمونه 

م ايران در اشغال عراق وافغانستان هم آيا اين است وحدتي كه از ما آن را مي خواهند ؟ آيا همين  امريكا شيطان بزرگ نيست كه با آن نظا ،اهل سنت در ايران به هدف نابودي آنها

به هرحال ماهيت نظام ايران و ماهيت عقيده .كه ا گر ما نمي بوديم عراق و افغانستان به اشغال امريكا درنمي آمد د ابطحي و رفسنجاني،مانن ايه نظامپيمان شد وبه گفته مسؤلين بلند پ

  .ذيردپ ملت ابراهيم آن را نمي, درحال وابستگي به طاغوت ديگرى ،يري عليه رافضيها وديگراناما موقف گ.فاسد رافضيها به همه مومنان صادق آشكار است
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 �رب مبا أنعمت علي فلـن أكـون ظهـرياً للمجـرمني      �: گفته ىي بنده ىي صاحل مى انديشيدندكاش به اين 
  .»گار جمرمان منى شومدگز مددادى ازين روهر) فراوان(چون بر من نعمت من،  باى ر« ]17: القصص[

اى مؤمنان، بـا  « ]123: التوبة[ �.. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة �

 گام در ايندر آن هن .»..ننداحساس ك) وخشونت(گ كنيد وبايد آا در مشا شدت كافراىن كه نزديك مشايند جن
چند كه دمشنان اسالم ومسلمانان اند ودمشىن وبيزارى از آنان حمققا كمونست ها وغريه هر.. مشكل واقع منى شدند

اما ابتدا به اهم فاالهم واقرب فاالقرب يك مسـئله ىي ثابـت واز   .. وكفر ورزيدن به باطل آنان نيز مطلوب است
بلكه عقل سليم خالف آن را منى  ى اهللا عليه وسلم يك موضوع شناخته شده است،صل رسول اهللاپيغمرب ما سريت 
گتر وشديد تر است، ازين زيرا خطر دمشن قريب تر وتاثري وفساد وفتنه ىي وى نسبت به خطر دمشن دور بزرپذيرد، 

اهللا صلى اهللا  گاه رسولچوهي.. مقدم است جهت است كه مبارزه عليه نفس وشيطان نسبت به مبارزه عليه دمشنان
عليه فارس وروم يا يهود جهاد كرده باشد وجهاد عليه مشركان نزديك خود را فراموش  چنني نكرد كهعليه وسلم 

 .كرده باشد بلكه مبارزه خود را خنست از مشركان آغاز منود وبه تدريج به سراغ يهود، فارس وروم رفت

تسخري منـوده   بردارى منوده اند واكثر اين علماى جاهل راگاه خطرناك ره بلكه بسيارى از طواغيت از اين لغزش
  متنفر منايند،  كه بدان منسوب اند اسالمى گران را از حركت هاىاند تا تعداد زيادى از دعوت

  

  تشويق آنها به مراكزوالقاب ومناصب
  

ن امتيازات، مال وداد.. گران به مناصب ومراكز ووظايف والقاب استگر آن فريب دادن مسلمانان ودعوتمثال دي
ومكان وخبشيدن حتايف وغريه است تا بدين وسيله آنان را در بند خود در آورند وتوسط آن دهان هاى ايشان را 

تـا اينكـه    )گريآن را دندان ن پستاىن كه ترا شري مى دهد: (ببندند ومقوله ىي ذيل را در مورد ايشان حتقق خبشند
وباالخره كار به جاى رسد كه باطل  يفته ىي حكومت هاى شان شوندگرديده شدر فتنه واقع  ءعلما وگران دعوت

 .گذرانندوز خود را به مدح وستايش طاغوتان بپينه زنند وشب ورطاغوتان را توسط فتوا هاى خمتلف خود 

اين است كه  ءگرى از تلبيس ابليس بر فقهانوع دي: "مى نويسد" تلبيس ابليس"عالمه ابن جوزى در كتاب
امراء وسالطني بياميزند وبا آنان مداهنه ومتلق منايند وبا وجود داشنت قدرت، از باطـل آنـان انكـار     بايد فقها با

گ است زيرا در در جمالس بادشاهان وحكمرانان خطر بس بزرخالصه اينكه وارد شدن : "گويدوى  مى " ننمايند
پيدا شود نيت انسـان  واكرام يا طمع كوبوده وىل بعد از اينكه از طرف حاكم انعام مرحله اول داخل شدن نيت ني

حفظ منى تواند واز كرده هاى وى انكار منى كند، وسفيان ثـورى  تغيري مى كند واز مداهنه ومتلق به آنان خود را 
من ازين هراس ندارم كه حاكمان به من توهني وحتقري مى كنند بلكه ازين خوف دارم كـه  : "گفترمحه اهللا مى 

  ".گرددر دهند وقلبم بسوى ايشان مايل ايشان مرا مورد نوازش قرا
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خوف داشت قلبش گر شخص عاقل تاريخ حاكمان زمان سفيان رمحه اهللا را مطالعه منايد، كسانيكه وى وا
  .به سوى ايشان ميالن كند در ميان آنان وميان طاغوتان زمان ما تفاوت بسيار وسيع را مى بيند

  

  مصروف ساختن آنها در مؤسسات ضرارمانند 

طه عالم اسالمى وغيره ووزارتها ومعاهد وراديوها وهيئتهاي به اصطالح امر به راب

  انها به نفع طاغوتيانگواستفاده از اين همه ار معروف ونهى از منكر
  

ست كه عده ىي ازين طواغيت روى بعضـى فروعـات ديـن    گمراه سازى اين اگرى شيوه هاى مثال دي
هراس  گران وعلماى كه از اخالص شانل خود تعداد زيادى از دعوتودعوت بسيار تاكيد مى ورزند تا با اين عم

دارند ودر ميان مردم از حمبوبيت خاص برخوردارند جذب كنند، وبه مهني اساس براى ايشان مـدارس، راديوهـا   
پسـت  توظيف مى منايند، ژه هاى آن پرووزارت اوقاف وهاى پست ومراكز خاص تاسيس مى كنند وآنان را در 

  .گرى ها وخود سرى ها وفسادات آنان كار نداردجتاوزهاى كه به 
كـه  " رابطه عامل اسـالمى "مانند .. كه اين طواغيت تاسيس مى كنند از مهني قبيل است ضرارومؤسسات 

متلق منودن در برابر حكومت  سياه آن كه عبارت از برنامهچاره ما با وجود واضح بودن تعداد زيادى از علماى بي

وطواغيت آن است به آن فريفته شده اند، وحىت بسيار اندك نشـريه يـا    1 حكومت سعودىژه هاى فاسد به وي

با قطع نظر از روابط .. كتاب از مطبوعات آنان وجود دارد كه از متلق ونفاق در برابر اين دولت خاىل بوده باشد
عضى كشـورها بـه   خمالفت اين مؤسسه با ب... گرمشكوك مسؤلني اين مؤسسه با طواغيت كشور هاى خمتلف دي

پـيش رود ايـن   گاه قضايا ميان كشورها طبق مـامول  پس هر.. اساس تبعيت از خواسته هاى كشور اصل است
گاه طاغوتى مهانند قذاىف دولت متبوع آن را مورد هجوم قـرار  وهر.. مؤسسه نيز مهان سياست را تعقيب مى كند

                                                   

دراين جانظام سعودي من حيث مثال آورده شده است زيرا اين نظام شعارتوحيد را برافراشته است ومدعى تطبيق شريعت اسالمى است در حاليكه  -1

هاى ديگر در جهان اسالم نظام غير شرعى است و شعارتوحيد و تطبيق شريعت دعواى دروغينى حقيقت چيزي ديگريست نظام سعودي همانند نظام 

را به رسميت ميشناسد سرزمين ) يكوپسايكس (يوسته به آن متمسك ميشود نظاميكه عضويت سازمان ملل متحد را دارد و سرحدات پاست كه نظام 

اين نظام را با اين  .ه  بلكه به مركزفرماندهى جنگ صليبي عليه اسالم مبدل گردانيده استايگاهاي صليبى ها ساختپمقدس جزيره عرب را ماالمال از 

  تعدى هاى آشكارچگونه ميتوان نظام اسالمى دانست؟

ى س حالت نظامهاى ديگركه در جهان اسالم چگونه است؟بدون شك كه نظام هاپس نظاميكه شعارتوحيد را برافراشته است اين ماهيت حقيقى اش باشد پ

جهت مزيد معلومات در ارتباط به نظام سعودي .حاكم بر جهان اسالم همه نظام كفرى اند كه برائت وبيزارى و قتال عليه آنها از فرايض عينى اسالم است 

  :به كتب ذيل مراجعه شود

  ) الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية(-1

  )النظام السعودي في ميزان االسالم(-2

    )أهل السنة في النظام السعوديأقوال علماء (-3
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قت سلسله فتاوا واستنكار عليه قذاىف به راه مـى  درين و دهد وسياست هاى طواغيت آن را مورد انتقاد قرار دهد
گ مى گنوروابط فيما بني طواغيت عادى شود، زبان فتوا ها  گرددطبعىي خود برگاميكه امور به حالت وهن.. افتد

بلكه احياناً .. با وجود آنكه طاغوت تغيري ننموده، مهان طاغوت است.. 1از آن شنيده منى شود گر اثرىديگردد و

پليد طواف كعبه را مى كنـد  چشمان خود مشاهده كنند جنس وگر اورا به ، واگذشته مى باشدتر از در وضع بد
اين مؤسسه وامثال آن يك مؤسسه ىي حكومىت بوده وعادت ما اين اسـت  .. چ حركىت از خود نشان منى دهندهي

  .آن اعتماد منى كنيم رچه از سوى حكومت ها باشد بكه هر آن
امر به معروف وى از  هيات(چه كه بنام براى دعوت وخطابت وآناجازه نامه ها  دادن مجله است از آن* 

يه كنند وآنـان را از منكـرات   گران خملص را اجياد مى كنند، وظيفه اين هيات اين است كه لست دعوت) منكر
آن منع كنند وآنان را به بعض منكـرات عامـه مشـغول    گ حكومت وسياست هاى باطل وفساد طواغيت بزر

فقط منكراتى كه امنيت دولت را ديد مى كند، منكراتى كه استحكام وثبات حكومت طواغيت را بـه  .. سازند
  ..آنان تا وقىت كه خود را به اين مؤسسات مربوط مى دانند ازين حد جتاوز منى كنند.. گندخماطره مى اف

  

  ويندگتربيه نسل ها ازطريق مكاتب كه به حمد و ثناى شان تسبيح 
  

آنان به خاطر .. له شيوه هاى طاغوتان، از بني بردن ملت ابراهيم در اذهان نسل جديد مسلمانان استاز مج
رسيدن به اين هدف از طريق مكاتب، انستيتيوت ها ووسايل نشراتى ومؤسسات طاغوتى خمتلف خود كـار مـى   

شيوه فرعون را به كـار   آنان.. زيرا طواغيت عصر حاضر در خباثت ومكر نسبت به فرعون شديد تر اند.. كنند
چيزى مى كوشند پليد شان ناكاره شود، آنان قبل از هركه مهه شيوه هاى وقىت گر م پسران را بكشندمنى بندد كه 

چنانكه فرعون كرد بكشند، اين ملـت را در  اين ملت را در اذهان مسلمانان بكشند، وبه عوض آنكه نسل ها را 
از راه  گونه ىي كه آنان راكار ايشان را كامال هالك ونابود مى كنند، ب اذهان ايشان مى كشند وبا عملى شدن اين

مى منايند بـه حمبـت    خويشگر كه تعداد زيادى از بيخربان مسلمان وارد منازل مكاتب فاسد ووسايل نشراتى دي
مردم نيز از متابعت مى كنند وپليد آنان از اين سياست .. تربيه مى كنند طواغيت وحمبت قوانني ونظام هاى ايشان

پوشـش  ، وزير مهـني  گ را نشر منودنداين عمل آنان قدرداىن مى منايند كه بيسوادى را از بني بردند وعلم وفرهن

                                                   

اكستان و سعودى وغيره كه دروازه هاى شان را گشوده بودند ومنابر را در پاين نظامهاى رسمى بودند مانند  ،درزمان اشغال افغانستان توسط روسها-1

حق برباطل نبود بلكه منافع مشترك متقاضى اين  يروزىپ خدمت جهاد قرارداده بودند اما بايد دانست كه اين موقفگيرى مبنى برايمان صادق به اسالم و

تا مبادا به گرفته شده بود اشيد بلكه قبلها از آن تصميم جلوگيري از تشكيل نظام نيرومند اسالمى پ تصميم بود وهنگاميكه نظام كمونيستى در كابل فرو

كه امريكا ومؤتلفين آن افغانستان وعراق را اشغال كرده اند ميبينيم كه ايگاه مستحكم مؤمنان صادق مبدل گردد وعروش طواغيت را به لرزه در آورد امروز پ

   غالگر نيستند؟س كجاست آن حمايت ديروزى؟ يا اينكه صليبيها اشپهمين نظامها از حاميان سرسخت صليبيها در جنگ عليه اسالم اند 
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گاران خملص بـراى حكومـت هـا    پرورش مى دهند كه ترين خدمت وخوىب را از اوالد مسلمانان ارپريوان وفاد
نسلى را تربيه مى كنند كه جاهـل، منحـرف وبيـزار از     وقوانني وخانواده هاى حكمران بار مى آيند، يا ال اقل

نسلى كه توان روياروى وحىت فكر مقابله .. گرايانبا باطل  گرنسل سازش .. دعوت اصيل وملت ابراهيمى باشد
" إعداد القادة الفوارس جر فسـاد املـدارس  "ما  کتابتفصيل اين موضوع را در .. با باطل را در خود منى بيند

  .ييدمالحظه فرما
، وامروز كـه  پايني مى آيدبلغزد از نظر مردم مى افتد وقدرش ها يكى از اين لغزشدر  دعوتگر اىپ گاهوهر

وقىت طواغيت مشاهده مـى  .. مردم به رهربى هاى اسالمى وعلماء اعتماد ندارند مثره ونتيجه ىي مهني لغزش است
ن از قلوب ايشان بريون مى شود واز آنان هراس منى چه وضعيىت قرار دارند هيبت آنادر امروز گران منايند كه دعوت

گر ببينند كـه  اما ا.. چ حساىب منى كنندوروى آنان هي.. چ انديشه در خود راه منى دهندكنند واز دعوت آنان هي
چوكوه ها سخت وثابت اند، واز ايشان بيزار هستند، وخود را برتر ازين تصور مى كنند با آنـان يكجـا   آنان مه

وقت بوده كه روى آنان هزار حساب مى كنند واهللا جل جالله خوف وهراس را در قلوب ايشان مى  شوند، درين
له ىي يك ماه به سبب رعب از فاصكه چنانو.. گندپيغمرب خود را در اذهان كفار افچنانكه رعب وهيبت .. گنداف

  ..طاغوتان سقوط كنيد وهشدار از اينكه در جال.. گاه هاپس هشدار از اين لغزش.. گرديدپريوز مى راه 

 

 حل وبيرون رفت از فتنه همانا ملت ابراهيم است
  

اين نقشه هاى شيطاىن واين اسباب بازى را براى ما بيان منـوده   عزوجلبايد اضافه كنم كه اهللا .. در اخري
راه صحيح وما را بسوى .. منوده  ءوراه حل وعالج جنات از آن را براى ما عطا.. واز آن ما را هشدار داده است

) مسـاحمه (آروز كردند كه مالميت « ]9: القلم[ �ودوا لوتدهن فيدهنون  �هدايت فرموده وقبل از فرموده اش 

فـال تطـع    �: فرموده است، »)گذرند از مسلك خوددر (تا ايشان نيز مالميت كنند ) در بعضى امور حق(كىن 
   .»پس اطاعت مكن سخن مكذبني را« ]8: القلم[  �املكذّبني 

 اهللازيـرا  .. پذيرى منايند آن را نپيش موحل هاى كه آنان وبسوى آنان ميالن مكن، .. پريوى مكناز آنان 
  ..كرده وبسوى ملت ابراهيم هدايتت فرموده  رهنمايیدين حق را برايت داده، وترا بسوى راه راست 

إنا حنـن نزلنـا    �: ده مى كندواين فرموده اهللا تعاىل در سوره انسان كه آن نيز مكى است عني مفهوم را افا
مـا فـرود   ) هرآيينه(« ]24: اإلنسان[ �عليك القرآن ترتيالً فاصرب حلكم ربك وال تطع منهم آمثاً أوكفوراً 

گار يـا  گنـه واطاعت مكن از ايشان . خود را ربپس انتظار بكش حكم آوردمي بر توقرآن را فرود آوردىن 
خود به نزول قرآن بر وى قبل از منع  پيغمرببر  عزوجلادن اهللا  ودر ذكر منودن قرآن ودر منت ،»پاس راسنا

گران زيـرا دعـوت  .. استطريق دعوت صحيح  توضيح وبيان ،پريوى كفار جمرمكردن مسلمانان از اطاعت و
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پسند خود شان حـدود  وحق اين را ندارند كه طبق خواهش و شيوه مذكور را از طرف خود اختيار منى كنند
بلكه شيوه مذكور ملت ابراهيم ودعوت انبياء ومرسلني است كه مفصال در قرآن كـرمي  .. دآن را ترسيم كنن

  .است ذكر شده

فـال تطـع الكـافرين     �: ومهانند آن است اين فرموده اهللا تعاىل در سوره فرقان كه يك سوره مكى اسـت 
وبا ايشان بوسـيله ىي ايـن    دننكمبنا بر آن از كافران اطاعت « ]52: الفرقان[ �وجاهدهم به جهاداً كبرياً 

پس در دعوت خود به منهج وشـيوه   �وجاهدهم به  �، »را براه انداز) ومهه جانبه اى(گ جهاد بزر) قرآن(
وتوسط اين قـرآن مـردم را بـيم بـده،     .. ىي غري از اين شيوه كه در قرآن به آن مامور شده ىي عدول نكن

 ..از باطل ايشان بوده مكنومتابعت راه هاى كج كه فرمانربدارى كفار يا سكوت 

وال  �: مـى كنـد   پيغمربش بعد از آنكه وى را مامور به تالوت قرآنومانند آن است فرموده ىي اهللا تعاىل به 
وقل احلق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء * تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا 

وى مكن كه دلش را از ياد خويش غافل سـاختيم، اوكـه   پريوكسى را « ]29-28: الكهف[ �.. فليكفر

پس مشا  رب) جانب(حق است از ) اين سخنان: (گوپريوى كرد وكار اوافراط است، بخود را ) نفس(هواى 
 .آيات مذكور نيز مكى است »..هركه خواهد اميان آرد وهركه خواهد كافر شود

فلـذلك فـادع    �: كه اين سوره نيز مكى اسـت ومانند آن است اين فرموده اهللا تعاىل در سوره شورى 
گونه فراخوان، مان) ايشان را به دين اسالم(وازينرو« ]15: الشورى[ �.. واستقم كما أمرت وال تتبع أهواءهم

پيغمرب خود امـر  بعد از آن اهللا تعاىل به ، »..پريوى مكنايكه مامور شدى استقامت كن واز هوا وهوسهاى ايشان 

براى ما اعمال ماست وبراى مشا اعمال « ]15: الشورى[ �لنا أعمالنا ولكم أعمالكم  �: گويدبمنود كه به كفار 

  ..بيزارى واضح از آنان واز خواهشات، شيوه ها وروش هاى منحرف آنان »)مشا ما

مث جعلناك على شريعة من  �: ومهانند آن است اين فرموده اهللا تعاىل در سوره جاثيه كه آن نيز مكى است 
إم لن يغنوا عنك من اهللا شيئاً وإن الظاملني بعضهم أولياء بعـض  * مر فاتبعها وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون األ

پريوى كن، از هـوا  قرار دادمي آن را ) دين(پس ترا براهى راست از امر س« ]19-18: اجلاثية[ �واهللا ويل املتقني 

) ايـن (گمان دفاع كرده منى توانند وبي گز از تودر برابر اهللارايشان ه پريوى منما،كساىن كه منى دانند ) نفس(ى 
  .»گاران استپرهيزگار اند واهللا مدد) گردي(گار بعضى گاران بعضى شان مددستم

پيدا مى كنيم كه بـر ايـن   گريى كنيم، ده ها بلكه صدها آياتى را پى گر آيات قرآن كرمي را چنني اواين 
   .مفاهيم مهم داللت مى منايد
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  ه وقت به اين غفلت ها خاتمه ميدهند؟چ ران بيدار ميشوند؟ وگوقت دعوت هچ
  

واضح وروشن بودن اين منـهج بـراى    گذاشته، آياىب هدف نوآنان را .. گان خود را عبث نيافريدهاهللا بند
ـ   پيامربانبه رسول اهللا وچيزى كه آيا گران بسنده نيست؟ دعوت ان عليهم السالم قبل از وى بسنده بود بـراى ايش

آيا كاىف .. بسنده نيست؟ آيا وقت آن فرا نرسيده كه از خواب غفلت بيدار شوند واحنرافات خود را درست منايند
پنهان مى كنند ومردم را فريب مـى دهنـدن وسـعى    كه حق را .. گرديده اندچه دست طاغوتان ينيست كه باز

  وتالش وعمر خود را ضايع مى سازند؟ 
  .. دارندگند به اهللا كه يك انتخاب سو
  ..وى از خواسته ها وخواهشات جاهالنپري، ويا عزوجل شريعت اهللاپريوى از يا 

  ..گنده وجود داردپراانتخاب سوم وجود ندارد، ونه راهى در ميان شريعت مستقيم وخواهشات 
گر نيازى به سخن، تعليـق وتفصـيل   گرديد راه صاحب دعوت را تعيني مى كند كه ديآيات كه قبال ذكر 

گانه شريعىت است كه شايسته ىي اين صفت است، وماسواى آن خواهشـاتى  شريعت اسالمى ي.. است اندهباقى من
ـ كه فقـط از شـريعت   پس بر صاحب دعوت است .. چشمه آن جهل استاست كه منبع وسر ريوى كنـد  پ

در بـني  پريوان هوا وهوس از شريعت احنراف ننمايد، چيزى وبر وى الزم است تا از .. وخواهشات را ترك كند
دست مهكارى به هم مى دهند، هلذا نبايد از بعضى آنان اميد كند كه وى را نصرت دهد، خود عليه اين شريعت 

وىل با وجود آن ضعيف تر از اين اند كـه بـه   .. آنان بر ضد مسلمانان يكى هستند ودر ميان خود دوسىت دارند

واهللا  �، رسانيده منى توانند، اهللا وىل وكارساز اوست به اذن اهللا گز به اوضرر وزياىن جز اذيتهر.. اوزيان رسانند
   .�ويل املتقني 

  .. اين است راه
  آيا مرداىن هستند كه آن را ادامه بدهند؟
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