
 (14)بخش  اصل حاکمیت قانون شریعت

احکام و مجازاتی وجود دارند که در قرآن و سنت بایدها و نبایدها، ارزشها و ضد ارزشها، در اسالم 

و باید ابزاری وجود داشته باشد که این احکام و این  ،استصحیح نوع و میزان و کیفیت آن تعیین شده

 :مجازاتها و حدود را در جامعه پیاده کند . به عنوان مثال 

ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم  »امر می کند « أَْطعََمُهْم ِمْن ُجوع  »هللا تعالی به عنوان ابزاری جهت رسیدن به   -

یِهم بَِها ُرُهْم َوتَُزك ِ از اموال آنان زکات بگیر تا بدین وسیله ایشان را (.  103)توبه / « َصدَقَةً تَُطه ِ

جات، حیوانات و معادن و مال التجارة طال و نقره، زراعات، میوه و زکات در پاک و پاکیزه کنی.

     .)که جای اختالف است( تعیین شده آنهم با حد نصاب و میزان مشخص و معلومی

بخصوص در مورد کسانی که نمی خواهند  را اجرا کند؟هللا تعالی  و امر چه کسی باید این حکم حاال  

و می خواهند به اصطالح مال اینها را  گروه از اعضای داراالسالم  را از موالشان جدا کنند 8این حق 

دَقَاُت ِلْلفُقََراِء َواْلَمَساِكیِن َواْلعَاِمِلیَن َعلَْیَها َواْلُمَؤلَّفَِة : بخورند  قَاِب َواْلغَاِرِمیَن َوفِ إِنََّما الصَّ ي قُلُوبُُهْم َوفِي الر ِ

ُ َعِلیٌم َحِكیٌم  ِ ۗ َوَّللاَّ َن َّللاَّ ِ َواْبِن السَّبِیِل ۖ فَِریَضةً م ِ  -2فقراء،  -1زکات مخصوص » (60 )توبه/َسبِیِل َّللاَّ

کردن( اد )آز -5شود، کسانی که جلب محبتشان )برای اسالم( می -4،  کارگزاران آن -3مساکین، 

تبلیغ و رواج دین خدا جهاد، )صرف( در راه خدا)مثل  -7،  هکاران)پرداخت بدهی( بد -6  بندگان

باشد. این یک فریضه مهم الهی است و خدا دانا و حکیم در راه می و به راه درماندگان  -8و...( 

 «.است

ر د از زیسی نمی توانکه کاست و حق الناسی این امر واجب و فریضه یکی از ارکان و فرایض اسالم 

نَِي بُ صلی هللا علیه و سلم فرمود :  رسول هللا  از ابن عمر روایت است که  :بار پرداخت آن فرار کند

ِ، َوإِقَاِم الصَّالةِ، َوإِی دًا َرُسوُل َّللاَّ ُ َوأَنَّ ُمَحمَّ : َشَهادَةِ أَْن ال إِلَهَ إِال َّللاَّ َكاةِ اإِلْسالُم َعلَى َخْمس  ِ، تَاِء الزَّ ، َواْلَحج 

ِ( واسالم از پنج رکن تشکیل شده است، شهادتین» َوَصْوِم َرَمَضانَ  دًا َرُسوُل َّللاَّ ُ َوأَنَّ ُمَحمَّ  )ال إِلَهَ إِال َّللاَّ

که واجب این زکات حاال اگر کسی گفت من  1«حج و روزه رمضان و دادن زکات وبرپاداشتن نماز

را انجام نمی دهم  چه متعلق به حق الناس را نمی دهم و این رکن و فریضه است  گروه  8این حق 

 بگیرد؟ ین مجرِم مال مردم خورابزاری باید این حق را از ا
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 بلکه تنها کار دولت و قدرت حکومتی است.  ،قطعاً این کار افراد متفرقه و گروههای متفرق نیست

به عنوان با قدرت نظامی کفار ترساندن امر واجب جهاد با کفار و فریضه ی هللا تعالی در مورد  -

بَاِط اْلَخْیِل امر فرموده که :  ابزاری بازدارنده ة  َوِمن ر ِ ن قُوَّ ا اْستََطْعتُم م ِ برای ) جهاد با ( َوأَِعدُّوا لَُهم مَّ

ِ تُْرِهبُوَن ( اسبهای ورزیده آماده سازید ،و )از جملهتوانید نیروو قوت آنان تا آنجا که می بِِه َعدُوَّ َّللاَّ

ُ یَْعلَُمُهْم ۚ ُكْم َوآَخِریَن ِمن دُونِِهْم اَل تَْعلَُمونَُهُم َّللاَّ و ساز و برگ نظامی تا بدان ) آمادگی  (60)انفال/ َوَعدُوَّ

جنگی ( دشمِن خدا و دشمن خویش را بترسانید ، و کسان دیگری جز آنان را نیز به هراس اندازید که 

 شناسد. شناسید و خدا آنان را میایشان را نمی

ن َشْيء   :که یکی از ثمرات این جهاد است می فرماید  مصارف خمسبعد در مورد  َواْعلَُموا أَنََّما َغنِْمتُم م ِ

 َ ُسوِل َوِلِذي اْلقُْربَٰى َواْلیَتَاَمٰى َواْلَمَساِكیِن َواْبِن السَّبِیِل إِن ُكنتُْم آَمنتُم فَأ ِ ُخُمَسهُ َوِللرَّ ِ َوَما أَنَزْلنَنَّ ّلِِلَّ  ا َعلَٰى َعْبِدنَابِاّلِلَّ

آورید، یک پنجم آن ) ای مسلمانان ! ( بدانید که همه غنائمی را که فراچنگ می (41/)أنفال یَْوَم اْلفُْرقَاِن 

 اگر به خدا و بدانچه بر متعل ق به خدا و پیغمبر و خویشاوندان و یتیمان ومسکینها و در راه ماندگان است .

 بنده خود در روز جدائی ) کفر از ایمان ، یعنی در جنگ بدر( نازل کردیم ایمان دارید.

امور جنگی و اسراء و جهاد و متعلق به صدها حکم حاال این ارتش و امور نظامی و تهیه سالح و 

آیا چنین کار بزرگی از عهده ی اشخاص و  باید اداره کند و امور آن را بچرخاند؟کسی غیره را چه 

گروههای متفرق بر می آید؟ قطعاً نه . و تنها قدرت حکومتی است که می تواند این ماموریت 

 استراتژیک و سیستماتیک را انجام دهد. 

ِ فاََل تَْقَربُوَها ن هللا تعالی حدودی را تعیین کرده و فرموده : عالوه بر ای این ) احکام(  (187)بقره/تِْلَك ُحدُودُ َّللاَّ

ِ فاََل تَْعتَدُوَهاتِْلَك ُحدُ »یا حدود و مرزهای الهی است و بدانها نزدیک نشوید  اینها حدود و  (229)بقره/ «ودُ َّللاَّ

حاال اگر کسی حد و مرزها را رعایت نکرد و مرز را مرزهای )احکام( الهی است و از آنها تجاوز نکنید، 

ئَِك ُهُم الظَّاِلُموَن شکست هللا تعالی در موردش می فرماید ظالم است:  ِ فَأُولَٰ و  (.229)بقره/َوَمْن یَتَعَدَّ ُحدُودَ َّللاَّ

 گمان این چنین کسانی ستمگرند.ی تجاوز کند بیهرکس از حدود و مرزهای اله

ار دزدی شده ، یا دچحاال این شخصی که حدود هللا تعالی و مرزهائی که تعیین کرده را شکسته و مثالً دچار  

یا دچار نوشیدن مشروبات الکی القَذف شده و  زنا شده یا دچاریا دچار  راه زنی شده ، یا دچار بغی شده ،

موارد هللا تعالی میزان حدی که باید بر آنها اجرا شود را تعیین کرده است و کسی نمی تواند  در تمام اینشده؛ 

 :  یا این حدود را با چیز دیگری عوض کند.  مثالً  داین حدود هللا را ببخشد یا چیزی از آنها کم کن



یَن یَْرُموَن َو الَّذِ »در مورد کسی که به زنان پاک دامن تهمت می زند هللا تعالی می فرماید:  -

ئَِک ُهمُ اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم یَأْتُوا بِأَْربَعَِة ُشَهدَاَء فَاْجِلدُوُهْم ثََمانِیَن َجْلدَةً َو اَل تَْقبَلُوا لَُهْم َشَهادَ   ةً أَبَدًا ۚ. َو أُولَٰ

ای اثبات ردهند ، سپس چهار گواه )بکسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می (4)نور/ « اْلفَاِسقُونَ 

آورند، بدیشان هشتاد تازیانه بزنید، و هرگز گواهی دادن آنان را ) در طول عمر ( نمیادعای خود

 بر هیچ کاری( نپذیرید، و چنین کسانی فاسق هستند .

آیا هر کسی می تواند بلد شود و این حکم را اجرا کند؟ یا هر  حاال : چه نهادی باید این حکم را اجرا کند؟

تواند این حد را بر شخص مجرم اجرا کند؟ قطعاً نه . اجرای این حدود تنها کار قدرت گروهی می 

 است.  2برتر« ابزار3»حکومتی یک از 

َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ یا هللا تعالی در مورد اشخاصی که مرتکب جرم دزدی می شوند می فرماید:  -

ُ َعِزیٌز َحِكیٌم  ِ ۗ َوَّللاَّ َن َّللاَّ دست مرد دزد و زن دزد  (38)مائده/فَاْقَطعُوا أَْیِدیَُهَما َجَزاًء بَِما َكَسبَا نََكااًل م ِ

این عقوبتی است که خدا  اند به عنوان یک مجازات الهی قطع کنید،را به کیفر عملی که انجام داده

 انسانها توانا و حکیم است . ده و خدا مقتدر و به مصالح مقرر کر

در صورتی که شخصی متهم به دزدی شد آیا نهادی قضائی برای اثبات جرم الزم نیست؟ حاال اگر جرم هم 

اثبات شد چه کسی باید دست این دزد را قطع کند؟ آیا هر فردی یا گروهی می تواند این کار را انجام دهد؟ 

 آن بر می آید. قطعاً نه . این کار تنها از عهده ی قدرت حکومتی و نهاد قضائی و اجرائی 

َ َوَرُسولَهُ َویَْسعَْوَن فِي یا هللا تعالی در مورد حکم راه زنان می فرماید:  - إِنََّما َجَزاُء الَِّذیَن یَُحاِربُوَن َّللاَّ

ورند شمیو قانون شریعت هللا در قرآن و سنت کیفر کسانی که ) بر حکومت اسالمی اْْلَْرِض فََسادًا 

زنند ، این است که جنگند ، و در روی زمین دست به فساد میبرش میبه این شکل( با خدا و پیغم

َّلُوا یا ) در برابر کشتن مردم و غصب اموال أَْو یَُصلَّبُوا  )در برابر کشتن مردم( کشته شوند ، أَْن یُقَت

زنی و غصب اموال ، تنها یا ) در برابر راهأَْو تُقَطََّع أَْیِدیِهْم َوأَْرُجلُُهْم ِمْن ِخاَلف  ( به دار زده شوند، 

که ) به خاطر  ، و یا اینأَْو یُْنفَْوا ِمَن اْْلَْرِض  ( دست و پای آنان در جهت عکس یکدیگر بریده شود

                                                           
ةِ که اول -1سه ابزار عبارتند از :  نیا 2 وسلم و  هیهللا عل یست )مثل حکومت رسول هللا صل لهیابزار و وس نیو مهمتر نیِخالَفَةٌ َعلَى ِمْنَهاجِ النُّبُوَّ

ةِ  یاسالم یاضطرار لیحکومت بد -2هللا عنهم(  یرض نیراشد یخلفا کند )مثل حکومت  یم فهینجام وظا که در زمان نبود ِخالََفةٌ َعلَى ِمْنَهاجِ النُّبُوَّ
ِة و حکومت بد نیواحد مجاهد یشورا -۳( و ... ها یها و عثمان یو عباس هایامو  یاسالم یاضطرار لیکه در صورت نبود ِخالَفَةٌ َعلَى ِمْنَهاجِ النُّبُوَّ

 کند . یم فهیانجام وظ



ذَِلَك لَُهْم ِخْزٌي فِي الدُّْنیَا َولَُهْم فِي اْْلِخَرةِ َعذَاٌب و تهدید، تنها ( از جائی به جائی تبعید شوند. راهزنی 

 این رسوائی آنان در دنیا است ، و برای ایشان در آخرت مجازات بزرگی است . (33)مائده/َعِظیٌم 

جنگیدن با این اشخاص یا دستگیر کردن این اشخاص و دادگاهی کردن این اشخاص و اجرا  شما به نظر

کردن این احکام بر این اشخاص مجرم کار افراد متفرقه و گروههای متفرق است؟ قطعاً نه . این تنها کار 

 قدرت حکومتی است باالتر از افراد و گروههاست .

َوإِن َطائِفَتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِیَن اْقتَتَلُوا فَأَْصِلُحوا بَْینَُهَما فَإِن د: یا هللا تعالی در مورد اهل بغی می فرمای -

ِ  بَغَْت إِْحدَاُهَما َعلَى اْْلُْخَرى فَقَاتِلُوا الَّتِی تَْبِغی َحتَّى تَِفیءَ  از هرگاه دو گروه  (9)حجرات/ إِلَى أَْمِر َّللاَّ

صلح برقرار سازید. اگر یکی از آنان در حق  ، در میان آنانمؤمنان با هم به جنگ پرداختند

ای که بغی  و تعدی می کند دیگری بغی کند و تعدی ورزد ) و صلح را پذیرا نشود (، با آن دسته

 .شودگردد و حکم او را پذیرا میبجنگید تا زمانی که به سوی اطاعت از فرمان خدا برمی

توانند با اهل بغی بجنگند؟ قطعاً نه . تنها با قدرت  آیا غیر از قدرت حکومتی افراد یا گروههای دیگر می

ماوردی شافعی رحمه هللا می گوید: این آیه اصلی حکومتی می توان با قدرت اهل بغی وارد جنگ شد. 

اینها اهل بغی . و ابن عابدین حنفی هم می گوید:است که در جنگ با اهل بغی می توان از آن استفاده کرد

که به خاطر تاویل اشتباه بر علیه اهل عدل شورش می کنند و اگر مساله ی تاویل نبود و  هستندکسانی 

یا اهل جمل که امیر  اهل بغی مثل خوارج 3تاویلی نداشتند در این صورت اینها قطاع و راه زن هستند.

 یا مثل اهل صفین.  4ا.إْخَوانُنَا بَغَْوا َعلَْینَمومنین علی ابن ابی طالب رضی هللا عنه در موردشان گفته : 

انِي فَاْجِلدُوا ُكلَّ َواِحد  می فرماید: غیر محصن  یا هللا تعالی در مورد شخص زناکار  - انِیَةُ َوالزَّ الزَّ

 ِ ِ َواْلیَْوِم اْْلِخِر  ِمْنُهَما ِمائَةَ َجْلدَة  َواَل تَأُْخْذُكْم بِِهَما َرأْفَةٌ فِي ِدیِن َّللاَّ هر  (2)نور/إِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاّلِلَّ

 قوانین یو ازدواج ناکرده ( را صد تازیانه بزنید و در ) اجراآزاد یک از زن و مرد زناکار )

روز قیامت ایمان هللا و ( نسبت بدیشان نداشته باشید، اگر به خدا رأفت ) و رحمت ( دینوحدود

 .دارید

                                                           
قوم مسلمون  -كما في الفتح-المة ابن عابدین رحمه هللا من الحنفیة: والبغاة هم قال الماوردي : هذه اآلیة هي أصل ما ورد في قتال أهل البغي.  الع ۳

 في االختیار:خرجوا على إمام العدل ولم یستبیحوا ما استباحه الخوارج من دماء المسلمین وسبي ذراریهم، والمراد خرجوا بتأویل، وإال فهم قُطَّاع. و
 ویقاتلون أهل العدل بتأویل، یقولون: الحق معنا ویّدعون الوالیة. اهأهل البغي كل فئة لهم منعة یتغلبون ویجتمعون 
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د و گروهها می تواند به جای قاضی چنین جرم سنگینی را ثابت کنند؟ بعد از اثبات جرم آیا افراد و آیا افرا

گروهها می توانند مجری این حکم شوند؟ قطعاً نه . اجرای این حد تنها از عهده ی قدرت حکومتی بر می 

 آید. 

ِذیَن یَا أَیَُّها الَّ  :فرماید یا هللا تعالی در مورد کسی که مرتکب نوشیدن مشروبات مست کننده شده می -

تُْفِلُحوَن  آَمنُوا إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْیِسُر َواْلَنَصاُب َواْلَْزالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْیَطاِن فَاْجتَنِبُوهُ لَعَلَُّكمْ 

ند آزمائی( پلیدای مؤمنان ! خمر )مشروبات الکلی( و قماربازی و بتان و تیرها )بخت (90)مائده/

 باشند . پس از ) این کارهای ( پلید دوری کنید تا این که رستگار شوید .وعمل شیطان می

چه نهادی باید این احکام اگر کسی از نوشیدن مست کننده و این جرمها دوری نکرد و آن را انجام داد چه ؟ 

 هللا تعالی را در مورد این مجرمین اجرا کند؟

و  مطلقاً هیچ گونه عفو و گذشتنیاز حیاتی به وجود دستگاه قضائی دارند و  اینها حدود هللا تعالی هستند و 

عده ای از جاهالن و  ؛چون اینها حق هللا تعالی هستند جایز نیست، جایگزینیبخصوص شفاعتی  یا 

بخصوص دارودسته ی منافقین با مطرح کردن اصطالح مقاصد شریعت سعی دارند برای این حقهای هللا 

ین یگزینی برای اانی قرار دهند و مردم را به حاکمیت کفار سکوالر محلی راضی کنند اما جتعالی جایگزی

 اما در کنار اینحقهای هللا مثل جایگزنی برای نماز است و چنین کاری تحت هیچ شرایطی جایز نیست . 

 کند یا حتیدیه تغییر  باما شاهد جرائم دیگری چون  قصاص هستیم که امکان اینکه و حقهای هللا حدود 

 از آن کالً گذشت شود وجود دارد، چون قصاص حق انسان است. بدون مقابل و دیه ای 

ه ایمان ای کسانی کیَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْیُكُم اْلِقَصاُص فِي اْلقَتْلَى ۖ هللا تعالی در مورد قصاص فرموده : 

زاد ، آزاد در برابر آاْلُحرُّ بِاْلُحر ِ َواْلعَْبدُ بِاْلعَْبِد َواْْلُنثَٰى بِاْْلُنثَٰى ۚ اید!، قصاص بر شما فرض شده است: آورده

فََمْن ُعِفَي لَهُ ِمْن أَِخیِه َشْيٌء فَات ِبَاٌع بِاْلَمْعُروِف َوأَدَاٌء إِلَْیِه و برده در برابر برده ، و زن در برابر زن است . 

ه برادر ) دینی ( خود ، گذشتی شد باید نیک رفتاری شود و پرداخت ) دیه ( پس اگر کسی از ناحیبِإِْحَسان  ۗ 

ب ُِكْم َوَرْحَمةٌ ۗ با نیکی انجام گیرد.  ن رَّ ِلَك تَْخِفیٌف م ِ َمِن فَ این تخفیف و رحمتی است از سوی پروردگارتان . ذَٰ

ِلَك فَلَهُ َعذَاٌب أَِلیٌم  بعد از آن تجاوز کند ) و از قاتل انتقام بگیرد ( او پس اگر کسی  (178)بقره/اْعتَدَٰى بَْعدَ ذَٰ

 را عذاب دردناکی خواهد بود .

دار دیدیم که هللا تعالی در شریعتش برای ما روشن می کند که اگر کسی امنیت شخص دیگری را خدشه

 و مشخص می کند که در حدود هللا تخفیف و بخششکند؛ کرد باید مجازات شود و حدود آن را مشحص می



و جایگزینی وجود ندارد بر خالف حق الناس که هم تخفیف در آن وجود دارد و هم ججایگزینی و هم 

 بخشش . 

در اینجا هللا تعالی برای قاتل و زناکار و تهمت زن و ... قواعد کلی را تعیین کرده نکته ی دیگر اینکه : 

. ؟تهمت زن و غیره کدام شخص است است، اما نباید انتظار داشت که هللا به ما بگوید قاتل یا دزد یا

ت یا شود قصاص کرد یا دیه گرفشریعت هللا می گوید مثالً اگر قتلی به شکل عمدی اتفاق افتاد، قاتل را می

های جدید ی پلیس تأسیس کنید و با شیوهبخشید. حاال برای اینكه بفهمید قاتل کیست، باید بروید دانشکده

حاال این دستگاه قضائی توسط چه ختیار دستگاه قضائی قرار دهید . کشف جرم آشنا شوید و آن را در ا

 نهادی غیر از حکومت می تواند به وظایفش عمل کند؟

در برخورد با کفار اهل کتاب هم از آنها جزیه گرفته می شود، چه نهادی غیر از حکومت می تواند این 

اصالً جزیه  مگر ممکن است در حکومتی غیر اسالمی این حکم جزیه را اجراء کرد؟ جزیه را بگیرد؟

زمانی معنی پیدا می کند که دولت و حکومتی اسالمی وجود داشته باشد که با این دسته از کفار قراردادی 

 بسته باشد. بدون وجود قدرت حکومتی جزیه مثل دهها حکم دیگر قابل اجرا نیست. 

ات و تعزیرنین اقتصادی و امنیتی و نظامی و احكام قضائی ومجازاتهای جرایم وتخلفات و این دسته از قوا

.. چه معنی می تواند بین المللی و. قوانین متعلق به امورو قوانین متعلق به معامالت، احوال شخصی و

 داشته باشد؟ 

باید حكومتی تشكیل : د كه نبا صدای رسا فریاد می زنصدها حکمی که در قرآن و سنت صحیح آمده اند 

بدون داشتن حکومت تمام این  د، ونحكومت این احکام پیاده شوحاکمیت این  ی گردد تا در چهار چوبه

جرائی حکومتی قابل اینگونه احکام خارج از دایره ی حکومتی و قدرت ا، چون احکام تعطیل می شوند

اجراء نیستند و بدون اجرای این حدود و قصاص و تعزیرات نه دین کامل با آن چهار معنی و مفهومش 

 محافظت می شود و نه دنیای مومنین . 

جان و ناموس و عقل و مال مومنین در  ،بدون اجرای این حدود و قصاص و تعزیرات به سادگی دین

ن داشتن قدرت نظامی و حکومتی خود داراالسالم نیز در معرض خطر معرض تهدید قرار می گیرد و بدو

بعضی از مراحل امر به معروف و بدون داشتن داراالسالم و قدرت حکومتی  ،و نابودی قرار می گیرد

 ؛ طی نمی شود نیاز  به شدت عمل وتوسل به زور، وحتی اقدام مسلحانه  نظامی دارد که  ونهی از منكر 

و آزاد  راه جهت آزادی عمل به قانون شریعت هللا در سراسر جهان ن و هموار کردنبازکرد در نهایتو



، هرگزبا توصیه ونصیحت واندرزهای اخالقی انجام نمی ی آشکار«گانه6کفار»سازی زمین از تسلط 

 ،دهدبآشکار بر زمین خاتمه ی «گانه6کفار»به حاکمیت ن حكومت است كه باید به میدان بیاید و شود، ای

چون این دین باید بر تمام زمین حاکمیت داشته باشد چنانچه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید: 

پنج چیز به من عطا شده است كه قبل از من، به هیچ پیامبري عطا  أُْعِطیُت َخْمًسا لَْم یُْعَطُهنَّ أَحدٌ قَْبِلي:

،  :استنشده ْعِب َمِسیَرةَ َشْهر   از مسافت یك ماه، دشمنانم دچار ترس و وحشت میشوند. ـ 1نُِصْرُت بالرُّ

تي أْدَرَكتْهُ  َوُجِعلَْت ِلَي اْلَْرُض َمْسِجدًا َوَطُهوًرا تِي الصَّالَةُ یَُصل ِي )فأیُّما َرُجل  ِمن أُمَّ ُجَل ِمْن أُمَّ فَأَْینََما أَْدَرَك الرَّ

 )، اَلةُ فَْلیَُصل ِ ر داده شده است. بنابر این، هر كجا وقت نماز زمین براي من مسجد و پاك قرا -2الصَّ

مال غنیمت  -3وأُِحلَّْت لي الَمغَانُِم ولَْم تَِحلَّ ْلَحد  قَْبِلي، د. نماز بخواننفرارسید، امتیانم مي توانند همانجا و 

وأُْعِطیُت براي من حالل گردانده شده است در حالي كه قبل از من، براي هیچ پیامبري، حالل نبوده است 

وكاَن النبيُّ یُْبعَُث إلى قَْوِمِه َخاصَّةً وبُِعثُْت إلى النَّاِس  حق شفاعت به من عنایت شده است - 4. الشَّفَاَعةَ،

ةً  هر پیامبري فقط براي قوم خودش فرستاده شده است در حالي كه من براي تمام مردم دنیا  -5 5.َعامَّ

 مبعوث شده ام.

مالک و معیار و مناط تشخیص تشکیل حکومت اسالمی را فریاد می زنند،  که ضرورتدر کنار اینها 

است و رهبری هم که بر داراالسالم تعیین می شود باید دارای « قانون اساسی»داراالسالم از دارالکفر 

حکومتی می تواند به این وظایف قدرت شروطی باشد و مجری قانون شریعت هللا باشد که تنها در سایه ی 

 و این حکومت هم با شورا و نظارت عمومی به پیش می رود.   عمل کند

 داراالسالمبسیاری از مسایل شرعی از قبیل: اجرای حدود، قصاص و...موقوف به موجودیت در این صورت 

بِِه فَُهَو َواِجب:"ی است، وطبق قاعدهبسته امام  و رهبر  و و دولت و حکومت اسالمی " َماالیتِمُّ الَواُجُب إِال 

 واجب است.  مجتهد و فقیه برای داراالسالم نیزن رهبریت یو تعی و حکومت اسالمیاقامه ی دولت 

تشکیل حکومت اسالمی در داراالسالم واجبی است مثل سایر واجبات که بسیاری از واجبات هم با وجود  پس

یعنی همچنانکه وضو و نماز واجب هستند اما نماز واجب با وضو انجام می شود  این واجب انجام می شوند.

بَعََث فَ » هللا تعالی می فرماید:  و حکومت اسالمی برای انجام بسیاری از واجبات حکم وضو یا تیمم را دارد. 

ِریَن َوُمْنِذِریَن َوأَْنَزَل َمعَُهمُ اْلِكتَاَب بِالْ  ُ النَّبِییَن ُمبَش ِ ِ ِلیْحُكمَ بَیَن النَّاِس فِیَما اْختَلَفُواَّللاَّ ( پس خداوند 213بقره/ «) َحق 
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 يپیغمبران را برانگیخت تا ) مردمان را( بشارت دهند و بترسانند . و كتاب كه مشتمل بر حق بود و به سو

 .د  نكن حکمورزیدند ، بر آنان نازل كرد تا در میان مردمان راجع بدانچه اختالف ميكردحقیقت دعوت مي

در این صورت قانونی که باید با آن حکم کرد باید قوانینی باشند که هللا تعالی نازل کرده نه قوانین بشری که 

ِ ِلتَْحُكَم بَ » پیشنهاد خائنین به دین هللا و بندگان هللا است. تعالی می فرماید: یَن النَّاِس إِنَّا أَْنَزْلنَا إِلَیَك اْلِكتَاَب بِاْلَحق 

ُ و اََلتَُكْن ِلْلَخائِنِیَن َخِصیًمابَِما  ایم تا میان ما كتاب )قرآن را( به حق بر تو نازل كرده ( 105نساء/ «) أََراَك َّللاَّ

 .مردمان طبق آنچه خدا به تو نشان داده است داوري كني، و مدافع خائنان مباش

ند ا جایگزین قانون شریعت هللا کنائنین باشد و از خائنینی که می خواهند قوانین دیگری رپس حواست به خ

هر کسی که بخواهد قانونی غیر از قانون شریعت هللا را جایگزین قانون شریعت هللا کند خائن به ، دفاع نکن

کمیت بر حتی در حا« و اََلتَُكْن ِلْلَخائِنِیَن َخِصیًما»هللا و دین هللا و بندگان هللا است . پس از خائنین دفاع نکن 

مردم و تطبیق قانون شریعت هللا نباید کوچکترین قانون را به خاطر هوا و هوس سکوالریستها و سایر 

نَُهم َوأَِن اْحُكم بَیْ  »دشمنان کنار گذاشت و نباید به خواسته های هواپرستان اهمیت داد. هللا تعالی می فرماید: 

 ُ َّبِْع أَْهَواَءُهْم  ق چیزي حكم كن كه خدا بر تو نازل كرده است، و در میان آنان طببَِما أَنَزَل َّللاَّ  و از امیالو َاَلتَت

ُ إِلَْیكَ و آرزوهاي ایشان پیروي مكن،  و از آنان برحذر باش كه )با  َواْحذَْرُهْم أَن یَْفتِنُوَك َعن بَْعِض َما أَنَزَل َّللاَّ

چیزهائي كه خدا بر تو نازل كرده است به دور ورزي( تو را از برخي پوشي و خیانت و غرضكذب و حق

َن النَّاِس لَفَ و منحرف نكنند.   ُ أَن یُِصیبَُهم بِبَْعِض ذُنُوبِِهْم ۗ َوإِنَّ َكثِیًرا م ِ اِسقُوَن   فَإِن تََولَّْوا فَاْعلَْم أَنََّما یُِریدُ َّللاَّ

خواهد ا( پشت كردند، بدان كه خدا مي( پس اگر ) از حكم خدا رویگردان شدند و به قانون خد49مائده/  «)

د) و فاسق هستن اي از گناهانشان ایشان را دچار بال و مصیبت سازد. بیگمان بسیاري از مردم به سبب پاره

 از قوانین شریعت هللا سرپیچی می کنند(  

اِلَحاتِ  »و هللا تعالی باز به عنوان بشارتی به مستضعفین می فرماید:   ُ الَِّذیَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ  َوَعدَ َّللاَّ

های اند و کارخداوند به کسانی از شما که ایمان آوردهلَیَْستَْخِلفَنَُّهْم فِي اْْلَْرِض َكَما اْستَْخلََف الَِّذیَن ِمْن قَْبِلِهْم 

ن در زمین خواهد کرد همان گونه که پیشینیان ) دهد که آنان را قطعاً جایگزیاند، وعده میشایسته انجام داده

دادگر و مؤمن مل تهای گذشته( را جایگزین ) طاغیان و یاغیان ستمگر ( قبل از خود کرده است ) و حکومت 

مچنین هبَْعِد َخْوفِِهْم أَْمنًا ۚ َولَیَُمِك نَنَّ لَُهْم ِدینَُهُم الَِّذي اْرتََضٰى لَُهْم َولَیُبَِد لَنَُّهْم ِمْن و قدرت را بدانان بخشیده است ( . 

پسندد، حتماً )در زمین( پابرجا و برقرار خواهد ساخت ، و نیز خوف آئین )اسالم( ایشان را که برای آنان می

مرا عبادت می کنند و یَْعبُدُونَنِي اَل یُْشِرُكوَن بِي َشْیئًا ۚ سازد، و هراس آنان را به امنی ت و آرامش مبد ل می



ئَِك ُهُم اْلفَاِسقُونَ گردانند . شریکم نمیچیزی را  ِلَك فَأُولَٰ بعد از این ) وعده راستین  ( 55نور/ «) َوَمْن َكفََر بَْعدَ ذَٰ

 ( کسانی که کافر شوند، آنان فاسقین حقیقی هستند.

مومنین توان به تمامي اجزا دین عمل كرد و خوف و نگراني ، نميبي شك بدون تشكیل حكومتی اسالمی

 به امنیت تبدیل نخواهد شد.دون داشتن قدرت نظامی و حکومتی ب

بر این اساس اصل حاکمیت شریعت هللا چیزی نبوده که در دیپلماسی با کفار بر سر آن معامله ای صورت 

خودش  حاکمیت در اختیار. رسول هللا صلی هللا علیه وسلم راضی نشد که در مکه ا نادیده گرفته شودگیرد و ی

 بر اساس قوانینو سال دیگر بر اساس قانون شریعت هللا اداره شود یک سال حکومت طی که باشد به شر

ه را بو قوانین حاکمیت کالً حاال چگونه راضی می شود که سکوالریستها )به زبان عربی = مشرکین( 

  الریستها و سایر کفار تحویل دهد و بر سر آن وارد معامله شود؟سکو

 َوبَِحْمِدَك، الَ إِلَهَ إِالَّ أَْنَت، أَْستَْغِفُرَك َوأَتُوُب إِلَْیكَ ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ 

 والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

 


