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یادآوری
پس از نابودی خالفت اسالمی در سال 1342هـ.ق مطابق 1924م مسلامنان در
وضعیت بدتر از یتیامن قرار دارند .در صبحگا ِه سوم مارچ 1924م ،مصطفی کامل
یهودیاالصل ماسونی و مزدور انگلیس ،خالفت اسالمی را نابود کرد.
قرار بود امت مسلمه در مقابل این مزدور خائن که دار اسالم را به دار کفر تبدیل کرد
و بزرگترین آرزویی دیرینهای کفار را تحقق بخشید ،اسلحه بکشند؛ اما امت مسلمه از
این کار غافل شده و در وضعِ وحشتناکی از انحطاط قرار گرفتند .جنایات ادامه پیدا کرد
و کفار نفرتانگیز ،کشورهای اسالمی و امت اسالمی را در قبضه خود گرفته و آنان را به
اجزای مختلف تقسیم منودند .آنان امت واحد را به اقوام ،نژادها و جناحهای مختلف
تقسیم کردند و کشور واحد را به چندین کشور تجزیه منوده و میانشان مرزها و سدهای
ایجاد کردند .بهجای یک خالفت واحد ،دهها دولت بیارزش را ایجاد منوده و ُحکام
مزدور را جهت اجرای دستورات خود در این کشورها حاکم ساختند.
آنان رشیعت اسالمی را از قضاوتهای اقتصادی ،روابط بیناملللی ،معامالت داخلی
و قضا ،بیرون ساخته و دین را از دولت جدا کردند و هامنند نرصانیت ،آن را در بعضی
از عبادات و حاالت فردی محصور ساختند .بعدازآن ،به نابودسازی حضارت اسالمی
و جایگزینی آن با افکار و حضارت غربی پرداختند .درنتیجه آنان تا حد زیادی در
گمراهسازی و دور منودن مسلامنان از حقیقت اسالم و زیبا جلوه دادن مفاهیم غربی و
مقیاسهای اخالقی آن ،موفق شدند.
اما حکمت الله سبحانه وتعالی در اوج کامل بوده و ارادهای وی جل جالله غالب
است .خواست او سبحانه وتعالی این بود که امت مسلمه دوباره بیدار گردیده و به پا ایستد
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و بداند که تنها و تنها نجاتش در تأسیس مجدد خالفت اسالمی بر منهج نبوت خواهد بود.
از جمل ه اساسات اسالم ،مهمترین آن عقیدهی اسالمی میباشد که خالفت اسالمی
هم شامل آن است .بدون خالفت اسالمی ،کشورها ازهمگسسته و امت متفرق باقی خواهند
ماند .بدون خالفت اسالمی کشورهایی کفری باالی ما حکم رانده و داراییهای ما را به
یغام میبرند و تخم بدبختی را در میان ما بذر میمنایند .در عدم موجودیت خالفت،
یهود ،مقدسات ما را به ترصف درآورده و ما را نابود و ذلیل خواهد ساخت.
بدون خالفت ،امت مسلمه در بوسنیا ،چچین ،فلسطین ،لبنان ،کشمیر و دیگر اطراف
دنیا به قتل میرسند و مساجدشان منهدم گردیده و عزتشان لطمه خواهد خورد؛ ولی هیچ
پناهگاهیِ نخواهند داشت .بدون خالفت و تالش مجدد برای تأسیس آن ،مسلامنان گنهکار
و مورد خشم الله قرار خواهند گرفت؛ ولو روزه بگیرند ،مناز بخوانند ،حج کنند و زکات
دهند .بنا ًء امروز اقامهی خالفت ،با متام توان و رسعت فرض عین محسوب میگردد.
ای مسلامنان! بیایید تا به این ندای پروردگارتان لبیک بگویید:

حيِيك ُْم﴾ [انفال آیه]24 :
﴿يَا أَيُّ َها الَّ ِذي َ
اس َتجِ ي ُبوا لِلَّ ِه َولِل َّر ُسولِ إِ َذا َد َعاك ُْم لِ َم يُ ْ
ن آ َم ُنوا ْ

ترجمه :ای مومنان! دعوت الله و رسولش را اجابت کنید هنگامیکه شامرا بهسوی
چیزی میخواند که شامرا حیات میبخشد!

2

وجوب ُحکم مبا أنزل الله
و وجوب تنها َحکَم قرار دادن رشیعت اسالمی
(سیادت برای رشیعت است ،نه برای مردم)
الله سبحانه وتعالی میفرماید:

﴿أَل َْم تَ َر إِ َ
ن يَ ْز ُع ُمونَ أَنَّ ُه ْم آ َم ُنوا بِ َا أُنز َِل إِلَ ْيكَ َو َما أُنز َِل ِمن َق ْبلِكَ يُرِيدُونَ أَن
ل الَّ ِذي َ
ل الطَّاغ ِ
حاكَ ُموا إِ َ
ُوت َو َقدْ أُ ِم ُروا أَن يَكْ ُف ُروا ِب ِه َويُرِيدُ الشَّ ْيطَانُ أَن يُ ِضلَّ ُه ْم ضَ َل ًل بَ ِعيدًا
يَ َت َ

ل َما أَن َز َل اللَّهُ َوإِ َ
ل ال َّر ُسولِ َرأَ ْي َ
﴿َ ﴾٦٠وإِ َذا ِق َ
ني َي ُصدُّونَ عَنكَ
ت الْ ُم َنا ِف ِق َ
يل لَ ُه ْم تَ َعالَ ْوا إِ َ ٰ
صدُودًا﴾ [نساء ]61-60:
ُ

ترجمه :آیا ندیدی کسانی را که گامن میکنند به آنچه (از کتابهای آسامنی که) بر

تو و بر پیشینیان نازلشده ،ایامن آوردهاند ،ولی میخواهند برای قضاوت نزد طاغوت

و حکّام باطل بروند؟! بااینکه به آنها دستور دادهشده که به طاغوت کافر شوند .ا ّما
شیطان میخواهد آنان را گمراه کند و به بیراهههای دوردستی بیفکند.

و میفرماید:

﴿ َوإِ َذا ُد ُعوا إِ َ
ِيق ِّم ْن ُهم ُّم ْعرِضُ ونَ ﴿َ ﴾٤٨وإِن َيكُن لَّ ُه ُم
حك َُم َب ْي َن ُه ْم إِ َذا َفر ٌ
ل اللَّ ِه َو َر ُسولِ ِه لِ َي ْ

ض أَ ِم ا ْرتَابُوا أَ ْم يَخَافُونَ أَن يَ ِ
ف ُقلُو ِبهِم َّم َر ٌ
يف اللَّهُ
ح َ
ح ُّق يَأْتُوا إِلَ ْي ِه ُم ْذ ِع ِن َ
ني ﴿ ﴾٤٩أَ ِ
الْ َ

ني إِ َذا ُد ُعوا إِ َ
ل اللَّ ِه
َعلَ ْيه ِْم َو َر ُسولُهُ ۚبَ ْل أُولَٰ ِئكَ ه ُُم الظَّالِ ُمونَ ﴿ ﴾٥٠إِنَّ َا كَانَ َق ْو َل الْمومن َ
حونَ ﴿َ ﴾٥١و َمن يُ ِطعِ
حك َُم بَ ْي َن ُه ْم أَن يَقُولُوا َس ِم ْع َنا َوأَطَ ْع َنا ۚ َوأُو َلٰ ِئكَ ه ُُم الْ ُم ْفلِ ُ
َو َر ُسولِ ِه لِ َي ْ
اللَّهَ َو َر ُسو َلهُ َو َيخ َ
ُم الْفَائِ ُزونَ﴾ [نور]52-48 :
ْش اللَّهَ َو َي َّت ْق ِه َفأُولَٰ ِئكَ ه ُ
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ترجمه :و هنگامیکه از آنان دعوت شود که بهسوی الله و رسولش بیایند تا در میانشان

داوری کند ،ناگهان گروهی از آنان رویگردان میشوند! ولی اگر حق داشته باشند (و
داوری به نفع آنان شود) با رسعت و تسلیم بهسوی او میآیند! آیا در دلهای آنان

بیامری است ،یا شکّ و تردید دارند ،یا میترسند الله و رسولش بر آنان ستم کنند؟!

نه ،بلکه آنها خودشان ستمگرند! سخن مومنان ،هنگامیکه بهسوی الله و رسولش
دعوت شوند تا میان آنان داوری کند ،تنها این است که میگویند« :شنیدیم و اطاعت

کردیم!» و اینها هامن رستگاران واقعی هستند .و هر کس الله و رسولش را اطاعت
کند ،و از الله برتسد و از مخالفت فرمانش بپرهیزد ،چنین کسانی هامن پیروزمندان
واقعی هستند!

و میفرماید:

ف أَنف ِ
ُسه ِْم َح َر ًجا
ج َر بَ ْي َن ُه ْم ثُ َّم َل يَجِ دُوا ِ
يم شَ َ
﴿ف ََل َو َربِّكَ َل يُ ْؤ ِم ُنونَ َح َّت ٰى يُ َ
حكِّ ُموكَ ِف َ
يم﴾ [نساء]65 :
ِّم َّم قَضَ ْي َ
ت َويُ َسلِّ ُموا ت َْسلِ ً

ترجمه :به پروردگارت سوگند که آنها مومن نخواهند بود ،مگر اینکه در اختالفات

خود ،تو را به داوری طلبند؛ و سپس از داوری تو ،در دل خود احساس ناراحتی نکنند
و کامالً تسلیم باشند.

و میفرماید:
ُم الْكَا ِف ُرونَ﴾ [مائده]44 :
حكُم بِ َا أَن َز َل اللَّهُ َفأُولَٰ ِئكَ ه ُ
﴿ َو َمن ل َّْم َي ْ

ترجمه :و هر کس به احکامی که الله نازل کرده حکم نکند ،کافر است.
و میفرماید:
ُم الظّاملون﴾[مائده]45:
حكُم بِ َا أَن َز َل اللَّهُ َفأُولَٰ ِئكَ ه ُ
﴿ َو َمن ل َّْم يَ ْ

ترجمه :و هر کس به احکامی که الله نازل کرده حکم نکند ،ستمگر است.
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و میفرماید:

حكُم بِ َا أَن َز َل اللَّهُ َفأُولَٰ ِئكَ ه ُُم الْف ِ
َاسقُونَ﴾ [مائده آیه ]47
﴿ َو َمن ل َّْم يَ ْ

ترجمه :و کسانی که بر طبق آنچه الله نازل کرده حکم منیکنند ،فاسقند.
و میفرماید:

﴿ َوأَنِ ا ْحكُم بَ ْي َن ُهم بِ َا أَن َز َل اللَّهُ َو َل تَ َّتب ِْع أَ ْه َوا َءه ُْم َوا ْح َذ ْره ُْم أَن يَ ْف ِت ُنوكَ َعن بَ ْع ِ
ض َما

أَن َز َل اللَّهُ إِلَ ْيكَ ۖ َفإِن تَ َولَّ ْوا فَا ْعل َْم َأنَّ َا ُيرِيدُ اللَّهُ أَن ُي ِصي َب ُهم ِب َب ْع ِ
ريا
ض ُذنُو ِبه ِْم ۗ َوإِنَّ كَ ِث ً
اس لَف ِ
ن ال َّن ِ
ن اللَّ ِه ُحك ًْم لِّ َق ْو ٍم
ِّم َ
ن ِم َ
ن َأ ْح َس ُ
جا ِهلِ َّي ِة يَ ْبغُونَ ۚ َو َم ْ
حك َْم الْ َ
َاسقُونَ ﴿ ﴾٤٩أَ َف ُ
يُو ِق ُنونَ﴾ [مائده]45-49 :

ترجمه :و در میان آنها [= اهل کتاب] ،طبق آنچه الله نازل کرده ،داوری کن! و از

هوسهای آنان پیروی مکن! و از آنها بر حذر باش ،مبادا تو را از بعض احکامی که خدا
بر تو نازل کرده ،منحرف سازند! و اگر آنها (از حکم و داوری تو) ،روی گردانند ،بدان

که الله میخواهد آنان را به خاطر پارهای از گناهانشان مجازات کند؛ و بسیاری از
مردم فاسقند .آیا آنها حکم جاهل ّیت را (از تو) میخواهند؟! و چه کسی بهرت از الله،
برای قومی که اهل یقین هستند ،حکم میکند؟!

و میفرماید:

ص ِ
الس ُب َل َف َت َف َّر َق ِبك ُْم َعن َسبِيلِ ِه ۚ َٰذلِك ُْم
اطي ُم ْس َت ِق ً
يم فَاتَّ ِب ُعو ُه ۖ َو َل تَ َّت ِب ُعوا ُّ
﴿ َوأَنَّ َٰه َذا ِ َ
صاكُم ِب ِه لَ َعلَّك ُْم تَ َّتقُونَ﴾ [انعام]153:
َو َّ

ترجمه :این را ِه مستقیم من است ،از آن پیروی کنید! و از راههای پراکنده (و انحرافی)
پیروی نکنید که شامرا از طریق حق ،دور میسازد! این چیزی است که الله شامرا به
آن سفارش میکند ،شاید پرهیزگاری پیشه کنید!
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و میفرماید:

اب َوتَكْ ُف ُرونَ ِب َب ْع ٍ
﴿ َأ َف ُت ْؤ ِم ُنونَ ِب َب ْع ِ
ي
ض ا ْل ِك َت ِ
ض ۚ ف ََم َج َزا ُء َمن يَ ْف َع ُل َٰذلِكَ ِمنك ُْم إِ َّل ِخ ْز ٌ
اب ۗ َو َما اللَّهُ ِبغَا ِفلٍ َع َّم تَ ْع َملُونَ﴾
ل أَشَ دِّ الْ َع َذ ِ
ِ
ف الْ َ
ح َيا ِة الدُّ نْ َيا ۖ َويَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة يُ َردُّونَ إِ َ ٰ
[بقره]85:

ترجمه :آیا به بعضی از دستورات کتاب آسامنی ایامن میآورید و به بعضی کافر
میشوید؟! برای کسی از شام که این عمل (تبعیض در میان احکام و قوانین الهی)
را انجام دهد ،جز رسوایی در این جهان چیزی نخواهد بود و روز قیامت به شدیدترین
عذابها گرفتار میشوند .الله از آنچه انجام میدهید غافل نیست.

و میفرماید:

﴿اتَّ ِب ُعوا َما أُنز َِل إِلَ ْيكُم ِّمن َّربِّك ُْم َو َل تَ َّت ِب ُعوا ِمن دُونِ ِه أَ ْولِ َيا َء ۗ َقلِ ً
يل َّما تَ َذكَّ ُرونَ﴾ [اعراف]3 :

ترجمه :از چیزی که از طرف پروردگارتان بر شام نازلشده ،پیروی کنید! و از اولیا و
معبودهای دیگر جز او ،پیروی نکنید! اما کمرت متذکّر میشوید!

و میفرماید:

يت لَك ُُم ْ
ِس َل َم ِدي ًنا﴾ [مائده]3 :
ت َعلَ ْيك ُْم نِ ْع َم ِتي َو َر ِض ُ
ْت لَك ُْم ِدي َنك ُْم َوأَتْ َ ْم ُ
﴿الْ َي ْو َم أَكْ َمل ُ
ال ْ

ترجمه :امروز کافران از (زوال) دین شام مأیوس شدند .بنابراین ،از آنها نرتسید! و از
(مخالفت) من برتسید! امروز دین شامرا کامل کردم و نعمت خود را بر شام متام منودم
و اسالم را بهعنوان دین (جاویدان) شام پذیرفتم.

رسولالله صلیالله علیه وسلم فرموده است:
َیس َعلی ِه أَ ْم ُرنَا َف ُه َو َردُّ( ».مسلم)
« َم ْ
ن َع ِم َل َع َم ًل ل َ

ترجمه :کسی کاری را انجام دهد که در آن امر ما نباشد ،مردود است.
فرموده است:
ن أَ ْح َ
َیس ِم ْنهُ َف ُه َو َردُّ( ».بخاری)
« َم ْ
دَث ِ
ف أَ ْم َرنَا َه َذا َما ل َ

ترجمه :هرکسی که در این امر ما (دین) چیزی وارد کند که از آن نباشد ،مردود است.
6

اساسات رشعی در نظام خالفت
ب
ن َم ْ
ن َس َن َ
میفرماید« :لَ َت َّتبِع َّ
ن کان قبلکُم ِش ْباً ِش ْباً َو ِذ َراعاً ِب ِذ َراعٍ ح ّتی لَ ْو َد َخلُوا ُج ْ
ح َر ضَ ٍّ
ول اللَّ ِه الیهود وال ّنصاری ؟ ق َ
تَبِع ُت ُموهم ُ ،قلْنا یا َر ُس ُ
َال َ :ف َمنْ( ».مسلم)

ترجمه :البته روش پیشینیان از امتها را پیروی خواهید کرد ،وجببهوجب و ذراع به
ذراع ،حتی اگر آنان به سوراخ سوسامری داخل شوند ،البته شام هم متابعت خواهید
کرد .گفتیم :یا رسولالله صلیالله علیه وسلم! مراد یهود و نصارا است؟ فرمود :پس
کی است؟

از ابن عباس رضی الله عنهام روایت است که رسولالله صلیالله علیه وسلم فرمود:
«کیف تسألون أهل الکتاب عن يشء وکتابکم أُنزل علی رسولالله صلیالله علیه وسلم،
أحدث تقرأونه محضا مل یشب( ».بخاری)

ترجمه :چگونه چیزی را از اهل کتاب میخواهید ،درحالیکه کتاب شام به رسولالله
صلیالله علیه وسلم نازل گردیده است؟ آخرین چیزی که خواندید اتفاق نیفتاد.

روایت است که رسولالله صلیالله علیه وسلم قسمتی از تورات را نزد عمر رضیاللهعنه
دید که آن را مطالعه میکرد .رسولالله صلیالله علیه وسلم خشمگین شده فرمود:
«أمل ِ
آت بها بیضاء نق ّیة ،ولو أدرکني أخي موسی ملا َو ِسعه إال اتّباعي»
(رواه أحمد والبزار وابن أيب شیبة)

ترجمه :آیا آن را واضح و روشن نیاوردم! حتی اگر برادرم موسی مرا درک میکرد،
چارهی جز پیروی مرا نداشت.

احمد و ترمذی و ابن جریر روایت میکنند که عدی بن حاتم طایی قبل از اسالم

آوردنش نزد رسولالله صلیالله علیه وسلم رفت .وی صلیالله علیه وسلم در حال خواندن
ُم َو ُر ْه َبانَ ُه ْم أَ ْر َبا ًبا ِّمن دُونِ اللَّ ِه﴾[توبه ]31:ترجمه( :آنها)
این آیه بود﴿:اتَّ َ
خ ُذوا أَ ْح َبا َره ْ

دانشمندان و راهبان خویش را معبودهایی در برابر الله قراردادند .عدی گفت :آنان را

منیپرستیدند .رسولالله صلیالله علیه وسلم الله فرمود« :بلی إنهم ح ّرموا علیهم الحالل
وأحلّوا لهم الحرام فاتّبعوهم فذلک عبادتهم إیاهم ».ترجمه :بله! آنان حرام را بر خود
حالل و حالل را بر خود حرام کردند و تبعیت کردند از آنان و عبادتشان اینگونه بود.
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در پیروی از رشیعت ،عزت ،هدایت و رستگاری
و در دوری از آن ،ذلت ،گمراهی و بدبختی نهفته است
الله سبحانه وتعالی میفرماید:
ني﴾ [منافقون]8 :
﴿ َولِلَّ ِه الْ ِع َّز ُة َولِ َر ُسولِ ِه َولِلْمومن َ

ترجمه :درحالیکه عزت مخصوص الله و رسولش و مومنان است.
و میفرماید:

ض َعن
ن أَ ْع َر َ
ُدَاي ف ََل يَ ِض ُّل َو َل يَشْ ق َٰى ﴿َ ﴾١٢٣و َم ْ
﴿ َفإِ َّما يَأْتِ َي َّنكُم ِّم ِّني هُدًى َف َمنِ اتَّ َب َع ه َ

شتَ ِني
ِذكْرِي َفإِنَّ لَهُ َم ِعيشَ ًة ضَ نكًا َونَ ْ
شهُ يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة أَ ْع َم ٰى ﴿ ﴾١٢٤ق ََال َر ِّ
ب لِ َم َح َ ْ
ح ُُ
ُنس﴾
أَ ْع َم ٰى َو َقدْ ك ُ
ُنت بَ ِصريًا ﴿ ﴾١٢٥ق ََال كَ َٰذلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُ َنا َف َن ِسي َت َها ۖ َوكَ َٰذلِكَ الْ َي ْو َم ت َ ٰ
[طه]١٢٦ -123:

ترجمه :ولی هرگاه هدایت من به رساغ شام آید ،هر کس از هدایت من پیروی کند،
نه گمراه میشود و نه در رنج خواهد بود! و هر کس از یاد من رویگردان شود ،زندگی
(سخت و) تنگی خواهد داشت و روز قیامت او را نابینا محشور میکنیم! میگوید:
پروردگارا! چرا نابینا محشورم کردی؟! من که بینا بودم! میفرماید :آنگونه که آیات من
برای تو آمد ،و تو آنها را فراموش کردی؛ امروز تو نیز فراموش خواهی شد!

و میفرماید:

الس َل ِم
﴿ َقدْ َجا َءكُم ِّم َ
اب ُّم ِب ٌ
ن اللَّ ِه نُو ٌر َو ِك َت ٌ
ني .يَ ْه ِدي ِب ِه اللَّهُ َمنِ اتَّ َب َع رِضْ َوانَهُ ُس ُب َل َّ
ص ٍ
ن الظُّل َُم ِ
ت إِ َ
يم﴾ [مائد]16-15 :
َويُ ْ
خ ِر ُج ُهم ِّم َ
اط ُّم ْس َت ِق ٍ
ل ال ُّنو ِر ِبإِ ْذنِ ِه َويَ ْه ِديه ِْم إِ َ ٰ
ل ِ َ

ترجمه :از طرف الله نور و کتاب آشکاری بهسوی شام آمد .الله به برکت آن کسانی را
که از خشنودی او پیروی کنند ،به راههای سالمت هدایت میکند و بهفرمان خود ،از
تاریکیها بهسوی روشنایی میبرد و آنها را بهسوی راه راست رهربی میکند.
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و میفرماید:

َيوا َما ِبأَنف ِ
ُسه ِْم ۙ َوأَنَّ اللَّهَ
ل َق ْو ٍم َح َّت ٰى ُيغ ِّ ُ
﴿ َٰذلِكَ ِبأَنَّ اللَّهَ ل َْم َيكُ ُمغ ِّ ً
َيا نِّ ْع َم ًة أَنْ َع َم َها َع َ ٰ
يم﴾ [انفال]53 :
يع َعلِ ٌ
َس ِم ٌ

ترجمه :این به خاطر آن است که الله هیچ نعمتی را که به گروهی داده تغییر منیدهد؛
جز آنکه آنها خودشان را تغییر دهند؛ و الله شنوا و داناست!

و میفرماید:

ح َنا َعلَ ْيهِم َب َرك ٍ
الس َم ِء َو ْالَ ْر ِ
ض َولَٰ ِكن كَ َّذ ُبوا
َات ِّم َ
ى آ َم ُنوا َواتَّ َق ْوا لَ َف َت ْ
﴿ َولَ ْو أَنَّ أَه َْل الْ ُق َر ٰ
ن َّ
َفأَ َخ ْذنَاهُم بِ َا كَانُوا يَك ِ
ْس ُبونَ﴾ [اعراف ]96:

ترجمه :و اگر اهل شهرها و آبادیها ایامن میآوردند و تقوا پیشه میکردند ،برکات

آسامن و زمین را بر آنها میگشودیم؛ ولی (آنها حق را) تکذیب کردند و ما هم آنان را
به کیفر اعاملشان مجازات کردیم.

و میفرماید:

ن كَ َف ُروا َف َت ْع ًسا
نصك ُْم َويُ َث ِّب ْ
ت أَقْدَا َمك ُْم ﴿َ ﴾٧والَّ ِذي َ
﴿يَا أَيُّ َها الَّ ِذي َ
َنصوا اللَّهَ يَ ُ ْ
ن آ َم ُنوا إِن ت ُ ُ
لَّ ُه ْم َوأَضَ َّل أَ ْع َملَ ُه ْم﴾ [محمد ]8-7:

ترجمه :ای کسانی که ایامن آوردهاید! اگر (دین) الله را یاری کنید ،شامرا یاری
میکند و گامهایتان را استوار میدارد .کسانی که کافر شدند مرگ بر آنان! و
اعاملشان نابود باد!
و میفرماید:

ح ِ
ف ْالَ ْر ِ
َف
اس َت ْ
ات لَ َي ْس َت ْ
﴿ َوعَدَ اللَّهُ الَّ ِذي َ
خل َ
خلِ َف َّن ُه ْم ِ
ن آ َم ُنوا ِمنك ُْم َو َع ِملُوا َّ
الصالِ َ
ض ك ََم ْ

َض لَ ُه ْم َولَ ُي َبدِّ لَ َّن ُهم ِّمن بَ ْع ِد َخ ْو ِفه ِْم أَ ْم ًنا
ن ِمن َق ْبلِه ِْم َولَ ُي َمكِّ َن َّ
الَّ ِذي َ
ن لَ ُه ْم ِدي َن ُه ُم الَّ ِذي ا ْرت َ ٰ
ب شَ ْي ًئا ۚ َو َمن كَ َف َر َب ْعدَ َٰذلِكَ َفأُولَٰ ِئكَ ه ُُم الْف ِ
َاسقُونَ﴾ [نور]55:
ۚ َي ْع ُبدُونَ ِني َل ُي ْ ِ
شكُونَ ِ
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ترجمه :الله به کسانی از شام که ایامن آورده و کارهای شایسته انجام دادهاند ،وعده
میدهد که قطعاً آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد ،هامنگونه که به پیشینیان
آنها خالفت روی زمین را بخشید .دین را که برای آنان پسندیده ،پابرجا و ریشهدار
خواهد ساخت و ترسشان را به امن ّیت و آرامش مب ّدل میکند .چنانچه تنها مرا
میپرستند و چیزی را رشیک من نخواهند ساخت و کسانی که پسازآن کافر شوند،
فاسقانند.

و میفرماید:

﴿ َو َمن يُشَ ا ِق ِق ال َّر ُس َ
ني نُ َولِّ ِه َما
َي َسبِيلِ الْمومن َ
ول ِمن بَ ْع ِد َما تَ َب َّ َ
دَى َويَ َّتب ِْع غ ْ َ
ي لَهُ الْ ُه ٰ
ت َم ِ
صريًا﴾ [ نساء]115:
ل َون ُْصلِ ِه َج َه َّن َم ۖ َو َسا َء ْ
تَ َو َّ ٰ

ترجمه :کسی که بعد از آشکار شدن حق ،با پیامرب مخالفت کند و از راهی جز را ِه
مومنان پیروی مناید؛ ما او را به هامن راهی که میرود میبریم و به دوزخ داخل
میکنیم .او جایگا ِه بدی دارد.
و میفرماید:

ن ِعن ِد أَنف ِ
ُسك ُْم ۗ إِنَّ اللَّهَ
ن َٰه َذا ۖ ق ُْل ُه َو ِم ْ
﴿أَ َول ََّم أَ َصابَ ْتكُم ُّم ِصي َب ٌة َقدْ أَ َص ْب ُتم ِّم ْثلَ ْي َها ُقلْ ُت ْم أَ َّ ٰ
ش ٍء َق ِدي ٌر﴾ [آلعمران]165:
ل ك ُِّل َ ْ
َع َ ٰ

ترجمه :آیا هنگامیکه مصیبتی (در میدان جنگ ا ُحد) به شام رسید ،درحالیکه دو
برابر آن را (در میدان جنگ بدر بر دشمن) وارد ساخته بودید ،گفتید« :این مصیبت از
کجاست؟!» بگو« :از ناحیه خود شامست (که در میدان جنگ ا ُحد ،با دستور پیامرب
مخالفت کردید)! الله بر هر چیزی قادر است( .و چنانچه روش خود را اصالح کنید،
در آینده شامرا پیروز میکند»).

و میفرماید:
ت أَيْ ِديك ُْم َويَ ْعفُو َعن كَ ِثريٍ﴾ [شوری]30 :
﴿ َو َما أَ َصابَكُم ِّمن ُّم ِصي َب ٍة َفب َِم ك ََس َب ْ

ترجمه :هر مصیبتی که به شام رسد به خاطر اعاملی است که انجام دادهاید .و الله
بسیاری را نیز عفو میکند!
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و میفرماید:

اس َت َزلَّ ُه ُم الشَّ ْيطَانُ ِب َب ْع ِ
ض َما ك ََس ُبوا ۖ
﴿إِنَّ الَّ ِذي َ
ن تَ َولَّ ْوا ِمنك ُْم يَ ْو َم الْ َتقَى الْ َ
ج ْم َعانِ إِنَّ َا ْ
يم﴾ [آلعمران]155 :
َولَ َقدْ َعفَا اللَّهُ َع ْن ُه ْم ۗ إِنَّ اللَّهَ َغفُو ٌر َحلِ ٌ

ترجمه :کسانی که در روز روبهرو شدن دو جمعیت با یکدیگر (در جنگ ا ُحد) ،فرار

کردند .شیطان آنها را براثر بعضی از گناهانی که مرتکب شده بودند ،به لغزش انداخت
و الله هم آنها را بخشید .الله ،آمرزنده و بردبار است.

و میفرماید:
يم﴾ [نور]63:
ن يُخَالِفُونَ َع ْ
ح َذ ِر الَّ ِذي َ
اب أَلِ ٌ
﴿ َفلْ َي ْ
ن أَ ْمر ِِه أَن ت ُِصي َب ُه ْم ِف ْت َن ٌة أَ ْو يُ ِصي َب ُه ْم َع َذ ٌ

ترجمه :پس آنان که فرمان او را مخالفت میکنند ،باید برتسند از اینکه فتنهای
ِ
دردناک به آنها برسد!
دامنشان را بگیرد ،یا عذابی

و میفرماید:

يْ ِد ْدكُم
﴿ َف ُقل ُ
الس َم َء َعلَ ْيكُم ِّمدْ َرا ًرا ﴿َ ﴾١١و ُ
ْت ْ
اس َت ْغ ِف ُروا َر َّبك ُْم إِنَّهُ كَانَ َغفَّا ًرا ﴿ُ ﴾١٠ي ْر ِسلِ َّ
ج َعل لَّك ُْم َج َّن ٍ
ج َعل لَّك ُْم أَنْ َها ًرا﴾
ِبأَ ْم َوالٍ َوبَ ِن َ
ات َويَ ْ
ني َويَ ْ
[نوح]12-10:

ترجمه :به آنها گفتم :از پروردگار خویش آمرزش بطلبید که او بسیار آمرزنده است .تا

بارانهای پربرکت آسامن را پیدرپی بر شام فرستد و شامرا با اموال و فرزندان فراوان
کمک کند و باغهای رسسبز و نهرهای جاری در اختیارتان قرار دهد!

رسولالله صلی علیه وسلم میفرماید:
«وقد ترکت فیکم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا ،أمرا ب ّینا ،کتاب الله وس ّنته نب ّیه».
(سیرت ابن هشام)

ترجمه :من در میان شام دو چیز را گذاشتم ،مادامیکه به آن چنگ بزنید ،هرگز گمراه
نخواهید شد :کتاب الله و سنت پیامربش.
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و میفرماید:
رش األمور محدثاتها،
«أ ّما بعد فإن خیر الحدیث کتاب الله ،وخیر الهدي هدي محمد ،و ّ
وکل بدعة ضاللة( ».مسلم وأحمد والنسايئ و ابن ماجه)

ترجمه :اما بعد! بهرتین سخن ،کتاب الله و بهرتین رهنمود ،رهنمود محمد صلیالله

علیه وسلم است و بدترین امور بدعت (نوآوری در دین) است و هر بدعت گمراهی
میباشد.

و میفرماید:
«حدّ یُعمل يف األرض خیر ألهل األرض من أن یمطروا أربعین صباحا».
(نسایی و ابن ماجه)

ترجمه :تطبیق یک حد در روی زمین برای اهل آن بهرت از چهل روز باران صبحگاهی
است.

و میفرماید:
«إن الله الیع ّذب العامة بعمل الخاصة حتی تکون العامة تستطیع أن تغ ّیر علی الخاصة،
فإذا مل تغ ّیر العامة علی الخاصة ،ع ّذب الله العامة والخاصة».
(رواه أحمد والطرباين يف الکبیر)

ترجمه :هامنا الله عوام را به سبب عمل خواص کیفر ندهد؛ مگر اینکه عوام بر تغییر

خواص توانا باشد .پس در این صورت ،اگر عوام ،خواص را تغییر ندهد ،الله هردو را
کیفر دهد.
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تحت هیچ رشایطی برای مسلامنان جایز نیست
که فاقد خلیفه باشند
و هیچ مسلامنی اجازه رسپیچی از فرمان خلیفه را ندارد
الله سبحانه وتعالی میفرماید:

ن آ َم ُنوا أَ ِطي ُعوا اللَّهَ َوأَ ِطي ُعوا ال َّر ُس َ
ف
﴿يَا أَيُّ َها الَّ ِذي َ
ول ْالَ ْم ِر ِمنك ُْم ۖ َفإِن تَ َنا َز ْع ُت ْم ِ
ول َوأُ ِ

ش ٍء َف ُردُّو ُه إِ َ
ن
َي َوأَ ْح َس ُ
ل اللَّ ِه َوال َّر ُسولِ إِن كُن ُت ْم تُ ْؤ ِم ُنونَ بِاللَّ ِه َوالْ َي ْو ِم ْال ِخ ِر ۚ َٰذلِكَ خ ْ ٌ
َْ
تَأْو ً
ِيل﴾ [نساء]59 :

ترجمه :آیا ندیدی کسانی را که گامن میکنند به آنچه (از کتابهای آسامنی که) بر

تو و بر پیشینیان نازلشده ،ایامن آوردهاند؛ ولی میخواهند برای داوری نزد طاغوت

و حکّام باطل بروند؟! با اینکه به آنها دستور دادهشده که به طاغوت کافر شوند .ا ّما
شیطان میخواهد آنان را گمراه کند و به بیراهههای دوردستی بیفکند.

و میفرماید:

خ ْو ِف أَ َذا ُعوا ِب ِه ۖ َولَ ْو َردُّو ُه إِ َ
ول ْالَ ْم ِر
ن ْالَ ْمنِ أَ ِو الْ َ
﴿ َوإِ َذا َجا َءه ُْم أَ ْم ٌر ِّم َ
ل أُ ِ
ل ال َّر ُسولِ َوإِ َ ٰ
س َتن ِبطُونَهُ ِم ْن ُه ْم ۗ ﴾ [نساء]84 :
ِم ْن ُه ْم لَ َعلِ َمهُ الَّ ِذي َ
ن يَ ْ

ترجمه :و هنگامیکه خربی از پیروزی یا شکست به آنها برسد( ،بدون تحقیق) آن را

شایع میسازند؛ درحالیکه اگر آن را به پیامرب و پیشوایان -که قدرت تشخیص کافی
دارند -بازگردانند ،از ریشههای مسائل آگاه خواهند شد.
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رسولالله صلیالله علیه وسلم فرموده است:
«من خلع یدا من طاعة لقي الله یوم القیامة ال حجة له .ومن مات ولیس يف عنقه بیعة
مات میتة جاهلیة( ».مسلم)

ترجمه :کسی که دست خود را از طاعت شخصی خارج کند (بیعت خود را بشکند)

در مواجهه با الله در روز قیامت؛ دلیلی بر عملش نخواهد داشت و همچنین کسی که
مبیرد و بیعتی بر گردن خود نداشته باشد؛ به مرگ جاهلی مرده است.

و میفرماید:
«من خرج من الطاعة و فارق الجامعة فامت مات میتة جاهلیة( ».مسلم)

ترجمه :هر کس از اطاعت (اولواألمر مسلامنان) خارج شود و جامعت (مسلامنان) را
ترک کند و در این حالت مبیرد ،در مسیر جاهلیت مرده است.

و میفرماید:
«إمنا اإلمام ج ّنة یقاتل من ورائه ویُ ّتقی به( ».مسلم)

ترجمه :بیگامن امام (خلیفه) حیثیت سپر را دارد که از عقب وی جنگیده شده و به
وی پناه برده میشود.

و میفرماید:
نبی بعدي،
نبی ،وإنه ال ّ
نبي خلفه ّ
«کانت بنو إرسائیل تسوسهم األنبیاء کلّام هلک ّ
وستکون خلفاء فتکرث .قالوا :فام تأمرنا؟ قال فوا ببیعة األول فاألول وأعطوهم حقهم فإن
الله سائلهم عام اسرتعاهم( ».مسلم)

ترجمه :بنیارسائیل را پیامربان رهربی میکردند و هرگاه پیامربی وفات میکرد،
بهجای وی پیامرب دیگری جانشین او میشد؛ ولی بعد از من دیگر پیامربی وجود
نخواهد داشت و خلفا میباشند و بسیار زیاد میشوند .گفتند :پس در آن حال به
چه فرمان میدهی؟ گفت :به نخستین بیعت وفا کنید و حق آنان را ادا منایید و الله
سبحانه وتعالی از آنها درباره آنچه ایشان را بر آن گامشته است ،پرسان خواهد کرد.
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اجامع اصحاب رضیاللهعنهم:
اصحاب رضیاللهعنهم بعد از وفات رسولالله صلیالله علیه وسلم ،بر لزوم اقامه
خلیفه برای پیامرب ،سپس برای ابوبکر ،عمر ،عثامن و علی رضیاللهعنهم اجامع منودهاند.
همچنان اجامع منودند که به مجرد وفات خلیفه قبلی با خلیفه جدید بیعت کنند.
اصحاب رضیاللهعنهم نیز اجامع منودهاند که جایز نیست تا مسلامنان بیشرت از سه
روز بدون خلیفه باشند .از همینرو حرضت عمر بن خطاب رضیاللهعنه وقتی زخمی شد.
شش تن را کاندیدای خالفت معرفی کرد که باید در مدت سه روز با یکی از آنان بیعت
صورت گیرد .دستور داد تا مخالف را بکشند .جهت تحقق این امر ،پنجاه نفر را منصوب
کرد .این در حالی بود که حرضت عمر رضیاللهعنه در میان اصحاب حضور داشت؛ ولی
هیچ یک از آنان با وی مخالفت و اعرتاضی نکردند.

قاعده ماال یتم الواجب إال به:
ماال یتم الواجب إال به فهو واجب؛ ترجمه :چیزی که بدون آن واجبی تحقق
نیابد .پس خودش واجب است .این قاعده رشعی وجود خلیفه را حتمی میسازد؛ چون
تطبیق احکام رشعی و جمع شدن مسلامنان زیر بیرق امام ،بدون موجودیت خلیفه امکان
پذیر نخواهد بود.

اتفاق امئه رحمهم الله:
صاحب کتاب (الفقه علی املذاهب األربعة) در جلد پنجم ،صفحه  416میگوید:
«امئه رحمهم الله بر فرض بودن امامت اتفاقنظر دارند؛ چون باید امام مسلامنان شعائر دین
را قائم ساخته و با گرفنت حق مظلوم از ظامل ،انصاف را اجرا مناید .و برای مسلامنان داشنت
همزمان دو امام در دنیا جایز نیست ،برابر است که این دو امام متفق باشند و یا هم مخالف».
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حرضت علی کرم الله وجهه میفرماید« :برای مردم الزم است که یک امیر نیکوکار
و یا فاجری داشته باشند تا تحت رهربی وی مسلامنان حرکت منوده و کفار نیز احساس
امنیت کنند و (این امر سبب شود تا) الله متعال به آن دوام بخشد .در این حکومت «يفء»
جمع آوری شده و با دشمن نربد صورت گیرد و راهها امنیت پیدا کند .قوی در مقابل
ضعیف مواخذه گردد ،تا زمین از نبود فاجری احساس آرامش کند( ».نهج البالغة جلد
اول صفحه )91

16

مسلامنان یک امت اند
والزم است تا دارای یک دولت باشند
و زیر پرچم یک خلیفه قرار گیرند
الله متعال میفرماید:

َّف
ح ْبلِ اللَّ ِه َج ِمي ًعا َو َل تَ َف َّرقُوا ۚ َوا ْذكُ ُروا نِ ْع َم َ
ت اللَّ ِه َعلَ ْيك ُْم إِ ْذ كُن ُت ْم أَ ْعدَا ًء َفأَل َ
﴿ َوا ْع َت ِص ُموا ِب َ
خ َوانًا﴾ [آلعمران]103 :
ح ُتم ِب ِن ْع َم ِت ِه إِ ْ
بَ ْ َ
ي ُقلُو ِبك ُْم َفأَ ْص َب ْ

ترجمه :و همگی به ریسامن خدا (= قرآن و اسالم ،و هرگونه وسیله وحدت) ،چنگ

ِ
(بزرگ) الله را بر خود ،به یاد آورید که چگونه دشمن
زنید و پراکنده نشوید! و نعمت

ِ
یکدیگر بودید .الله میان دلهای شام الفت ایجاد کرد و به ِ
نعمت او ،برادر شدید!
برکت
و میفرماید:

اص ِبُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ َم َع
حك ُْم ۖ َو ْ
َب رِي ُ
﴿ َوأَ ِطي ُعوا اللَّهَ َو َر ُسولَهُ َو َل تَ َنا َز ُعوا َف َتفْشَ لُوا َوتَ ْذه َ
الصا ِبرِينَ﴾ [انفال]46:
َّ

ترجمه :و (فرمان) الله و رسولش را اطاعت منایید! و نزاع (و کشمکش) نکنید ،تا

سست نشوید و قدرت (و شوکت) شام از میان نرود! و صرب و استقامت کنید که الله با
استقامت کنندگان است!

و میفرماید:
﴿إِنَّ َا الْمومنونَ إِ ْخ َوةٌ﴾ [حجرات]10:

ترجمه :مومنان برادر یکدیگرند.
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و میفرماید:

اس تَأْ ُم ُرونَ بِالْ َم ْع ُر ِ
وف َوتَ ْن َه ْونَ عَنِ الْ ُمنكَ ِر َوتُ ْؤ ِم ُنونَ بِاللَّ ِه﴾
ت لِل َّن ِ
َي أُ َّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
﴿كُن ُت ْم خ ْ َ
[آلعمران ]110:

ترجمه :شام بهرتین امتی هستید که به سود انسانها آفریده شدهاید؛ (چون) امر به
معروف و نهی از منکر میکنید.

امت اسالمی در وثیقه مدینه:
«بسم الله الرحمن الرحیم ،هذا کتاب من محمد النبي صلیالله علیه وسلم ،بین املومنین

واملسلمین من قریش ویرثب ،و َمن تبعهم فلحق بهم ،وجاهد معهم .إنهم أمة واحدة من

دون الناس ... ،وإن املومنین ال یرتکون مفرحا – أي املثقل بالدین والکثیر العیال -بینهم
أن یعطوه باملعروف يف فداء أو عقل .وأن ال یحالف مومن مولی مومن دونه؛ وأن املومنین

املتقین علی َمن بغی منهم ،أو ابتغی دسیعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بین املومنین،

وإن أیدیهم علیه جمیعا ولو کان ولد أحدهم ...وإن املومنین بعضهم موايل بعض دون
الناس ...وإن سلم املومنین واحدة ،ال یسامل مومن دون مومن يف قتال يف سبیل الله ،إال

علی سواء وعدل بینهم ...وأنه ال یحل ملومن أق ّر مبا يف هذه الصحیفة ،وآمن بالله والیوم

اآلخر أن ینرص محدثا – أی عامل جریمة – وال یؤویه ...وإنکم مهام اختلفتم فیه من يشء
فإن الله مردّه إلی الله عزوجل ،وإلی محمد صلیالله علیه وسلم».

ترجمه :این ،نوشته و پیامن نامهای است از محمد -پیامرب صلیالله علیه وسلم -تا

در میان مومنان و مسلامنان قبیله قریش[ ،مردم] یرثب و کسانیکه پیرو مسلامنان
شوند و به آنان بپیوندند و با ایشان در را ِه الله جهاد کنند .آنان در برابر دیگر مردمان،
یک امت اند .پیروان اسالم نباید مسلامنی را در پرداخت خونبها یا فدیهی سنگین،
تنها گذارند .هیچ مومنی نباید به همبستگی با مومن دیگر بر ضد وی همپیامن شود.
همه مومنان پرهیزگار باید در برابر هر مسلامنی که ستم کند ،یا از را ِه ستمگری چیزی
18
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از ایشان بخواهد و یا آهنگ دشمنی و تباهی میان مومنان را در رس بپروراند ،باید
همه با وی به ستیز بر خیزند ،هر چند وی فرزند یکی از ایشان باشد .مومنان در برابر

مردم با یکدیگر وفادار هستند .آشتی همه مومنان یکی است و به هنگام پیکار در راه

الله هیچ مومنی نباید جدا از مومن دیگر و جز بر پایهی برابری و دادگری در میان
مومنان ،با دشمن از در آشتی در آید .هر مومنی که محتوای این نوشته را پذیرفته
است و به الله و روز آخرت ایامن دارد ،جایز نیست تا مجرمی را کمک و یاری رساند.

هرگاه شام مسلامنان در کاری گرفتار اختالف شدید[ ،داوری پیرامون] آن را به الله و

محمد صلیالله علیه وسلم ،باز گردانید( ،راه حل آن را در قرآن و سنت پیامرب بجویید).
(سیرت ابن هشام ،جلد دوم ،صفحه )106

برادری در اسالم است ،نه در قومیت و میهن پرستی:
رسولالله صلیالله علیه وسلم فرمودهاند:
«ال تحاسدوا وال تناجشوا وال تباغضوا وال تدابروا وال یبع بعضکم علی بیع بعض ،وکونوا

عباد الله إخوانا .املسلم أخو املسلم ال یظلمه وال یخذله وال یحقره .التقوی ههنا – ویشیر
إلی صدره ثالث مرات -بحسب امرئ من الرش أن یحقره أخاه املسلم .کل املسلم علی
املسلم حرام دمه وماله وعرضه( ».مسلم)

ترجمه :با یکدیگر حسادت نورزید و درحالیکه قصد خرید کاالیی را ندارید به قیمت
آن اضافه نکنید .یکدیگر را فریب ندهید و با یکدیگر بغض و کینه نورزید .به یکدیگر
پشت کرده و از هم قهر نکنید و برخی از شام باالی معامله برخی دیگرتان معامله
نکنید و بندگان الله و برادران یکدیگر باشید .مسلامن برادر مسلامن است ،به او ظلم
منیکند و نه هم او را تحقیر و ذلیل میکند -درحالیکه رسولالله صلیالله علیه وسلم
سه بار بهسوی سینهاش اشاره میمنود ،فرمود :تقوی این جاست -برای شخص از بدی
همین قدر کافی است که برادر مسلامنش را تحقیر مناید .ریخنت خون ،خوردن مال و
تعرض به آبروی مسلامن باالی مسلامنان دیگر حرام است.
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و میفرماید:
«مثل املومنین يف توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو
تداعي له سائر الجسد بالسهر والح ّمی(».مسلم وأحمد)

ترجمه :مومنان در نیکی و شفقت و مهربانی به یکدیگر ،مانند یک پیکرند که اگر به
عضوی از آن آسیبی برسد ،متام اعضا در تب و بیخوابی گرفتار میشود.

و فرمودهاند:
«املسلمون تتکافأ دماؤهم ،یسعی بذمتهم أدناهم ،ویجیز علیهم أقصاهم ،وهم ید علی
َمن سواهم( ».أبو داود و ابن ماجه)

ترجمه :ارزش خون مسلامنان با یکدیگر برابر است و تعهد و امانی که کوچکترین فرد
آنان بدهد ،برای متامشان محرتم است و آنان در برابر بیگانگان ،یکدل و یکدست و به
هم پیوسته اند.

عبارات چون :امة محمد ،أمتي ،أمتک و أمتکم ،در نصوص رشعی خیلی زیاد
آمده است و این عبارات بیانگر آن است که پیروی متام مردم از محمد صلیالله علیه
وسلم ،آنها را یک امت میسازد.

موجودیت گروه مسلامنان بستگی به موجودیت امام آنان دارد:
رسولالله صلیالله علیه وسلم فرمودهاند:
«من خرج من الطاعة وفارق الجامعة فامت میتة جاهلیة .ومن قاتل تحت رایة عمیة

یغضب لعصبة أو یدعو إلی عصبة أو ینرص عصبة فقُتل فقتلة جاهلیة .ومن خرج علی

ولست
ُ
أمتي یرضب ب ّرها وفاجرها ،وال یتحاش من مومنها ،وال لذي عهد عهده فلیس مني
منه( ».مسلم وأحمد والنسايئ)

ترجمه :هر کس از اطاعت (ولی امر مسلامنان) خارج شود و جامعت (مسلامنان)
را ترک کند و در این حالت مبیرد ،در مسیر جاهلیت مرده است .هر کس زیر پرچم
مجهولی بجنگد که خشم وی جهت تعصب قومی و قبیلهای است ،یا به آن دعوت
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میدهد ،یا آن را یاری میکند ،اگر در این راه کشته شود ،در مسیر جاهلیت مرده
است .هرکس بر امت من خروج کند و نیکوکار و بدکار آن را به قتل برساند و از کشنت
مومنان امت پرهیز نکند و به عهد و پیامن کسانی که عهد و پیامنی دارند وفا نکند ،او
از من نیست و من از او نیستم.

رسولالله صلیالله علیه وسلم در جواب حذیفه بن یامن که در رابطه به زمان رش و
گروههای رشیر پرسیده بود ،گفت:
«تلزم جامعة املسلمین وإمامهم ،فقلت :فإن مل تکن لهم جامعة وال إمام؟ قال :فاعتزل
تلک الفرق کلها( ».بخاری و مسلم)

ترجمه :با گروه مسلامنان و امام آنان باش .گفتم :اگر مسلامنان جامعت و رهربی
نداشتند ،چه کار کنم؟ فرمود :در آن صورت ،از همهی آن گروهها دوری کن.

نووی رحمه الله عنوان خالصهای را برای توضیح این احادیث چنین وضع کرده
است :وجوب ماندن در کنار گروه مسلامنان هنگام بروز فتنهها در هر زمان و تحریم
انحراف از اطاعت (امیر مسلامنان) و جدایی از گروه آنها.

حرمت داشنت بیشرت از یک دولت اسالمی برای مسلامنان:
رسولالله صلیالله علیه وسلم فرمودهاند:
«و َمن بایع إماما فأعطاه صفقة یده ومثرة قلبه فلیطعه إن استطاع ،فإن جاء آخر ینازعه
فارضبوا عنق اآلخر».

ترجمه :کسیکه با امامی بیعت منوده و محبت قلبیاش را به وی پیشکش منود ،باید
مطابق طاقت و توانش از او اطاعت مناید .اگر در عین وقت شخصی دیگری دعوای
امامت کرد و یا با امیر اول منازعه در پیش گرفت .شام رس شخص دوم را قطع کنید.

راوی این حدیث ،عبدالله بن عمرو بن عاص میگوید :با گوشهایم [این حدیث را]
از پیامرب شنیدم و در قلبم نشست.
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و میفرماید:
«إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا اآلخر منهام(».مسلم)

ترجمه :اگر با دو خلیفه همزمان بیعت صورت گرفت ،دومی را بکشید.
و میفرماید:
« َمن أتاکم وأمرکم جمیع علی رجل واحد یرید أن یشق عصاکم ویف ّرق جامعتکم فاقتلوه».
(مسلم)

ترجمه :هر کس در حالی نزد شام آمد که پیرامون یک شخص اتحاد و انسجام داشتید
و قصد ایجاد تفرقه در بینتان را داشت ،او را بکشید.

و میفرماید:
نبی بعدي،
نبی ،وإنه ال ّ
نبي خلفه ّ
«کانت بنو إرسائیل تسوسهم األنبیاء کلّام هلک ّ
وستکون خلفاء فتکرث .قالوا :فام تأمرنا؟ قال فوا ببیعة األول فاألول وأعطوهم حقهم فإن
الله سائلهم عام اسرتعاهم( ».مسلم)

ترجمه :بنیارسائیل را پیامربان رهربی میکردند و هرگاه پیامربی وفات میکرد،

بهجای او پیامرب دیگری جانشین او میش ولی بعد از من دیگر پیامربی وجود نخواهد
داشت؛ بلکه خلفا میباشند و بسیار زیاد میشوند ،گفتند :پس در آن حال به چه

فرمان میدهی؟ گفت :به نخستین بیعت وفا کنید و حق آنان را ادا منایید و الله
سبحانه وتعالی از آنان درباره آنچه ایشان را بر آن گامشته است ،پرسان خواهد کرد.

امارت در اسالم بر بیشرت از یک فرد جایز نخواهد بود:
رسولالله صلیالله علیه وسلم تنها یک تن را جهت انجام کاری به امارت برمیگزیدند
و صحابه رضیاللهعنهم نیز اجامع منودهاند که امارت فقط برای یک شخص میتواند
باشد و این کار را در عملکرد نیز ثابت ساختهاند.
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رسولالله صلیالله علیه وسلم فرموده است:
«إذا خرج ثالثة يف سفر فلیؤمروا علیهم أحدهم( ».أبو داود)

ترجمه :هرگاه سه تن به خاطر سفری بیرون میشوند ،باید یکی امارت دیگران را به
دوش گیرد.

و میفرماید:
یحل لثالثة بفالة من األرض إال إذا أ ّمروا علیهم أحدهم( ».أحمد)
«ال ّ

ترجمه :برای سه تنی که در یکی از بیابانهای زمیناند ،جایز نخواهد بود؛ مگر اینکه
یکی از آنها به دیگران امارت داشته باشد.

در اینجا موضوعی را که کتاب (الفقه علی املذاهب األربعة) تذکر داده است،
دوباره یادآور میشویم :امئه رحمهم الله بر فرض بودن امامت اتفاقنظر دارند؛ چون باید
امام مسلامنان شعائر دین را قائم ساخته و با گرفنت حق مظلوم از ظامل ،انصاف را اجرا
مناید .برای مسلامنان داشنت همزمان دو امام در دنیا جایز نیست ،برابر است که این دو امام
متفق باشند و یا هم مخالف.
نووی رحمه الله در رشح مسلم جلد ،12صفحه  232بیان داشته است که علامء
اتفاقنظر دارند که در یکزمان بیعت با دو خلیفه جایز نخواهد بود ،برابر است که دار
اسالم دارای پهنای وسیعی در جهان باشد ،یا خیر.
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قدرت از آن امت مسلمه بوده و مسلامنان همگی مسئولیت
حفظ اسالم و تطبیق آن را به دوش دارند
هیچکسی خلیفه نخواهد بود؛ مگر اینکه مسلامنان وی را انتخاب کرده باشند.
الله متعال میفرماید:

ى بَ ْي َن ُه ْم َو ِم َّم َر َز ْق َناه ُْم يُن ِفقُونَ﴾
﴿ َوالَّ ِذي َ
جابُوا لِ َربِّه ِْم َوأَقَا ُموا َّ
اس َت َ
ن ْ
الص َل َة َوأَ ْم ُره ُْم شُ و َر ٰ
[شوری]38:

ترجمه :و کسانیکه دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و مناز را برپا میدارند و

کارهایشان بهصورت مشورت در میان آنهاست و از آنچه به آنها روزی دادهایم انفاق
میکنند.

رسولالله صلیالله علیه وسلم فرمودهاند:
«و َمن بایع إماما فأعطاه صفقة یده ومثرة قلبه فلیعطه إن استطاع» (مسلم)

ترجمه :کسیکه با امامی بیعت منوده دست در دست وی گذاشت و میوهی دلش را
به او بخشید .سپس در حد توان حتامً از وی فرمان بربد.

و وی صلیالله علیه وسلم میفرماید:
«فوا ببیعة األول فاألول» (مسلم)

ترجمه :به نخستین بیعت وفا کنید!
و میفرماید:
«إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا اآلخر منهام» (مسلم)

ترجمه :هرگاه با دو خلیفه بیعت صورت گرفت ،یکی از آن دو را بکشید.
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اصحاب رضیاللهعنهم اجامع منودهاند که خلیفه هامن کسی است که امت مسلمه با
وی بیعت کرده باشد .همه خلفای راشدین پس از بیعت امت با آنان به خالفت رسیدهاند.
حرضت عمر رضیاللهعنه پس از تأیید اصحاب رضیاللهعنهم و بیعت امت مسلمه به
خالفت رسید.
حرضت علی رضیاللهعنه میفرماید« :به جانم سوگند! اگر جز با حضور همه مردم
امامت منعقد نگردد .چنین کاری شدنی نیست ،ولی آنان که حضور دارند ،ثبوت حکومت
را بر غائبان حکم میکنند .پس فرد حارض حق رویگردانی و غائب حق انتخاب غیر را
ندارد( ».نهج البالغة ،جلد دوم ،صفحه )86

همچنان وی رضیاللهعنه فرموده است« :آن مردمی که با ابوبکر و عمر و عثامن

رضیاللهعنهم بیعت کردند ،با هامن رشایط و مقررات با من نیز بیعت کردند ،حارض را

حقی نیست که غیر را اختیار کند و غائب را منیرسد که آن را قبول نکند .شورا برای
مهاجرین و انصار است ،اگر بر مردی در خالفت اجامع کردند و وی را پیشوا نامیدند ،الله

به آن راضی است .بنابراین اگر کسی از فرمان اهل شورا با انکار و بدعت بیرون رود ،وی
را به آن برمیگردانند و اگر فرمان آنان را نپذیرفت ،با وی به خاطر پیروی از غیر را ِه اهل

ایامن میجنگند و الله متعال بر گردن وی نهد آن را که خود بر عهده گرفته (عذاب دوزخ
را)( ».نهج البالغة ،جلد سوم ،صفحه )7

در جلد پنجم ،صفحه  427کتاب «الفقه علی املذاهب األربعة» چنین آمده است:

«امئه اتفاقِنظر دارند که امامت با بیعت اهلِ حل و عقد از علام ،رسان و بزرگان مردم که

تعداد آنان رشط منیباشد ،منعقد میگردد و رشط بیعت کنندگان با امام ،هامن صفت

عدالت میباشد .همچنان انتخاب جانشین توسط امام پیشین و وصیت وی در هنگام
حیاتش نیز قابل قبول خواهد بود».

مالحظه :خالفت حرضت ابوبکر رضیاللهعنه بنا به تأیید اصحاب رضیاللهعنهم که

اهلِ حل و عقد بودند ،صورت گرفته است .خالفت حرضت عمر رضیاللهعنه نیز برای

مدت شش سال به اساس تأیید اصحاب رضیاللهعنهم صورت گرفته است .بنا ًء این مسئله
منحرص به ِ
بیعت اهلِ حل و عقد میباشد.
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خلیفه ،دارای ترصف مطلق نبوده؛ بلکه به اساس کتاب و سنت با وی بیعت
کرده میشود:
الله متعال میفرماید:

ني إِ َذا ُد ُعوا إِ َ
حك َُم َب ْي َن ُه ْم أَن َيقُولُوا َس ِم ْع َنا َوأَطَ ْع َنا
﴿إِنَّ َا كَانَ َق ْو َل الْمومن َ
ل اللَّ ِه َو َر ُسولِ ِه لِ َي ْ
حونَ﴾ [نور]51:
ۚ َو ُأو ٰلَ ِئكَ ه ُُم الْ ُم ْف ِل ُ

ترجمه :سخن مومنان ،هنگامیکه بهسوی الله و رسولش دعوت شوند تا میان آنان
داوری کند ،تنها این است که میگویند« :شنیدیم و اطاعت کردیم» و اینها هامن
رستگاران واقعی هستند.

الله متعال میفرماید:

ل َما أَن َز َل اللَّهُ َوإِ َ
ل ال َّر ُسولِ َرأَيْ َ
﴿ َوإِ َذا ِق َ
ني يَ ُصدُّونَ عَنكَ
ت الْ ُم َنا ِف ِق َ
يل لَ ُه ْم تَ َعالَ ْوا إِ َ ٰ
صدُودًا﴾ [نساء ]61:
ُ

ترجمه :و هنگامیکه به آنها گفته شود« :بهسوی آنچه الله نازل کرده و بهسوی پیامرب
ِ
دعوت) تو ،اعراض میکنند.
بیایید!» منافقان را میبینی که (از قبول
و میفرماید:

ف أَنف ِ
ُسه ِْم َح َر ًجا
ج َر بَ ْي َن ُه ْم ثُ َّم َل يَجِ دُوا ِ
يم شَ َ
﴿ف ََل َو َربِّكَ َل يُ ْؤ ِم ُنونَ َح َّت ٰى يُ َ
حكِّ ُموكَ ِف َ
يم﴾ [نساء]65:
ِّم َّم قَضَ ْي َ
ت َو ُي َسلِّ ُموا ت َْسلِ ً

ترجمه :به پروردگارت سوگند که آنها مومن نخواهند شد؛ مگر اینکه در اختالفات
خود ،تو را به داوری طلبند و سپس از داوری تو ،در دل خود احساس ناراحتی نکنند
و کامالً تسلیم باشند.

از معاذ بن جبل رضیاللهعنه روایت است ،هنگام که رسولالله صلیالله علیه وسلم
وی را به یمن اعزام میکرد ،برایش گفت:
«کیف تصنع إن عرض لک قضا؟ قال :أقيض مبا يف کتاب الله .قال :فإن مل یکن

يف کتاب الله؟ قال :فبس ّنة رسولالله صلیالله علیه وسلم .قال :فإن مل یکن يف سنة
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رسولالله؟ قال :أجتهد وإين ال آلو .قال :فرضب رسولالله صدري ثم قال :الحمد لله الذي
َ
رسول رسولالله ملا یريض رسولالله( ».أحمد وأبود داود والرتمذي)
وفّق

ترجمه :پیامرب صلیالله علیه وسلم از معاذ رضیاللهعنه پرسید :چگونه قضاوت و

دادرسی میکنی؟ معاذ گفت :بهوسیله کتاب الله داوری میکنم .فرمود :اگر در کتاب
الله نیافتی چه میکنی؟ در پاسخ گفت :به سنت رسولالله صلیالله علیه وسلم عمل
میکنم .فرمود :هرگاه در سنت رسولالله صلیالله علیه وسلم نیز نیافتی؟ گفت :رأی و

نظر خود را به کار میبندم و باکی ندارم .گفت :سپس رسولالله صلیالله علیه وسلم به

سینهام زده و گفت :الله متعال را سپاسگزارم که فرستادهای رسولالله را توفیق عنایت
فرمود تا رسولش را راضی سازد.

هنگامیکه عبدالرحمن بن عوف ،حرضت علی و عثامن رضی الله عنهام را برای
بیعت فراخواند ،به منایندگی از مسلامنان برای آن دو گفت :آیا هامنطوری که دو شیخ
(حرضت ابوبکر و عمر رضی الله عنهام) عمل منودند ،مطابق کتاب الله و سنت پیامربش
با من بیعت میکنید؟

اطاعت از اولواألمر:
الله متعال میفرماید:

ن آ َم ُنوا أَ ِطي ُعوا اللَّهَ َوأَ ِطي ُعوا ال َّر ُس َ
ف
﴿ َيا أَ ُّي َها الَّ ِذي َ
ول ْالَ ْم ِر ِمنك ُْم ۖ َفإِن تَ َنا َز ْع ُت ْم ِ
ول َوأُ ِ
ش ٍء َف ُردُّو ُه إِ َ
ن
َي َوأَ ْح َس ُ
ل اللَّ ِه َوال َّر ُسولِ إِن كُن ُت ْم تُ ْؤ ِم ُنونَ بِاللَّ ِه َوالْ َي ْو ِم ْال ِخ ِر ۚ َٰذلِكَ خ ْ ٌ
َْ
تَأْو ً
ِيل﴾[نساء]59 :

ترجمه :ای کسانی که ایامن آوردهاید! اطاعت کنید الله را! و اطاعت کنید پیامربش و
اولواألمر [= اوصیای پیامرب] را! و هرگاه در چیزی نزاع داشتید ،آن را به خدا و پیامرب
بازگردانید (و از آنها داوری بطلبید) اگر به الله و روز رستاخیز ایامن دارید! این (کار)
برای شام بهرت ،و عاقبت و پایانش نیکوتر است.
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رسولالله صلیالله علیه وسلم فرمودهاند:
«من أطاعني فقد أطاع الله ومن یعصني فقد عصی الله ،ومن یطع األمیر فقد أطاعني ومن
یعص األمیر فقد عصاين( ».مسلم)

ترجمه :کسیکه فرمانبرداری مرا کرد ،در حقیقت فرمانبرداری الله را کرده است و
کسیکه از امیر اطاعت کرد ،مرا اطاعت کرده است و کسیکه از اطاعت امیر رس باز
زد ،از من نافرمانی کرده است.

رسولالله صلیالله علیه وسلم زمانیکه در حجةالوداع خطبه ایراد میمنودند ،گفتند:

«إن أُ ّمر عبد مجدّع أسود یقودکم بکتاب الله فاسمعوا له وأطیعوا( ».مسلم) ترجمه :اگر
غالمی سیاه و پیچیده مویی بر شام به امارت گامرده شود و با کتاب الله شامرا رهربی کند،
بشنوید و از وی اطاعت کنید .و میفرماید« :علیک السمع والطاعة يف عرسک و یرسک
ومنشطک ومکرهک وأثرة علیک» (مسلم) ترجمه :شنیدن و اطاعت از امیر در حالت
سختی ،آسانی ،رضا و اکراه برایتان الزم است.

اطاعتی در گناه نیست:
رسولالله صلیالله علیه وسلم فرمودهاند:
أحب وکره إال أن یؤمر مبعصیة ،فإن أُ ِمر مبعصیة
«علی املرء املسلم السمع والطاعة فیام ّ
فال سمع وال طاعة( ».مسلم)

ترجمه :حرفشنوی و فرمانبرداری از فرمانروایان بر هر مسلامنی واجب است؛ چه این
فرمانها برایش خوشایند باشد و چه ناگوار؛ مگر اینکه به گناه و معصیتی امر شود که
در این صورت ،حرفشنوی و اطاعت درست نیست.

و میفرماید:
«ال طاعة يف معصیة الله إمنا الطاعة يف املعروف( ».مسلم)

ترجمه :اطاعت از دیگری در معصیت الله متعال جایز نیست ،اطاعت تنها در معروف
جایز است.
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هنگامیکه با حرضت ابوبکر صدیق رضیاللهعنه بیعت میشد ،گفت:
«أطیعوين ما أطعت الله فیکم ،فإن عصیته فال طاعة يل علیکم».

ترجمه :تا زمانیکه از الله متعال اطاعت میکنم ،از من اطاعت کنید ،اگر از اطاعت او
تعالی رس باز زدم ،اطاعت من بر شام الزم نخواهد بود.

محاسبه اولواألمر:
الله متعال میفرماید:

َي َو َيأْ ُم ُرونَ بِالْ َم ْع ُر ِ
﴿ َولْ َتكُن ِّمنك ُْم أُ َّم ٌة َيدْ ُعونَ إِ َ
ل الْخ ْ ِ
وف َو َي ْن َه ْونَ عَنِ الْ ُمنكَ ِر ۚ َوأُولَٰ ِئكَ
حونَ﴾ [آلعمران]104:
ه ُُم الْ ُم ْف ِل ُ

ترجمه :باید از میان شام ،جمعی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر کنند!
و آنها هامن رستگارانند.

و میفرماید:

ض ۚ يَأْ ُم ُرونَ بِالْ َم ْع ُر ِ
ْمومنات بَ ْعضُ ُه ْم أَ ْولِ َيا ُء بَ ْع ٍ
وف َويَ ْن َه ْونَ عَنِ الْ ُمنكَرِ﴾
ُ
﴿ َوالْمومنونَ َوال
[توبه]71:

ولی (و یار و یاور) یکدیگرند؛ امر به معروف و نهی از
ترجمه :مردان و زنان باایامنّ ،
منکر میکنند.

پیامرب صلیالله علیه وسلم میفرماید:
«من رأی منکم منکرا فلیغ ّیره بیده فإن مل یستطیع فبلسانه فإن مل یستطیع فبقلبه ،وذلک
أضعف اإلیامن» (مسلم)

ترجمه :هر کس از شام منکری را دید ،به دست خویش مانع آن شود .اگر نتواند به

زبان تغییرش دهد و اگر نتواند به دل بدش ببیند که این ضعیفترین مرحله ایامن
است.
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و میفرماید:
ن الله أن یبعث علیکم
«والذي نفيس بیده لتأمرنّ باملعروف ولتنهونّ عن املنکر أو لیوشک ّ
عقابا من عنده ثم لتدع ّنه فال یستجاب لکم» (أحمد والرتمذي)

ترجمه :سوگند به کسی که روح من در دست قدرت اوست ،یا امر به معروف و نهی از

منکر میکنید یا نزدیک است که الله متعال عذاب خود را بر شام فرود آورد و آنگاه به
درگاه الله متعال دعا میکنید و دعای شام قبول منیشود.

و میفرماید:
«أفضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر» (أحمد و ابن ماجه)

ترجمه :بهرتین جهاد ،سخن حقی است که نزد پادشاهِ ظامل گفته شود.
و میفرماید:
«سید الشهداء حمزة بن عبد املطلب ،ورجل قام إلی إمام جائر فأمره ونهاه فقتله».
(رواه الحاکم)

ترجمه :س ّی ِد شُ هدا حمزه بن عبداملطلب رضیاللهعنه و مردی است که در برابر
سلطان ظامل قرار گیرد و او را امرونهی کند و این کار او موجب مرگش شود.
اینگونه امرونهی حکام ،محاسبهای آنان محسوب میگردد که فرض کفایی است و
این فرایند با استفاده از قلب ،زبان و دست صورت میگیرد و رشط محاسبه با دست آن
است که نباید از اسلحه استفاده شود.
در غزوه خندق ،سعد بن معاذ و سعد بن عباده رسولالله صلیالله علیه وسلم را
محاسبه منودند که درنتیجه ،سخنان آن دو را پذیرفت .در غزوه بدر ،حباب بن منذر وی
صلیالله علیه وسلم را محاسبه منود که نهایت امر رأی حباب را پذیرفت .در روز حدیبیه،
حرضت عمر بن خطاب و جمعی از اصحاب رضیاللهعنهم وی صلیالله علیه وسلم را
محاسبه منودند ،ولی رأی آنان را نپذیرفت( .سیره ابن هشام)
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همچنان زنی در مسئله َمهر ،حرضت عمر رضیاللهعنه را محاسبه منود .حرضت عمر
رضیاللهعنه فرمود :زن درست گفت و عمر اشتباه کرد( .به تفسیر آیه  20سوره نساء در
تفسیر قرطبی و ابن کثیر مراجعه شود).
حرضت علی رضی الله فرمودهاند« :پس با من از گفنت حق یا رأی زدن به عدل باز
نایستید؛ زیرا من در نظر خود بزرگتر از آن نیستم که مرتکب خطا نشوم و در اعام ِل خود
از خطا ایمن باشم ،مگر آنکه الله متعال مرا در آنچه با نفس من رابطه دارد ،کفایت کند؛
زیرا او تواناتر از من به من است( ».نهجالبالغه جلد دوم صفحه )201
حرضت عمر رضیاللهعنه فرموده است« :اگر سخن حق را نگویید ،هیچ خیری در
شام نیست و اگر ما آن را نشنویم ،هیچ خیری هم در ما نخواهد بود».
آنان از بهرتین و بزرگترین مردمان بودند که مسلامنان ایشان را محاسبه میمنودند.
پس محاسبه با غیر از آنان چگونه خواهد بود؟

شورش مسلحانه در مقابل حاکمی که مرتکب کفر بواح میگردد:
از عباده بن صامت رضیاللهعنه روایت است که فرمود:
«دعانا رسولالله صلیالله علیه وسلم فبایعناه فکان فیام أخذ علینا أن بایعنا علی السمع
والطاعة يف منشطنا ومکرهنا وعرسنا ویرسنا وأثرة علینا وأن ال ننازع األمر أهله .قال :إال
أن ترکوا کفرا بواحا عندکم من الله فیه برهان( ».مسلم)

ترجمه :رسولالله صلیالله علیه وسلم ما را فراخواند ،پس با وی بیعت کردیم که
در حالت خوشی و ناخوشی ،دشواری و آسانی ،بشنویم و اطاعت کنیم و به خاطر

برتریجویی با امیر به جنگ بر نخیزیم و مطیع باشیم .سپس گفت :مگر آنکه از او کفر
آشکاری را ببینید که در آن از سوی الله متعال برهانی داشته باشید.
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و فرموده است:
«ستکون أمراء فتعرفون وتنکرون ،فمن عرف برئ ،ومن أنکر سلم ،ولکن من ريض
وتابع .قالوا :أفال نقاتلهم؟ قال :ال ،ما صلوا» (مسلم)

ترجمه :بهزودی پیشوایانی خواهند آمد که برخی از شام نسبت به آنان شناخت دارید

و برخی شناخت ندارید .پس آنکه شناخت پیدا کرد قهرا ً تربئه میشود و آنکه شناخت
پیدا نکرد سامل میماند ،و لکن بدا به حالآنکه رضایت داد و پیروی منود .گفتند آیا با
آنان مبارزه نکنیم؟ فرمود :خیر ،تا آنگاه که مناز میخوانند.

و فرموده است:
«خیارکم أمئتکم الذین تحبونهم ویحبونکم ،وتصلون علیهم و یصلون علیکم ،ورشارکم

أمئتکم الذین تبغضونهم ویبغضونکم .قال :قلنا یا رسولالله أفال ننابذهم عند ذلک؟ قال:
ال ،ما أقاموا فیکم الصالة» (مسلم)

ترجمه :بهرتین پیشوایان شام کسانی هستند که شام آنان را دوست میدارید و آنان

شامرا دوست میدارند .بر آنان درود میفرستید و آنان به شام درود میفرستند .بدترین
پیشوایان شام کسانی هستند که آنان را دشمن میدارید و آنان شامرا دشمن میدارند،

آنان را لعنت میکنید و آنان شامرا لعنت میکنند ،گفت شد ای رسولالله صلیالله
علیه وسلم! آیا آنان را با شمشیر نرانیم؟ رسولالله صلیالله علیه وسلم فرمود :نخیر،
مادامیکه در بین شام مناز را پا میدارند.

عبارت :ما أقاموا فیکم الصالة ،در اینجا به معنی تطبیق احکام اسالم میباشد که این
مسئله را تسمیهای چیزی با برجستهترین جزء آن گویند.
هنگامیکه دار ،دار اسالم باشد و حاکم بخواهد آن را به دار کفر تبدیل کند ،این
عمل کفر بواح (آشکار) پنداشته شده و بر مسلامنان الزم است تا با زور اسلحه از انجام
چنین عملی جلوگیری کنند .بااینحال ،این انقالب به یک سازمان و یک امیر احتیاج دارد
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تا طلب نرصه منوده و این انقالب را به پیروزی رساند .این انقالب عبارت از برکنار سازی
حاکم یا باز گردانیدن آن به چارچوب رشیعت است.
رسولالله صلیالله علیه وسلم فرمودهاند:
«کال والله لتأمرن باملعروف ولتنهونّ عن املنکر ولتأخذن علی ید الظامل ولتأطرنّه علی الحق
أطرا أو تقرصنّه علی الحق قرصا( ».أبو داود والرتمذي و ابن ماجه)

ترجمه :قسم به الله که چنین نیست! باید امر به معروف و نهی از منکر منوده و دست
ظامل را بگیرید (مانع ظلم منودنش شوید و وی را بهحق باز گردانید.

زمانیکه اتاترک خالفت را نابود ساخت و به تطبیق سیکوالریزم پرداخت ،مسلامنان
باید با اسلحه مانع وی میشدند.
هنگامیکه دار ،دار کفر حقیقی ،یا تبدیلشده به دار کفر باشد ،نیاز به تالش فراوان از
کار فکری و دعوت دارد ،تا آن را برای تبدیل منودن به دار اسالم آماده سازد.
رسولالله صلیالله علیه وسلم دعوت خویش را در مکه زمانی رشوع کرد که کفر
بواح را در آنجا میدید ،ولی هیچگاهی در مقابل آنان شمشیر نکشید .درحالیکه دار
اسالم وجود نداشت ،بازهم رسولالله صلیالله علیه وسلم مسلامنان را در دار الکفر
(مکه و حبشه) مسکن گزین منود و مسلامنان کفر بواح (آشکار) را با چشم رس مشاهده
میمنودند ،ولی در مقابل حاکمشان دست به اسلحه نربدند .بنا ًء در چنین حالتی نیاز است

تا کار فکری و سپس طلب نرصه صورت گیرد که بدینوسیله سلطه به دست مسلامنان آید.
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قضیه مسلامنان امروز ،اقامه خالفتی است که اسالم را
بهگونهای کامل تطبیق و به جهان حمل مناید
الله متعال میفرماید:

اس تَأْ ُم ُرونَ بِالْ َم ْع ُر ِ
وف َوتَ ْن َه ْونَ عَنِ الْ ُمنكَ ِر َوتُ ْؤ ِم ُنونَ بِاللَّ ِه﴾
ت لِل َّن ِ
َي أُ َّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
﴿كُن ُت ْم خ ْ َ
[آلعمران]110:

ترجمه :شام بهرتین امتی هستید که به سود انسانها آفریده شدهاید؛ (چه اینکه) امر
به معروف و نهی از منکر میکنید و به الله ایامن دارید.

همچنان میفرماید:

ب اللَّهُ إِ َّل أَن يُ ِت َّم نُو َرهُ َولَ ْو كَرِهَ الْكَا ِف ُرونَُ .ه َو
﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْ ِف ُئوا نُو َر اللَّ ِه ِبأَ ْف َوا ِهه ِْم َويَأْ َ
شكُونَ﴾
ح ِّق لِ ُيظْ ِه َرهُ َع َل الدِّينِ ُكلِّ ِه َولَ ْو كَرِهَ الْ ُم ْ ِ
دَى َو ِدينِ الْ َ
الَّ ِذي أَ ْر َس َل َر ُسولَهُ بِالْ ُه ٰ
[توبه]33-32 :

ترجمه :آنها میخواهند نور الله را با دهان خود خاموش کنند؛ ولی خدا جز این

منیخواهد که نور خود را کامل کند ،هر چند کافران ناخشنود باشند! او کسی است
که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان غالب گرداند ،هر چند
مرشکان کراهت داشته باشند!

در جایی دیگر میفرماید:

ِيل أَ ْد ُعو إِ َ
﴿ق ُْل َٰه ِذ ِه َسب ِ
ن
حانَ اللَّ ِه َو َما أَنَا ِم َ
ل بَ ِصريَ ٍة أَنَا َو َمنِ اتَّ َب َع ِني ۖ َو ُس ْب َ
ل اللَّ ِه ۚ َع َ ٰ
ني﴾ [یوسف]108 :
الْ ُم ْ ِ
ش ِك َ

ترجمه :بگو« :این را ِه من است من و پیروانم ،و با بصیرت کامل ،همه مردم را بهسوی
الله دعوت میکنیم! من ّزه است الله! و من از مرشکان نیستم!»
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اساسات رشعی در نظام خالفت
و میفرماید:

ح ِ
ف ْالَ ْر ِ
َف
اس َت ْ
ات لَ َي ْس َت ْ
﴿ َوعَدَ اللَّهُ الَّ ِذي َ
خل َ
خلِ َف َّن ُه ْم ِ
ن آ َم ُنوا ِمنك ُْم َو َع ِملُوا َّ
الصالِ َ
ض ك ََم ْ

َض لَ ُه ْم َولَ ُي َبدِّ لَ َّن ُهم ِّمن بَ ْع ِد َخ ْو ِفه ِْم أَ ْم ًنا
ن ِمن َق ْبلِه ِْم َولَ ُي َمكِّ َن َّ
الَّ ِذي َ
ن لَ ُه ْم ِدي َن ُه ُم الَّ ِذي ا ْرت َ ٰ
ب شَ ْي ًئا ۚ َو َمن كَ َف َر بَ ْعدَ َٰذلِكَ َفأُولَٰ ِئكَ ه ُُم الْف ِ
َاسقُونَ﴾ [نور ]55:
ۚ يَ ْع ُبدُونَ ِني َل يُ ْ ِ
شكُونَ ِ

ترجمه :الله به کسانی از شام که ایامن آورده و کارهای شایسته انجام دادهاند وعده

میدهد که قطعاً آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد ،هامنگونه که به پیشینیان

آنها خالفت روی زمین را بخشید .دین را که برای آنان پسندیده ،پابرجا و ریشهدار

خواهد ساخت و ترسشان را به امن ّیت و آرامش مب ّدل میکند .چنانچه تنها مرا

میپرستند و چیزی را رشیک من نخواهند ساخت و کسانی که پسازآن کافر شوند،
فاسقانند.

از رسولالله صلیالله علیه وسلم پرسیده شد:
«أي املدینتین تفتح أوال ،أقسطنطنیة أم رومیة؟ فقال رسولالله صلیالله علیه وسلم:
مدینة هرقل تفتح أوال ».یعني قسطنطنیة( .أحمد والدارمي والحاکم وابن أيب شیبة)

ترجمه :نخست کدام یک از این دو شهر فتح خواهد شد :قسطنطنیه یا روم؟ رسولالله

صلیالله علیه وسلم در پاسخ فرمودند :نخست شهر هرقل فتح خواهد شد .یعنی شهر
قسطنطنیه.

وی صلیالله علیه وسلم فرمودهاند:
«إن الله زوی يل األرض فرأیت مشارقها ومغاربها وسیبلغ ملک أمتي ما زوي لی منها».
(مسلم وأحمد .أبوداود وابن ماجه والرتمذي)

ترجمه :الله متعال زمین را برای من جمع منود و من رسزمینهای مرشق و مغرب را
دیدم و پادشاهی امت من با هامن جایی میرسد که برایم جمع شد.
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اساسات رشعی در نظام خالفت
و فرمودهاند:
«بش هذه األمة بالسنا والرفعة والدین والنرص والتمکین يف األرض .فمن عمل منهم عمل
ّ
اآلخرة للدنیا مل یکن له يف اآلخرة نصیب( ».أحمد والحاکم والبیهقي وابن ح ّبان]

ترجمه :این امت را به گشایش ،بزرگی ،دین ،پیروزی و قدرت در زمین مژده ده .پس

اگر کسی از این امت ،کا ِر آخرت را به خاطر دنیا انجام دهد ،بهرهای در آخرت نصیبش
نخواهد شد.

پروردگارا! ما از تو دولتی را خواهانیم که بر مبنای منهج نبوت استوار باشد که توسط
آن اسالم و پیروانش عزت یافته و کفر و پیروانش ذلیل گردند .بار الها! ما را از جملهای
کسانی قرار ده که فرمانبردار تو بوده و به را ِه تو دعوت میکنند.
وصل اللهم وسلّم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلی یوم
الدین.

این رساله هدیهای از طرف مجله وعی میباشد.
شامره   95
شوال 1415هـ.ق
نومرب 1995م
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