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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

محمد احسان پنجشیری

۲۰۲۱/۰۱/۱۲

آیا جنگ با باغیان واجب است؟
جمهور علماء معتقد اند جنگ به اهل باغی که در مقابل مسلمانان خروج کرده اند ،البته بعد از دعوت آنها به صلح و
سازش ،قبول نکردن صلح از جانب آنها و ادامه دادن شان به سرکشی و ستم خود واجب است ،زیرا که خداوند
متعال در این مورد چنین می فرماید:
ترجمه :هرگاه دو گروه مسلمانان با هم به جنگ پرداختند در میان آنها صلح برقرار کنید ،اگر یکی از آنها در حق
دیگری تجاوز کردند و ستم نمودند (و صلح را نپذیرفتند) به آن دسته که ستم میکنند و تعدی میورزند بجنگید تا
زمانیکه بسوی اطاعت از فرمان خدا برگردند و حکم خداوند(ج) را بپذیرند اگر برگشت نمودند فرمان خدا(ج) را
قبول کرد ،در میان آنها به عدالت صلح را برقرار سازید در اجرای مواد و انجام شرایط عدالت بکار ببرید چرا که
خداوند(ج) عادالن را دوست دارد .سوره حجرات آیه (.)8
دالیل جمهور علماء:
جمهور علماء در مورد وجوب جنگ با باغیان به چند دلیل استدالل کرده اند ،که به اختصار به ذکر آن میپردازیم:
ترجمه(:پس جنگ کنید همراه کسانانیکه بغاوت میکنند تا آنها رجوع کنند به سوی امر خدا(ج) .سوره حجرات آیه
(.)8
ـ حدیث شریف(:در آخر زمان گروهی به وجود خواهند آمد تازه به دوران رسیده و کم خرد ،قرآن هم میخوانند ایمان
شان از گلویشان فراتر نمی رود ،همانند تیری که از هدف میگذرد ،از دین بیرون میروند ،پس هر جا که آنها را
دیدید آنان را بکشید که در کشتن آنها برای قتل شان در روز قیامت اجر بزرگی است) .متفق علیه.
ـ ترجمه حدیث شریف :در میان امت من اختالف و تفرقه پیش خواهد آمد ،گروهی قول نیک بر زبان میآورند ،اما
عمل سوء و بد دارند و همچون تیری که از هدف میگذرد از دین خارج میشوند و فقط وقتی برمیگردند که تیر رها
شده به عقب بر گردد ،آنها بدترین مردم هستند" .احکام قرآن جصاص ج  3ص ."400
همچنین اسالم مسلمانان را با ایستادهگی در برابر ظلم ،طغیان  ،بغاوت و تجاوز از هر جا که باشد ،دعوت کرده و
مومن را به برقراری سازش میان گروه درگیر و متخاصم نموده است.
مردم َ
اما اگر صلح سودمند واقع نشد و دعوت با آشتی ثمره در پای نداشت ،با گروهی باغی جنگ صورت گیرد و باالی
شان فشار وارد شود تا به حکم خدا برگشته رهیاب شوند.
کامالً هویدا است که گروه طالبان یک گروه باغی بوده تمامی اعمال کردار ،گفتار و روش آنها کامالً در تضاد و
تقابل با قرآن و سنت بوده است.
طالبان در طول سه دهه اخیر جنگ خانمانسوز و ویرانگر با ارتکاب جنایات و انجام اعمال تروریستی و تخریبی
و با سوء استفاده از نام دین و شریعت ملت مظلوم و درد دیده ما را به خاک و خون کشانیده که این عمل آنان مورد
خشم و غضب خداوند(ج) قرار گرفته در دنیا خوار و ذلیل و در آخرت به کیفر اعمالشان خواهند رسید که بدون شک
اعمال باداران آنان در حقیقت جنایاتی است نابخشودنی و خداوند(ج) متجاوزان و ظالمان را نمی بخشد.
با احترام
محمد احسان پنجشیری

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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