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 « بسم اهلل الرحمن الرحیم »

 (13)احزاب:

امیر و مؤسس  ،های ممتاز امام الواالعلی مودودیی محترم، کتاب حاضر، ترجمه یکی از سخنرانیخواننده

ی عموم مسلمانان فارسی زبان، است که به منظور استفادهجماعت اسالمی پاکستان، تحت عنوان شهادت حق 

المی در سسالها پیش به قلم توانای استاد فرزانه، پژوهشگر و قرآن شناس و یکی از پرچم داران نهضت بیداری ا

 ن، از عربی به فارسی برگردانده شده است. تقدیر الهی چنین بود که در زمان حیات آایران، ناصر سبحانی 

که این حقیر ی مقدار به مناسبت هجدهمین سالگرد وداع ان چاپ و نشر آن میسر نشد، تا آناستاد بزرگوار امک

اثر را از میان آثار به جای مانده از آن استاد خستگی ناپذیر گلچین نمودم و جهت آراسته شدن  پرافتخارش، این

مود سپاسگذارم که به بنده این توفیق را عنایت فر آن به زیور طبع، درصدد بازنویسی آن برآمدم. خدای بزرگ را

 ی چاپ گردانم.که آن را آماده

رود که مطالب این کتاب گرانبها راکه شهادت حق نامگذاری شده، به دقت ی عزیز انتظارمیاز شما خواننده

 مایید.مطالعه فرموده، و دعای خیر خود را از مؤلف و مترجم آن، این دو متفکر قرن معاصر دریغ نفر

 رب اغفرلی وألخی و أدخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین

 حقیر بی مقدار

 82/28/28 –منصور سبحانی       
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  :2وجودی امت اسالمیظیفه و علت غایی و و

روای هستی است و با کمال حکمت، که یگانه آفریدگار، مالک و فرمانها خدایی را  ها و ستایش تمام تعریف

 کند.قدرت و رحمت بر آن فرمان روایی می

رد بخشید، او را به جانشینی خود در زمین سرفراز کرد و برای خنیروی دانایی و  او فرید، بهه انسان را آخدایی ک

 مار خدا بر بندگان نیک ورا فرستاد. پس رحمت ها و درودهای بی ش و پیامبران ها نازل کرد مایی او کتابراهن

ی او که برای آموختن انسانیت به بشریت آمدند: کسانی که بشریت را متوجه هدف آفرینش او کردند و برگزیده

یکی القی و تمام نو تمام پاکیزگی اخموختند. تمام روشنی هدایت ست زندگی کردن در دنیا را به وی آروش در

 یروزی و راهنمایی همین بندگان برگزیدههای شبانه ز در دنیا وجود دارد، مرهون تالشای که امروو پرهیزگاری

 خداست و بشر همیشه مدیون آنان خواهد ماند.

شینیم نآن که با هم ببرای  یک بخشایم. های خود را همیشه به دو بخش تقسیم کرده یشزان و دوستان! ما همایعز

ین امر را هم به ا بخش دومو عملکرد خود را بررسی کنیم و برای پیشبرد کار و هدف خود، با هم رایزنی کنیم. 

ایم، عرضه کنیم. این گردهمایی ای که در آن گرد هم آمدهمنطقه مردم یم که دعوتمان را به عموم ااختصاص داده

طر به شما زحمت حضور دادیم که به شما بگوییم دعوت ما چیست امروز برای همین هدف دوم است. ما بدین خا

 خوانیم. چیزی فرا می و ما شما را به سوی چه

دعوت ما از یک سو متوجه کسانی است که از قبل مسلمان اند و از سوی دیگر متوجه عموم بندگان خدایی است 

 . اما متاسفانه کسی از گروه دوم در اجتماعها پیام خاصی داریم ما برای هریکی از این گروه که مسلمان نیستند.

دا رگی از بندگان خکاریهای امروز ما، بخش بزی ما و ندانمی اشتباهات گذشتههامروز ما حضور ندارد. در نتیج

شود که آنان را نزد خود فراخوانده و یا نزد آنان رفته، بسیار به ندرت این فرصت فراهم میاند و از ما دور شده

 پیامبرانش فرستاده است، از نزدیک به آنان برسانیم. یی ما به وسیلهما و آنان برای هدایت همه که خدای پیامی را

ی مسلمانان است، عرضه خش از پیام و دعوتمان را که ویژهآن ببه هرحال، اینک آنان حضور ندارند. لذا من تنها 

 کنم.می

 نکه مسئولیت ها و وظایفی را که به عنوان یک مسلما خوانیم آن استچه مسلمانان را به سوی آن فرا میآن

 که ما خدا را به عنوان خدا و معبود خود نند و انجام بدهند. شما تنها با گفتن این مطلبشان است، درک کبرعهده

و را خدای خود و دین ا نا به عنوارکه وقتی خدا یابید. اینایم، رهایی نمیو دین او را به عنوان دین خود پذیرفته

ا درک کنید آنها رشود که هم بایستی ها متوجه شما مید، به محض این اقرار، مسئولیتیفتبه عنوان دین خود پذیر

                                                           
ابواالعلی مودودی به منظور شرح اندیشه و روش کار جماعت اسالمی، این سخنران دراجتماعی در شعر یکی از سخرانی های ایراد شده توسط امام  -1

 از شهرهای پنجاب غربی )قبل از تشکیل کشور پاکستان( ایراد گردیده است.-سیالکوت
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ند کنه در دنیا رهایتان می و هم در صدد انجام دادن آنها برآیید. اگر این کار را نکنید، سزای این عدم انجام وظیفه

 ستند؟و نه در آخرت. این وظایف و مسئولیت ها چی

سمانی آای ه به خدا، فرشتگان خدا، کتاب وظیفه و مسئولیت شما به عنوان یک مسلمان تنها در این حد نیست که

ج بروید ، به حو پیامبران الهی و روز آخرت ایمان بیاورید وتنها در این حد هم نیست نماز بخوانید، روزه بگیرید

وری همچون ازدواج، طالق و ارث و میراث و غیره از هم نیست که در ام و زکات بپردازید وتنها در این حد

ولیت تمام اینها یک وظیفه و مسئه است پیروی کنید. بلکه عالوه بر دین اسالم مقرر کرد قواعد و ضوابطی که

ه آن ب ی شماست و آن این است که در برابر تمام جهانیان، به حقی کهار سنگین وبزرگ دیگری هم بر عهدهبسی

دهد که عنوان امت اسالمی، همین قرار می ، بهاید، گواهی وشهادت دهید. قرآن تنها هدف شماراایمان آورده

 حجت شهادت حق را بر بندگان خدا تمام کنید.

 (123)بقره:       

 .«و بدین گونه شما )مسلمانان( را امت وسطی قرار داده ایم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد» 

هدف وجود امت شماست که اگر آن را برآورده نکردید، گویا زندگی خود را بیهوده سپری کردید.  این همان

 عهده شما نهاده است. چرا که خداوند متعال می فرماید: این وظیفه ای است که خدا بر

 (8)مائده:         

 «.اید! بپاخیزید برای خدا و گواهانی دادگر باشیدای کسانی که ایمان آورده»

 رماید:فی این تنها یک دستور معمولی نیست، بلکه دستوری بسیار اکید است، چرا که خداوند متعال میوانگه

 (121)بقره:     

 « و کیست ستمگرتر از کسی که شهادتی را که از سوی خدا نزد خود دارد، پوشیده نگه دارد»

رخواهد ای دربانجام این وظیفه چه نتیجهند متعال این چیز را هم برای شما بیان فرموده است که عدم وسپس خدا

داشت. پیش از شما یهودیان در این جایگاه گواهی قرار داده شده بودند، اما آنان مقداری حق را پنهان کردند و 

مقداری علیه حق گواهی دادند و خالصه نه به نفع حق، بلکه علیه آن و به نفع باطل گواهی دادند. نتیجه آن شد 

 فرماید: از خود راند و مستحق لعنت و غضبی شدند که قرآن درباره ی آن میکه خدا آنان را 

 (11)بقره:      

 «.ذلت و خواری و پستی و ناداری بر آنان زده شده و به خشم خدا گرفتار آمدند»
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 :شهادت حق

شده، آن است که به حقانیت و صداقت ی شما نهادهولیت ادای آن برعهدهشهادتی که مسئمنظور از این گواهی و 

ی که نه راه سعادت ونجات بشریتگاصداقتی که برایتان روشن شده و یستین بودن حقی که نزد شما آمده وو را

ه شده است، در برابر تمام جهانیان شهادت بدهید. گواهی و شهادتی که حقانیت و صداقت آن را مبرهن ئشما ارابه

ده سوی جهانیان فرستاده ش کند و حجت دین را بر جهانیان تمام کند. پیامبران الهی برای ادای همین شهادت به

د. شادای همین شهادت می رحلت هر پیامبری امت او ملزم به بر آنان الزم بود و پس ازبودند و ادای این شهادت 

، این وظیفه و مسئولیت به همان نحوی بر دوش امت اسالمی قرار دارد که م پیامبراناینک پس از رحلت خات

است که تمام پایه و اساس بر دوش ایشان بود، اهمیت این گواهی به حدی  در زمان حیات پیامبر گرامی اسالم

گواهی استوار است. خدا حکیم و رحیم و قائم به  ای که خدا مقرر فرموده بر همینو جزا و مؤاخذه قانون سزا

و خشنودی او در  از حکمت، رحمت و عدل و داد او به دور است که مردم از این که رضایت عدل و داد است و

ه اند. مردم ندانند کخذه کند که چرا برخالف خشنودی او عمل کردهخبر باشند و آنان را مؤاچه چیزی است، بی

هایشان مجازات کند. مردم ندانند که پاسخگوی چه چیزی بایستی یست و او آنان را به خاطر کج رویراه راست چ

داوند خاند، مورد بازپرسی قرار بدهد. به همین دلیل است که دانستهی چیزی که نمیباشند و او آنان را درباره

م بگویند که شماری فرستاد تا به مردکرد و سپس هرازگاهی پیامبران بی آغازرمتعال آفرینش بشر را با یک پیامب

رضایت پروردگارشان در چه چیزی است و روش درست زندگی کردن در دنیا برای آنان چه روشی است و با 

ست بیاورند. چه کارهایی را بایستی انجام بدهند و از توانند رضایت پروردگارشان را به دپیروی از چه راهی می

چه کارهایی بایستی پرهیز کنند و درباره ی چه چیزی از آنان سوال خواهد شد و بایستی در مورد آنها در برابر 

خدا پاسخگو باشند. در قرآن به صراحت چنین آمده است ک هدف از این شهادتی که خداوند متعال به وسیله 

یم و ان را عملی نمود، اتمام حجت بر بندگان بوده است تا آنان نتوانند ادعا کنند که ما ناآگاه بودهپیامبرانش آ

 کنید که نسبت به آن از قبل هشدار داده نشده بود.شما ما را به خاطر چیزی مؤاخده می

 (115)نساء:      

در برابر  ایه شدن آنان هیچ حجت و بهانهتا مردم پس از فرستادگر و بیم دهنده بودند، ران بشارتآنان( پیامب»)

 «.خدا نداشته باشند

رداشته، دوش ایشان بود از دوش خود بپیامبران، بار حجت مردم را که بر به عبارتی دیگر خداوند متعال با فرستادن 

هادت را شاند که اگر حق بر دوش پیامبران نهاده است و پیامبران در این جایگاه بس خطیر شهادت قرار داده شده

به نحو احسن ادا نمایند مردم خودشان مسئول اعمالشان خواهند بود و اگر پیامبران در امر ادای شهادت حق، 

کوتاهی کنند، مسئول کج روی ها و گمراهی های بندگان خدا خواهند بود. یعنی جایگاه پیامبران به قدری حساس 
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کردند و یا اینکه  مردم در برابرشان حجتی به دست بود که یا با ادای حق شهادت، حجت را بر مردم تمام می

آوردند که چرا علم حقیقی راکه به شما داده شده بود، به ما نرساندید و چرا روش زندگی درستی را که خدا می

ت یشما را از آن آگاه نموده بود، به ما نیاموختید. به همین دلیل بود که پیامبران الهی سنگینی این بار امانت و مسئول

کردند و بنابرهمین بود که برای ادای حق شهادت و اتمام حجت بر مردم، به رابه شدت بر دوش خود احساس می

  ی خود از هیچ کوششی دریغ نکردند.نوبه

شد و داده  هایی تشکیلسپس از کسانی که علم حقیقت و راه راست به وسیله پیامبران به آنان رسیده بود، امت

نشینان به عنوان جای این امتها قرارگرفت وی پیامبران بود، برعهدهکه برعهدهشهادت حقهمان مسئولیت حساس 

پیامبران الهی این جایگاه را به دست آوردند که اگر حق شهادت حق را ادا نمایند و مردم اصالح نشوند و تغییر 

خواهند بود. اما اگر امت در ن رفتار ندهند، آنان مورد مؤاخذه قرار نخواهند گرفت و خود مردم مسئول اعمالشا

ادای شهادت حق کوتاهی کندو یا به جای شهادت حق، به نفع باطل شهادت بدهد، قبل از دیگران امت، مورد 

مؤاخذه قرار خواهد گرفت و هم مسئول کج روی و گمراهی خود خواهد بود و هم مسئول کج روی و گمراهی 

 ند.اچار گمراهی وفساد و کج روی شدهدو یا شهادت باطل آن ی شهادت حق امت به دلیل عدم ارایه کسانی که
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 :روش ادای شهادت
 یکی شهادت قولی و دیگری شهادت عملی. اند:ردو نوعشهادت ها ب

به ه است، ی پیامبران به ما رسیدو قلم حقی را که به وسیله ی زبانشهادت قولی بدین صورت است که ما به وسیله

های جذاب نمودن پیامبر برای مخاطب و تمام  های ممکن افهام و تفهیم و تکنیک روشجهانیان برسانیم. از تمام 

های موجود چاپ و نشر و با استفاده از تمام امکانات پیام رسانی جدید که علم و فناوری فراهم کرده ظرفیت

ن هایی را که ایموزههای دینی که خدا برای انسان مقرر داشته است؛ آگاه کنیم. تمام آاست، جهانیان را از آموزه

، چه ی اخالق و رفتاری اعتقاد و اندیشه باشند، چه دربارهاشته است. چه دربارهددین برای راهنمایی بشر عرضه 

چه  ی مملکت باشند وی سیاست و ادارهی قانون و قضا، چه دربارهستد باشند، چه دربارهی اقتصاد و داد ودرباره

بین انسانی برای جهانیان به نحو احسن، واضح و روشن کنیم و حق بودن آنها را  ی تمام امور دیگر روابطدرباره

ست، با ها در تضاد ابا این آموزه راین و شواهد مبرهن کنیم و به اثبات برسانیم و هرآنچه راقی دالیل و به وسیله

شود، این شهادت ادا نمیهای آنها را روشن نماییم. حق ها و ضعفمورد نقد قرار بدهیم و کاستیعقل و منطق 

ی امت به همان اندازه در فکر هدایت خلق باشد که پیامبران به تنهایی در فکر آن بودند. مگر زمانی که مجموعه

در همین راستا باشد.  های ملی ما های جمعی ما و تالشبرای ادای حق این شهادت، الزم است محور تمام کوشش

ات خود را صرف همین کار بکنیم و در تمام کارهای ما این هدف حتماً تمام نیروهای ذهن و فکر و تمام امکان

 خود، صدایی را که علیه حق شهادت بدهد، اصالً تحمل نکنیم.در نظر گرفته شده باشد و در میان 

اما شهادت عملی، مراد از آن این است که ما در زندگی خود، اصولی را که ادعای ایمان به حقانیت آنها داریم، 

کات آنها نشنود، بلکه خوبیها و بر ی زبان ما تعریف و تمجید از آن اصول راپیاده کنیم و دنیا تنها به وسیله عمالً

ای را که در اثر حالوت را در زندگی ما به صورت زنده و عینی مشاهده هم بکند. جهانیان در رفتار ما شیرینی

مشاهده کنند که این دین چه انسانهای  و با چشم سرآید، احساس کنند ایمان در اخالق و رفتار انسان پدید می

 آورد. ای پدید میی عادالنه و چه اجتماع صالح و چه تمدن پاکیزهپروراند، چه جامعهخوبی می

کنند و چه تعاون چه سمت و سوی درستی حرکت میهای آن، علوم و فنون و ادب و هنر به در پرتو آموزه

عی اهای زندگی فردی و اجتمبرجامعه حاکم می شود و تمام جنبهن نزاعی وبداقتصادی منصفانه، دلسوزانه و 

         شوند . حق این شهادت تنها بدین گونه ادا کنند و از خوبی ها ماالمال میچگونه اصالح می شوند، رشد می

ده مجسم و زن شود که هم آحاد امت ما به صورت فردی و هم تمام ملت ما به صورت جمعی تبدیل به شهادتیمی

ت ت و صداقت آن شهادبر حقانیت و صداقت دین خود بشوند. کردار و رفتار تک تک امت اسالمی به حقانی

 ا وهی ما از روشنی آن بدرخشند، ادارههای  ما خوشبویی آن به مشام برسد، اماکن تجاری و صنعتبدهد، از خانه

ی مشی ملهای آن باشند و خطهای ما سندی بر خوبیرسانه های ما از نور آن منور باشند و مطبوعات وآموزشگاه
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د، جایی با ما برخورد کن هر خالصه هرشخصی و هرملتی در های جمعی ما دلیلی بر حقانیت آن باشند.ما و تالش

که اصولی که ادعای حقانیت آنها را داریم واقعاً  دررفتار و کردار شخصی و عمومی ما این چیز را حس کند

ته را هم بایستی کنند. سپس این نکتر و واالتری تبدیل میزندگی بشر را حقیقتاً به زندگی بهتر و پاکیزهاند و حق

امی نظ تواند به صورت کامل ادا شود که یک حاکمیت وبه عرض شما برسانم که این شهادت تنها زمانی می

های اصالحی خود، با حسن د، با برنامهبراساس همین اصول پدید بیاید و با اجرای احکام دین، با عدل و داد خو

ی خود با امنیت و ثبات خود، با رفاه و آسایش شهروندان خود، با سیرت نیک حکمرانان خود، با نظم و اداره

ی ارانهی خود و با صلح وفادی خود ، با جنگ شریفانهی خود، با سیاست خارجی صادقانهسیاست داخلی مهربانانه

تمام جهانیان به اثبات برساند که دینی که این دولت و نظام را به وجود آورده است، واقعاً خود این چیز را برای 

 آن نهفته است. وقتی این شهادت عملی با آن شهادت عملیر بوده و خیر و خوشبختی انسان درضامن رستگاری بش

شود و آنگاه است دا میهمراه شود، در آن صورت است که وظیفه و مسئولیت نهاده شده بر دوش امت اسالمی ا

ه آورد که در دادگاشود و آنگاه است که این امت شایستگی آن را به دست میکه حجت بر جهانیان تمام می

آخرت پس از پیامبر به جایگاه مشهود بیاید و شهادت بدهد که آنچه را پیامبر به ما رسانده بود، به جهانیان 

م کسانی راه راست را اختیار نکنند، خودشان به تنهایی مسئول کج رساندیم.پس از این شهادت است که اگر بازه

 روی و گمراهی خویش خواهند بود.
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 :شهادت قولی)فعلی ما(

 دادیم، اما اینک بنگریم که امروزدر قول وعمل ما بایستی میسروران! این بود آن شهادتی که به عنوان مسلمان 

ولی را مورد بررسی قرار بدهیم. در میان ما گروه بسیار اندکی دهیم. نخست شهادت قدر عالم واقع چه شهادتی می

م ی زبان وقلم به اسالوجود دارند که در جاهایی به صورت فردی و در جاهای دیگری به صورت جمعی به وسیله

 کنند، شاید انگشتدهند و از میان آنان هم کسانی که این شهادت را آن گونه که حق آن است ادا میشهادت می

ار باشند. اگر این گروه اندک را مستثنی کنید، خواهید دید که شهادت عموم مسلمانان نه به نفع اسالم که علیه شم

دهند که قانون وراثت اسالم نادرست و آداب و رسوم جاهلیت اسالم است. زمین داران و مالکان ما شهادت می

د و اندهند که تمام قوانین اسالم نادرستیهای کیفری و حقوقی ما شهادت مدرست اند. وکال و قضات دادگاه

ی قانون اسالمی و الهی از پایه نادرست و غیرقابل قبول است و قوانین صحیح تنها قوانینی حتی دیدگاه و اندیشه

کمت، دهند که در فلسفه و حهای ما شهادت میدبیران و اساتید دانشگاهبشر وضع کرده است. معلمان، هستند که 

ند اهای بر حقها و نظریهشناسی، در علوم اقتصادی و سیاسی، در قانون و اخالق همان دیدگاهامعهدر تاریخ و ج

 ی ملحدانه غرب برگرفته شده باشندو دیدگاه اسالم در این امور حتی قابل التفات هم نیست.هاکه از آموزه

و به  آمریکا، انگلستان، فرانسه و روسیه استدهند که پیام ادبیات آنان همان پیام ادیبان ملحد ادیبان ما شهادت می

دهند که روش ها و شهادت میهای ما عنوان مسلمان ادبیات آنان هیچگونه پیام و روح مستقلی ندارد. رسانه

های غیرمسلمانان است. بازرگانان و برای بیان مطالب وطرح مسایل، همان روش و تکنیک نهای آناتکنیک

سب اند و کد که حدودی که اسالم برای داد و ستد مقرر داشته است، غیرقابل عملدهنصنعتگران ما شهادت می

هند دکنند. رهبران سیاسی ماشهادت میپذیر است که کافران از آن پیروی میهایی امکانو کار تنها طبق روش

ل و ئبرای حل مسا کنند وای پیروی میکه از همان شعارهای قوم پرستانه و میهن پرستانه و از همان منافع ملی

ران ن اصولی هستند که نزد کافکنند و در سیاست و قانون تابع هماهایی استفاده میمشکالت ملت از همان روش

دهند که جز دنیا است و اسالم در این مورد هیچ گونه راهنمایی و دستوری ندارد. عموم مردم ما هم شهادت می

آنان وجود ندارد. آنان دینی که آن را تبلیغ کنند و یا بخشی  و امور دنیوی هیچ محل مصرف دیگری برای زبان

 ای که تمام امت ما نهل آن کنند، ندارند . این است آن شهادت قولیئاز وقت خود را صرف گفتگو درباره مسا

 دهد.تنها درهند، بلکه در تمام جهان اسالم آن را می
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 :شهادت عملی

ت عملی از شهادت قولی بدتر است. بدون تردید در میان ما کسان اینک به سوی شهادت عملی بیاییم. حال شهاد

 کثریت در چه حالیاما سواد اعظم و ا شوند.اند، دیده میصالحی که اسالم را عمالً در زندگیشان به اجرا درآورده

 یستند.ن اند، برتر یا متفاوتدر عمل از اسالم چنین است که افراد پرورش یافته عموم مسلماناناست؟ نمایندگی

توانند د، میتوانند خیانت بکننتوانند دروغ بگویند، مینان هم فروترند. آنان میبلکه حتی در بسیاری از جهات از آ

بکنند،  دزدی و راهزنیتوانند قرارشان را زیرپا بگذارند، میتوانند قول وتوانند فریب بدهند، میبکنند، میظلم 

ها ین ناهنجاریتمام اتوانند بکنند و دری غیرتی را میکارهای بی حیایی و ب توانند شرارت و فساد بکنند، تماممی

 ، آداب و رسوم ما، مراسم ما،ت مارشی زندگی و معاتر نیست. سپس نحوهمیانگین آنان از هیچ قوم کافری کم

اجتماعی ما  های زندگیای از جنبهها و راهپیماییهای ما و خالصه هیچ جنبههای ما، همایشها و عروسیجشن

ان ای بر این امر است که پیرونیست که ما اسالم را در آن درست نمایندگی کنیم . این چیز گویی شهادت زنده

 سازیم، علم و نظام آموزشیدهند. اگر ما مدرسه میاسالم حتی در زندگی خودشان جاهلیت را بر اسالم ترجیح می

کنیم، هدف سیستم و نظام و ، اگر انجمن و مؤسسه درست میکنیمو روح حاکم بر آموزش را از کافران اخذ می

-های جمعی میه فعالیتهای کافران است. اگر ملت ما وارد عرصروش کار و همه چیزش همچون انجمن

ه بسیار ی آن تشابو غیره هاها و بیانیههای کار، اساسنامه و نظام جمعی، پیشنهادات، سخنرانیها، روششود،خواسته

های مستقل و نیمه مستقلی دارند، در که مسلمانان دولتحتی در جاهایی کافران در امور فوق دارد.روش بازیادی 

ایم و قانون اسالم در برخی از این کشورها ی قوانین را ما از کافران اخذ کردهاینجاها نیز نظام حاکمیت و مجموعه

اند. همین چندی حتی در آن هم تغییراتی دادهها تنها در حد احوال شخصی کاهش یافته است و برخی از رژیم

به طعنه  The prospects of lslamدر کتاب خود  lawrence Brownی انگلیسی به نام پیش یک نویسنده

وقتی ما قوانین مدنی و جزایی اسالم را در هند، متحجرانه و غیرقابل عمل تشخیص داده، ابطال کرده » گفته است: 

افت که یاهی تنزل میکه اینگونه جایگاه آنان به همان جایگ گران آمده بود، چرا بسیار انبودیم و برای مسلمان

ه خود بلک ،اندها در حکومت اسالمی داشتند. اما اینک نه تنها مسلمانان هند این چیز را پسندیده یک وقت ذمّی

نین پا را از این هم فراتر نهاده در قوا کنند . ترکیه و آلبانی حتیما تقلید می های اسالمی هم در این زمینه ازدولت

 د.انمربوط به ازدواج، طالق و ارث و میراث هم اصطالحات و تغییراتی منطبق با استانداردهای ما اعمال نموده

ت، ی الهی اساینک این امر به روشنی به اثبات رسیده است که این ادعا و باور مسلمانان که منبع قانون اراده

 «بیش نبوده است. piousfictionی مقدسیافسانه
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ند که کدهند. فرقی نمیای که تقرباً تمام مسلمانان دنیا به اتفاق، علیه اسالم آن را میاین است آن شهادت عملی

دهد که هیچ طریقه و روشی از گوییم و چه ادعایی داریم، چرا که عمل اجتماعی ما شهادت میبا زبان چه می

 نیم.بیما نیست و ما رستگاری و نجات خود را در هیچ قانونی از قانونهای آن نمیروشهای این دین مورد پسند 
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 شهادت زور:

شویم، همان کیفر مجازاتی را در پی داشته است که در این کتمان حق و این شهادت زوری که ما مرتکب آن می

کند می د ا را ناسپاسی و رقانون الهی برای چنین جرم سنگینی در نظر گرفته شده است. وقتی یک قوم نعمت خد

ی یهودیان این قانون کند و هم در آخرت دربارهکند، خدا هم در دنیا او را مجازات میو به خالق خود خیانت می

ایم، خدا با یهودیان دشمنی شخصی نداشت که خدا اعمال شده است و اینک ما در جایگاه مجرمان قرار گرفته

ای ندارد که ما را با وجود جرم مجازات کند و با ما هیچ گونه خویشاوندی تنها آنان را به خاطر ارتکاب این

ارتکاب این جرم مجازات نکند. واقعیت این است که به همان میزان که ما در ادای این شهادت حق کوتاهی 

نها ایم. تشده ایم، دقیقاً به همان میزان دچار انحطاطایم و به همان میزان که در ادای شهادت باطل جلو رفتهکرده

ه ایم. تنها در همین یک قرن گذشتدر همین یک قرن گذشته تمام مناطق، دقیقاً به همان میزان دچار انحصاص شده

تمام مناطق، از مراکش گرفته تا هند شرقی، از دست ما خارج شده است. ملتهای مسلمان یکی پس از دیگری 

لت، مسکنت ی ذی افتخار و عزت نمانده بلکه تبدیل به نشانهاند. مسلمان بودن دیگر نشانهمغلوب و محکوم شده

و عقب ماندگی شده است. دردنیا آبرو و اعتباری برای ما باقی نمانده است. در جایی قتل عام شدیم، در جایی از 

ی ای تلخ سوءالعذاب را به ما چشاندند و در جایی دیگر ما را برخانه و کاشانه و وطن رانده شدیم، در جای مزه

نجاها آخود مسلمانان باقی مانده است، در ها به دست نوکری و چاکری زنده نگه داشتند. در جاهایی که حکومت

حالی  اند، درهای خارجی لرزه بر اندامورا تجربه کردند و امروز از ترس نیهم مسلمانان شکست پشت شکست ر

اینک پرچم داران کفر از ترس آنان لرزه بر اندام دادند، که اگر به صورت قولی و عملی به نفع اسالم شهادت می

ا ای که متاهیبودند. چرا بایستی دور رفت، به وضع و حالمان در همین کشور خودمان هند بپردازیم. کومی

اش آن شد که تمام کشور ادای شهادت حق از خود نشان دادیم و حتی علیه حق شهادت دادیم، نتیجه رمسلمانان د

و ها نصیبمان شدما را لگدمال کردند، سپس بردگی انگلیسی 3هاو سیک 8هامرهتشد. نخست از دست ما خارج 

است  ترین سوال در برابر شما سوال اقلیت و اکثریتایم. امروز بزرگاینکه در معرض تهدید بزرگتری قرار گرفته

ه شما حاکم شود، اما شما را به خدا ب کند که مبادا اکثریت هند و برو این دغدغه و اندیشه شما را لرزه بر اندام می

ه از آن داشت کبودید، آیا این جا اکثریتی وجود میمی ر شما گواهان راستینی برای اسالممن بگویید که اگ

 یاحساس خطر بکنید؟ آیا اگر همین امروز با قول و عمل تبدیل به گواهان راستینی برای اسالم بشوید، این مسئله

یت در چند سال به پایان نخواهد رسید؟ در سرزمین عرب اکثریتی به شدت متعصب و ستمگر کمر اقلیت و اکثر

ا ی اسالم تنها در مدت ده سال این اقلیت رگرفته بود، اما گواهی صادقانههمت به نابودی اقلیتی یک درصد هزار 

                                                           
ی هند، بربخش هایی ازآن چیره شدند و مسلمانان را به ها و سیک ها دو قوم از اقوام هندی هستند که قبل از چیره شدن انگلیسی ها بر شبه قاره مرهت -3و1

 شدت مورد تاخت و تاز قرار دادند.
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ض بیست بیرون آمدند، در عرتبدیل به اکثریتی صددرصدی کرد. سپس وقتی این گواهان اسالم از سرزمین عرب 

ان میاترکستان یکی پس از دیگری شهادت وگواهی آنان را پذیرفتندو به آن و پنج سال، تمام اقوام، از مراکش تا 

چ دردرصد مسلمان نشین شدند. هینشین بودند، صصدردرصد بت پرست، مجوس و مسیحی  آوردند. مناطقی که

ه نشد ک ای آن قدر نیرومند ثابتای و هیچ تنگ نظری مذهبیجت و عنادی، هیچ تعصب و قومی و نژادیلجا

 شویم و لگدمالیند. اگر ما و شما اینک لگدمال میی حق مقاومت کبتواند در برابر شهادت صادقانه و زنده

واند تکنیم، آیا این چیز به جز سزای کتمان حق و شهادت زور امر دیگری میشدیدتری در آینده احساس خطر می

رود که سزای شدیدتری در انتظار ما باشد. آخرت بیم آن میجرم است، اما در این که تنها سزای دنیوی اینباشد؟ 

ابد و ای که در دنیا گسترش یتا زمانی که ما مسلمانان به عنوان گواهان حق به وظیفه خود عمل نکنیم. هرگمراهی

ا همسئول خواهیم بود اگر مسئول ایجاد این بدیای که رواج یابد، ما در برابر آن بد اخالقی و بدکرداری هر

 ی بقا و حیات دادن به آنها قطعاً متوجه ماست.نباشیم، مسئولیت ابقای اسباب پیدایش آن و مسئولیت اجازه
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 :ی ماوظیفه

ی ، اما به جاردیمکبنابرآنچه گفته شد بایستی برایتان روشن شده باشد که ما به عنوان مسلمان چه کاری بایستی می

کنیم چه پیامدهای وخیمی برای ما داشته است. اگر از این زاویه به کنیم و آنچه داریم میآن چکار داریم می

مانان آنچه مسلمانان هند و مسل ان به خودی خود روشن خواهد شد کهمسایل مسلمانان نگاه کنید برایت مشکالت و

ی یدهآنها با استفاده از تدبیرهایی که کمتر زای کشورهای دیگر مسایل و مشکالت اصلی خود پنداشته، برای حل

در  کنند،میی خود آنان و بیشتر زاییده ذهن و اندیشه دیگران است، تمام نیروی خود را صرف ذهن و اندیشه

یر برای تدبصرف این همه وقت، نیرو و سرمایه واقع هیچ یک از آنها مسایل و مشکالت اصلی مسلمانان نیست و 

د، ن یک اکثریت گیر افتاده است، وجوست. این سوال که یک اقلیت که در میال آنها در اصل زیانی بیش نیح

ی خود، قدرت و حاکمیتی را به عنوان اکثریت در محدوده منافع و حقوق خود را چگونه حفظ کند و یک

گویی یک ا از تجاوز و زوراکثریت بایستی داشته باشد، چگونه به دست بیاورد و یک قوم محکوم چگونه خود ر

ند، چگونه ام نیرومند به دست آوردهاورفاه و پیشرفتی راکه اق ،قوم عقب مانده مصون نگه دارد و یکقوم قدرتمند 

مسئله به  واولویت دارترین توانند مهم ترینمی اینها و مسایل مشابه دیگر برای اقوام غیرمسلمان به دست بیاورد؟

محور تمام توجهات و تالشهای آنان قرار گیرد، اما برای ما مسلمانان به جای خود مسایل  توانندشمار بیایند و می

ا به امروز هم به ایم و تآیند که از کار اصلی خود ورزیدهشمار می مستقلی نیستند، بلکه تنها پیامدهای غفلتی به

مروز این جنگل انبوه مسایل و مشکالت دادیم، ای اصلی خود را انجام میدهیم. اگر ما کار و وظیفهآن ادامه می

آمد و اگر امروز هم به جای صرف هزینه، وقت و نیروی خود در قطع پیچیده و پریشان کن برای ما به وجود نمی

سعی خود را صرف کار اصلی خود بکنیم، این جنگل انبوه و پریشان کن نه تنها از برابر جنگل، تمام توجه و  این

شد.  چرا که مسئول اصالح و نظافت جهان ما بودیم و م جهانیان در مدت کوتاهی دور میما، بلکه از برابر تما

 های خاردار شد و خاردارترین بخش آن نیز سهم ما گردید.خود عمل نکردیم، دنیا پر از جنگلی وقتی ما به وظیفه
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 :ی اصلی مامسئله

اصلی  کنند این حقیقت را درک کنند که مشکلاما متاسفانه پیشوایان مذهبی و رهبران سیاسی مسلمانان سعی نمی

نند، کوطن، حفاظت از هویت ملی و پیشرفت مادی است و آن را انکار میدر مسائل اقلیت و اکثریت، آزادی آنها 

د که از کننمی دبیرهایی را به مسلمانان پیشنهادتمسائل و مشکالت، همان راه حلها و که برای حل این در حالی

 اند.رمسلمانان آموختهغی

و  برنداهه میرهم باور دارم که اینان شما را به بیاما من همان اندازه که به وجود خدا ایمان و باور دارم، به این امر 

با پیمودن این راه هرگز به سرمنزل مقصود فالح و رستگاری نخواهید رسید. من اگر بدون رودربایستی و با کمال 

اطر هدایتی خ شما چیست، سخت بدخواه شما خواهم بود. شما بهی اصلی زندگی که مسئلهصداقت به شما نگویم 

 .آئیدبه شما رسیده است، چه بخواهید و چه نخواهید، در دنیا، نماینده اسالم به شمار می که به وسیله پیامبر

ما ی شدت دادید و در جامعهاگر شما از این هدایت درست پیروی کردید و در قول و عملتان صادقانه به آن شها

ن ابرهای یسربلند ودر آخرت روسفید خواهید شد. ا و رفتار اجتماعی شما اسالم به خوبی و دقت پیاده شد، در دین

طول نخواهد  اند، چندسالیافکنده، اندوه، ذلت، مسکنت، شکست و بردگی که بر شما سایه سیاه وتیره و تارِ ترس

 کشید که پراکنده خواهید شد. 

دعوت حق و سیرتِ نیکوی شما دل ها و مغزها را یکی پس از دیگری تسخیر خواهد کرد. دنیا آرام آرام از شما 

حساب خواهد بردو اعتبار شما افزایش خواهد یافت. جهانیان به عدالت شما امید خواهند بست، به امانت ودیانت 

. بی خواهد رفتواز شما توقع و انتظار خیر و خهای شما استناد خواهد شد و شما اعتماد خواهند کرد، به گفته

ادی آنان های سایسی و نظریه های اقتصبرای ائمه کفر در برابر شما آبرو و اعتباری باقی نخواهد ماند. تمام فلسفه

در برابر صداقت و راست رویی شما، ادعاهای پرزرق و برق توخالی و دروغین جلوه خواهند کرد. نیروهایی که 

مد تا آن ع کرده به اردوگاه اسالم خواهند آردوگاه آنان قرار دارند، آرام آرام پیوند خود را با آنان قطامروز در ا

د مسکو برای نجات خود دست وپاخواهند زد و دموکراسی که سرانجام روزی خواهد رسید که کمونیسم درخو

اه خواهد بود. الحاد مادیگرانه در دانشگدارانه در خود واشنگتن و نیویورک برای حفاظت خود لرزه براندام سرمایه

اشیسم در میان خود ونژاد پرستی و فهای خود لندن و پاریی از پیدا کردن جای پا برای خود عاجز خواهد شد

، تنها  به عنوان یک داستان د کردو  این دوران امروز در تایخها طرفداران و پیروانی پیدا نخواهها و ژرمنمنبره

عصای  هماند که پیروان نیروی جهانی وجهان گشایی همچون اسالم، آنقدر نادان شده بودند کعبرت باقی خواهد 

ها و ریسمان ها لرزه بر اندام شده بودند. این آینده زمانی ی چوب دستیموسی را در زیر بغل داشتند، اما با مشاهده

ی اسالم بشوید. اما برعکس، اگر در انتظار شما خواهد بود که تبدیل به پیروان مخلص و گواهان صادقی برا
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تفاده خود از آن اس رفتارتان به همین منوال ادامه پیدا کرد و همچون اژادهای گنجینه، برهدایت الهی نشستید، نه

کردید و نه به دیگران اجازه استفاده از آن را دادید، خود را مسلمان نامیده و نماینده ی اسالم معرفی کنید، اما با 

وعی خود، بیشتر جاهلیت، شرکت، دنیاپرستی و بی بند وباری اخالقی را نمایندگی کنید و به نفع قول و عمل مجم

نید، ک هر امام کفر و منبع ضاللتی رجوع آن شهادت بدهید، کتاب خدا را در طاقچه گذاشته برای کسب هدایت به

ان برای نفس ت، دوستی و دشمنیادعای بندگی را داشته باشید و درعمل به بندگی هرشیطان و طاغوتی بپردازید

است و این گونه هم زندگی خد را از  باشد ودر هر دو صورت ادعا کنید که دوستی و دشمنی ما برای اسالم

و هم جهانیان را به جای آن که جذب اسالم بکنید، برعکس آنان را از اسالم  برکت های اسالم محروم نگه دارید،

نه دنیای شما درست خواهد شد و نه آخرت شما. انجام این عملکرد در سنت گریزان و متنفر کنید، در آن صورت 

ی شمابدتر از حال شما باشد. اگر مارک و د می بینید و بعید نیست که آیندهخدا همان چیزی است که داری

ا، کبرچسب اسالم را از خود بکنید و آشکارا کفر اختیار کنید، حداقل ممکن است دنیای شما همچون دنیای آمری

روسیه و بریتانیا خواهد شد. اما در ظاهر مسلمان ماندن و در باطن غیرمسلمان بودن و بانمایندگی دروغین از این 

خدا راه هدایت را بر جهانیان بستن، جرمی است که دنیای شما را هم خراب خواهد کرد. مجازاتی که برای این 

 4«اهون البلتیین ملّیَّیت»ای بر آن است، چه  زنده جرم در قرآن نوشته شده است و سرنوشت یهودیان هم شاهد

واحد را اختیار کنید، یا ملیت جداگانه ی خود را به اثبات برسانید و آن را به طرف متقابل تحمیل کنید و آنچه را 

که ملی گرایی اسالمی به دنبال آن است به دست بیاورید، در هر دو صورت راه فراری از مجازات این جرم وجود 

 دارد. تنها راه گریز از این مجازات و تعلیق آن، بازماندن از این جرم است.ن

 

 

 

 

 

 

                                                           
و برخی هم معتقد به عدم جدایی از آن دو « ملیت جداگانه»اشاره است به دو دیدگاه در میان مبارزان مسلمان که برخی معتقد به جدایی مسلمانان از همند  -2

  ملیت واحده بودند.
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 :نصب العین

 ایم. ما از تمام کسانی که اسالم را دیناینک من منحصراً به شما خواهم گفت که ما برای چه هدفی به پا خواسته

های بدهند؛ آن را هم در زندگید قرار واقعی کلمه، دین خو خواهیم که اسالم را به معنایخود می دانند، می

ی ها و خانواده های خود، هم در جامعهگی جمعی و عمومی خود، هم در خانهفردی و شخصی خود، هم در زند

خود، هم در آموزشگاه های خود، هم در ادبیات و مطبوعات خود، هم در کسب و کار و امور اقتصادی خود، 

مام سیاست گذاریهای جمعی و ملی خود، عمالً اجرا کنند و با قول هم در انجمن ها و ادارات ملی خود، هم در ت

یی گوییم از آنجالمانان میای از اسالم در برابر جهانیان ارایه بدهند. همچنین ما به مسو عمل خودگواهی صادقانه

مام ت که به عنوان یک مسلمان، برپایی دین و شهادت حق هدفِ اصلی زندگی شماست، لذا بایستی مرکز و محور

تالشها و کارهای شما همین امر باشد و از هرگونه سخن و کاری که در تضاد با این هدف باشد و موجب نمایندگی 

 نادرست از اسالم بشود، جداً خودداری کنید.

ها وکارهای خود را در پرتو دین مورد تجدید نظر قرار بدهید. تمام یش روی خود قرار داده، تمام گفتهاسالم راپ

ا حق به صورت دقیق اد ود را صرف این کار بکنید که دین به صورت کامل در عمل اجرا شود، شهادتتالش خ

 شود و دنیا به گونه ای به سوی دین فراخوانده شود که برای اتمام حجت کافی باشد.

 به این هدف اختیار کرده ایم آن. روش کاری که ما برای رسیدن ست یگانه هدف تشکیل جماعت اسالمیاین ا

م که وییگصراحت و شفافیت به آنان می کنیم وبا کمالی آنان را یادآوری مینخست به مسلمانان وظیفه ت،اس

هایی دارد و مسلمان بودن به چه معناست و به عنوان مسلمان بودن چه مسئولیت هایی اسالم چیست و چه خواسته

 دارند.
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 :کارجمعی

 گوییم، تمام خواسته های اسالم را د میآن باور پیدا کردنرک کردند و به پس به کسانی که این مطلب را د

ی است. و تالش جمعصورت فردی و به تنهایی برآورده نمود و برای برآورده کردن اینها نیاز به کار  به تواننمی

ادت ود و نه شهشنه تمام دین برپا می که اگر به آن عمل هم بکنیدزندگیِ فردی تعلق دارد  دین به بخش اندکی از

 یودهی عمومی، نظام کفر چیره باشد، در همان محدحوزهد، بلکه حتی اگر بر زندگی جمعی و شوحق ادا می

ر دین ی عمومی مبتنی بتوان دین را به صورت کامل برپا کرد و پیشروی حوزهزندگی فردی و خصوصی هم نمی

برای برپایی کامل دین و ادای درست ی شخصی را محدودتر خواهد کرد. لذا روز به روز مرزهای اسالم حوزه

ندارد که تمام کسانی که به مسئولیت های خود به عنوان مسلمان آگاهی  ای جزاین وجودشهادت حق، هیچ چاره

ها و وظایف خود عمل هم بکنند، هماهنگ و متحد و منسجم شوندو قصد دارند به این مسئولیت پیدا کرده اند و

با روشی منظم برای برپایی دین و دعوت حق قرار دارند، از سر راه بردارند. به همین دلیل است که جماعت در 

دین الزم قرار داده شده است و ترتیب برپایی دین و دعوت حق بدین گونه قرار داده شده است که نخست 

جود داشته باشد و پس از آن در راه دا سعی و تالش بشود. بازهم به همین دلیل است که زندگی بدون جماعتی و

 5جماعت زندگی جاهلیت خوانده شده و خروج از جماعت مترادف با خروج از اسالم قرار داده شده است.

  

 

 

 

 

                                                           
 فرماید:می ست به سوی حدیثی که در آن پیامبرااشاره - 5

نُقِهِ اال ر فقد خلع ربقه االسالم من عُانا امرکم بخمس اهلل امرنی بهنَّ. الجماعه و السّمع و الطاعه و الهجره و الجهادَ فی سبیل اهللِ فُإنَّهُ من حرج من الجماعه قید سب»

)من شمار ا به « و ان صلی و صام و رعم انّه مسلم»قال: « و اِن صام و صلّی به»  قالوا یا رسول اهلل« ثی جهنماَن یراجع و من دعا بدعوی الجاهلیه فهمو من ج

ی یک پنج چیز امر می کنم که خدا مرا به آنها امر کرده است: جماعت، سمع و طاعت، هجرت وجهاد در راه خدا، هرکسی که از جماعت حتی به اندازه

اگرچه نماز و روزه »یا رسول اهلل! اسالم را از گردن خود دور انداخته است، مگر آن که بار دیگر به سوی صحابه عرض کردند: وجب دور شود، حلقه ی

 )احمد وحاکم(«. آری، و او نماز بخواند و روزه بگیرد و ادعا کند که مسلمان است»فرمود: « بگیرد؟

 از این دیث سه چیز به دست می آید:

اشته دین است که نخست یک جماعت وجود داشته باشد و چنان نظم و انضباطی داشته باشد که در آن همه از یک نفر حرف شنوی تربیت درست کار د-الف 

 باشند و از او اطاعت کنند. سپس هرگونه که موقعیت ایجاد کند به هجرت و جهاد بپردازند.

 دگی عربهای زمان جاهلیت است که در آن کسی از کسی حرف شنوی نداشت.دورشدن از جماعت به معنای دورشدن از اسالم و برگشتن به ظرایط زن -ب 

سی را که از جماعت جدا ک بیشتر خواسته های اسالمو هدف اصلی اش تنها با جماعت وبه وسیله ی تالش جمعی می توانند برآورده شوند، لذا پیامبر-ت 

الاسالم اال »که در این باره می فرماید:  از اسالم دانسته است. ارشاد عمرجدا شونده می شود، باوجود نماز خواندن، روزه گرفتنو ادعای مسلمان بودن 

 شرح همین مطلب است.« بالجماعه/بدون جماعت، اسالمی نیست
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 :دعوت ما

ه ب ین فهم، احساس مسئولیت آنان راکنند و اکنند و به آن هم باور پیدا میکسانی که ین مطلب را هم درک می

برد که حاضر می شوند فردیت و خودخواهی خود را به خاطر دینشان فدا کنند و عنوان مسلمان، آن قدر باال می

گوییم، اینک شما سه گزینه در پیش رو دارید و آزادی  باط جمعی را بپذیرند، به آنان میپیابندی به نظم و انض

ت، که دعودهدمی خواهید اختیار کنید. اگر قلب شما به این امر گواهیهرکدام را که میارید که از آنها کامل د

اند و ما برای همان کاری به پا خاسته ایم که از اسالمی خالص عقیده ، نصب العین، نظام جماعت و روش کار ما

و  اطمینان به روش کار ماما همراه شوید.اگر به هر دلیلی  روی قرآن و حدیث، کار اصلی امت اسالمی است، با

ار عین و روش کارد که به نظر شماهدف نصب الداعتماد درونی پیدا نکردید و جماعت دیگری در صحنه وجود 

د، واهیم شباشد، با آن همراه شوید. خود ماهم اگر چنین جماعتی پیدا کنیم، با آن همراه خآن اسالمی خالص می

ای برای خودمان بسازیم. اگرنه به روش نداریم که مسجد یک وجبی جداگانه این امر ای بهچراکه ما هیچ عالقه

 یآن صورت خودتان برای ادای وظیفه های موجود، دردیدو نه به جماعت دیگری از جماعتکار ما اطمینان پیدا کر

ی شهادت ااسالمی خود قیام کنیدو طبق ضوابط اسالمی جماعتی تشکیل بدهید که هدف آن برپایی تمام دین و اد

ای را که انتخاب کنید، ان شاءاهلل برحق خواهیدبود. ماهیچ باشد. از این سه گزینه هر گزینه حق در قول و عمل

ا تنها جماعت م گاه ادعا نکرده ایم و مادامی که از لحاظ عقلی و روانی سالم باشیم حق این ادعا را هم نداریم که

را به سوی جماعت خود دعوت  رباطل است. ما هیچ گاه مردمکه در جماعت ما نباشد، ببرحق است و هرکسی

شماست.  کسان متوجه ما و ایم، بلکه دعوت ما تنها به سوی وظیفه و مسئولیتی است که به عنوان مسلمانینداده

وجه  ر به هیچنباشید. البته این کا دهید، برحق هستید، چه با ما باشید یااین مسئولیت و وظیفه را انجام میاگر شما 

ای مختلف از هننده همکاری کنید، بلکه به بهانهدرست نیست که شما نه خودتان قیام کنید و نه با یک قیام ک

ز آنها را صرف کارهایی بکنید که ا های خودحق شانه خالی کنید و یا توانایی ی برپایی دین و ادای شهادتوظیفه

ل شما به جای اسالم برای چیز دیگری شهادت بدهد. اگر شود و قول و عمجای نظام دین نظام دیگری برپا میبه 

 بود، امکان آن که با حیله و بهانه بتوان کار را به پیش برد، وجود داشت. اما درسئله به دنیا و مردم آن مربوط میم

یب رو با هیچ حیله و نیرنگی ف شود که آگاه به رازهای نهفته در سینه هاستاین جا مسئله به خدایی مربوط می

 نمی خورد.
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 :تشکیل جماعت جدید

 آید وک هدف، به ظاهر نادرست به نظر میهای مختلف برای یک کار و یبدون تردید به وجود آمدن جماعت

ش روی ی پیو مسئله رود. اما از آن جایی که نظام اسالمی اینک دچار فروپاشی شده استبیم تفرقه هم از آن می

وجود  ای به« الجماعه»ی این نظام نیست، بلکه تشکیل دوباره ی آن است، این چیز که از همان آغاز ما تنها اداره

و  و جدا ماندن از آن جاهلیت ی تمام امت باشد و التزام به آن بر هر مسلمانی واجب باشدبیاید که در برگیرنده

ر آغاز کار در د ای جز این نیست کهیرممکن است. لذا هیچ راه و چارهشدن از آن ارتداد تلقی شود، غ جدا

ام مستقل عمل کند. اگر این کمختلفی برای این کار وهدف به وجود بیایندو هرهای جاهای مختلف جماعت

افراط و تفریط پاک باشند و با اخالص به روش اسالمی، تنها ی مختلف از خودخواهی و خود غرضی هاجماعت

زمان  ان راه حق تا مدتند، سرانجام یکی خواهند شد. چرا که پویندگبرای اهداف اصلی اسالم کار و فعالیت کن

رت و سرشت حق، خود، ، آنان را قطعاً گرد هم خواهد آورد، چرا که فطتوانند ازهم جدا بمانند. حقزیادی نمی

وحدت و یگانگیت است. تفرقه تنها در صورتی روی خواهد داد که مقداری باطل با حق  لیف وخواهان جمع وتأ

نظر بیاید ودر الیه های زیرین، باطل فعال  در هم آمیخته شده باشد و یا این که تنها الیه ی ظاهری باال، حق به

 باشد.
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 :روش کار ما

م های اصلی اسالای جز آنچه اسالم از هرمسلمانی خواسته است، نداریم. ما نه بر خواستهما از اعضای خود خواسته

وی و بیشی در برابر هرعض میکصورت کامل و بدون  کاهیم. ما اسالم را بهآنها میافزاییم و نه چیزی از ای میذره

گاهانه و با درک و تصور کامل بپذیرد. خواسته های آن را دقیقاً خواهیم که این دین را آدهیم و از او میقرار می

ارج ه باشد خم منافات داشتبرآورده کندو از باورها و گفتارها و رفتارهای خود هر آن چیزی را که با روح اسال

اش شهادت اسالم را عملی کند. حق عضویت و شرایط عضویت ما تنها همین است. اساسنامه کند و با تمام زندگی

وشن است و با برررسی آن هرکسی خوانیم، برای همه رآن چیزی که ما به سوی آن فرا می و نظام جماعت ما و

مبتنی بر قرآن و سنت است نه چیزی را افزوده ایم و نه سالم اسالمی که د که ما به اصل اتواند این را دریابمی

چیز  نما ثابت کرد که آ چیزی از آن کاسته ایم. ما همیشه این آمادگی را داریم که اگر کسی درباره هرچیزی به

که در  هرچیزی به ما بگوید اضافه بر آموزه های قرآن و سنت است، ما آن را از خود دور کنیم و درباره ی

مل آن را در اختیار کنیم چرا که هدف ا نزد ما نیست، ما بدون درنگ و تأهای قرآن وسنت وجود دارد، امآموزه

به پاخاستن ما، اقامت و شهادت کامل دین بدون می و بیشی است پس چه کسی از ما ظالم تر خواهد بود، اگرما 

 در این هدف منافق ثابت شویم. 

آن این که با قول و عملشان شوند تنها یک کار وجود دارد ونی که وارد جماعت ما میبرای کسا همچنین نزد ما

به اسالم شهادت بدهند و برای برپایی کامل نظام دین به صورت جمعی تالش کنند، تا حق شهادت علی الناس و 

به  عضای خود راا این جایی که مربوط به شهادت قولی است، ما اتمام حجت بر مردم به صورت کامل ادا شود. تا

تر ها و استعداد خود برای ادای شهادت هرچه بهیکی از آنان بتوانند طبق تواناییکنیم که هر ای تربیت میگونه

اسالم با زبان و قلم آمادگی پیدا کند. همچنین تالش ما این است که موسساتی به وجود بیاوریم که به صورت 

 یی تمام مسایل زندگهای اسالمی را دربارهادب و هنر، حقانیت آموزهد علم و بعدی از ابعامی در هر منظم و عل

ما  ی شهادتعملی، تالشونشر استفاده کنند. اما درباره تمام امکانات ممکن چاپروشن نمایند و برای این هدف از

ی امعهج سالم باشد وسپس از این افرادچناندر این زمینه آناست که نخست هریکی از اعضای ماگواهی زنده بر ا

منظم و هماهنگ و منسجمی به وجود بیاید که بتوان روح واقعی اسالم را در آن دید و سرانجام این جامعه باتالش 

 خود چیرگی نظام باطل را از بین ببرد و نظام حق راکه نماینده کاملی از اسالم باشد، به وجود بیاورد.
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 :یک اتهام

 ما. ما توقع نداشتیم که این چیز هم بتواند مورد اعتراض یک مسلمانسروران، این است تنها هدف و تنها برنامه ی 

ن روزی که ما گام دراین وادی نهادیم، سیلی قطع نشدنی از اعتراضات به سوی ما واقع بشود، اما متاسفانه از هما

من در این  امامتوان در یک نشست به تمام آنها پرداخت. ضات نه قابل اعتنا هستند و نه میسرازیر شد. تمام اعترا

ی چند اعتراضی که در شهر شما برای بدفهمی پراکنی مورد استفاده قرار می گیرند، نکاتی عرض جا تنها درباره

 خواهم کرد.

 ریزی می کند. کسانیی جدیدی را در اسالم پیی فرقهاین جماعت )جماعت اسالمی( شالودهشود که گفته می

نند اسباب واقعی فرقه گرایی چیست. اگر تمام عوامل فرقه گرایی در دین گویند شاید نمی داه این سخن را میک

مورد بررسی و استقرا قرار بگیرند، از چهار عنوان اصلی تجاوز نخواهد کرد. یکی آن که به اصل دین چیزی 

رار قافزوده شود که از آن نیست و سپس همان چیز معیاری برای سنجش ایمان و کفر و یا هدایت و ضاللت افراد 

و  همیت نیستای از مسایل دین اهمیتی داده شود که در روی قرآن و سنت دارای ابگیرد. دوم آن که به مسئله 

 ی مسایل اجتهادی استنباطی غلو صورتسوم آنکه درباره بندی قرار داده بشود.ی فرقهسپس همان مسئله پایه

ار بگیرند و یا رمورد تفسیق و تحقیر و یا تکفیر قبگیرد وکسانی که در این امور مذهب و دیدگاه دیگری دارند 

یامبر ها غلو صورت بگیرد و برای کسی پس از پی شخصیتقرار بگیرند. چهارم آن که دربارهحداقل مورد تبعیض 

ادعای این جایگاه بشود که پذیرفتن و نپذیرفتن او معیار ایمان و کفر قرار بگیرد. یا آن که یک جماعت این ادعا 

تمام مسلمانان دیگر بر باطل اند، اینک سوال من این ه آن را قبول دارند، بر حق اند ود که تنها کسانی کرا بکن

کسی با دلیل و مدرک و واضح و صریح ایم؟ اگر از چهار عنوان فوق به خطا رفته است که ما درباره کدام یک

م اهیم کرد و در اصالح خود درنگ نخواهیواً توبه خایم، ما فورن عنوان به خاط رفتهبه ما بگوید که ما واقعاً در فال

م، پس یایم، نه برای ایجاد تفرقه. اگر ما چنین اشتباهی نکرده ابرای برپایی دین خدا به پاخاسته کرد. چرا که ما

 ای جدید به وجود بیاید؟رود که فرقهچگونه از کارما بیم آن می

اسالم را برداشته و به پاخاسته ایم و دعوت ما برای مسلمانان چیزی ما تنها اصل اسالم را و بدون می و بیشی تمام 

 جز این نیست که بیاییم همه با هم دین اسالم را برپا کنیم و در برابر جهانیان به آن شهادت بدهیم.

اهب مذ آن مآن را در مسایل اجتهادی ما تمااجتماع قرار داده ایم، نه یکی ویا برخی از مسایل ما تمام دین را اساس

یک دهیم که به هری دانیم و به هرکسی این حق را میبرحق م گنجند،لک هایی را که در قواعد شریعت میو مس

شود به آن عمل کند و و تا آن جایی که به او مربوط می ازاین مذاهب و مسلک ها اطمینان و اعتماد داشته باشد

 جایز نمی دانیم.ما گروه بندی و مرزبندی را براساس یک مسلک اجتهادی 
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ایم که حق، محدود به جماعت ما غلوی نشده ایم، ما هیچ گاه نگفتهی جماعت خود هم، ما مرتکب هیچ درباره

نیم. کفه ی شما راهم به شما یادآوری میو در انحصار آن است. ما احساس وظیفه کردیم و به پا خاستیم، وظی

مل این که جداگانه قیام کنید و به صورت مستقل ع کنید و یا ما همکاری با اینک اگر دوست دارید به پاخیزید و

 کنید و یا آن که با هرکس دیگری که به نظر و باور شما در حال انجام این وظیفه است همراه شوید.

که برای وی ادعای جایگاه شده ایم، نهضت ما براساس یک شخصیی امارت هم، ما مرتکب هیچ غلوی ندرباره

ماعت و اساس ج هایی از کرامت ها و الهام های او بپردازیمگرفته باشد و به تبلیغ داستان رتو مقام خاصی صو

ما از ذکر  شجنببرپایه ارادت به او نهاده شده باشد و مردم به سوی آن فراخوانده شوند، تشکیل نگرفته است.

ر این جا دعوت به سوی ها کامالً پاک است. دگرایی شخصیتها و کرامت ها و تقدسادعاها، رؤیاها، کشف

بلکه به سوی هدفی است که طبق قرآن، هدف زندگی هر مسلمانی است و یک شخصی یا چند شخصی نیست، 

 شود.ی آن اسالم نامیده میبه سوی اصولی است که مجموعه

 کسانی که بخواهند طبق این اصول و برای این هدف با ما همکاری کنند، به صورت مساوی و برابر، به عضویت

رسند. این اعضا یک شخصی را نه بر این اساس که امارت حق ذاتی اوست، بلکه بر این اساس که جماعت ما می

ر کنند. این امیر را می توان بای جز وجود یک رهبر و امیر نیست، به عنوان امیر انتخاب میبرای کار منظم چاره

عنوان امیر انتخاب کرد. این امیر جماعت است نه امیر ز اعضای جماعت را به کنار کرد و به جای او کسی دیگر ا

اطاعت او تنها بر اعضای جماعت الزم است و در ذهن ما حتی این تصور و باور هم وجود ندارد که تمام امت، و

 «هرکسی که طوق بیعت این امیر در گردن او نباشد، به مرگ جاهلیت خواهد مرد.»

ما چگونه  کنیم، از این جنبشوقتی ما بدین روش کار می ه من بگویید کهدهم که باینک شما را به خدا سوگند می

سانی که دامن خودشان آلوده به این کآید؟ شگفت انگیزتر این که ی جدید در امت به وجود مییک فرقه

ی رویاها، کشف ها و کرامت ها آب می خورد و از تذکرهگرایی از ناحیه آنان ی فرقهاشتباهات است و فتنه

 چرخد، کسانی که برای برخ یامی« حضرت»اند و تمام کارشان بر محور ارادت شخصی یک میشه رطب اللسانه

ها در مسایل فروعی نزدشان گرم است ها و بحثزافراد ادعای مقامهای خاصی را می کنند، کسانی که بازار مناظره

به ما، از  این اتهامگیرد، در ایراد رت میو کسانی که نزدشان براساس مسایل اجتهادی مرزبندی و فرقه بندی صو

شوید که من با صراحت بگویم که تقصیر واقعی ما که موجب ناراحتی اند. اگر ناراحت نمیگرفتهدیگران پیشی

آورند. بلکه تقصیر واقعی ما این است که ما به سوی این آقایان از ما شده است، آن چیزی نیست که بر زبان می

خوانیم و این چیز برخالف میل نفشان است و نیز برای این کار، ما همان دین است فرا میآنچه که اصل کار 
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ایم که روش درست کار برای دین است و این چیز موجب برمال شدن روشهای نادرست روشی را انتخاب کرده

 شود.آنان شده است و می

ماعت ، جندارد، اما چر شما برای این کار کنید، اشکالی و منعیشود که اگر برای دین کار میبه ما گفته می

شود. این اعتراض در واقع هم یک اید، این کار که موجب تفرقه در امت میجداگانه و مستقلی به وجود آورده

ا و هاسی سکوالر و یا ضد دین و انجمنبینم وقتی احزاب سیکه میتراض بسیار عجیبی است. من از ایناع

می کردن آموزش و پرورش و علم است و یا جماعت ها و سازمانهایی که کارشان که هدفشان غیراسالمؤسساتی

د اتی که اهداف صددرصدمیدن در آتش فتنه گرایی و فرقه گرایی مذهبی است و یا سازمانها و احزاب و مؤسس

داگانه ج ی گونه گون و مستقل وهایا فاشیستی غرب با نامها و آرم و طبق اصول لیبرال دموکراسی ودنیوی دارند

 شوند. اما وقتی یک جماعتنهند، با کمال خونسردی تحمل میاند و میی وجود نهادهدرمیان مسلمانان پابه عرصه

آید، ناگهان زنگ خطر تفرقه و حزب طبق اصول خالص اسالمی و برای آنچه اصل کار دین است به وجود می

شود، در گیرد و غیرقابل تحمل میتراض قرار میآید و تنها همین جماعت سازی مرد اعدر امت به صدا در می

آورد که آنچه آنان را ناراحت کرده است در اصل جماعت سازی حیرتم، این رفتار معترضان این شبهه را پدید می

 باشد.می و تحزب نیست، بلکه به وجود آمدن حزب و جماعتی برای آنچه کار دین است ،

ی و سازحزبما مجبوراً مرتکب این به اصطالح اشتباه و تقصیر من محض اطالع این آقایان عرض کنم که 

دانند که من پیش از تشکیل این جماعت سالها به تنهایی سازی شدیم. نه از روی میل و عالقه. همه میجماعت

 کنید. کار اصلیفریاد کردم که آهای مسلمانان! آخر شما در چه راههایی توانایی و تالشهای خود را صرف می

که این است و شما تمام توان و تالش خود را بایستی بر این کار متمرکز کنید. اگر تمام مسلمانان این دعوت  شما

آمد که با میای به وجود « الجماعه»پذیرفتند، به جای به وجود آمدن یک جماعت در میان مسلمانان هند را می

 افتاد و از میانشد. اگر این چیز هم اتفاق نمیحرام میوجودِ بودنِ آن، تشکیل حزب و جماعتی دیگر شرعاً 

پذیرفت و آن را اساس کار خودش های موجود مسلمانان جماعت و حزبی این دعوت را میاحزاب و جماعت

شدیم. اما وقتی آن قدر فریاد زدیم که خسته شدیم و با کمال میل با آن همراه میداد، باز هم ما راضی میقرار می

گوش کسی به فریادهای ما بدهکار نبود، ما مجبوراً تصمیم گرفتیم که تمام آن کسانی که به حق بودن و شدیم و 

اند خودشان دست به کار شوند و گردهم آمده برای ادای این وظیفه به سعی فرضی بودن این کار باور پیدا کرده

 و تالش جمعی بپردازند.

کردیم، چه راه دیگری پیش روی ما وجود داشت؟ اگر منکر نمی اینک سوال ما این است که اگر ما این کار را

که آیا انجمن ها  کنید، بفرماییدفرضی بودن این کار هستید، دلیل انکار را بفرمایید. اگر فرضیت آن را انکار نمی
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پس  دهند،پذیرید که انجام نمیدهند؟ و اگر میهای مختلف شما واقعاً این وظیفه و فریضه را انجام میو جماعت

ن به پا لیت کند و برای ادای آوآیا کار شما به جایی رسیده است که اگر در میان شما کسی احساس وظیفه و مسئ

 بایست مورد اعتراض قرار بگیرد و مقصر شناخته شود؟خیزد، به جای دیگران، برعکس او، می
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 :اعتراض، به اصطالحِ امیر

استفاده « یرام»ی گویند چرا برای لیدر جماعتتان از واژهن است که میگیرند اییکی از ایرادات دیگری که از ما می

 ادیثیتواند باشد. در تایید این امر احامیر و یا امام تنها کسی که صاحب اختیار و صاحب سیف است، می کنید؟می

یا مت نماز است ومت علم است. یا اماتوان چنین استدالل کرد که امامت یا امادهند که از آنها میهم ارایه می

کسانی که این اعتراضات را مطرح ع امام، امامت نوع دیگری نداریم.امامت قتال و جهاد. عالوه از این سه نو

کنند تنها از فقه و احادیث و روایات زمانی آگاهی دارند که نظام اسالمی به حاکمیت سیاسی دست پیدا کرده می

احکام زمانی که شمشیر از دست مسلمانان گرفته شود و آنان از  و امامت صاحب سیف به وجود آمده بود. اما از

رسم پاختیار و قدرت سیاسی محروم شوند و نظام اسالمی دچار فروپاشی شود، آگاهی ندارند. من از این آقایان می

عا د که مسلمانان در چنین شرایطی چه کار بایستی بکنند؟ آیا باید هرمسلمانی به تنهایی سرجای خودش بنشیند و

کند که خدا از غیب، یک امام صاحب سیف و قدرت و اختیار بفرستد  یا بایستی برای ایجاد چنین امامتی سعی و 

گویند، خیر، بایستی برای این کار سعی جمعی صورت بگیرد، لطفاً به ما تالش جمعی هم صورت بگیرد؟ اگر می

ی جز اپذیرند که چارهی انجام داد؟ اگر میتوان کار جمعبگویند که آیا بدون تشکیل یک جمع و جماعت می

تشکیل یک جماعت وجود ندارد، سوال من از آنان این است که آیا یک جماعت و سازمان بدون یک راهنما، 

ذیرند پتواند وجود داشته باشد و به فعالیت خود ادامه بدهد؟ اگر ضرورت این امر را هم میرهبر و صاحب امر می

یند که جماعتی که برای این هدف اسالمی به وجود بیاید برای رهبر آن در اسالم چه لطف کنند و به ما بگو

 ن اصطالح یک اصطالح اسالمیپذیریم، به شرطی که ایاصطالحی وجود دارد؟ هراصطالحی که بفرمایند ما می

دارد،  دکه در اسالم احکام و دستورات زمان پس از کسب سیف و قدرت وجوباشد.یا آن که به صراحت بگویند

سیف و قدرت را چگونه بایستی به دست آورد، هیچ گونه دستورالعملی « بی سیفی»ی این که در زمان اما درباره

های غیراسالمی و استفاده از روش خواهد این کار را انجام بدهد، بایستی باوجود ندارد و هرکسی که می

را برای ما حل ن آقایان این نیست، پس این معمااصطالحات غیراسالمی این کار را انجام بدهد. اگر منظور ای

د. اما به شوناراحت نمیبفرمایند که چرا اگر از اصطالحات رئیس، لیدر، رهبر و غیره استفاده شود، هیچ کس 

شوند. در اصل مشکلی که در فهم این مسئله برای محض شنیدن اصطالح اسالمی امیر، همه برآشفته و ناراحت می

وقتی مورد استفاده قرار گرفتند  ، علت آن این است که اصطالحات امام و امیر در زمان پیامبرآیدمردم پیش می

 تالش و کوشش دولت اسالمی به وجود آمده و شکل گرفته بود و پیش از تشکیل دولت اسالمی پیامبر که

ا و اصطالحات امیر و امام وجود هفرمودند. لذا جایی برای استفاده از واژههای برپایی دین را شخصاً رهبری می

شود که دین اسالم در تمام کارهای جمعی یروشن م خوبینداشت. اما با نگاه به کل نظام اسالمی این امر به 

مسلمانان با ایجاد  مسلمانان خواهان نظم است و راهکارش برای ایجاد این نظم هم این است که کارهای جمعی را
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گیری کنند و به سرانجام برسانند. در جماعت هم سمع و طاعت وجود داشته باشد و یک یک جمع و جماعت پی

خواهند نماز بخوانند، این کار را به صورت جماعت انجام بدهند، می شخصی امیر آن جمع و جماعت باشد. اگر

 منظم انجام بدهند و برای خواهند حج انجام بدهند، به صورتو جماعت هم بایستی یک امام داشته باشد. اگر می

م روند، این کار را به صورت منظانجام آن یک امیرالحج بایستی وجود داشته باشد. حتی اگر برای سفر هم می

 انجام بدهند و از میان خود یک نفر را به عنوان امیر انتخاب کنند.

 8)ابوداوود(        اذا خرج ثالثه فی سفر فلیؤمِّروا علیهم احداً

 « ون رفتند یک نفر را به عنوان امیر انتخاب کننداگرسه نفر برای سفر بیر»

 اند: این گونه بیان فرمودههمچنین روح شریعت اسالمی را حضرت عمر

 )جامع بیان العلم بنی عبدالبر(     ال اسالم! اال بجماعه و ال جماعه اال باالماره و ال اماره اال بطاعه

 «.امارت بدون اطاعت هم معنا ندارد بدون جماعت، اسالمی وجود نخواهد داشت و جماعت بدون امارت و»

بنابراین استنباط ما این است که جماعتی که برای سعی برپایی دین و شهادت حق به وجود بیاید، استفاده از 

دا خاصی پیاصطالح امام و یا امیر برای رهبر آن کامالً درست است. اما از آنجایی که واژه و اصطالح امام معانی 

 ایم.کرده است، لذا ما برای پرهیز از فتنه به جای آن از حکم امیر استفاده کرده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

حالل و  این( » المروا علیهم احدهمالیحل لثالثه لکونوا بفاله من االرض ادر روایتی در مسند احمد ازعبداهلل بن عمرنقل شده که در آن چنین آمده است: ) -1

رایطی شود که نه تنها در سفربلکه در هر شاز این روایت معلوم می« درست نیست که سه نفر آدم در بیابان باشند و کسی از میان خود را بر خود امیر نکنند.

 و امارت نباید صورت بگیرد. مسلمانان بایستی زندگی منظمی داشته باشند و هیچ کاری از کارهای جمعی آنان بدون جماعت
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 :یک اعتراض خنده آور و رد آن

غریب دیگرهم شنیده شده است و آن این که کسی که به عنوان رهبر یک چنین جماعتی یک اعتراض عجیب و

تحویل زکات را تنها امیر دولت اسالمی دارد و ندارد، چرا که حق انتخاب شود، حق تحویل گرفتن زکات را 

د. ما از داننرسد که این اعتراض کنندگان از روش ما در جمع آوری و تحویل گرفتن زکات نمیبس. به نظر می

که  ایمایم زکات اموال خویش را تحویل بیت المال ما بدهند و این چیز را هم نگفتهعموم مسلمانان نخواسته

یم اشود، ماتنها از اعضای جماعت خود خواستهرا تحویل بیت المال ما ندهد زکات او ادا نمیهرمسلمانی زکاتش 

 که مسلمانانکه زکات اموال خود را بیت المال جماعت تحویل بدهند و مهمترین هدف ما از این کار هم ان است 

 به ما ت عادت بکنند. لطفاًی شریعت اسالمی اسکردن جمعی زکات، همانگونه که خواستهبه جمع کردن و هزینه

وانیم تای وجود دارد و این کار با کدام شرعی در تضاد است؟ اگر ما میبگویید که در این کارها چه قباحت شرعی

جدا نخوانند، بلکه به مسجد بیایند و با جماعت بخوانند،  ها جداو حق داریم از مردم بخواهیم که نمازها را در خانه

داشته باشیم که از مردم بخواهیم به جای این که زکات را به صورت فردی ادا کنند، آن را  این حق را نباید چرا

آوری کنند این کار درست است به صورت جمعی ادا کنند؟ پس این چه قدر عجیب است که اگر کمک جمع

ی را که فرصتاگر شهریه ورودی و یا حق عضویت بگیرند این کار جایز است، اما اگر از مردم خواسته شود که 

-ریر از اعتراضات عجیب و غریب دیگخدا و پیامبرش مقرر داشته اند ادا کنند، این کار نادرست است؟ یکی دیگ

ید که آگونه اعتراضات چنین به نظر میبا شنیدن این« اید؟شما چرا بیت المال ساخته»که شنیده شده آن است که 

و هر انجمنی یک خزانه حتماً داردکه است که هرجماعت درند. پیاین آقایان شاید با اصطالحات اسالمی دشمنی دا

آوری و سپس در کارهای جمعی هزینه کند. جماعت ما هم یک خزانه دارد و ما آن را بیت آن اموال را جمعدر

م نامیدی( میTreasuryنامیم، چرا که اصطالح اسالمی همین است. اگر ما این بیت المال را خزانه و یا )المال می

 ایم ناخرسنداند. کردند، اما اینکه که از یک اصطالح اسالمی استفاده کردهاین آقایان اعتراض نمی

ارزش بودند که من دوست نداشتم با ذکر اینها و سپس پاسخ به آنها وقت حاضران اکثر این اعتراضات به قدری بی

 ین دلیل ذکر کردم که بدانید کسانی که نه وظیفهرا به هدر بدهم، اما این چند اعتراض را به عنوان نمونه تنها بدا

و چه  کنندگردند و جستجو میدهند که وظیفه خود را ادا کنند، میکنند و نه به دیگران اجازه میخود را ادا می

 دارند و هم مانع دیگراننمیکنند و چگونه هم خودشان قدم به سوی راه خدا برنوع اعتراضاتی پیدا و مطرح می

ت منطقی به حرفهای ما گوش بدهد ند. روش ما روش جدال و مناظره نیست. اگر کسی بخواهد به صورشومی

آنها را درک کند و بفهمد ما هروقت حاضریم حرفهای خود را به او برسانیم و به او تفهیم کنیم و همچنین اگر و

نها ما حاضریم. اما اگر هدف کسی تکسی بخواهد به صورت منطقی اشتباه ما را به ما بفهماند، برای این کار هم 
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درگیر شدن و درگیر کردن باشد، ما دوست نداریم با او وارد بحث شویم و با او درآویزیم. او اختیار دارد تا هر 

 وقتی که دوست دارد به این شغل خود ادامه بدهد.

 م( 31/11/1921)                                                                                                                                       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


