انمۀ رسگشاده
به دکتور ابراهمی عواد البدری ملقب به « ابوبکر بغدادی »
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ترمجۀ این س ند به فاریس توسط مرکز مطالعات و احیای آاثر اسالمی « بینات » ( )bayyinat.orgصورت گرفته است .ترمجۀ آایت قرآن عظمی الشأن
که در منت این انمه آمده اند از ترمجه ای برگرفته شده است که توسط صباح ادلین کشککی و محمد صدیق راشد سلجویق هتیه و تألیف و توسط شورای
ثقافیت هجاد افغانس تان در سال  3111هـ ش به نرش رس یده است.

خالصۀ مطلب
 .3در اسالم جایز نیست که خشیص بدون تمکیل رشوط اجتهاد فتوا صادر مناید ،چنانک رشایط اجتهاد در نصوص و کتب کهن
اسالمی بیان گردیده اند .مهچنان جایز نیست که خبشی ای قسمیت از آیت قرآن جمید را گرفته حمکی را بدون درنظرداشت
سایر فرامنی قرآن جمید و احادیث نبوی که در مورد آن موضوع آمده اند صادر منود .به عبارت دیگر ،رشایط خاص فردی و
عیین برای صدور فتوا وجود دارد و منیتوان بعیض آایت قرآن جمید را به دخلواه خود انتخاب منوده و احاکم رشعی را بدون
درنظرداشت لکی قرآن جمید و احادیث نبوی اقتباس کرد.
 .8در اسالم جایز نیست که بدون داشنت عمل اکمل زابن عریب فتوا ای حمک رشعی صادر کرد.
 .1در اسالم جایز نیست که مسائل رشعی را ساده سازی منود و علوم دیین و رشعی معترب را اندیده گرفت.
 .2جواز دارد که علامی اسالمی در مورد موضوعی اب مه اختالف نظر داش ته ابش ند ،اما جبز در موضوعات اسایس دین که
دانسنت آن برای متامی مسلامانن الزم و رضوریست.
 .1در اسالم جایز نیست که رشایط جاری و زماین را حنی صدور احاکم رشعی اندیده گرفت.
 .1در اسالم کشنت ای قتل افراد یب گناه جایز نیست.
 .7در اسالم کشنت سفراء و هیأت های اعزامی جایز نیست ،مهچنان قتل خربنگاران و اکرمندان مککهای برشدوس تانه جواز
ندارد.
 .2هجاد در اسالم جنگ دفاعیست ،و بدون سبب رشعی ،هدف مرشوع و روش درست جایز نیست.
 .3تکفری (اکفر خواندن مردم) در اسالم جایز نیست ،ااال اینکه خشص خودش کفر خویش را به رصاحت اظهار مناید.
 .31برخورد اندرست و رضر رساندن به عیسوی ها و سایر اهل کتاب – به هر گونه ای که ابشد – در اسالم جایز نیست.
 .33واجب است که یزیداین ای یزداین ها را اهل کتاب دانست.
 .38جایز نیست که بردهداری ای اسریگریی دوابره در اسالم آغاز شود ،زیرا اب اجامع معومی به پااین رس یده است.
 .31در اسالم جایز نیست که مردم [غری مسلامن] را به اجبار و به زور مسلامن بسازمی.
 .32در اسالم سلب حقوق زانن جایز نیست.
 .31در اسالم سلب حقوق اطفال جایز نیست.
 .31در اسالم جایز نیست که حد (جمازات) رشیعت را بدون در نظرداشت اجراءات درس یت که عدالت و رمحت را برقرار
میسازند معیل کرد.
 .37در اسالم شکنجه دادن جایز نیست.
 .32در اسالم عذاب کردن ُمرده جایز نیست.
 .33در اسالم جایز نیست که اعامل زشت را به خداوند س بحانه و تعایل نسبت داد.
 .81در اسالم جایز نیست که قربها و زایرت های انبیاء و احصاب کرام را ویران منود.
 .83در اسالم قیام مسلحانه بنابر هر دلییل که ابشد جایز نیست الا اینکه کفر از حامک و فرمانروا به رصاحت اثبت شود و مردم
را از عبادت ابز دارد.
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 .88در اسالم اعالم خالفت بدون اجامع متامی مسلامانن جایز نیست.
 .81وفاداری به وطن و ملت و حکومت در اسالم جایز است.
 .82بعد از رحلت رسول هللا صیل هللا علیه وسمل ،اسالم بر کیس واجب منیدارد که جهرت مناید.
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بسم اللَّـه َّالرمح ٰـن َّالرحمی
امحلد هلل رب العاملنی ،والصالة والسالم عیل خامت النبیاء و املرسلنی،

بسم اللَّـه َّالرمح ٰـن َّالرحمی
الصالحات َوتَو َاصوا ابحل اَق َوتَو َاصوا اب َّلصرب ﴿﴾٣
نسان لَفي ُخ ر
س ﴿ ﴾٢ا َّال َّاَّل َین آ َمنوا َو َمعلُوا ا
َوال َعص ﴿ ﴾١ا َّن اال َ
ِ
ِ ِ
بنام خداوند خبش ندۀ خبشاینده.
سوگند به روزگار .که آدمیان خاکساران اند و نگونسار .مگر آهنا که امیان آوردند و معل صاحل کردند ،و وصیت کردند یکدیگر را به
(قبول) حق (و متابعت) ،و وصیت کردند یکدیگر را به صرب (در طاعت ،و صرب از معصیت و در حمنت).
[ترمجه از تفسری نسفی]

انمۀ رسگشاده
عنواین دکتور ابراهمی عواد البدری ،ملقب به « ابوبکر بغدادی »
و سایر لشکراین و پریوان حکومت خود اعالم « دولت اسالمی » !
السالم علیمک و رمحة هللا،
شام در جراین خطابۀ خود در مسجد جامع النوری الکبری در شهر موصل بتارخی  1رمضان  3211هـ ق مطابق به  31تری/
رسطان  3131خسنان ابوبکر صدیق (رض) را نقل کرده گفتید « :اگر مرا بر حق ایفتید ،پس مرا ایری دهید ،و اگر مرا بر ابطل
ایفتید ،پند دهید و مانع شوید » .آچنه در اینجا نقل میگردد نظرایت علمیست که از طریق رسانه ها به ما رس یده است .پیامرب صیل
هللا علیه وسمل فرمودند « :دین پند و نصیحت است » ١.هرآچنه در این انمه نقل میگردد اکم ًال مبین بر خسنان و اعامل پریوان « دولت
اسالمی » است که خود از طریق رسانه های اجامتعی آهنا را بیان منوده و انعاکس داده اند ،وای مبین بر شواهد عیین مسلامانن [آن
رسزمنی] میباشد ،و بر بقیه رسانه ها استناد نورزیده امی .تالش خبرج داده امی ات از هتمت زین ها و سوء ظن ها جلوگریی منائمی.
مهچنان ،هرآچنه در اینجا تذکر داده میشود حرف های خمتصیست که به زابن ساده نوش ته شده است و آراء و نظرایت اکرثیت علامی
اهل سنت در طول اترخی اسالمی را منعکس میسازد.

 1روایت از مسلم ،در کتاب االیمان ،شماره 55

4

ابو محمد العدانین در یکی از خسرناین های خود ٢گفت « :درود بر محمد صیل هللا علیه وسمل که خدای تعایل او را اب مششری
حبیث رمحت به متام هجانیان فرس تاد » .در این گفته غلط فهمی زایدی و خطای بزرگی شامل است ،درحالیکه پریوان « دولت اسالمی
» به تکرار آنرا بیان میکنند .حقیقت این است که خداوند متعال نیب کرمی صیل هللا علیه وسمل را حبیث رمحت به متام هجانیان فرس تاد« :
و ترا جز مرمحیت برای هجانیان نفرس تادمی( » .الانبیاء .)317 :و این به متامی زمان ها و ماکن ها حصت دارد .حرضت محمد صیل هللا
علیه وسمل رمحیت است که به مهه آدمیان ،جانوران ،نبااتت ،به آسامهنا و انس و جن فرس تاده شد .و این الکم خداوند می ابشد در
قرآن جمید ،که عام است و بدون قید و رشط .و اما « اب مششری فرس تاده شدم » قسمیت از حدیث ٣است که به زمان و ماکن خاص
مقید است ،که آن زمان حاال به انتها رس یده است .پس یکجا کردن قرآن و حدیث به این شلک و به این گونه جایز نیست ،قسمیکه
مجع کردن بنی امر عام و امر خاص و بنی امر مطلق و امر مقید جایز منی ابشد.
مهچنان ،خداوند رمحت را بر خود مقرر گردانیده ،چنانکه فرمود ... « :پروردگار شام بر خود (دس تور) رمحت را نوش ته
است( » ...الانعام .)12 :خداوند متعال مهچنان میفرماید که رمحتش مهه چزی را شامل میشود ... « :و رمحت من مهه چزی را فرا گرفته
است( » ...الاعراف .)311 :در یک حدیث حصیح ،رسول هللا صیل هللا علیه وسمل فرموده است « :زمانیکه خداوند خلق را آفرید،
در ابالی عرش خود خودش نوشت که "بیگامن رمحمت بر خشمم س بقت دارد" » 4.بنابراین ،جایز نیست که « مششری » – و خشم و
تشدد – را اب « رمحت » یکسان برابر منائمی .هممرت از آن ،جایز نیست که عبارت « رمحت به متام هجانیان » را حبیث معرتضه در مجلۀ
« اب مششری فرس تاده شدم » بگنجانمی ،زیرا این بدان مفهوم خواهد بود که رمحت بر مششری وابس ته است ،و این خطا میباشد .برعالوه،
چگونه مششری بر هجانیان تأثریی داش ته ابشد درحالیکه آسامهنا ،عامل جنیات و عامل نبااتت از آن متأثر منی گردند؟ فرس تادن محمد مصطفی
صیل هللا علیه وسمل به مانند رمحیت برای هجانیان مس تحیل است که بر داشنت مششری مرشوط و مقید ابشد .و این موضوعی ااکدمیک
نیست ،بلکه منااینگر اصل مس ئهل است که به خطا مششری را اب رمحت الهیی برابر می پندارد.
 .3اصول دین و تفسری قرآن :
در رابطه اب تفسری قرآن جمید و درک و فهم احادیث نبوی ،و در معوم در مورد اصول دین ،روش که خداوند متعال در قرآن
جمید و پیامرب اکرم صیل هللا علیه وسمل در حدیث بیان منوده اند طوریست که :ابید متامی آچنه در مورد یک مس ئهل آمده است بگونۀ
فراگری و جامع در نظر گرفته شود ،و نه اینکه بر خبشی ای قسمیت از آهنا استناد کرد ،و سپس بر مبنای متامی نصوص و اس ناد موجود
– درصورتیکه خشص دانش ،تواانیی و رشایط الزم را داش ته ابشد – حمک رشعی اقتباس گردد .خداوند متعال میفرماید ... « :پس آای به
قسمیت از کتاب امیان می آورید و از قسمت دیگری اناکر میکنید؟( » ...البقرة)21 :؛ «  ...ایشان لکمه ها را از جاهای (درست) آهنا
حتریف کرده و هبره مندی از آچنه را به ایشان گوزشد شده بود فراموش کردند( » ...املائده)31 :؛ و « آهنایی که قرآن را متفرق ساختند
(بعیض را قبول و بریخ را رد کردند) » (احلجر .)33 :زمانیکه فرامنی مربوطه از متامی نصوص مجع آوری شد ،حمک « عام » ابید از حمک
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که در یوتیوب بتاریخ  3اپریل  2112به نشر رسیده است
3
ابن تیمیه در « مجموع الفتاوی » (جلد  ،22صفحه  )271نوشته است :پیامبر صلی هللا علیه وسلم فرمود « :من با شمشیر فرستاده شدم بحیث
نشانی آخر زمان تا کسی نپرستد مگر خداوند یکتا و بدون شریک را .رزق من زیر سایۀ شمشیرم نهاده شده است .ذلت و خواری عاید حال کسی
میگردد که از فرمان من سر باز زند .کسی که از قومی پیروی کند از جملۀ ایشان میگردد » .این حدیث را احمد در مسند خود (جلد  ،2صفحه
 )51به روایت ابن عمر نقل کرده است ،و بخاری آنرا نیز نقل میکند .و اما اسناد این حدیث ضعیف می باشد.
4
بخاری آنرا در کتاب التوحید روایت کرده (شماره  ،)7222و مسلم آنرا در کتاب التوبه روایت نموده است (شماره .)2751
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« خاص » جدا شود و حمک « مطلق » ابید از حمک « مقید ای مرشوط » تفکیک گردد .مهچنان ،آایت ُمحمک (واحض و روشن) ابید از
آایت متشابه متزی گردند .مهچنان الزم است ات اس باب نزول (یعین دالیل و رشایط ویح) هر یک از آایت ،برعالوۀ رشایط تأویل که
امامان و امئه اهل سنت بیان کرده اند ،درست مطالعه گردند .بنابراین ،جواز ندارد ات یک آیت را به تنهایی ،ای قسمیت از آیت را ،بدون
درنظرداشت و دانسنت متامی آچنه در قرآن و حدیث در مورد آن موضوع آمده اند ،گرفته و به آن استناد کرد .دلیل آن اینست که
هرآچنه در قرآن میباشد حق است و هرآچنه در حدیث حصیح میباشد ویح است ،پس جواز ندارد که خبشی از آهنا را اندیده گرفت و
ترک کرد .لهذا واجب میباشد که بنی متامی اس ناد و نصوص – ات حد ممکن – مجع کرد وای واحض ابید ساخت که چرا یک امر بر امر
دیگری رحجت داده شود .این دقیق ًا هامن موضوعیست که امام شافعی در کتاب « الرساهل » خود بیان کرده است ،و متامی علامی اصول
دین بر آن توافق و اجامع دارند .امام احلرمنی امام جویین در کتاب « الربهان یف اصول الفقه » ( )271/8می نویسد:
« فصل :در بیان صفات مفیت و رشایط که ابید دارا ابشد...
 ...مفیت الزم است که عامل زابن عریب ابشد زیرا رشیعت به زابن عریب آمده است ...الزم است که او در عمل حنو و اعراب
وارد ابشد ...الزم است که او عامل قرآن ابشد زیرا قرآن جمید اساس متامی احاکم رشعیست ...دانسنت عمل انخس و منسوخ
رضوریست ،و عمل اصول ادلین اساس مهه است ...او مهچنان ابید مراتب خمتلف دلیل و س ند را بداند ،و اترخی آن مهه را
بداند ...و عمل حدیث [را ابید بداند] ات بنی حدیث حصیح و حدیث سقمی (اندرست) و بنی حدیث مقبول (قابل قبول) و
حدیث مطعون (مردود) تفکیک کند ...عمل فقه [را نزی ابید بداند] ...برعالوۀ این مهه ،داشنت « فقه النفس » (تواانیی دروین
برای عمل فقه) رضوریست ،زیرا این هممرتین دارایی خشص جمتهد است ...و [علام] این مهه را در یک مجهل خمتص کرده اند و
گفته اند « مفیت کسیست که به تنهایی احاکم رشعی را اب اس ناد و اس تنباط آن می داند » .اس ناد به دانسنت زابن ،تفسری
قرآن و حدیث بر می گردد ،و اس تنباط به معین دانسنت اصول دین ،قیاس و ش یوه های آن ،و فقه النفس میباشد» .
امام غزایل نزی عنی مس ئهل را در کتاب « املس تصفی من عمل الاصول » (جدل اول ،صفحه  )128بیان منوده ،و مهچنان جالل
ادلین س یوطی آنرا در کتاب « االإتقان یف علوم القرآن » ( )831/2رشح داده است.
 .8زابن عریب :
چناچنه در ابال ذکر شد ،یکی از اراکن همم اصول دین دانسنت زابن عریب ست .و این شامل دس تور زابن ،حنو ،رصف ،عمل
بیان ،نظم و شعر ،اش تقاق لغات ،و تفسری می ابشد .بدون دانش اکمل این علوم ،احامتل خطا و اشتباه مریود بلکه اجتناب انپذیر
خواهد بود .اعالم به اصطالح « خالفت » از جانب شام اب شعار « این هامن وعدۀ خداوند است » یکجا بود .البته کس یکه این شعار را
طرح منوده است مقصدش از « وعدۀ خداوند » اشاره به این آیه مبارکه بوده ابشد « :خداوند به آانین از شام که امیان آورده اند و اعامل
صاحل اجنام داده اند وعده داده است که البته ایشان را در زمنی خلیفه می سازد ،طوریکه آهنایی را که قبل از ایشان بودند خلیفه ساخته
بود ،ات دین ایشان را که به ایشان خوش آیند است پابرجا و اس توار گرداند ،و (حالت) ایشان را بعد از خوف به امن مبدل سازد.
ایشان (تنها) مرا پرستش می کنند و اب من چزیی را رشیک منی آورند .و کساین که بعد از آن اکفر شدند ،پس مه ایشانند فاسق »
(النور .)11 :اما این جواز ندارد که آییت از قرآن را خاص به رویدادی که  3211سال بعد از ویح آن اتفاق افتاده است مشخص ًا
6

اطالق منود .چگونه ابومحمد العدانین میگوید که « وعدۀ خداوند » مهنی خالفت خود ادعای شامست؟ حیت اگر فرض شود که گفته اش
حقیقت داش ته ابشد ،ابید میگفت « این از مجهل وعده خداوند است » .افزون برآن ،اشتباه لغوی دیگری در گفته اش وجود دارد ،و
آن اینکه « اس تخالف » را به خالفت شام ربط داده است .دلیل اینکه چننی اطالق درست نیست از روی این آیه کرمیه اثبت میشود:
«  ...گفت شاید پروردگار شام دمشن شام را انبود کند و شام را در زمنی جانشنی سازد ات آشاکر گرداند که شام چگونه رفتار میکنید »
(الاعراف .)383 :اس تخالف به معین این است که آهنا در رسزمیین جبای مردم دیگری جانشنی شدند ،و نه به این معین که آهنا بر
نظامی معنی س یایس حمکروایی کردند .به نظر ابن تمییه ،در قرآن « ترادف » وجود ندارد 5.پس « اخلالفة » و « اس تخالف » ابمه
متفاوت اند .امام ابن جریر طربی در تفسریش رشح میدهد « :و اما معین آن (یس تخلفمک) :او شام را در رسزمنی ایشان بعد از هالکت
شان جانشنی میسازد ،از آهنا مرتس و نه از هیچ یک مردمان دیگر » 6.این اثبت میسازد که معین اس تخالف در اینجا حمکروایی کردن
ین ،بلکه جانشنی شدن در رسزمیین می ابشد.
 .1ساده سازی مسائل :
ساده سازی مسائل ،وای انتخاب بعیض آایت قرآن جمید بدخلواه خود و بدون دانسنت موضوع در لک ،جواز ندارد .جایز
نیست که بگویمی « اسالم بس یط و ساده است ،و پیامرب صیل هللا علیه وسمل و احصاب کرام ساده بودند ،پس چرا اسالم را مغلق
بسازمی؟ » این دقیق ًا هامن خسین ست که ابو الرباء هندی در نوار تصویری که در جوالی /ژویه  8132به نرش رس ید ابراز داش ته
است .او گفت « :قرآن را ابز کن و آایت که در مورد هجاد آمده اند خبوان ،و مهه چزی برایت واحض میشود ....متام علام برامی میگویند
"این (هجاد) فرض است ،ای فرض نیست ،و حاال زمان هجاد نیست "...فراموش کن که دیگران چه میگویند ،تو خودت قرآن را خبوان،
و خواهی دانست که هجاد چیست » .ابید مهه بدانند که پیامرب صیل هللا علیه وسمل و احصاب کرام اب اماکانت مادی بس یار اندک و
بدون کدام تکنالوژی پیرشفته زندگی را به پیش بردند ،و اما ایشان نسبت به مهه ما در درک و فهم خود ،در مسائل فقهیی و رشعی ،و
در تعقل و تفکر ابالتر بودند .و اب آن مه ،تنها یک عده ای مکی از احصاب کرام رشایط الزم را برای صدور فتوا داشتند .خداوند تبارک
و تعایل میفرماید ... « :بگو آای آاننیکه می دانند و آاننیکه منیدانند برابر اند؟( » ...الزمر .)3 :خداوند مهچنان میفرماید ... « :از مردم
ابخرب بپرس ید ،اگر منی دانید » (الانبیاء)7 :؛ و «  ...اگر آنرا به پیامرب و کسانیکه از میان خودشان صاحب صالحیت میباش ند ارجاع
میکردند ،بیگامن کسانیکه در زمینه قدرت حتلیل مسایل را دارند میدانستند( » ...النساء .)21 :بنابراین ،فقه کدام موضوع ساده و آسان
نیست ،و هرکیس منیتواند در مورد آن اب صالحیت حرف زند وای فتوا صادر کند .خداوند متعال میفرماید ... « :بیگامن خردمندان پند
میگریند » (الرعد .)33 :و پیامرب صیل هللا علیه وسمل فرمود « :هر آنکه در مورد قرآن بدون عمل حرف مزیند پس جای خود را در
دوزخ می ایبد » 7.مهچنان ،زمان این مه فرا رس یده ات به خسناین مهچون « آهنا مرداین بودند ،و ما نزی مرداین استمی » پااین خبش ید؛
کسانیکه چننی حرف ها را مزینند به هیچ وجه به فهم و دانش احصاب کرام و امامان سلف صاحل – که خسن ابال به آهنا اشاره دارد –
منریس ند.
5

ابن تیمیه در مجموع الفتاوی ( )321/13می نویسد « :ترادف در زبان عربی کم است ،و در قرآن کریم بیشتر نادر است و حتی وجود ندارد» .
راغب اصفهانی در کتاب « مفردات قرآن » ص  55میگوید « :این کتاب ....با کتابی دنبال شد که وجه استعمال کلمات مترادف و فرق بین آنها را
واضح میسازد .به این ترتیب ،ویژگی هر لفظ را در مقایسه با کلمات مترادف آن برجسته میسازد» .
6
تفسیر طبری ،جلد  9صفحه 22
7
روایت از ترمذی در کتاب تفسیر القرآن (شماره )2951

7

 .2اختالف نظر :
اختالف نظر در مسائل رشعی به دو نوع اند :نکوهیده و پس ندیده .در مورد اختالف نظر نکوهیده ،خداوند متعال در قرآن
جمید میفرماید « :هرگز از اهل کتاب (از حق) متفرق نشدند مگر بعد ازینکه روش ین از جانب خدا آمد » (البینة .)2 :و اما در مورد
اختالف نظر پس ندیده ،خداوند متعال میفرماید ... « :پس خداوند به ارادۀ خود مؤمنان را در موارد اختالف شان بسوی حق هدایت
منود( » ...البقرة .)831 :این نظریه ایست که امام شافعی در کتاب « الرساةل » خود ،و بقیه امامان چهارگانه ،و سایر علام در طول
هزار سال گذش ته بیان منوده اند.
زمانیکه اختالف نظر میان امامان معترب وجود داش ته ابشد ،ابید رآی که پُر مرمحت تر – یعین هبرتین – ابشد انتخاب گردد.
از « تشدد » ابید اجتناب صورت گرید ،و مهچنان از این گامن که تشدد معیار تقوا و پرهزیگاریست خودداری شود .خداوند (ج)
میفرماید « :و هبرتین خسین را که از نزد پروردگار شام به شام انزل شده پریوی کنید( » ...الزمر)11 :؛ و « خبشایشگری را پیشه کن ،و
به اکرهای پس ندیده امر کن ،و از مردم اندان روی برگردان » (الاعراف .)333 :خداوند متعال مهچنان میفرماید « :آاننیکه خسن را می
ش نوند و هبرتین آنرا پریوی میکنند ،مهینهایند کسانیکه خداوند هدایت شان کرده است ،و مه ایشانند خردمند » (الزمر .)32 :در یکی
از احادیث حصیح آمده است که عایشه ریض هللا عنها گفت « :هر زمانیکه پیامرب صیل هللا علیه وسمل از میان دو امر یکی را ابید
انتخاب میکردند ،آسان ترین آنرا اختیار میکردند» 8.
رآی پر تشدد نباید بعنوان معیار تقوا و پرهزیگرای ،ای درجۀ بلند دینداری ،وای مه بعنوان نشانۀ اخالص و اخالص مندی به
خداوند تلقی گردد .بدون شک ،در تشدد غلو و اغراق است ،چنانکه خداوند (ج) میفرماید ... « :خداوند برای شام ارادۀ آساین را
دارد و ارادۀ دشواری را ندارد( » ...البقرة .)321 :مهچنان رسول اکرم صیل هللا علیه وسمل فرمودند « :شام بر نفس های خود تشدد
نورزید( ،و اگر نه) خداوند نزی بر شام تشدد می آورد .مردمی بودند که بر نفس های خود تشدد ورزیدند و خداوند (نزی) بر آهنا تشدد
گرفت » 9.یب گامن در تشدد غرور هنفته است ،زیرا اشخاص متشدد طبیعت ًا به خود میگویند که « من متشدد اس مت ،و هرکس یکه از
من مکرت متشدد است ،انقص تر است » ای مه « من از ایشان اکملرت و هبرت اس مت » .یب خرب ازینکه در این خسن ،سوء ظن به خداوند
هنفته است ،که گوای خداوند س بحانه و تعایل قرآن را برای مشقت مردم انزل منوده است .در حالیکه خداوند متعال می فرماید « :طه .ما
قرآن را برتو (برای آن) انزل نکردمی که رجن بکشی » (طه.)8-3 :
قابل ذکر است که بیشرتین کساین که در طول اترخی اسالم مسلامن شدند از طریق دعوت نیک (« ادلعوة احلس نة ») به
اسالم گرائیدند .خداوند جل جالهل میگوید( « :مردم را) بسوی راه پروردگارت به حمکت و پند نیکو دعوت کن ،و به ایشان به طریقه
ایکه هبرتین (و مطبوع ترین طرق) است مناظره (و اس تدالل) کن .بیگامن پروردگار تو کیس را که از راه او منحرف شد از مهه هبرت
میش ناسد ،و (نزی) او راه ایفتگانرا از مهه هبرت میش ناسد » (النحل .)31 :نیب کرمی صیل هللا علیه وسمل گفته اند « :بر شامست نرمی و
لطف ،و از درش یت و تندی و از گفتار زشت پرهزی منائید » ١0.و زمانیکه اسالم از حلاظ س یایس از خراسان ات املغرب (شامل افریقا)
2

بخاری این حدیث را در کتاب الحدود ( )6726روایت نموده ،و مسلم آنرا در کتاب الفضائل ()2327
9
روایت از ابو داؤد در کتاب االدب ()2912
11
صحیح بخاری ،کتاب االدب ()6131

2

در نتیجه فتوحات گسرتش ایفت ،بیشرتین ابش ندگان این رسزمنی ها برای صدها سال عیسوی [و زردش یت] ابیق ماندند ،ات آنکه
بشلک تدرجیی اسالم را از طریق دعوت نیکو قبول کردند ،و نه از طریق تشدد و جرب و اکراه .بدون شک بعیض ممالک بزرگ و
مناطق وس یع نه از طریق فتوحات و لشکرکشی بلکه از طریق دعوت مسلامن گشتند ،مانند اندونزیای ،مالزیای ،افریقای رشیق و غریب،
و وغریه کشورها .بنابراین ،تشدد نه معیار تقوا و پرهزیگاریست و نه مه وس یهل ای برای انتشار اسالم.
 .1فقه واقع :
مراد از « فقه واقع » تطبیق احاکم رشعی و تعامل اب آهنا بر حسب واقعیت ها و رشایطیست که مردم در آن زندگی دارند.
برای این نیاز است ات دیدگاهی [درست] از واقعیت ها داشت که چگونه مردم زندگی دارند و مشالکت ،رجن ها ،تواانیی ها ،و آچنه اب
آهنا مواجه و روبرو هستند چگونه تشخیص میدهند .فقه واقع اس ناد و نصویص را در نظر میگرید که بر رشایط جاری مردم در زمان
معیین قابل تطبیق ابش ند ،و مهچنان می بیند که کدام امور ات زمانیکه مردم تواانیی اجنام آنرا پیدا میکنند قابل تعویق میباش ند .امام غزایل
می نویسد « :و اما در ارتباط اب واقعیت هاییکه رضورایت را مبیان می آورد ،اجتهاد کردن در مورد آهنا بعید و حمال نیست ،حیت اگر
کدام اصل معیین برای آهنا وجود مه نداش ته ابشد » ١١.ابن قمی اجلوزیه میگوید « :براس یت که فقیه ابید مکر ،فریب و حیلۀ مردم را بر
عالوۀ عادات و رسوم آهنا بداند .فتوا ها اب تغری زمان ،ماکن ،عادات و احوال تغری میکند ،و این مهه در دین خداوند آمده است چنانکه
قب ًال بیان گردید» ١٢.
 .1کش تار افراد یب گناه :
خدای تعایل در قرآن جمید میفرماید « :و کیس را که خداوند (قتل) او را حرام ساخته جز حبق مکش ید » (الارساء)11 :؛ و
« بگو بیایید چزیهایی را که پروردگار شام بر شام حرام کرده است خبوامن؛ اینکه به او هیچ چزیی را رشیک نیاورید ،اب مادر و پدر خود
نیکویی ورزید ،اوالد خود را از (ترس) انداری مکش ید ،ما شام و آهنا را روزی می دهمی ،به حفشاء آچنه آشاکرا ابشد از آهنا و آچنه
پوش یده ابشد نزدیک نشوید .نفیس را که خداوند حرام کرده است مکش ید مگر به حق .این حمک را (خداوند) بشام توصیه کرد ات ابشد
که بفهمید » (الانعام .)313 :پس قتل نفس – هر انساین که ابشد – حرام است ،و از هملاکت و گناهان بزرگ است .خداوند (ج)
میفرماید « :از مهنی سبب ،ما به بین ارسائیل حمک کردمی که اگر کیس خشیص را که مرتکب قتل نشده و در روی زمنی فسادانگزیی
نکرده ابشد بکشد ،گوای مهه مردم را کش ته است .و اگر کیس سبب زندگی دیگری شده ابشد گوای که مهۀ مردم را زنده گردانیده
است .به حتقیق که پیامربان ما اب نشانه های روشن بسوی ایشان آمدند ،اما بعد از آن (مه) بس یاری از بین ارسائیل به ارساف در
روی زمنی دوام دادند » (املائدده .)18 :شام تعداد زایدی افراد یب گناه را به قتل رسانده اید که نه جنگجواین بودند و نه مسلح ،تنها به
این خاطر [آهنا را کشتید] که آهنا اب آرای شام خمالف بودند .پیامرب صیل هللا علیه وسمل هیچگاهی منافقان را که اب وی خمالفت می
11
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ورزیدند نکشت ،و نه مه اجازه داد ات آهنا کش ته شوند .ازیرنو پیامرب صیل هللا علیه وسمل فرمود « :ات مردم نگویند که محمد ایران خود را
کشت» ١٣ .
 .7کشنت سفراء :
این واحض است که متامی اداین کشنت سفراء و هیأت های اعزامی را منع منوده اند .سفراء و هیأت های اعزامی عبارت از
اشخایص استند که از جانب یک گروه مردم به گروهی دیگر هجت اجنام اکرهای نیکو و جنیب مانند صلح ای رساندن پیام فرس تاده
میشوند .پس سفراء حرمت خاص دارند .ابن مسعود میگوید « :سنت مه چنان است که سفراء نباید کش ته شوند » ١4.خربنگاران –
اگر صادق ابش ند و البته جاسوس نباش ند – سفراء حقیقت استند ،زیرا اکر آهنا انعاکس دادن حقیقت به مردم عام است .شام یب رحامنه
جمیز فویل و ستیفن سوتلوف ،خربنگاران را به قتل رساندید ،درحالیکه مادر سوتلوف به شام عذر و ترضع منود و از شام خواس تار ترمح
شد .اکرمندان مککهای برشدوس تانه نزی سفرای ترمح و خری استند .اما شام داوید هیزن ،یکی از اکرمندان مککهای برشدوس تانه را کشتید.
آچنه شام اجنام داده اید ،به اتفاق مهه حرام است.
 .2هجاد :
متامی مسلامانن فضل بزرگی را در هجاد می بینند .خداوند متعال میفرماید « :ای مؤمنان ،شام را چه شده که چون بشام گفته
شود در راه خدا (جبهاد) برآیید ،خود را بزمنی س نگنی میسازید؟!( » ...التوبه)12 :؛ و « و در راه خدا اب آهنایی جبنگید که اب شام مقاتهل
میکنند .ویل از حد مگذرید ،و حقا که خداوند از حدگذرندگان را دوست ندارد » (البقره)331 :؛ و چندین آایت دیگر .امام شافعی،
متبایق امامان چهارگانه ،و مهۀ علام هجاد را یک فرض کفایی میدانند و نه فرض عنی ،زیرا خداوند (ج) می فرماید ... « :خداوند برای مهۀ
شان وعدۀ (پاداش) نیک کرده است ،ویل جماهدان را نسبت به کساین که نشس ته اند (یعین از هجاد خود را کناره کرده اند) اب مزدی
بزرگ برتری داده است » (النساء .)31 :لفظ « هجاد » یک اصطالح اسالمیست که به جنگ های مسلحانه در مقابل دیگر
مسلامانن اطالق شده منی تواند ،و این یک اصل قبول شده است .برعالوۀ آن ،متامی علام اتفاق نظر دارند که هجاد مرشوط بر اجازۀ
وادلین است .ثبوت آن اینست که خشیص نزد پیامرب صیل هللا علیه وسمل آمد و تقاضا کرد ات برایش اجازه دهد که به هجاد رود .پیامرب
صیل هللا علیه وسمل از او پرس ید « :وادلین تو زنده استند؟ » جواب داد که « بیل ».سپس پیامرب اکرم به او فرمود « :پس از طریق
(خدمت به) ایشان هجاد بکن» ١5.
در اسالم دو نوع هجاد است :هجاد اکرب که هجاد اب نفس است ،و هجاد اصفر که هجاد اب دمشن است .در مورد هجاد اکرب،
رسول هللا صیل هللا علیه وسمل فرمود « :از هجاد اصغر به هجاد اکرب برگشتمی » ١6.اگر می گویید که این حدیث ضغیف است ،جواب
اینست که اثبات آن در این آیه متربکه میباشد « :بنابرآن از اکفران اطاعت مکن ،و اب ایشان بوس یلۀ این (قرآن) هجاد بزرگ (و مهه
جانبه ای) را براه انداز » (الفرقان .)18 :در این آیت ،لفط « به » به قرآن اشاره دارد که « شفایی برای آچنه در سینه هاست »
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امام احمد این را در « مسند » خود (ج  ،6ص  )316روایت نموده است.
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روایت از بیهقی در کتاب الزهد ( )165/2و خطیب بغدادی در تاریخ بغداد ()523/3
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(یونس )17 :میباشد .این مس ئهل به بس یار وضاحت از روی این حدیث روشن میگردد ،که حرضت محمد صیل هللا علیه وسمل گفت« :
آای شام را به هبرتین اعامل خرب دمه که پاکزیه ترین عبادات نزد پروردگار شامست ،در درجه های اتن رفعت می آورد ،از مصف کردن
طال و اکغذ برای شام هبرت است ،و از رفنت به مصاف دمشن و آهنا را گردن زدن و اینکه آهنا شام را گردن زنند هبرت است؟ » گفتند «
بیل » .پیامرب فرمود( « :آن) ذکر خدای تعایل (است) » ١7.پس منظور از هجاد اکرب ،هجاد بر ضد نفس است که سالح آن ذکر خدای
تعایل و تزکیه ای پاک منودن نفس است .خداوند متعال ارتباط بنی او دو هجاد را در این آیت واحض منوده است « :ای مؤمنان ،چون اب
گروهی (برای جنگ) روبرو شدید ،پس ثبات ورزید و خداوند را زاید اید کنید ،ات ابشد که رس تگار شوید » (الانفال .)21 :پس
ثبات ورزیدن هجاد اصغر است که وابس ته و متکی بر هجاد اکرب میباشد ،و این جنگ کردن در مقابل نفس از طریق ذکر خدای تعایل
و تزکیه نفس میباشد.
به هر حال ،هجاد یک وس یهل برای صلح ،امنیت و سالمیت است ،و در ذات خود هدف هنایی نیست .و این نکته از روی
این آیت واحض میگردد « :و اب ایشان ات وقیت جنگ کنید که فتنه انگزیی ابیق مناند و دین خاص از آن خدا گردد .اما اگر آهنا (از
جتاوز) دست بکش ند پس خمامصیت نیست مگر در برابر س متگاران » (البقره .)331 :شام در بیانیه خود به اترخی  2جوالی /ژویۀ
 8132گفتید « :زندگی بدون هجاد نیست » .شاید این حرف را از روی تفسری قرطیب در مورد آیت زیر گفته ابش ید « :ای مؤمنان،
(امر) خدا و رسول را اجابت کنید ،در حالیکه شام را به چزیی فرا میخواند که شام را زنده میسازد( » ...الانفال .)82 :هجاد حقیقی
قلب را زنده میسازد .ولیکن ممکن است که زندگی بدون هجاد نزی ابشد ،زیرا مسلامانن به رشایطی روبرو میگردند که جنگ الزم منی
ابشد ،ای هجاد واجب منیگردد ،و در اترخی اسالم چندین مثال هایی ازین قبیل وجود دارد.
در واقعیت ،این واحض است که تو و لشکراینت جشاع استید و آماده اید ات در نیت خود برای هجاد قرابین دهید .هیچ
خشص صادق که رویدادها را دنبال میکند – چه دوست ابشد چه دمشن – ازین امر اناکر منی ورزد .اما هجاد بدون سبب مرشوع،
هدف مرشوع ،روش مرشوع و نیت مرشوع هجاد نیست ،بلکه س تزیه جویی و جنایت است.
الف .نیت  :خدای تعایل می فرماید « :و اینکه برای انسان (هبره ای) جز (حاصل) سعی او نیست » (النجم .)13 :مهچنان ،ابو
مویس اشعری روایت میکند که مردی نزد نیب کرمی صیل هللا علیه وسمل آمد و گفت « :یک مرد ای از روی ننگ و عار می
جنگد ،ای از روی جشاعت و دلریی ،ای از روی رای و ظاهرمنایی .کدام یکی از اینها در راه خداوند است؟ » رسول هللا صیل هللا
علیه وسمل جواب داد « :هرآنکه می جنگد ات لکمة هللا برتر از مهه قرار گرید بر راه خداست » ١8.حرضت محمد صیل هللا علیه
وسمل مهچنان فرموده است « :خنس تنی کیس که در روز قیامت حمامکه میگردد مردیست که شهید شده است .او در حضور
(خداوند) آورده میشود و (خداوند) نعامت خود را بر او آشاکر میسازد .به او گفته میشود" :تو اب آهنا چی کردی؟" آن مرد
میگوید" :جنگ کردم در راه تو ات زماین که شهید شدم( ".خداوند) میگوید" :دروغ گفیت .از برای آن جنگ کردی ات به تو بگویند
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امام مالک این حدیث را در « موطا » در کتاب النداء الصلوة ( )291روایت نموده ،ترمذی در کتاب الدعوات ( ،)3377و ابن ماجه آنرا در
کتاب االدب ( )3791روایت کرده است .حاکم آنرا در کتاب « المستدرک علی الصحیحین » ( )673/1حدیث صحیح خوانده است.
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بخاری این حدیث را در کتاب التوحید ( )7252روایت نموده و مسلم در کتاب اإلماره (.)1912
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که خشیص دلری و اب جرآت بود ،پس (این برایت) گفته شد ".بعد ًا امر میگردد ات بر رویش کشانده شود و به دوزخ افگنده
شود» ١9...
ب .سبب و انگزیۀ هجاد  :دلیل هجاد برای مسلامانن آنست ات اب کساین جبنگند که اب ایشان مقاتهل میکنند ،نه اینکه اب کساین
جبنگند که اب ایشان جنگ منی کنند ،نه مه اب کساین دمشین کنند که اب ایشان دمشین ندارند .الکم خداوند متعال در مورد اجازت
دادن هجاد اینست « :به کساین که اب ایشان مقاتهل میشود ،اجازۀ (جنگ) داده شده ،به سبب آنکه به ایشان س مت شده است ،و
حقا که خدا بر نصت دادن ایشان تواانست .آاننیکه به انحق از دایرشان بریون آورده شدند ،جز اینکه میگفتند « پروردگار ما
هللا است » ،و اگر خداوند یک دس ته از مردم را بوس یلۀ دس تۀ دیگر (مردم) دفع نکند ،بیگامن صومعه ها ،لکیساها ،معابد
هیوداین و مساجد که در آهنا ذکر خدا به کرثت صورت میگرید ویران میگردد ،و خداوند کساین را که در راه (تبلیغ آینی) او مکک
می کنند ایری میامنید ،حقا که خداوند تواان (و) صاحب قدرت منیع است » (احلج .)21-13 :پس هجاد مرتبط است اب امنیت،
آزادی دین و عبادت ،متحمل شدن ظمل ،و اخراج شدن از دایر و رسزمنی خویش .این دو آیت بعد از  31سال متحمل شدن
عذاب ،قتل ،س مت و ظمل مرشاکن توسط پیامرب صیل هللا علیه وسمل و حصابیانش انزل شد .این رآی امام ابو حنیفه ،امام مالک،
٢0
امام امحد و سایر علام – بشمول ابن تمییه – و تنها به اس تثنای بعیض علامی شافعی مذهب می ابشد.
ج .هدف هجاد  :و اما در مورد هدف هجاد ،متامی علام اتفاق نظر دارند ،چون خداوند س بحانه و تعایل می فرماید « :و اب ایشان
ات وقیت جنگ کنید که فتنه انگزیی ابیق مناند و دین خاص از آن خدا گردد .اما اگر آهنا (از جتاوز) دست بکش ند پس خمامصیت
نیست مگر در برابر س متگاران » (البقره .)331 :پیامرب صیل هللا علیه وسمل نزی فرمود « :به من امر شده است که ات زماین اب
مردم مقاتهل کـمن که بگویند "ال اهل الا هللا (نیست معبودی جز خداوند) ".پس هریک بگوید "نیست معبودی جز خداوند" جانش
در پناه است ،و (نزی) مال او مگر حقی که بباید (پرداخته شود) و حساب او نزد خداوند است » ٢١.این است هدف هجاد،
زمانیکه جنگ علیه مسلامانن آغاز میشود .این نصوص مشخص میسازند که پریوزی زمانیکه فتح نصیب مسلامانن میگردد چگونه
می ابشد ،و اینکه نباید میان هدف هجاد و سبب و انگزیۀ آن اشتباه کرد؛ و متامی علام بر این اتفاق نظر دارند .حدیث ابال به
رویدادی اشاره دارد که قب ًال رخ داده است و مرشوط است بر وعده ایکه در این آیت مبارکه آمده است « :وی آن خدای
است که فرس تاد رسول خویش را به راه راست و دین حق ،ات عایل گرداندش بر مهه اداین ،و بس نده است خدای عزوجل
حبیث گواه » (الفتح .)82 :این در ش به جزیرۀ عربس تان در زمان رسول هللا صیل هللا علیه وسمل حتقق ایفت ،چنانکه خدای
تعایل می فرماید ... « :ات (مردم) ُام القری (یعین مکۀ معظمه) و حوایل آنرا بمی دهی( » ...الانعام)38 :؛ و « ای مؤمنان ،اب
اکفراین که نزدیک شامیند جنگ کنید( » ...التوبه .)381 :حرضت محمد صیل هللا علیه وسمل نزی فرمود « :مرشاکن را از جزیرة
العرب بریون رانید » ٢٢.و چگونه این حتقق نیافته ابشد در حالیکه خدای تعایل به پیامرب خود وعده میکند که « :اوست که پیامرب
خود را اب هدایت و دین حق فرس تاد ات آنرا بر مهه اداین غالب سازد ،اگرچه مرشاکن انخش نود شوند » (الصف )3 :؟ منظور
19

روایت از مسلم در کتاب اإلماره (حدیث شماره .)1915
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رجوع شود به کتاب دکتور وهبه زحیلی « احکام الحرب فی االسالم »
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روایت از بخاری در کتاب الجهاد (شماره .)2926
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بخاری در کتاب الجهاد ( )3153و مسلم در کتاب الوصیه ()1637
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دراینجا ابید اتفاق افتادن در ش به جزیرۀ عربس تان ابشد زیرا مهنی در زمان حیات نیب کرمی صیل هللا علیه وسمل بدست آمد .به
هر حال ،اگر فرماندهان هجاد به این ابور ابش ند که توقف دادن جنگ به خری و صالح مسلامانن است ،برای ایشان روا است
ات هجاد را توقف دهند حیت اگر این هدف حاصل مه نشده ابشد ،زیرا خداوند جل جالهل میفرماید ... « :اما اگر آهنا (از جتاوز)
دست بکش ند پس خمامصیت نیست مگر در برابر س متگاران » (البقره .)331 :حوادث و رشایط « صلح حدیبه » هممرتین دلیل و
مثال برای این نکته است.
د .روش و اسلوب هجاد  :روش ،ش یوه و اسلوب هجاد در الکم زیر رسول هللا صیل هللا علیه وسمل خالصه میگردد که گفت« :
جنگ کنید اما از حد درمگذرید ،پامین شکین و فریباکری مکنید ،اعضای بدن را قطع نکنید ،و اطفال را مکش ید » ٢٣...و در
روز فتح مکه ،پیامرب صیل هللا علیه وسمل گفت « :آاننکه عقب نشیین میکنند کش ته نشوند ،و نه مه به زمخی شدگان زایین
برسد ،و آنکس که در خود را می بندد در امان است » ٢4.مهینگونه ،زمانیکه ابوبکر صدیق ریض هللا تعایل عنه لشکری را
ترتیب داد و به شام فرس تاد گفت « :شام (در آجنا) مردمی را می ایبید که در صومعه ها مشغول (عبادت و خدمت) اند ،پس
آهنا را در اکر شان بگذارید .و شام مردمی دیگری را می ایبید که ش یطان در رسهای شان جا گرفته است ،یعین شامس ها،٢5
پس گردن آهنا را بزنید .اما افراد پری و کهن سال (ش یخ فاین) را مکش ید و نه مه زانن و اطفال را ،عامرت ها را ویران نکنید،
درختان را قطع مکنید مگر به دلیل درس یت ،به مال و موایش زاین مرسانید مگر به دلیل درس یت ،درختان خرما را مسوزانید ای
غرق مسازید ،پامین شکین و فریباکری مکنید ،اعضای بدن را قطع نکنید ،انمرد و بزدل مباش ید ،و چور و چپاول نکنید .و
بیگامن خداوند کیس را ایری میکند که او و پیامرب او را ایری میدهند به غیب ،بدون شک خداوند قوی و بزرگ است» ٢6.
و اما در مورد اسریان جنگی ،کشنت آهنا در اسالم حرام است .درحالیکه شام تعداد زایدی از اسریان را کش ته و به
قتل رساندید .منونه هایی ازین معل شام قرار ذیل اند :کش تار  3711اسری در اردوگاه س پایکر در تکریت ( جون /ژون 8132
) ،کش تار  811اسری در حوزۀ گاز الشاعر (جوالی /ژویه  ،)8132قتل  711اسری از قبیلۀ شعیطات در دیر الزور درحالیکه
 111تن از آهنا افراد ملکی غری مسلح بودند (آگست /اوت  ،)8132کش تار  811اسری در پایگاه هوایی الطبقه در الرقه
(آگست /اوت  ،)8132رسابزان کردی و لبناین ،و تعداد زایدی اسریان دیگری که از آن خربی مه ندارمی و به خداوند (ج)
معلوم است .مهه اینها جناایت جنگی بزرگیست.
اگر می گویید که رسول هللا صیل هللا علیه وسمل بعیض اسریان را در بعیض غزوات کشتند ،جواب اینست که ایشان امر
کشنت تنها دو تن از اسریان را در غزوۀ بدر صادر کردند – و اینها عقبه ابن ایب ُم َعیط و النَّرض ابن احلارث بودند .این دو تن فرماندهان
جنگ و جمرمان جنگی بودند ،و کشنت جمرمان جنگی به امر حامک جایز می ابشد .این هامن معلیست که صالح ادلین ایویب بعد از فتح
بیت املقدس اجنام داد .و به عنی ترتیب ،کشورهای متحد بعد از جنگ دوم هجاین در حمامک نیورمربگ عنی اکر را کردند .و اما پیامرب اکرم
صیل هللا علیه وسمل در جراین  31سال و  83غزوه ایکه اجنام دادند ،از مجلۀ ده ها هزار اسریی که به دست ایشان افتاد ،هیچگاهی
23

این حدیث در صحیح مسلم در کتاب الجهاد ( )1731و سنن ترمذی در کتاب الدیات ( )1212روایت شده است.
24
این حدیث را ابن ابی شیبه در « المصنف » (جلد  6صفحه  )292روایت میکند.
25
شماس ها کشیش های عیسوی بودند که موی میانۀ سر خود را می تراشیدند ،و مسلح و جنگجو نیز بودند.
26
این را بیهقی در « السنن الکبری » (ج  9ص  )91و مروزی در « مسند ابی بکر » (حدیث شماره  )21روایت میکند.
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یک رسابز عادی را نکشت ،بلکه وصیت کرد ات اب اسریان به نیکویی رفتار شود ٢7.و فرمان الهیی در این زمینه چننی است ... « :بعد
ازین ای منت گذاشنت است (به اینکه آهنا را رایگان آزاد کنید) ای فدیه گرفنت (در برابر آزادی شان) ،ات اینکه جنگ ابر خود را (به
زمنی) هند » (محمد .)2 :و خداوند س بحانه و تعایل امر منود ات اب اسریان به احرتام و عزت رفتار شود « :و طعام را – اب وجود حمبت به
آن – به مسکنی ،یتمی و اسری میدهند » (الانسان .)2 :به درس یت که سنت مصطفی صیل هللا علیه وسمل در مورد اسریان جنگی عفو
کردن ایشان است ،چنانکه در جراین فتح مکه واحض میگردد که پیامرب اکرم گفت « :من هامن چزیی را که برادرم یوسف گفت میگومی:
"امروز هیچ رسزنشی نیست بر شام ".بروید ،شام آزاد هستید» ٢8.
نکتۀ اخری اینکه ،یکی از اصول همم روش در هجاد اینست که جز جنگجواین را نباید کشت؛ خانواده هایشان و افراد غری
جنگجو نباید قصد ًا کش ته شوند .و اگر اس تدالل کنید که زمانیکه از نیب کرمی صیل هللا علیه وسمل در مورد اوالدگان و زانن مرشاکن که
کش ته شده بودند پرس یده شد ،ایشان گفتند که « آهنا از ایشان اند » ٢9،ابید گفت که این حدیث به کشنت تصادیف و غری معدی افراد
بیگناه اشاره دارد و به هیچ وجه نشاندهی این نیست که کشنت قصدی افراد بیگناه – چنانکه در مبب گذاری ها وانفجارات صورت
میگرید – جایز ابشد .و اما در مورد اینکه خدای تعایل فرمود ... « :و بر آهنا خست گری( » ...التوبه )71 :و «  ...و ابید آهنا در شام
شدت (و خشونت) احساس کنند( » ...التوبه ،)381 :این در جراین جنگ آمده است و نه بعد از آن.
 .3تکفری ای اکفر خواندن مردم :
بعیض اشتباهات و برداشت های غلط در مورد تکفری از اثر غلو و اغراق بعیض علامی سلفی در مورد تکفری و از حد
درگذشنت آهنا در رشح آچنه که ابن تمییه و ابن القمی در بسا موارد همم نوش ته اند میباشد .تکفری را می توان به گونۀ درست در سه نکتۀ
زیر خالصه منود:
الف .اساس ًا در اسالم هر کیس که بگوید « ال اهل الا هللا محمد الرسول هللا » (نیست معبودی جز خداوند ،و محمد پیامرب خداست)
مسلامن است و اکفر خواندن او جائز نیست .خدای تعایل می فرماید « :ای مؤمنان ،وقیت در راه خدا (قدم) زدید (یعین سفر کردید)،
پس دقت کنید و به کیس که بشام (برای نشان دادن مسلامین خود) سالم میدهد ،مگویید « مسلامن نیس یت( » .در حالیکه) مال و
متاع فاین دنیوی را میجویید ،پس در نزد خداوند غنمیت های فراواین وجود دارد .خود شام نزی پیش ازین چننی بودید ،پس خداوند بر
شام منت گذاشت .اکنون دقت کنید .حقا که خداوند به آچنه میکنید آگاه است » (النساء « .)32 :دقت کردن » در آیه ابال به معین
اینست که پرس یده شود « شام مسلامن استید؟ » و جواب او اب الفاظ ظاهری آن گرفته شود ،بدون اینکه در پیی آزمودن امیان او
شومی .ازیرنوست که پیامرب صیل هللا علیه وسمل فرمود « :وای بر شام ! بنگرید ! بعد از من اکفر مشوید ،که بعیض شام گردن بعض
دیگری خود را بزنید » ٣0.و گفت ... « :هرکه بگوید ال اهل الا هللا (نیست معبودی جز خداوند) جانش در پناه است ،و (نزی) مال او

27

ابن عبدهللا در « االستیعاب » ( )212/2و قرطبی در تفسیرش ( )129/19روایت کرده اند که « قتاده گفت :خداوند امر نموده است که با
اسیران رفتار نیک صورت گیرد» .
22
بهیقی اینرا در السنن الکبری ( )112/9روایت نموده ،و همچنان به « شرح الجامع الصغیر » ( )171/5فیض القدیر رجوع شود.
29
مسلم این را در کتاب الجهاد ( )1725روایت نموده است.
31
بخاری در کتاب المغازی ( )2213و مسلم در کتاب االیمان ( )66روایت نموده.
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مگر حقی که بباید (پرداخته شود) و حساب او نزد خداوند است » ٣١.مهچنان ابن معر و عایشه ریض هللا عنهام گفتند « :اکفر خواندن
اهل قبهل روا نیست» ٣٢.
ب .این مس ئهل از مجلۀ هممرتین مسائل است ،زیرا از آن برای حالل دانسنت خون و حیات مسلامانن ،هتک حرمت ایشان ،ضبط
اموال و کامتن حقوق ایشان اس تفاده سوء شده است .خداوند متعال می فرماید « :و هر یک مسلامین را معد ًا بکشد ،پس جزای او
دوزخ است ،در آجنا برای مهیشه (بس میربد) ،خداوند بر او خشمگنی شده است ،او را لعنت کرده است و برای او عذایب بزرگ
آماده ساخته است » (النساء .)31 :پیامرب صیل هللا علیه وسمل فرمود « :هریک به برادر خود بگوید که "ای اکفر!" ،این البته به یکی از
آهنا بر می گردد » ٣٣.و خدای تعایل ما را در قسمت کشنت کس یکه به زابن خود مسلامن بودن خویش را اظهار میکند به شدیدترین
الفاظ ترسانیده است ... « :اگر ایشان از شام کناره گریند و اب شام جنگ نکنند ،و (در عوض) بشام پیش نهاد صلح کنند ،در آن
صورت خداوند برای شام در برابر ایشان راهی (برای جنگ) نداده است » (النساء .)31 :مهچنان ،رسول اکرم صیل هللا علیه وسمل در
قسمت متهم منودن مردم به رشک و ابال کردن مششری در مقابل آهنا ترسانده است « :آچنه برای شام بیشرتین ترس را دارم اینست که
مردی ابشد که قرآن را خوانده ابشد ...سپس از آن بریون بیاید و آنرا به پشت خود بیفگند ،و مششری را در مقابل مهسایه خود بگرید و
او را به رشک متهم سازد» ٣4...
بنابراین کشنت مسلامن جائز نیست ،و نه مه کشنت انساین غری مسلح و غری جنگجو .اسامه بن زید روایت میکند که پس
ازینکه او مردی را که گفته بود ال اهل الا هللا (نیست معبودی جز خداوند) به قتل رساند « ،پیامرب صیل هللا علیه وسمل گفت" :او ال اهل
الا هللا گفت و تو (ابز مه) او را کش یت؟" من (در جواب) گفمت" :ای پیامرب خدا ،او ایرنا تنها از ترس سالح ما گفت( ".رسول هللا)
گفت" :آای تو قلب او را شگافیت که می دانس یت او آن را (به صدق) گفت ای ین؟!"» ٣5
اخری ًا در یکی از نوارهای تصویری که در یوتیوب به نرش رس ید به نظر می رسد که شاکر وهیب – که اب دولت اسالمی در
عراق و شام (داعش) آنوقت منسوب بود – یک تعدادی از افراد ملکی غری مسلح را ایس تاده میکند و آهنا به او می گویند که مسلامن
استند .سپس او تعداد رکعات بعیض مناز را از آهنا می پرسد .و زمانیکه آهنا غلط جواب می دهند ،آهنا را می کشد ٣6.این معل در
اسالم اکم ًال حرام است و جرم بزرگیست.
ج .کردار انسان ها به نیت که در عقب کردار شان می ابشد مرتبط است .پیامرب صیل هللا علیه وسمل فرمود « :بیگامن متام اعامل به نیت
(خشص) وابس ته است و به هر کس آچنه که نیت کرده است می رسد » ٣7...خداوند متعال می فرماید « :هنگامیکه منافقان نزد تو می
آیند میگویند "گواهی میدهمی که تو واقع ًا پیامرب خدا هس یت ".و خدا میداند که تو واقع ًا پیامرب او هس یت ،و خداوند گواهی میدهد که
31

روایت از بخاری در کتاب الجهاد (شماره .)2926
32
در « مجمع الزوائد » (ج  1ص  )116حافظ هیثمی آمده است.
33
روایت از بخاری در کتاب االدب (.)6112
34
این حدیث را ابن حبان در صحیح خود (ج  1ص  )222روایت نموده.
35
مسلم این را در کتاب االیمان (حدیث شماره  )96روایت نموده است .در روایت دیگری چنین آمده است" « :او ال اله اال هللا گفت و تو (باز هم)
او را کشتی؟" من (در جواب) گفتم" :او می خواست که خود را نجات بدهد ".و (رسول هللا) سخن خود را تکرار کرده رفتند » ...روایت از بخاری
در کتاب المغازی (.)2369
36
این نوار تصویری در ماه جون  2112در یوتیوب تحت نام « قتل سائقی الشاحنات علی ید شاکر وهیب » به نشر رسیده است.
37
بخاری اینرا در کتاب بدء الوحی (شماره  )1و مسلم در کتاب االماره ( )1917روایت می کنند.
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منافقان واقع ًا دروغگو استند » (املنافقون .)3 :پس خداوند گفتار منافقان را درابرۀ رسالت پیامرب صیل هللا علیه وسمل رشح میکند –
که رشحیست اکم ًال دقیق و درست – و میگوید که آچنه منافقان میگویند دروغ است ،زیرا نیت شان از این گفتار شان دروغ گفنت
بود ،ابوجودیکه خسن شان در ذات خود حق است .این از آن حلاظ دروغ است که آچنه به زابن می رانند خداوند میداند که قلب
هایشان آنرا رد می کند .این بدان معنیست که برای کفر قصد و نیت کفر همم است و نه جمرد خسین به خطا ای معیل غافالنه .پس جایز
نیست که بدون تثبیت نیت کفر بر خشیص حمک کفر را بر وی برانمی .مهچنان جواز ندارد که کیس را اکفر خبوانمی بدون اینکه از نیت او
برای کفر متأکد شومی .زیرا ممکن است که خشص به جرب وادار [به کفرگویی] شده ابشد ،ای بدون اینکه قصد کفر ورزیدن کرده ابشد ،ای
اندان و جاهل بوده ابشد ،ای مه دیوانه و یب عقل بوده ابشد .ای ممکن است که او مس ئهل ای را غلط درک کرده ابشد .خداوند جل
جالهل میفرماید « :هرکس که به خدا اکفر شد بعد از امیان خود( ،خشم خدا بر اوست) مگر آنکه جمبور ساخته شد و دلش به امیان
اس توار بود .اما آنکه به کفر سینه اش گشوده شد ،پس خشم خدا بر آهناست ،و عذاب بزرگی در انتظار شان است » (النحل:
.)311
از طرف دیگر ،جایز نیست که مراد خشص از اکرش را تفسری کنمی ،تنها خشص خودش می تواند که مرادش را از معیل که
اجنام داده است تفسری و ترشحی کند – خاصت ًا اگر اختالف نظر میان مسلمنی در مورد آن معل وجود داش ته ابشد .به عنی ترتیب،
جایز نیست که مردم را خباطر مس ئهل ای که مسلامانن بر آن اختالف نظر دارند اکفر خبوانمی ،چنانکه تکفری گروهی اکمل مردم جایز منی
ابشد .کفر به خود افراد بر حسب اعامل و نیت خشیص شان وابس تگی دارد .خداوند متعال می فرماید ... « :هیچ بردارنده ابر (گناه)
دیگری را بر منی دارد( » ...الزمر .)7 :هنایت ًا ،جایز نیست که مردمی را اکفر خبوانمی که ایشان امیان دیگران را به شک منی گریند وای
دیگران را تکفری منی کنند.
دلیل اینکه این موضوع را به چننی جزئیات به حبث گرفتمی اینست که شام کتاهبای محمد ابن عبدالوهاب را مبجردیکه به موصل
و َحلَب فرا رس یدید توزیع منودید .متامی علام – به مشول ابن تمییه و ابن القمی اجلوزیه – میان معل یک اکفر و اکفر خواندن مردم فرق
قایل استند .حیت اگر خشیص معیل را اجنام دهد که چزیی از کفر در آن هنفته ابشد ،اجیاب منی کند که – بنابر دالییل که در ابال گفته
آمد – این خشص به کفر حمکوم گردد .ذهیب ٣8درابرۀ اس تاد خود ،ابن تمییه ،نقل می کند که او در اواخر حیات خود می گفت « :من
هیچ یک از امت را اکفر منی گومی ...رسول هللا صیل هللا علیه وسمل گفته است که "هیچ کیس وضوی خود را حفظ منی کند جبز کیس
که مؤمن ابشد" ،پس هرکیس که مناز را اب وضو ادا کند مسلامن است» .
قابل ذکر است که پیامرب صیل هللا علیه وسمل فرمود « :رشک خفی آنست که مردی به مناز ایس تاده شود و مناز خود را
خباطری مردی (دیگر) که بطرفش نگاه میکند آراس ته گرداند » ٣9.پس ایشان رای و تظاهر در مناز را به "رشک خفی" وصف منودند،
و این رشک خُرد (اصغر) است .و این رشک خرد که بعیض بندگان به آن آغش ته اند به حیث رشک بزرگ (اکرب) تلقی منی گردد و
منی تواند که ابعث تکفری گردد و نه مه ابعث خارج شدن از اسالم .زیرا متامی مردمان – جبز انبیاء و پیامربان – خدای تعایل را بر
حسب تواانیی خود پرستش می کنند و نه آچنناین که او تعایل خود شااین عبادت است .خداوند س بحانه و تعایل می فرماید « :خداوند
32

ذهبی در کتاب خود « سیر أعالم النبالء » (جلد  ،11صفحه  )393آورده است.
39
روایت از ابن ماجه در کتاب الزهد (.)2212
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را طوریکه شایس تۀ شأن او است قدرداین نکردند( » ...الانعام)33 :؛ و « ایشان از تو در مورد روح می پرس ند ،بگو" :روح از حمک
پروردگار من است ،و از عمل جبز اندیک داده نشده اید" » (الارساء .)21 :و اما خداوند چننی عبادت و پرستش را [از بنده] قبول می
کند .و مردمان منی توانند خداوند را به حقیقتش درک کنند ،زیرا «  ...هیچ چزی (شبیه و) هامنند او نیست( » ...الشوری )33 :و «
دیده ها او را درک کرده منیتوانند ،ویل او دیده ها را درک میکند( » ...الانعام .)311 :هیچ چزیی از او تعایل معلوم نیست جبز آچنه
که خود او از طریق ویح در مورد خویش آشاکر منوده است وای آچنه که به حرضت محمد صیل هللا علیه وسمل خرب داده است... « :
ویح را بر هرکه از بندگان خود که خبواهد به فرمان خویش انزل میکند( » ...غافر .)31 :پس چگونه کیس میتواند مششری را در مقابل
دیگران بلند کند که گوای آهنا خداوند را طوریکه شایس تۀ شأن او میباشد پرستش منی کنند؟ هیچ یک از بندگان پروردگار را چنانکه
می ابید و چنانکه می شاید پرستش کرده منی تواند مگر اینکه او تعایل آنرا خبواهد .به هر حال ،موضوع رشک در بنی عرب ها بعید
است ،زیرا پیامرب صیل هللا علیه وسمل گفته است « :بیگامن ش یطان ان امید گش ته است از آنکه مناز گزارندگان در جزیرة العرب او را
پرستش کنند ،ولیکن [کوشش می کند ات] میان ایشان دمشین افگند» 40.
 .31اهل کتاب :
شام به عرب های نصاین سه گزینه دادید :جزیه ،مششری ،ای رو آوردن به اسالم .شام خانه های شان را رسخ رنگ منودید،
لکیسا های شان را ویران کردید ،و در بعیض حاالت ،خانه ها و مالهای شان را به غارت بردید .شام بعیض شانرا کشتید و متبایق زاید
شان را وادار به ترک خانه های شان منودید – و تنها حق جنات زندگی و گرفنت لباس های خود را داشتند .این نصانیان و عیسواین
[عرب] نه جنگجواین ضد اسالم اند و نه مه جتاوزگران بر اسالم ،بلکه ایشان دوس تان ،مهسایگان و وطنداران [مسلامانن] استند .از
نقطه نظر رشیعت ،این نصانیان حتت معاهدات قدمی می آیند که حدود  3211سال از آهنا می گذرد ،و احاکم هجاد بر آهنا تطبیق منی
گردد .اجداد بعیض شان در هپلوی پیامرب صیل هللا علیه وسمل در مقابل امپراطوری روم رشیق جنگیدند ،و از آن زمان به بعد حبیث
شهروند در دولت مدینه زیست داشتند .متبایق دیگر شان حتت تعهدایت که از جانب معر ابن خطاب ،خادل ابن ولید ،امواین،
عباس یان ،عامثنیان ،و دولتهای مربوطه شان به آهنا داده شد بود می آیند .خالصه ،آهنا بیگانه در این رسزمنی نیستند ،بلکه از مجهل
مردم بومی این رسزمنی از زمان قبل از اسالم استند .آهنا دمشن ین ،بلکه دوست استند .در طول  3211سال اخری ،آهنا از رسزمنی
خود در مقابل صلیبیان ،اس تعامر کنندگان ،ارسائیل و دیگران دفاع کردند ،پس شام چگونه آهنا را دمشن خطاب می کنید؟ خدای تعایل
در قرآن جمید می فرماید « :خداوند شام را از کسانیکه اب شام در (امر) دین مقاتهل نکردند و شام را از رسزمنی شام بریون نکردند ابز
نداش ته است (از) اینکه به ایشان نیکی کنید ،و در مورد (داد و دهش به) ایشان از عدالت اکر بگریید .خداوند واقع ًا عدالت پیشگان
را دوست می دارد » (املمتحنه.)2 :
و اما در مورد جزیه ،آن دو نوع است در رشیعت .نوع اول آنست که زماین گرفته می شود که مردم « اب احساس تسلمیی
جزیه بدهند و ایشان ذلیل ابش ند » و آانن کساین اند که اب اسالم جنگیده اند ،چنانکه ازین آیت متربکه معلوم می گردد « :اب کساین که
نه به خدا امیان دارند و نه مه به روز آخرت ،و نه چزیی را که خدا و پیامرب او حرام گردانیده حرام می پندارند ،و نه مه دین حق را می
پذیرند( ،اب چننی مردمی) از اهل کتاب مقاتهل کنید ،ات اب احساس تسلمیی جزیه بدهند و ایشان ذلیل ابش ند » (التوبه .)83 :منظور در
41
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این آیت کساین اند که اول بر مسلامانن محهل کردند ،چنانکه از روی آیت قبیل در مهنی سوره هویداست « :آای اب مردمی مقاتهل منیکنید
که سوگندهای خود را نقض کردند و به اخراج پیامرب تصممی گرفتند؟ و ایشان بودند که اول (به جنگ) در برابر شام آغاز کردند ،آای از
ایشان میرتس ید؟ پس خداوند زساوارتر است که از او برتس ید اگر مسلامن استید » (التوبه 4١.)31 :نوع دوم جزیه طوریست که بر
کساین وضع می شود که اب اسالم در جنگ نشده اند ،و بر اساس تعهدی در عوض زاکت (که مقدار آن نسبت به زاکت مکرت میباشد)
بدون اس تفاده از شدت و خشونت مجع آوری می شود .حیت معر ابن خطاب (رض) حارض شد که آنرا « صدقه » بنامد .جزیه به بیت
املال سپرده می شود و از طریق آن به افراد حمتاج – به مشول نصانیان و عیسواین مس تحق – توزیع میگردد چنانکه معر فاروق (رض)
4٢
آنرا اجنام داد.
 .33یزیداین ای یزداین ها :
شام اب یزیداین حتت انم هجاد جنگیدید ،در حالیکه ایشان نه اب شام و نه اب مسلامانن جنگ کردند .شام آهنا را پریوان ش یطان
خطاب کردید و به آهنا انتخاب بنی کش ته شدن ای به جرب مسلامن شدن را دادید .شام صدها تن از آانن را قتل عام کردید و در گورهای
دس ته مجعی دفن منودید .شام سبب مرگ و عذاب صدها تن دیگر شدید .اگر امریاک و کردها مداخهل منی کردند ،بدون شک هزاران تن
از مردان ،زانن ،اطفال و کهنساالن شان کش ته می شدند .مهه اینها جرم های س نگیین استند .از نقطه نظر رشیعت ،آهنا جمویس یعین
زردش یت استند ،چنانکه [در مورد زردشتیان] پیامرب صیل هللا علیه وسمل گفته است « :اب آهنا طوری رویه و برخورد کنید چنانکه اب
اهل کتاب می کنید » 4٣.پس آهنا اهل کتاب استند .خدای تعایل میفرماید « :مسلامانن ،هیوداین ،صایب ها ،نصاری ،جموس ،و
مرشاکن؛ خداوند در میان ایشان در روز قیامت داوری میکند .حقا که خداوند بر مهه چزی گواه است » (احلج .)37 :حیت اگر شام
شک میکنید که از نقطه نظر رشیعت آهنا اهل کتاب ابش ند[ ،پس بدانیدکه] بس یاری علامی سلف صاحل مبین بر حدیث که در ابال
ذکر شدآهنا را معادل اب جموس یان دانس ته اند .امواین حیت هندو ها و بودایی ها را ذمی ای از اهل ذمه قبول کرده بودند .قرطیب می گوید:
« الوزاعی گفت" :جزیه بر کساین وضع میگردد که بت و آتش را پرستش می کنند ،و نزی بر منکرین و دروغ دارندگان ".مذهب
مالک مه بر اینست ،زیرا رآی امام مالک این بود که جزیه بر متامی بت پرس تان و مرشاکن ،خواه عرب ابش ند ای جعم ،وضع می شود...
جبز بر مرتد» 44.
 .38برده داری ای اسریگریی :
هیچ عامل دین این را منکر منی شود که یکی از اهداف اسالم از بنی بردن برده داری بود .خداوند جل جالهل میفرماید « :ترا
چه آگاه ساخت که راه خست و دشوار گذار چیست؟ (سپری کردن این راه عبارت است از) آزاد ساخنت اسری .ای دادن طعامی در
روز گرس نگی » (البدل)32-38 :؛ و «  ...ملکفند پیش از آنکه اب مه مهبسرت شوند ،برده ای را آزاد سازند( » ...اجملادهل .)1 :سنت
41
ٱّلل َو َال ِب ْٱلی َْو ِم ٱ ْلءَاخ ِِر )...هیچ
ابن جریر طبری در تفسیرش می نویسد (ج  6ص  « :)157در این کالم خدای تعالی ( َق ٰـ ِتلُوا ٱ َّلذِینَ َال ی ُْؤ ِم ُنونَ ِب َّ ِ
کردن عفو و صلح نیست ...اگر آنها قبول کنند تا ذلیل باشند و بعد از جنگ جزیه بپردازند ،اجازه می باشد که برای پیمان شکنی و
داللتی بر نفی
ِ
خیانت که قصد داشتند انجام دهند مورد عفو قرار گیرند ،به شرطی که پیش از پرداخت جزیه قصد جنگ نکنند یا از پیروی از احکام که بر آنها
الزم شده است ابا نورزند» ...
42
فقها اجازه داده اند تا پرداخت جزیه گردد در صورتی که بعضی شان به لشکر مسلمانان بپیوندند ،چنانکه در زمان عمر بن خطاب اتفاق افتاد.
43
امام مالک در موطا در کتاب الزکاة (حدیث شماره  )617و شافعی در مسند خود (شماره  )1112روایت کرده اند.
44
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پیامرب صیل هللا علیه وسمل آن بوده است که متامی اسریان مرد و زن را که در ملکیت شان بود ای به وی خبش یده شده بودند آزاد کرده
است 45.برای بیشرت از یک قرن ،مسلامانن – و مهۀ هجانیان – متحد گش ته اند ات برده داری و اسری گریی را حترمی منوده و آنرا حبیث
جرم تعریف کنند ،و این یک اکر نیک و بزرگی بود در اترخی انسانیت .رسول هللا صیل هللا علیه وسمل درابرۀ « حلف الفضول » – که
سوگندی در دوران جاهلیت [از جانب مرشاکن بر دفع ظمل ظامل و اخذ حق از وی] بود – فرمود « :اگر از من تقاضا میشد که آنرا
در اسالم پیاده کمن ،قبول می کردم » 46.ولیکن شام بعد از یک قرن اجامع مسلامانن درمورد ممنوعیت برده داری از آن عدول و جتاوز
منودید؛ زانن را اسری گرفتید و به اینگونه فساد و فتنه را در روی زمنی ابز دوابره نزده منودید و حفشا را مروج ساختید .درحالیکه اینها
چزیهایی بودند که رشیعت خست کوش ید ات به آهنا پااین و خالیص ببخشد و به اجامع مهه در طول صد سال گذش ته حرام دانس ته شده
بودند .افزون بر آن ،متامی دولتهای اسالمی در هجان اب معاهدات ضد برده داری موافقت منوده اند .پروردگار متعال می فرماید ... « :و
به عهد خود وفا کنید ،بیگامن (هرکس) در مورد عهد (خویش) سوال میشود » (الارساء .)12 :شام مسؤولیت این جرم بزرگ را بر
شانه های خود خواهید برد و نزی هرگونه عواقیب را که در آینده برای مسلامانن به ابر می آورد.
 .31اجبار :
خداوند تبارک و تعایل می فرماید « :تو بر ایشان مسلط نیس یت » (الغاش یه)88 :؛ « در دین جرب نیست .بیشک رهیایب از
گمراهی جدا شده است( » ...البقره)811 :؛ « و اگر پروردگار تو می خواست مهه کسانیکه در روی زمنی اند امیان می آوردند .آای تو
مردم را جمبور میسازی ات مسلامن شوند؟ » (یونس)33 :؛ « بگو (این خسنان) "حق است از (جانب) پروردگار شام ،پس هرکه
خواهد امیان آرد و هرکه خواهد اکفر شود"( » ...الکهف)83 :؛ و « برای شامست دین شام و برای من است دین من » (الاکفرون:
.)1
این معلوم است که آیت « َل ا ْك َرا َه یف آ ادلین » ...بعد از فتح مکه انزل شده است ،پس هیچ کیس ادعا کرده منی تواند که این
ِ
آیت منسوخ شده ابشد .شام مردم را به جرب واداشتید ات به اسالم درآیند ،هامنگونه که مسلامانن را به زور وادار ساختید ات آرای شام را
قبول کنند .مهچنان ،شام ابالی هرکیس که حتت سلطۀ شام زندگی می کند ،در هر مس ئهل ای خورد ای بزرگ – حیت در مسائیل که
میان بنده و خدا می ابشد – ،جرب و اکراه را روا داشتید .در الرقه ،دیر الزور و دیگر مناطق حتت ادارۀ شام ،گروه های مسلح که
خود را « احلس به » می انمند گشت و گزمه میکنند و بر مردم احتساب می کنند که گوای آهنا از جانب خداوند س بحانه و تعایل برای
تنفید اوامر او موظف و ملکف شده ابش ند .درحالیکه هیچ یک از احصاب این اکر را اجنام نداده است .این « امر ابملعروف و هنیی
عن املنکر » (یعین به اکر پس ندیده امر کردن و از اکر انپس ند ابزداشنت) نیست ،بلکه جرب منودن ،بر مردم اتخنت ،و ترسانیدن انگهاین
متداوم است .اگر خداوند این اکر را میخواست ،مردم را به جزیئ ترین امور دین – حیت اگر از آن کراهت و انپس ندی مه میداشتند
– وادار می ساخت .خدای تعایل می فرماید ... « :آای مؤمنان نومید نشدند (یعین به این یقنی حاصل نکردند) که اگر خدا میخواست
مهه مردم را رهیاب میگردانید؟( » ...الرعد)13 :؛ و « اگر خبواهمی ،از آسامن بر ایشان نشانه ای فرود می آرمی که در برابر آن گردهنای
شان مخ گردد » (الشعراء.)2 :
45

رجوع شود به « البدایه والنهایه » ( )222/5تألیف ابن کثیر ،که در آن می گوید « :پیامبر صلی هللا علیه وسلم تمامی اسیران مرد و زن را
آزاد می کردند ...و بعد از آنکه پیامبر (ص) رحلت نمودند ،قطعا ً هیچ برده ای از ایشان باقی نمانده بود» .
46
روایت از بیهقی در معرفة السنن و اآلثار (ج 11ص )135و السنن الکبری (ج 6ص ،)596و از ابن هشام در السیرة النبوة (ج 1ص.)266
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 .32زانن :
این موضوع طوالین است ،اما خالصه اینکه شام اب زانن مانند زنداین ها و اسریان رفتار می منائید؛ آهنا مطابق آرای شام لباس
می پوش ند ،آهنا اجازه ندارند که از خانه بریون شوند ،و منی توانند درس و تعلمی بیاموزند .اب آنکه پیامرب صیل هللا علیه وسمل فرمود «
کسب عمل بر هر مسلامین فرض است » 47و اب آنکه اولنی لفظ قرآن که ویح شد « اقرآ » (یعین خبوان) بود .مهچنان ،این زانن اجازه
ندارند که کسب و اکری داش ته ابش ند ،و نه اینها می توانند که آزادانه گشت و گذار کنند .خدای تعایل می فرماید « :ای مردم ،از
پروردگار خود برتس ید ،ذایت که شام را از یک تن آفرید ،و مهس وی را از او آفرید ،و از آن مردان و زانن بس یاری را پراگنده
ساخت .و از خدایی برتس ید که به (انم) او از یکدیگر تقاضا میکنید ،و (از قطع رش تۀ) ذوی الارحام (پرهزی کنید) ،حقا که خداوند بر
شام مراقب است » (النساء .)3 :مهچنان حرضت محمد صیل هللا علیه وسمل فرمود « :اب زانن رفتار نیک منائید» 48.
 .31اطفال :
شام اطفال را در جنگ و کشت و خون رشیک ساختید .بعیض آهنا سالح محل می کنند ،و بعیض دیگر اب رسهای از تن
جدا شدۀ قرابنیان اتن ابزی می کنند .عده ای مه در جنگ گامش ته شده اند؛ می کش ند و کش ته میشوند .در ماکتب حتت سلطۀ شام،
تعدادی از اطفال شکنجه میشوند و به اجنام دادن اکرهایی مشخص از جانب شام وادار ساخته میشوند ،و تعدادی مه اب هنایت خست
دیل و یب رمحی اعدام و کش ته می شوند .کفایت میکند که بگویمی :مهۀ اینها جرامی و جناایت در مقابل بیگناهان است ،و اینها کوداکین
اند که ات هنوز به ملکفیت نرس یده اند .خداوند متعال می فرماید « :و چرا شام در راه خدا جننگید؟! و برای (جنات) بیچارگاین از
مردان ،زانن و کوداکن که میگویند" :پروردگار ما ،ما را ازین دایری که مردم آن س متاکرند بریون آر ،و برای ما از جانب خود
رسپرس یت را (مقرر) گردان ،و برای ما از جانب خود مددگاری را (تعینی) گردان!" » (النساء.)71 :
 .31حدود (جمازات) در رشیعت :
حدود در قرآن و حدیث تعینی شده اند و در رشیعت اسالمی واجب گش ته اند .ولیکن ،نباید بدون توضیح دادن ،اخطار
دادن ،ترسانیدن ،و داشنت رشوط الزمه و ثبوت ُمقنع تطبیق گردند ،و نباید اب قساوت و خست دیل اجنام شوند .به گونۀ مثال ،پیامرب
صیل هللا علیه وسمل در بعیض حاالت از راندن حدود کناره گرفتند؛ و چنانکه مشهور است ،معر ابن خطاب (رض) حدود را در زمان
حقطی موقت ًا برداشت .در متامی مذاهب فقهیی ،اجراءات واحض برای تطبیق حدود وجود دارد که ابید اب رمح دیل اجنام شوند ،و رشایط
آن تطبیق حدود را مشلک می سازد .برعالوه ،شک و تردید حدود را برمیگرداند؛ در صورتیکه کوچکرتین شک و تردیدی وجود
داش ته ابشد ،حدود اجنام شده منی تواند .حدود برای افراد نیازمند ،بیچاره و فقری نزی تطبیق شده منی تواند ،و حدود برای دزدیدن میوه
جات و سزبجیات ای رسقت اموال [اب ارزش] مکرت از یک مبلغ معنی وجود ندارد .شام برای راندن حدود ش تاب ورزیدید ،در حالیکه،
در حقیقت ،اشتیاق شدید برای دین ملتفت و آگاه تطبیق حدود را به یکی از مشلک ترین اکرها مبدل میسازد.
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روایت از ابن ماجه (شماره  )222و از طبرانی در المعجم الکبیر (ج 11ص .)195حافظ المزی میگوید « :این حدیث به گونه ای روایت شده
است که به درجه "حسن" میرسد » .چنانکه العجلونی آنرا در کشف الخفاء خود آورده است (.)652/2
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بخاری اینرا در کتاب النکاح ( )5126و مسلم در کتاب الرضاع ( )1262روایت نموده اند.
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 .37شکنجه دادن :
اسریان شام و بعیض از آهنا که حتت سلطۀ شام بودند گفته اند که شام آهنا را اب لت و کوب ،رضب و ش مت ،کشنت ،و به انواع
خمتلف بشمول زنده به گور کردن شکنجه منودید .شام گردن مردم را اب اکرد و چاقو بریدید و رس شانرا از بدن شان قطع منودید ،و این
یکی از بدترین انواع شکنجه است و در رشیعت جماز نیست .در کش تارهای دس ته مجعی که اجنام دادید – در حالیکه در رشیعت
حرام میباشد – رسابزان شام پیش از کشنت افراد به آهنا متسخر کرده میگویند که آهنا به مثل گوسفندان ذحب می شوند و مهچون
گوسفندان آواز بر می آورند ،و براس یت که رسابزان شام آهنا را مانند گوسفندان قصایب می کنند .رسابزان شام تنها اب کشنت و ذحب منودن
آرام منی گریند ،بلکه به آن اهانت ،ذلیل ساخنت ،اس تهزاء و متسخر را نزی اضافه میکنند .خدای تعایل در قرآن جمید می فرماید « :ای
مؤمنان ،هیچ گروهی (از شام) گروه دیگری را متسخر نکند ،شاید آهنا از اینها هبرت ابش ند( » ...احلجرات.)33 :
 .32قطع اعضا :
شام نه تنها اعضای بدن انساهنا را قطع منودید ،بلکه رسهای بریده را بر رس نزیه زدید ،و آن رسها را لگد زده اینطرف و
آنطرف می انداختید ،و این منایش اتن را در آوان جام هجاین فوتبال به نرش رساندید .در حالیکه ورزش فوتبال اصو ًال در اسالم جایز
است ،که [ابعث تندرس یت] و رفع فشارهای رواین میگردد .شام بر اجساد و رسهای بریده متسخر و اس تهزاء منودید ،و این معل اتنرا از
پایگاهی نظامی که در سوریه حتت اداره شام بود به نرش رساندید .شام اب به نرش رساندن اعامل وحش یانه خود – که آنرا به انم اسالم
مسمی ساخته اید – به مهه آن افرادیکه دنبال فرصیت بودند ات اسالم را دین وحشت بنامند زمینه خویب را همیا ساختید .و شام به
هجانیان دلیل روشن برای بدانم منودن اسالم دادید ،درحالیکه اسالم از اینگونه اعامل و کردار پاک است و برعکس اینگونه اکرها را
حرام مشرده است.
 .33نسبت دادن اعامل زشت به خداوند حتت انم تواضع :
بعد از به اسری درآوردن رسابزان سوری که مربوط به فرقه  37ام در شامل رشق سوریه بودند ،شام آهنا را اب س می خاردار
پیچاندید و رسهای شانرا اب اکرد بریدید ،و نوار تصویری این معل خود را در انرتنت به نرش سپردید .در آن نوار تصویری شام گفتید« :
ما برادران شام ،رسابزان خالفت اسالمی هستمی .خداوند ما را ،اب نصیب گردانیدن فتح فرقه  ،37به فضل خود و ایری خود برتری
داده است – نصیت از جانب خدا .ما به خداوند از طاقت و تواانیی خود پناه می برمی .ما به خداوند از سالح ها و آماده ابش بودن
خود پناه می برمی » .شام این جرم بزرگ را به خداوند س بحانه و تعایل نسبت دادید ،و چنان وامنود ساختید که گوای از خود تواضع و
شکس تگی نشان میدهید .ولیکن خدای تعایل می فرماید « :و چون معل رشمنایک اجنام دهند میگویند "پدران خود را به این (معل) ایفته
امی و خداوند ما را به این امر کرده است ".بگو(" :خنری) خداوند هرگز به (معیل) رشمناک امر منیکند .آای شام در شأن خداوند چزیی را
میگویید که منیدانید؟!" » (الاعراف.)82 :
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 .81ویران کردن قربها و زایرهتای انبیاء و احصاب کرام :
شام قربهای انبیاء و احصاب کرام را انفجار دادید و از بنی بردید .موضوع قبور موضوع اختالیف بنی علامست ،اما در هر حالیت
جایز نیست که تربت انبیاء و احصاب منفجر و منهدم گردند و اجساد شان از بنی برده شوند ،چنانکه جایز نیست که اتکهای انگور را
آتش بزنمی به هبانه اینکه یک تعداد مردم از آن رشاب می سازند .خدای تعایل می فرماید ... « :آاننیکه در اکرشان حقیقت را درایفتند
گفتند" :یقین ًا بر (غار) ایشان مسجدی بسازمی" » (الکهف)83 :؛ و «  ...و (گفتمی) از مقام ابراهمی مناز گاهی بگریید( » ...البقره:
 .)381مهچنان پیامرب صیل هللا علیه وسمل فرمود « :پیش از این ،من شام را از زایرت کردن قربها منع کرده بودم ،و [اما حایل] به محمد
برای زایرت منودن قرب مادرش اجازه داده شد ،پس [بعد ازین] قربها را زایرت کنید زیرا شام را به اید آخرت می اندازد » 49.زایرت
قبور مردم را به فکر مرگ و آخرت می اندازد؛ خداوند متعال می فرماید « :حرص افزوین (در مال و ثروت) شام را (از آخرت) غافل
گردانید .ات اینکه قربها را دیدید » (التاکثر.)8-3 :
رهرب پیشنی شام ،ابومعر بغدادی ،گفت « :به عقیدۀ ما ،ویران منودن و از میان برداشنت متامی مظاهر رشک و حرام منودن هر
وس یهل ایکه به آن ابجنامد واجب است .چنانکه مسمل در حصیح خود از ایب الهیاج الاسدی روایت میکند که عیل بن ایب طالب ریض
هللا عنه گفت" :آای به شام خرب ندمه که ایشان [یعین پیامرب] صیل هللا علیه وسمل مرا برای کدام اکر گامشت؟ (ات) هیچ بیت را نگذارم
مگر ویران شده و هیچ قرب بلندی را نگذارم مگر مهسطح زمنی » ".اگر گریمی که ادعای شام درست ابشد ،این حدیث به قبور انبیاء و
احصاب ارتباط منی گرید ،زیرا احصاب در مورد دفن کردن رسول هللا مبارک و دو ایرش – ابو بکر صدیق و معر فاروق ریض هللا عنهام
– در جایی که مهجوار مسجد نبوی بود اتفاق نظر داشتند.
 .83قیام کردن در مقابل فرمانروا :
قیام کردن و برخاسنت در مقابل فرمانروا و حامک که به کفر آشاکر (« الکفر بواح ») حمکوم نشده نباشد – یعین کفری که
خودش به رصاحت به آن اعرتاف کند و متامی مسلامانن در مورد اکفر بودن او موافقت داش ته ابش ند – و از برپا داشنت مناز منع نکند
جایز نیست .ثبوت آن در الکم خداوند جل جالهل است که می فرماید « :ای مؤمنان! خدا را فرمان برید و پیامرب را فرمان برید ،و
کساین از قوم خود را (فرمان برید) که اویل الامر شامیند( » ...النساء .)13 :و پیامرب صیل هللا علیه وسمل فرمود « :بش نوید و فرمان
برید حیت اگر یک حبشی که رسش به اندازه یک کشمش ابشد بر شام گامش ته شود » 50.او صیل هللا علیه وسمل مهچنان گفت« :
هبرتین فرماندهان شام آهنایند که شام آهنا را دوست دارید و آهنا شام را دوست دارند ،کسانیکه بر شام درود میفرستند و شام بر آهنا درود
میفرستید .و بدترین فرماندهان شام آهنا اند که شام از آهنا نفرت دارید و آهنا از شام نفرت دارند ،و شام بر آهنا لعنت می فرستید و آهنا بر
شام لعنت می فرستند » .پرس یده شد « :آای ما آهنا را اب مششری از پا درنیاورمی؟ » پیامرب فرمود « :خنری ،ات زمانیکه آهنا در میان شام مناز
را برپا میدارند .اگر در وجود شان چزیی نفرت آوری را دیدید ،معل و کردار شانرا بد ببینید ،و از پریوی آهنا رس ابز مزنید » 5١.و اما
در ارتباط اب فرمانروای فاسق ای فاسد ،او ابید از جانب « اهل احلل و العقد » – یعین کساین که صالحیت گامشنت و برداشنت خلیفه
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این حدیث را مسلم در صحیح خود (شماره  ،)977ترمذی (شماره  )1152و دیگران روایت نموده اند.
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روایت از بخاری در کتاب االذان (شماره .)693
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روایت از مسلم در کتاب االماره (شماره .)1255
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را به منایندگی امت و ملت دارند – خلع قدرت شود ،و این اکر – ات حد ممکن – بدون فتنه انگزیی ،شورش مسلحانه ای خونریزی
اجنام شود .اما نباید قیام مسلحانۀ مردمی در مقابل فرمانروا صورت گرید .جایز نیست که در مقابل کیس که حیت اگر رشیعت را ای
قسمیت از آنرا تطبیق منی کند قیام مردمی شود ،زیرا خداوند جل جالهل می فرماید ... « :کسانیکه مطابق بأچنه خدا فرو فرس تاده حمک
نکنند ،مه ایشان اند اکفر » (املائده)22 :؛ «  ...و کسانیکه مطابق به آچنه خداوند فرو فرس تاده حمک نکنند ،مه ایشان اند س متگر »
(املائده)21 :؛ و «  ...کس یکه به آچنه خداوند فرو فرس تاده است حمک نکند ،مه ایشان اند فاسق » (املائده .)27 :پس کساین که
رشیعت را معیل منی سازند به سه درجه تقس می می گردند :اکفر ،فاسق و ظامل .کیس که رشیعت را به لکی در رسزمنی اسالمی منع می
کند اکفر است ،و کیس که قسمیت از آنرا تطبیق منی کند ای تنها اهداف معومی رشیعت را تطبیق می کند فاسق ای ظامل است .در بعیض
کشورها ،تطبیق احاکم رشعی تنها به مسائل حامکیت میل – هجت برقراری و حفظ امنیت – حمدود شده است ،و این جواز دارد.
خالصه ،ابن عباس 5٢ریض هللا عنه می گوید که کیس که رشیعت را معیل منی سازد فاسق ظامل است ،اما اکفر نیست ،و در مقابل او
نباید قیام شود .ابن عباس نزی میگوید که حتت حمکروایی قرار گرفنت کیس که خداوند آنرا مقرر نکرده ابشد « کفر بدون کفر » است ،و
گفت « :این آن کفری نیست که اب خود می برند؛ این آن کفری نیست که کیس را از ملت اسالمی دور سازد» .
 .88خالفت :
علامی اسالم اتفاق نظر دارند که « خالفت » یک امر واجب بر امت اسالمیست .از سال 3382م بدینسو امت اسالمی
خالفیت نداش ته است .اما خالفت جدید اجامع لکی از جانب متامی مسلامانن میخواهد ،و نه از جانب یک گروه کوچکی که از یک
گوشۀ هجان و منطقه خایص رس برآورده ابشد .معر فاروق ریض هللا تعایل عنه گفته است « :کیس که بدون مشوره اب مسلامانن اب
خشیص بیعت می کند خود را ابزی داده است ،پس نه او و نه خشیص که به او بیعت منوده پریوی شوند ،زیرا او جان هردو را به خطر
انداخته است » 5٣.اعالم خالفت بدون اجامع مسلامانن فتنه انگزیی است ،زیرا این اکر ابعث میشود که بیشرتین مسلامانین که آنرا
اتئید نکرده اند خارج از خالفت ابیق مبانند .مهچنان این اکر ابعث بروز خالفت های متعدد گردیده و ابعث بیشرت شدن فتنه در میان
مسلامانن میگردد .آغاز این فتنه هامن بود که علامی اهل تسنن در موصل به شام بیعت نکردند و شام آهنا را کشتید.
شام در بیانیۀ خود خسنان ابوبکر صدیق (رض) را نقل منودید که « من بر شام والیت داده شده ام ،ولیکن از شام هبرت نیس مت.
» پرسش اینجاست که یک به شام والیت را بر امت داده است؟ آای این لشکر خوداتن بوده است؟ پس اگر مهینطور بوده ابشد ،پس
گروهی نه بیشرت از چند هزار تن خود را بر بیشرت از یک و نمی میلیارد مسلامن روی زمنی حامک مقرر منوده است؟ چننی ادعایی بر یک
اس تدالل فاسد منطقی اس توار است اینکه "تنها ما مسلامن هستمی و ما تصممی می گریمی که خلیفه یک ابشد .ما یکی را انتخاب منوده امی،
پس هریک که خلیفۀ ما را قبول ندارد مسلامن نیست ".در این حالت ،این خلیفه از یک رهرب گروهی که بیشرت از  33درصد مسلامانن
را غری مسلامن می انمد بیش نیست .از طرف دیگر ،اگر تو به یک و نمی میلیارد نفری که خود را مسلامن می انمند اعرتاف داری ،پس
چرا در مورد به اصطالح خالفت خود اب آهنا مشوره نکردی؟ پس تو دو راه [برای جواب] داری :ای به مسلامن بودن آهنا موافقت کین
درحالیکه آهنا ترا حبیث خلیفه شان قبول نکرده اند – که در آنصورت تو خلیفه شده منی تواین؛ – ای اینکه آهنا را مسلامن قبول نکین و
52

این را حاکم در المستدرک علی الصحیحین (ج 2ص )322نقل می کند.
53
بخاری این را در کتاب الحدود ( )6231روایت نموده است.
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در اینصورت تعداد کساین که [به نظر شام] مسلامن اند جز گروهی اندیک بیش نیستند و نیازی به خلیفه ندارند ،پس چرا امس « خلیفه
» را باکر می برید؟ در حقیقت ،خالفت ابید از اجامع مهه ممالک اسالمی ،شوراهای علامی اسالمی در آن کشورها و متامی مسلامانن
روی زمنی بوجود آید.
 .81منسوب بودن به ملیت ها :
شام در یکی از بیانیه های خود گفتید که « سوریه از سوری ها نیست و عراق از عرایق ها نیست » 54.در عنی خسرناین،
شام از متامی مسلامانن هجان دعوت منودید که به رسزمنی های حتت نفوذ "دولت اسالمی" در عراق و شام هماجرت کنند .اب چننی
اکری ،شام حقوق ،دارایی ها و منابع این دو کشور را گرفته و به مردمی توزیع می کنید که به این دو رسزمنی بیگانه استند ،اب آنکه از
یک دین می ابش ند .این عین ًا هامن اکریست که ارسائیل اجنام داد ،زمانیکه از متامی هیوداین دعوت منود که به فلسطنی هماجرت کنند؛
فلسطینیان را خارج ساختند و آهنا را از حقوق و زمینهای آابیی ایشان حمروم کردند .در این اکر ،عدالت کجاست؟
خالصه اینکه « :وطن دوس یت » تعالمی و احاکم اسالمی را نقض منی کند ،بلکه برعکس آمده است که « حب الوطن من
الامیان » (یعین میهن دوس یت از امیان است) .در حقیقت ،وطن دوس یت در طبیعت و هناد انسان هنفته است ،و مسمل است که از
مجلۀ سنت پیامرب اکرم یکی مه وطن دوس یت می ابشد .رسول هللا صیل هللا علیه وسمل خطاب به مکه گفت « :چه زمنی خویب اس یت،
و چقدر برای من دوست داشتین اس یت؟! اگر قوم من مرا وادار به ترک کردن منی کردند ،هیچگاهی به جای دیگری زندگی منی
گزیدم » 55.شواهد زایدی در قرآن و سنت در مورد وطن دوس یت و خود را منسوب دانسنت به وطن آمده است .خداوند جل جالهل
در قرآن جمید می فرماید « :اگر ما به ایشان (به مانند امت های پیش) امر میکردمی که خود را بکش ید ای از وطن خود بریون شوید،
این اکر را منی کردند مگر عدۀ حمدودی از ایشان( » ...النساء .)11 :امام خفرادلین رازی در تفسری این آیت نوش ته است « :بریون
شدن از وطن برابر است اب کشنت خویش » 56.و از انس ابن مالک (رض) روایت است که پیامرب صیل هللا علیه وسمل « زمانیکه
دیوار های مدینه را ،حنی برگشت از سفر ،می دیدند ،رفتار اشرت خود را زایدتر می ساختند .ای اگر بر اس یب سوار می بودند ،او را از
برای حمبت [به مدینه] تندتر می راندند » 57.حافظ ابن جحر می گوید « :این حدیث بر فضیلت داشنت مدینه و بر مرشوع بودن
وطندوس یت و دلتنگی کردن برای وطن داللت دارد» 58.
 .82جهرت :
شام از متامی مسلامانن هجان دعوت منودید که به رسزمنی های حتت سلطۀ "دولت اسالمی" در عراق و شام هماجرت
کنند 59.ابو مسمل الکندی ،یکی از رسابزان "دولت اسالمی" ،گفت « :بیایید و اب ما بپیوندید ،پیش از آنکه درها بس ته شوند» .
60

54

این گزارش بتاریخ  2112/7/1در صفحه انترنتی بی بی سی به نشر رسید.
55
روایت از ترمذی در کتاب المناقب ( )3926و ابن حبان در صحیح اش (ج 9ص.)23
56
تفسیر « مفاتیح الغیب » فخرالدین رازی (ج 15ص )515در تفسیر آیت  75سوره انفال.
57
بخاری این را در کتاب الحج ( )1226روایت می کند.
52
در « فتح الباری شرح صحیح بخاری » (ج  3ص .)621
59
این گزارش بتاریخ  2112/7/1در صفحه انترنتی بی بی سی به نشر رسید.
61
او در یکی از ویدیوها برای استخدام کردن ظاهر شد که توسط حیات میدیا سنتر در ماه آگست /اوت  2112به نشر رسید.
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کفایت می کند خسنان حرضت محمد صیل هللا علیه وسمل را تکرار کنمی که فرمود « :بعد از فتح (مکه) ،دیگر جهریت نیست .اما هجاد و
نیت (هجاد) ابیق می مانند .و زماین که به جنگ فرا خوانده می شوید ،حرکت کنید» 6١.

پااین خسن
خالصۀ گفتار ما اینست که خداوند جل جالهل خود را « همرابن ترین همرابانن » ( َآ ْر َح ُم َّالرامح َنی) توصیف کرده است .انسان
را از رمحت خویش آفرید .خدای عزوجل در قرآن جمید می فرماید( « :خداوند) رمحن (است که) قرآن را تعلمی داد .انسان را آفرید »
(الرمحن .)1-3 :و خداوند س بحانه و تعایل انسان را از رمحت خود آفرید ،چنانکه گفت « :و اگر پروردگارت میخواست ،مردم را امیت
واحد میگردانید ،ویل ایشان مهواره در اختالفند .جز کسانیکه خداوند بر آهنا رمح کند و به مهنی (مقصد) ایشان را آفرید( » ...هود:
 .)333-332و از نقطه نظر لغوی ،لکمه « مهنی » ( ََّل ََٰل) به آخرین امس قبیل اشاره می کند و آن « رمح » است و نه « اختالف» .
این رآی ابن عباس (رض) است که گفت « :آهنا را از برای رمحت آفرید» 6٢.
نیکوترین و سامل ترین ش یوۀ درایفت این رمحت از طریق عبادت است .خداوند متعال می فرماید « :جن و انس را نیافریده ام
مگر برای اینکه مرا پرستش کنند » (اَّلارایت .)11-13 :عبادت کردن به خداوند به معین منت گذاشنت بر او تعایل نیست ،بلکه قُوت
[دل] بنده است ،چنانکه فرمود « :من از ایشان روزی منی خوامه ،و نه از آهنا میخوامه ات مرا طعام بدهند .حقا که خداوند خودش
روزی دهنده (و) صاحب نریوی اس توار است » (اَّلارایت .)12-17 :افزون بر آن ،خداوند س بحانه و تعایل قرآن را رمحیت از جانب
خود فرس تاد « :و قرآن را که برای مسلامانن شفا و رمحت است (مرحهل مبرحهل) انزل میکنمی( » ...الارساء .)28 :پس دین اسالم
رمحت است و صفاتش [نزی] رمحت است .پیامرب صیل هللا علیه وسمل ،که مرمحیت برای هجانیان فرس تاده شده بود ،برخورد و رفتار یک
خشص مسلامن را اب مردم چننی خالصه منوده گفت « :آنکه رمح نکند ،ابالیش رمح منی شود» 6٣؛ و گفت « :رمح کنید ات مورد رمح قرار
گریید » 64.اما چنانکه به نظر می رسد ،شام دین اسالم را به حیث یک دین یب رمحی ،وحش یگری ،شکنجه و قتل به تفسری گرفته اید.
و چنانکه توضیح داده شد و روشن گردید ،این خطای بزرگیست و توهنی است به اسالم ،به مسلامانن و به متام هجان.
بر کردار و افعال خود دوابره غور و تأمل کنید ،از آهنا دست برکش ید ،توبه کنید ،به دیگران رضر مرسانید ،و به دین رمحت
ابز گردید! خداوند س بحانه و تعایل می فرماید « :بگو "ای بندگان من ،که بر خود س مت کرده اید از رمحت خدا ،ان امید نشوید .بیگامن
خداوند مهه گناهان را می آمرزد .بیگامن مه اوست آمرزگار (و) همرابن" » (الزمر.)11 :

و خداوند داانتر است!
 82شهریور /سنبهل  3131هـ ش
61

روایت از بخاری در کتاب الجهاد (شماره .)2723
62
مراجعه شود به تفسیر « مفاتیح الغیب » فخرالدین رازی (ج  12ص .)212
63
این را بخاری در کتاب االدب (شماره  )5997و مسلم در کتاب الفضائل ( )2312روایت کرده اند.
64
احمد این را در مسند خود (ج  2ص  )161روایت نموده است.
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خسن حرضت عیل ابن ایب طالب کرم هللا وهجه
نُعمی ابن حامد در کتاب خود بنام « الفنت » روایت می کند که خلیفۀ چهارم اسالم ،عیل ابن ایب طالب کرم هللا وهجه ،گفت:
اگر بریق های س یاه را دیدید ،در هرجاییکه ابش ید مبانید ،و دست و پای خود را حرکت مدهید.
هامنست که گروهی ضعیف و انچزیی ظهور می کند .قلب های شان مانند پارچه های بزرگ آهن
است .آهنا دارای دولت می ابش ند .به معاهدات و به پامیهنای خود اس توار منی ابش ند .آهنا به حق
دعوت می کنند ،اما اهل حق نیستند .انهمای شان کنیت شان است ،و نسب هایشان از قریه های
شان گرفته می ابشد .مو های شان مانند مو های زانن افتاده و دراز می ابشد .این حالت ات زماین ادامه
65
می ایبد که در بنی خود به اختالف ابفتند .پس از آن ،خداوند حق را به کیس که خبواهد می دهد.
مردم می پرس ند که آای این الکم عیل ابن ایب طالب کرم هللا وهجه – که توسط اس تاد امام خباری ،یعین نُعمی بن حامد ،در «
کتاب الفنت » حدود  3811سال قبل روایت شده است – به "دولت اسالمی" اشاره دارد؟
آای می توان این روایت را به گونۀ زیر تفسری و تفهمی منود؟
« اگر بریق های س یاه را دیدید »  :درفش های "دولت اسالمی" س یاه استند.
« در هرجاییکه ابش ید مبانید »  :یعین ،ای مسلامانن ،به جای خود بپائید و به سوی آهنا هماجرت نکنید.
« و دست و پای خود را حرکت مدهید »  :یعین به آهنا مکک مایل ای مکک جنیس نکنید.
« هامنست که گروهی ضعیف و انچزیی ظهور می کند »  :منظور ضغیف بودن در معرفت دین ،اخالق اسالمی و حراست
از دین است.
« قلب های شان مانند پارچه های بزرگ آهن است »  :یعین آهنا اسریان را به یب رمحی می کش ند و مردم اب خست دیل
شکنجه می کنند.
« آهنا دارای دولت می ابش ند »  :در طول تقریب ًا یک قرن ،هیچ کیس دعوای خالفت اسالمی را نکرده است جبز "دولت
اسالمی" در عراق و شام.
« به معاهدات و به پامیهنای خود اس توار منی ابش ند » " :دولت اسالمی" به تعهدی که اب قوم شعیطات بس ته بود وفا نکرد،
و بعد از آنکه آهنا اب "دولت اسالمی" بیعت منودند "دولت اسالمی" صدها تن از آهنا را کشت .مهچنان خربنگاران را کش ته
اند.
65

روایت از نعیم بن حماد در کتاب الفتن ،حدیث شماره .573
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« آهنا به حق دعوت می کنند » " :دولت اسالمی" گوای به اسالم دعوت می کند.
« اما اهل حق نیستند »  :اهل حق اب رمح و همرابن استند ،چنانکه پیامرب صیل هللا علیه وسمل گفت « :رمح کنید ات مورد
رمح قرار گریید» .
« انهمای شان کنیت شان است »  :مانند ابو محمد ،ابو مثین ،ابو مسمل ،و امثاهلم.
« و نسب هایشان از قریه های شان گرفته شده می ابشد »  :مانند البغدادی ،الزرقاوی ،التونیس ،المیین ،و الکندی.
« مو های شان مانند مو های زانن افتاده و دراز می ابشد »  :رسابزان "دولت اسالمی" دقیق ًا مهینطور موی دارند.
« ات در بنی خود به اختالف ابفتند »  :مانند اختالیف که بنی "دولت اسالمی" و شاخۀ اویل آن یعین القاعده ای جبهة النصة
در سوریه به میان آمده است .جنگ بنی این دو گروه ابعث کش ته شدن حدود ده هزار تن در یک سال گردید.
« پس از آن ،خداوند حق را به کیس که خبواهد می دهد »  :از طریق بیان اسالمی درست و حصیح (مانند این انمۀ
رسگشاده).

خداوند س بحانه و تعایل گفتار لقامن حکمی را در قرآن چننی بیان می کند:
« ای پسک من ،اگر (خصلت که اجنام می دهی) به اندازه دانه ای از خَردیل ابشد و بر رس الخ کوهی ای بر فراز آسامهنا ای در قعر
زمنی قرار داش ته ابشد خداوند آنرا می آورد ،حقا که خداوند به امور دقیق (و پنهان) آگاه و اب خرب است( » .لقامن)31 :
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فهرست  381تن از علامی اسالمی که ایل اترخی  82شهریور /سنبهل  3131هـ ش در پای این انمه امضاء
منوده اند در س ند عریب این انمه گنجانیده شده است ،که در نشاین زیر قابل درایفت است:
http://www.lettertobaghdadi.com/pdf/Booklet-Arabic.pdf
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