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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
 أ

ٍد َو َعَلی َعَلی أهِل  ََلُة َعَلی َسیِدَنا ُمَحمَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ اِهریَن اْلَحْمُد ِللَّ بیَن الطَّ یِّ  َبیِتِه الطَّ

عزای عمومی اعَلم  ل از شتددای جریان تروریستی اهوازبرای تجلیدانند امروز طوری که دوستتان میهمان
 فرستیمشده است. ما به ارواح شددای بزرگی که در این حادثه به شدادت رسیدند و لقاءالله پیوستند رحمت می

 خواهیم.علو درجات را می ام شدداشددا و اماز خداوند برای همه  و

ای که در اینجا باید به همین مناسبت عرض کنم نقش بسیار مؤثر و بزرگی است که همه مردم خوزستان نکته
در حمایت از کشتتور و انقَلب  -کنندهایی که در خوزستتتان زندگی میاعم از عرب، بختیاری و ستتایر مومیت-

این مطلب را  ،ای بود. بنده به عنوان شتتتاهدنقش عشتتتایر عرب نقش وی هها، نقش هدر میان هم .اندایفتا کرده
 وستان و اهواز بکه چگونه عشایر عرب در خرمشدر و سوسنگرد و  بودم، خود شتاهد این جریان کنمعرض می

ت برای حفاظدر راه خدا زیادی شددایی  کردند.میمرزبانی  نشین استان خوزستاننقاط عربسایر در و شوش 
 . ندعشایر عرب خوزستان همیشه به اسَلم و دین وفادار بوده و هست ،انقَلب و جمدوری اسَلمی دادنداز 

و نخستین دولت شیعی در تاریخ اسَلم بعد است عرب خوزستان موم دروازه ورود تشیع به ایران خوزستان و 
 هم حاکمیت در خوزستان نآالستَلم در خوزستتان شتکل گرفته است. بلکه پیش از  علیه از دولت امام مجتبی

اشی نج بهایم و رساله شیخ مکاسب شیخ را خواندهکتاب همه ما  است.بوده علیه الستَلم با امام معصتوم ًا تعمد
و مرحوم صاحب وسائل این نامه را بیان  است ایم. در تحف العقول این نامه به تفصیل آمدهدیده آنوالی اهواز در 

 از امام صادق -اواخر مرن اول هجری یعنی در-در حدود ستنه صد هجری  کرده استت که نجاشتی والی اهواز
به ه کالسَلم را  علیه وصایای امام صادق و این نامه یک نامه جاودانی است گرفته است والسَلم دستور می علیه

 زازستان دهنده این است که حاکمیت در استان خونشتان آورد استت. این نامه کردهجاشتی والی اهواز بیان مین
شتتده استتت. خوزستان اعمال میاطدار علیدم الستَلم و امام صتادق علیه الستَلم همان روزگار به وستیله ائمه 

های باید بدانند که عرباجانب  .چنین استانی است و لذا دست اجنبی همیشه از این استان کوتاه بوده و هست
 سرباز والیت فقیه بوده و هستند.که همیشه سرباز دین خدا و  داری هستنددینو آور خوزستان مردان جنگ

شتتاءالله مسلولین ما ناکنیم و امیدواریم ما برای شتددای خوزستتان در این جریان علو درجات را طلب می
ستایر ندادها همت کنند و به سرعت در چه در موه مضتاییه و  ،چه در ستااه پاستداران ،چه در وزارت اطَلعات

 به این جنایت بدهند. پاسخ محکمی
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 عربستتتان و امارات و این مزدورانهای جنایتکنم؛ ما باید در برابر البته این توصتتیه را نیز به مستتلولین می
کنند پاسخ را در برابر هر جنایتی که میباید سیاست سکوت و صبر را کنار بگذاریم، دیگر آمریکا و خود آمریکا 

م و ما مدرت این پاسخ دادن را داریم. ما برای حفظ آرامش در منطقه امدام ها بدهیجا که هستتند به آندر همان
در  ها شود و بخواهند امنیت کشور رایم اما اگر بنا باشتد ستکوت ما منجر به گستتاخی بیشتر آنکردیمتقابل نم

ها هم د آنها داده شود و اگر امنیت برای ما نباشمعرض خطر مرار دهند حتمًا واجب استت پاسخ محکمی به آن
 .دهیمبرا از دست  ماعدهاین ما نباید نباید امنیت داشته باشند. 

 ؛عمتتل کنیم تردر برابر آمریکتتا هم متتاطعبعتتد  هبتتایتد از این بتتکنم کتته متا این نکتتته را هم بنتده عرض می
ا ه بشتتاءاللناپیشته شتتده استت. جنایتو کار ما موجب گستتاخی بیشتتتر این جنایتمداراتی های نشتینیعقب

نداشته باشد و امید به  مامرزهای  ودشتمن طمع به امنیت دیگر شتاهد آن باشتیم که  ماطع یهاحکمت و امدام
 از بین ببریم.از دل دشمن ایجاد اخَلل در نظم و امنیت کشور را برای همیشه به یاری خدا 

 لیه ماعنکته دیگر اینکه باید عرض کنم، کشتتورهایی مانند امارات و عربستتتان در جنگ تحمیلی با دشتتمن 
با  -استدنیمحاکم عرضه در همه  محکمه پسندی که مابلیل بستیار متقن و دال بربنا -ها شتریک بودند و این

نگ را مطالبه کنیم. اینکه از ها خسارات جما باید از آن .لذا شتریک در جنگ هستتند ،صتدام همکاری کردند
ولت و باید د ندارد.خسارات جنگ به هر دلیل سکوت کنیم تاکنون اگر مصلحت بوده دیگر این مصلحت وجود 

های جنگی از این کشتتورها امدام کنند، همه های دیگر مربوط صتتریحًا نستتبت به مطالبه خستتارتدستتتگاه
های آبی و خشتتکی خود را برای به صتتدام دادند، راه کشتتورهایی که به شتتکلی با صتتدام همکاری کردند و پول

را فراهم ها و امکانات دادند، آواکس دادند و غیر از این صتتتدام فراهم کردند، استتتلحه و نیرو نظامی یهاامتدام
له شاءالاندر جنایاتی که صتدام علیه مملکت و مردم ما در طی هشت سال مرتکب شد شریک هستند. کردند، 

رباره ریزی کنند تا ما بتوانیم دو برای آن برنامه بودهخستتارات جنگی  ۀستتیاستتت مطالببه فکر  بایدمستتلولین ما 
 ها بستانیم.خسارات جنگی علیه این کشورها امدام کنیم و از هر طریق ممکن غرامت جنگ را از آن

غیبت  ر عصرکه باید والیت امر را د استت ایروش تعیین ولی فقیهعنوان بحث پردازیم؛ به بحث اصتلی می
مقدمه اول آن را مطرح کردیم، مقدمه اول این بود که جعلی  .یم که باید مقدماتی را بیان کنیمگفت بگیرد.بر عدده 

این ه چحال  ،گیردکند، متعلق و موضتوعی دارد؛ متعلق فعلی است که جعل شار  به آن تعلق میکه شتار  می
 مقام نصب برای مقام تعیینفی باشتد. مالًَل وجوب جعل است، حکم تکلیجعل جعل حکم وضتعی و چه جعل 

امم الصَلة، این  :کندمعینی آن هم جعل استت گرچه وضتعی استت. جعل شترعی متعلقی دارد؛ ومتی بیان می
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عل لکن غالبًا خود این ف لف متعلق به وجوب مرار گرفته استدر اینجا فعل مک. شرعی است جعل صَلة متعلِق 
شتود صتَلة، این صتَلة باید در زمان و مکانی انجام شتتود، صتتَلة به لباسی نیاز ومتی گفته می هم متعلقی دارد؛

 هستند.دارد، این موارد همه متعلقات متعلق 

ح دمیقی که اصتتطَل-کند و بنا به اصتتطَلح شتتیخ تعبیر می متعلق المتعلقبه اصتتطَلح مرحوم نائینی از این 
البته این معنای موضو  از معنای فلسفی و منطقی متفاوت است و ما د. شتویاز آن به موضتو  تعبیر م -استت

ا ایم. لذامسام و مصطلحات متعلق الموضو  را در آنجا بحث کرده و این بحث را در جلد اول اصتول بحث کرده
 بررسی کنند.را مسلله  این توانند به آنجا مراجعه کرده ویدوستان م

ت و و آل زمان و مکان استتت؛گوییم موضتتو  یعنی همان چیزی که فعل به آن تعلق گرفته هرحال ومتی میبه
ث اینجا سه بح، در اگر شار  گفت: اکرم عالماً  همه موضوعات تکلیف شرعی هستند. ،از این مبیل همه اشتیاِء 
ست؛ یعنی این اکرام حکم شترعی استت، یک اکرام است که متعلق حکم شرعی اوجوب استت که  استت؛ یک

که به این  گیرداکرام به عالم تعلق می است وفعل مکلف است، عالم هم متعلق المتعلق است، یعنی متعلق اکرام 
و یک  ا برای هر حکم و جعل شتترعی یک حکمشتتود ماین مطلب اول استتت که معلوم می گوییم.موضتتو  می

 یءشتتت متعلق هم عارض بر گوییم.را متعلق می ما آن فعلو  شتتتودمتعلق داریم کته حکم عتارض بر فعتل می
 گوییم. این مطلب اول بود.شود و ما به آن متعلق المتعلق موضو  میی میخارج

 ستا به تفاوت نو  موضو  است؛مطلب دوم اینکه نو  موضتوعی که برای حکم شرعی وجود دارد متفاوت 
ک   ین کلی است. آنجایی که موضوکه گاهی موضتو  یک امر خارجی شخصی است، گاهی موضو  یک عنوا

موضو  یک شخص خارجی معین باشد که در خارج مشخص شده است به این  و عنوان منطبق بر یک شخص
هرحال این مصطلح با مصطلحات فلسفی متفاوت است و نباید ماطی شود. به- .شتودگفته می خارجیۀ مضتیۀ

ان بیدر اصتتول معنای این لفظ را یه و حقیقیه گوییم مضتتیه خارجهر موضتتو  مصتتطلح خود را دارد، ومتی می
رم اک :خارجی استتتت اما اگر گفتزید ، این گوییم اکرم زیداً میمانند این استتتت که مضتتتیه خارجیه  .-کنیممی

 واجب است.هم اکرام او  باشدعالم  یعنی هرکسی ؛، این مضیه حقیقیه استعالماً 

موضتو  شتخصتی خارجی است و گاهی موضو  عنوان کلی است.  ،گاه موضتو  در حکم شترعی بنابراین
یا »گاهی شار  مالًَل چنین فرموده است؛  ؛گیردگفتیم که جعل والیت از ستوی شتار  به هر دو شکل انجام می
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ْرِض 
َ
ا َجَعْلناَك َخلیَفًة ِفي اْْل فه ای داوود خلی تو است؛و مضیه خارجیه  بودهکه در اینجا جعل شخصی  1«داُوُد ِإنَّ

 «مولی فدذا علی موال من کنت: »له و سلم فرمودآهستی پس بین مردم حکم کن. رسول اکرم صلی الله علیه و 
ِه َعزَّ َو َجلَّ َو »که این مضتتیه علی نحو شتتخصتتیه استتت. یا در جایی که فرمود:  َقَلْیِن ِکَتاَب اللَّ ي َتاِرٌك ِفیُکُم الالَّ ِإنِّ

ْهَل َبْیِتي
َ
صلی الله علیه و آله و است که رسول اکرم علیدم السَلم  جا خصتو  نصتب اهل بیتدر این 2«ِعْتَرِتي أ

عل ج معین کرده است. این موارد مصادیقخصو  به عنوان را نیز در روایات دیگر علیدم السَلم اهل بیت سلم 
 مضیه شخصیه انجام گرفته است. به نحو

له تعالی حضرت امام رضوان المبانی بنا بر گفتیم که گاهی این جعل برای والیت علی نحو مضیه کلیه است؛ 
مضیه نحو علی جعل مضتیه شخصیه و هم  علی نحوهم جعل  ؛استت علیه این دو جعل همیشته همراه هم بوده

 وده وباز سوی خدا برای والیت منصوب  عالم عادل برای حکومت جعل کلیه آن چنین بوده استت که کُل  ه.کلی
هستتتند. این جعل علی نحو مضتتیه حقیقیه استتت. لذا بر مبنای حضتترت امام  جانشتتیان خدا بر روی زمین

آن جعل علی نحو مضیه خودبه خود کوتاه شد  ههر جا دستت ما از جعل علی نحو مضیه شخصیرحمةالله علیه 
 حقیقیه مرجع خواهد شد.

و جعل علی نحو در دست بود دیگر نوبت به مرجعیت آن و حاصتل جعل شتخصتی حاضتر  موضتو  ومتی
به دلیل اینکه آن مضیه حقیقیه به وسیله خود شار  تطبیق بر مصداق شده است اما اگر  ؛رسدحقیقیه نمیمضیه 

ر این را هم بیان کردیم که اگ خواهد شد. مرجعدستترستی نداشتیم آن جعل علی نحو مضیه کلیه به این مصتداق 
یبی نیستتت که کستتی این مطلب را هم ناذیرد،  برای دوران غیبت جعل بر استتا  ت برای والی جعِل شتتک و ر

 مضیه حقیقیه است.

صلی الله علیه و جاستت؛ اختَلف بر ستر این است که بعد از رسول اکرم اختَلف ما هم با اهل ستنت همین
م بعد جعل حاککه ما ادعا داریم که  ؟جعل علی نحو مضیه حقیقیه است یا علی نحو مضیه شخصیه ،آله و سلم

مضیه شخصیه است که ادله آن را در جای خود بحث کردیم.  علیه و آله و سلم علی نحواز رسول اکرم صلی الله 
 این هم مطلب دوم بود.

                                                           
اِ  ِباْلَحقِّ َو ال 62 .  :1 ْرِض َفاْحُکْم َبْیَن النَّ

َ
ا َجَعْلناَك َخلیَفًة ِفي اْْل ِبِع اْلَدوی یا داُوُد ِإنَّ ِه َلُد  َتتَّ وَن َعْن َسبیِل اللَّ ذیَن َیِضلُّ ِه ِإنَّ الَّ َك َعْن َسبیِل اللَّ ْم َفُیِضلَّ

 َعذاٌب َشدیٌد ِبما َنُسوا َیْوَم اْلِحساِب 
 514للصدوق(، النص،  : اْلمالي ). 2
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فرق جعل علی نحو مضیه حقیقیه با جعل علی نحو مطلب سوم از مطالب مقدماتی این بود که مطرح کردیم 
ا خود رداق خارجی تطبیق بر مصجعل علی نحو مضیه خارجیه شخصیه مضتیه شتخصتیه خارجیه چیست؟ در 

 .لذا زحمت آن را از دوش مکلف برداشته است ،کرده استیعنی خود شار  مصداق معین  گرفته شتار  برعدده
ه تشتتخیص موضتتو  بر عددتکلیف حقیقیه باشتتد در اینجا مضتتیه و جعل به نحو  اما در آنجایی که عنوان کلی

باً » اگر فرمود: موضو  را پیدا کند. و مکلف استت که باید گذاشتته شتدهمکلف  ُموا َصِعیدًا َطیِّ تشخیص  3«َفَتَیمَّ
به دلیل اینکه موضو ، موضو  کلی  ؛بر عدده خود مکلف استتو  کجاستتعید چیستت و صتکه این موضتو  

جایی که موضتتو  عنوان کلی استتت و تشتتخیص آن بر عدده مکلف واگذار شتتده استتت، این استتت. لکن همین
که تشخیص آن برای همه مردم احتیاج به تکلف علم و خبرگی خاصی گاهی موضتو  عادی است کلی موضتو  

در اینجا برای همه مشتتخص استتت که چه  «توضتتوا بالماء: ». ومتی فرمودو خاک ندارد مانند تشتتخیص آب
رای ب« تیمموا بالتراب»فرمود: یا  .آب چیستتتت نیاز به کارشتتتنا  نداریم فرموده استتتت و برای اینکه بفدمیم

 حتیاج به خبره نداریم. اهم تشخیص تراب 

تشتتخیص مصتتداق آن نیاز به خبرگی  امری بود که ،کلی متعلق حکم شتترعی موضتتو  و همین عنوان اما اگر
. البته این مقدمه استتت و بحث مفصتتل آن را در آینده خواهیم نیماینجا باید به کارشتتنا  مراجعه کداشتتت در 

ص موضو  حکم شرعی عنوان فقیه عادل است و تشخیگفت؛ لذا گفتیم که در عصر غیبت کبری به دلیل اینکه 
نیاز به قیه فشناخت تواند تشتخیص دهد که فقیه کیستتت، کس نمیاین عنوان کلی نیاز به خبره دارد؛ یعنی همه

، لذا برای تعیین مصداق آن فقیه عادلی که نصب برای حکومت در عصر غیبت شده است مردم داردشنا  فقیه
 عه کنند. این موارد مقدمات بحث بود.باید به اهل خبره مراج

حث کنیم بولی امر در دوران غیبت کبری در رابطه با روش و شیوه تعیین  باید مطالبی را که .ما اصتل بحثا
ایم به دلیل اینکه این مطالب باید استتتت؛ مطلب اول اشتتتاره به مطالبی استتتت که از مبل بیان کرده مطلبچند 

رغم اینکه از بدیدیات و اساسًا این مطلب مدمی است و علی در مبل گفتیم د. مانروشتن شتده و تذکر داده شتو
آن هم این است که ما اصًَل در مسلله  و احیانًا محل تشکیک شدهخود  ،ضتروریات شر  است در نتیجه غفلت

حاکمیت در شتتر  استتَلم جای خالی نداریم؛ یعنی همیشتته حاکم داریم. ما در شتتر  استتَلم نباید دنبال حاکم 
یعنی خدا برای  ؛بالفعل استتت و نه بالقوه خدای متعالحاکمیت گردیم، حاکم چه کستتی استتت؟ خداستتت و ب

ذي ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو »ای وجود ندارد؛ ندارد و هیچ مقدمه اشتتتد دیگر نیاز به مقدمه خاصتتتیاینکه حاکم ب ُه الَّ ُهَو اللَّ

                                                           
نْ  54 . النساء:3

َ
َلَة َو أ ذیَن آَمُنوا ال َتْقَرُبوا الصَّ َدا الَّ یُّ

َ
ی ُتْم ُسکارییا أ ی َتْعَلُموا ما َتُقوُلوَن َو ال ُجُنبًا ِإالَّ عاِبري َسبیٍل َحتَّ ْو  ْم َمْرضیَتْغَتِسُلوا َو ِإْن ُکْنتُ  َحتَّ

َ
أ

ُموا َصعیدًا َط  َعلی ساَء َفَلْم َتِجُدوا ماًء َفَتَیمَّ ْو الَمْسُتُم النِّ
َ
َحٌد ِمْنُکْم ِمَن اْلغاِئِط أ

َ
ْو جاَء أ

َ
ا َغُفوراً َسَفٍر أ َه کاَن َعُفوًّ ْیدیُکْم ِإنَّ اللَّ

َ
بًا َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُکْم َو أ  یِّ



 7931مهر ماه  2         فقه نظام سیاسی، مدرسه دارالشفاء                                                                                               2 جلسه

َلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَدیْ  وُ  الستَّ ا ُیْشِرُکوَن اْلَمِلُك اْلُقدُّ ِه َعمَّ ْبحاَن اللَّ ُر ستُ اُر اْلُمَتَکبِّ لک است منتدا او مَ  4«ِمُن اْلَعزیُز اْلَجبَّ
مطدر هم عبارت غلطی است؛ ملک طاهر -ملکی است که مدو  است، ملک پاک و مطدر به تمام معناست، 

از اما نیم ه کید به آن توجترین موضتوعی استت که ما در فلسفه سیاسی و فقه سیاسی بااین مدم -بالذات استت
عقیده را در عمل نشتتان و غفلت عجیبی هم شتتده استتت. ما در حقیقت باید معتقد بوده و این  آن غفلت شتتده

ْهِل » ختداوند متعال استتتت؛ آنکنیم کته حتاکم در مملکتی زنتدگی میدهیم کته 
َ
ْبَحاَن َمْن اَل َیْعَتِدي َعَلی أ ستتتُ

هِ  لک و حاکم نداریم. او ملک و ر نتیجته این استتتت کته ما التفات به این مَ خیلی از مشتتتکَلت متا د 5«َمْمَلَکتتِ
ْمُر »اوست؛ فرمانراوست، فرمان دست 

َ
 .6«َلُه اْلَخْلُق َو اْْل

یرا زما در مستتلله ستتیاستتت جای خالی نداریم که به دنبال این بگردیم که چه کستتی باید فرمانروایی کند، 
رمانروایی ف کند ملمرواین باشتتیم که حال آن خدایی که فرمانروایی می خداوند فرمانرواستتت. البته باید به دنبال

میٍن »در یک ملمرو جبرئیل را برای فرمانروایی نصتتب کرده استتت؛  ؛او گستتترده استتت
َ
لک در مُ  7«ُمطاٍ  َثمَّ أ

ا َلَنْحُن » ؛کند و تشتتکیَلت هم داردکند. او فرمانروایی میتکوین فرمانروایی می ا ِإالَّ َلُه َمقاٌم َمْعُلوٌم * َو ِإنَّ َو ما ِمنَّ
ُحوَن  ا َلَنْحُن اْلُمَسبِّ وَن * َو ِإنَّ افُّ ت اوایربرخی از تعبیر به و است  . تشکیَلت حکومتی حاکم بر تمام هستی8«الصتَّ

 این مطره آب است که ر لک مأمومگر آنکه این مَ  ای نیستت که از آسمان فرو آیدمطره استت که به این مضتمون
 است.چیز آن از روی حساب بوده که همه گستردهموی و آید. تشکیَلت به این اندازه کجا فرود می

اُه َو َلْو َجَعْلن»تعیین کرده استتتت؛  شحاکمانی از نو  خود اوبرای  وخداوند متعال این بشتتتر را تکریم کرده 
ای هم برای حاکمیت نازل کنیم باز خواستیم فرشتهحتی اگر می 9«َلْیِدْم ما َیْلِبُسوَن َمَلکًا َلَجَعْلناُه َرُجًَل َو َلَلَبْسنا عَ 

ب نصرا از نو  خود بشر حاکمی داوند متعال برای حاکمیت جدان آفریدیم. خهم این فرشتته را مانند انسان می
له و آبیشتر نیست و او وجود مقد  نبی اکرم صلی الله علیه و  حاکماستت. حال او کیستت؟ باز هم یک  کرده

قط پردازیم و فادله آن نمی دردیگر به تفستتتیرات و ایم به دلیل اینکه این مطالب را مبًَل گذشتتتته-ستتتلم استتتت 

                                                           
 64الحشر: . 4
 26،  : 1القدیمة(، ج -إمبال اْلعمال )ط  -دعاء آخر في السحر . 5
ْرَض في 45 . اْلعراف:6

َ
ماواِت َو اْْل ذي َخَلَق السَّ ُه الَّ ُکُم اللَّ ِة  ِإنَّ َربَّ اٍم ُثمَّ اْسَتویِستَّ یَّ

َ
ْمَس َو اْلَقَمَر َو  أ داَر َیْطُلُبُه َحالیالًا َو الشَّ ْیَل النَّ َعَلی اْلَعْرِش ُیْغِشي اللَّ

ُه َربُّ اْلعاَلمیَن  ْمُر َتباَرَك اللَّ
َ
ال َلُه اْلَخْلُق َو اْْل

َ
ْمِرِه أ

َ
راٍت ِبأ ُجوَم ُمَسخَّ  النُّ

 61التکویر: . 7
 122الی  125الصافات: . 8
 9اْلنعام: . 9
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ْرِض َخلیَفةً »کریمه حتی گفتیم که آیه  -گوییم.متدعتاها را می
َ
ي جاِعٌل ِفي اْْل جه مرائنی که به نظر ما با تو 10«ِإنِّ

 لخلیفةا علیه السَلم خلیفةخلیفه یعنی او و آدم  ؛له و سلم داردآنظر به رستول اکرم صلی الله علیه و وجود دارد 
له و آخلفای رسول اکرم صلی الله علیه و صلی الله علیه و آله و سلم همه و همه نبیین مبل از رسول اکرم  استت

 » ستلم هستتند و لذا امنوا به؛
َ
ٌق َو ِإْذ أ یَن َلما آَتْیُتُکْم ِمْن ِکتاٍب َو ِحْکَمٍة ُثمَّ جاَءُکْم َرُسوٌل ُمَصدِّ ِبیِّ ُه میالاَق النَّ َخَذ اللَّ

َخْذُتْم َعلی
َ
ْمَرْرُتْم َو أ

َ
 أ

َ
ُه ماَل أ ُرنَّ   ِلما َمَعُکْم َلُتْؤِمُننَّ ِبِه َو َلَتْنصتُ

َ
ْمَرْرنا ماَل َفاْشَدُدوا َو أ

َ
ري ماُلوا أ  َنا َمَعُکْم ِمَن ذِلُکْم ِإصتْ

اِهدیَن  رستول اکرم صتلی الله علیه و آله و سلم باشند و از او  بهنبیین میالاق گرفته شتد که مؤمن  از همه 11«الشتَّ
. ستندهرم صتلی الله علیه و آله و سلم رستول اکبرای  ستازتمدیدی یعنی زمینهها خلفای پیروی کنند. منتدا آن

ول رسال خَلفةیعنی همان  ؛له و سلم تا روز میامت خَلفت امتدادی استبعد از رستول اکرم صتلی الله علیه و آ
سول رال امامةشود. خَلفة الرسول یعنی استت منتدا این خَلفت از طریق اهل بیت علیدم السَلم ایشان اجرا می

د هوااو به غائت ندایی خود دست خعلیدم السَلم رستول به وستیله فرزند آخر از اهل بیت ال امامةاستت که این 
 ایم.ایم و بحث کردهیافت که برپایی حکومت جدانی است. این را مبًَل گفته

آنچته وظیفه مردم در برابر این حاکمیت استتتت چیستتتت؟ گفتیم که مردم با خدا دو میالاق دارند؛ یکی میالاق 
َك ِمْن َبني»: ه در این آیه به آن اشتاره شتدهاطاعت استت ک َخَذ َربُّ

َ
ْشَدَدُهْم َعلیآَدَم ِمْن  َو ِإْذ أ

َ
َتُدْم َو أ یَّ  ُظُدوِرِهْم ُذرِّ

ُکْم ماُلوا َبلی  َلْسُت ِبَربِّ
َ
ْنُفِسِدْم أ

َ
ا َعْن هذا غاِفلیَن  أ ا ُکنَّ ْن َتُقوُلوا َیْوَم اْلِقیاَمِة ِإنَّ

َ
در آیه دیگر هم اشاره شده  .12«َشِدْدنا أ

ِه َعَلْیُکْم َو میالامَ » :استت َه َعلیٌم ِبذاِت َو اْذُکُروا ِنْعَمَة اللَّ َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ َطْعنا َو اتَّ
َ
ذي واَثَقُکْم ِبِه ِإْذ ُمْلُتْم َسِمْعنا َو أ ُه الَّ

ُدورِ  در  .علیه السَلم است یک بار از خود آدم که الاق دو بار از بشتر گرفته شتده استتگفتیم که این می. 13«الصتُّ
 یعنی با خود خلق این میالاق منعقد لفطرة تعبیر شتتتده استتتت؛یا میالاق اروایتات از این میالتاق بته میالاق الخلق 

ِه َکَماَلِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن ُتراٍب ُثمَّ ماَل َلُه ُکْن  ِإنَّ َماَلَل عیسی»فرمود: کن و ما شدیم؛ متعال شتود. خداوند می ِعْنَد اللَّ
یم ود. ما این کن الدی را پذیرفتیم که شدشالله به این معناست که با کن الدی آفریده می کلمةلذا بشر  14«َفَیُکوَن 

  .ایموجود آمده هتر و عرفی بگوییم ما طبق مانون خدا بو به این جدان آمدیم. یعنی اگر با زبان ساده

                                                           
ُد فیدا َو َیْسفِ  43 . البقرة:10  َتْجَعُل فیدا َمْن ُیْفستِ

َ
ْرِض َخلیَفًة ماُلوا أ

َ
ي جاِعٌل ِفي اْْل َك ِلْلَمَلِئَکِة ِإنِّ ُ  َو ِإْذ ماَل َربُّ ُح ِبَحْمِدَك َو ُنَقدِّ ماَء َو َنْحُن ُنَسبِّ ُك الدِّ

ْعَلُم ما ال َتْعَلُموَن 
َ
ي أ  َلَك ماَل ِإنِّ

 21عمران: آل. 11
 176اْلعراف: . 12
 7المائدة: . 13
 49عمران: آل. 14
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هرحال یک ستتنت و مانونی استتت که آن مانون را خداوند متعال آفریده استتت، یعنی طبق فرمان او ایجاد به
پیدا شدیم و وجود پیدا کردیم به دلیل اینکه میالاق یک کار طرفینی است؛  کهرفتیم ایم. این فرمان را هم پذیشتده

را مبول کردیم. خداوند هم نگفته استتت که این  ایجاباستتت و یک مبول، ایجابی شتتد و ما هم این  ءیک انشتتا
اید با این ب اید تشریعاً اید، حال که با این میالاق آمدهینی استت و ما هم با همین میالاق به دنیا آمدهتکومیالاق غیر 

قیقت با این دهند در حهایی که به پیام انبیاء پاسخ مالبت میمیالاق پایبند باشتید. شما با همین میالاق آمدید؛ این
ند هستیم. این پایببه آن اراده خود پذیرفته و مول و پروردگارا؛ ما این میالاق تکوینی را با  :گویندپاستخ مالبت می

 شود.میمبول تشریعی میالاق 

یِن »آیه بحث کردیم که مراد از  این استتت که خداوند متعال برای پذیرش دین خود اکراه را  15«ال ِإْکراَه ِفي الدِّ
اَ  »فرماید: گیرد؛ یعنی خداوند میبه کار نمی ْنَت ُتْکِرُه النَّ

َ
 َفأ

َ
ُدْم َجمیعًا أ ْرِض ُکلُّ

َ
َك مََمَن َمْن ِفي اْْل َو َلْو شتتاَء َربُّ

ی ما برای تأسیس حکومت در جامعه بشر و پیاده کردن حکم خدا در جامعه بشر اکراه به . 16«َیُکوُنوا ُمْؤِمنیَن  َحتَّ
و مردم باید خود این را باذیرند. اما مردم  کنیمبه مردم عرضه می -ایماین مطلب را مفصتل گفته-دهیم خرج نمی

مسلولیت خود  . یعنی اگر مردم ناذیرفتند بهتکوینی ایدتشتریعی استت نه ب ،از نظر تشتریع باید باذیرند، این باید
به حق آن خدایی که حق  و اندبته حق این عتالم تکوین خیانت کرده ،انتدعمتل نکرده و بته خود خیتانتت کرده

ست یعنی ااکراهی نیست بلکه تشریعی باید، لذا باید باذیرند، اما این  .اندها دارد پشت پا زدهاطاعت بر گردن آن
تشتتریعی در کنار خود دارد و تشتتریع هم  ،آن مانون تکوینی .انداذیرند خَلف آن مانون تکوینی عمل کردهاگر ن

ا او میالاق ب او احق به این است که را داریگوید آن کس که تو را آفرید و با او این میالاق تکوینی این است که می
بندی بَلن کس و مالًَل ترامپ میالاق اطاعت فخواهی با ان است. تو میاو احق از دیگر و تشریعی اطاعت ببندی

برای چه به زیر فرمان او  !یک بشتری معمولی که از ستوی خدا مأذون به اطاعت نیستبا به چه مناستبت؟  این
جاری شود همان  توبر  شکستی که حق دارد فرمان شتود؟فرق او با تو چیستت که فرمان او بر تا جاری  بروی؟
وَن َو َیْعُبُد ». لذا فرمود: او حق دارد که فرمانش بر تو جاری شود ،ایتو با فرمان او به وجود آمدهاست که کسی 

ْرِض َشْیلًا َو ال َیْسَتطیُعوَن 
َ
ماواِت َو اْْل ِه ما ال َیْمِلُك َلُدْم ِرْزمًا ِمَن الستَّ کنید؟ مبًَل چرا این کار را می 17«ِمْن ُدوِن اللَّ

ی کنید که هیچ حقچرا از کستتی اطاعت میبه معنای اطیعون استتت؛ همه عبدون های مرآن کریم گفتیم که این ی

                                                           
ِه فقد اسَتْم  642 . البقرة:15 اُغوِت َو ُیْؤِمْن ِباللَّ ْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َیْکُفْر ِبالطَّ َن الرُّ یِن َمْد َتَبیَّ ُه َسمیٌع  اَل اْنِفصاَم َلدا َو  َسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثقیال ِإْکراَه ِفي الدِّ اللَّ

 َعلیٌم 
 99یونس: . 16
 74النحل: . 17
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 آن حاکمی را که حق رزق بر شتتما داردنه حق فرمان و نه حق خلق و نه حق رزق دارد آن ومت بر شتتما ندارد؟! 
 کنید؟!رها می را

اما گفتیم که اگر حاکمیت شتتکل گرفت و اگر یک جمعی آمدند به یک حاکم منصتتوب الی الله پیوستتتند و 
حاکمیت الدی بر روی زمین شتتتکل گرفت، این حکومت وظیفه دفا  از خود و وظیفه دفا  از دیگران را دارد. 

یِن  ال ِإْکراهَ ». ]دفا  از آن بعد از تشکیل[ تشکیل حکومت و بیناصل فرق استت بین  ه معنای این هم ب« ِفي الدِّ
ی دین را کس اگربلکه دین به معنای پیاده شدن مانون خداست. ملبی نیستت  اعتقادبه معنای و  مانون خداستت

 کردیم.است، این را هم مفصًَل بحق  کرده د اشتباهبه این شکل تعریف کن

 شیوه برهان و امنا  است. گفتیم که به این آیه در سوره نور است؛دعوت انبیاء به چه شکلی  هگفتیم که شتیو
ْلُتْم » توجته کنید؛ َل َو َعَلْیُکْم ما ُحمِّ ما َعَلْیِه ما ُحمِّ نَّ ِْ ْوا َف

ْن َتَولَّ ِْ وَل َف ستتتُ طیُعوا الرَّ
َ
َه َو أ طیُعوا اللَّ

َ
ابر مردم در بر «ُمْل أ

ُس ». اطاعت را باذیرندو باید این  اطیعو الله و اطیعوا الرستول مسلول هستند وِل َو ِإْن ُتطیُعوُه َتْدَتُدوا َو ما َعَلی الرَّ
حکام ا؛ نه اینکه کستی بگوید که مستلولیت رسل تندا تبلی  من حاکم هستتم کهبَلغ همین 18«ِإالَّ اْلَبَلُغ اْلُمبیُن 

 انا ارسلنا» یعنی حکومت استت؛استت، فرمان هم او در حقیقت مستلول تبلی  فرمان  الدی استت نه حکومت.
طیُعوَن »که به مردم گفتند، « نوح و شتعیبا و صالحا و هودا

َ
َه َو أ ُقوا اللَّ میٌن * َفاتَّ

َ
ي َلُکْم َرُسوٌل أ من به عنوان  19«ِإنِّ

 خداست. این مقدمه باید روشن باشد و این را باید تذکر دهیم.  مبل دکه فقط بگوی« اطیعوه»حاکم، نگفت 

میالاق اطاعت از خدا که حاکم استتت و یکی هم یکی آن ومت گفتیم که در برابر حکم خدا دو میالاق استتت؛ 
َتری»؛ برای برمراری حکم او میالاق یاری خدا َه اشتتْ َة ُیقاِتُلوَن  ِإنَّ اللَّ نَّ َلُدُم اْلَجنَّ

َ
ْمواَلُدْم ِبأ

َ
ُدْم َو أ ْنُفستتَ

َ
ِمَن اْلُمْؤِمنیَن أ

ِه  في بیتِل اللتَّ ْوفیستتتَ
َ
ْنجیتِل َو اْلُقْرآِن َو َمْن أ ْوراِة َو اْنِ ا ِفي التَّ ِه َحقتًّ دًا َعَلیتْ ِدِه ِمَن اللَّ  َفَیْقُتُلوَن َو ُیْقَتُلوَن َوعتْ ِه ِبَعدتْ

ذي باَیْعُتْم ِبِه َو ذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظیُم   که این میالاق نصرت است. 20«َفاْسَتْبِشُروا ِبَبْیِعُکُم الَّ

این استتتت که حاکمی به عنوان خدا  حتث کردیم و تذکر به مطالب مبل بودن مطلبی کته در اینجتا باولیپس 
ُك َو َلُه اْلَحْمد»لتک استتتت؛ وجود دارد و او مَ  ُه اْلُملتْ َك َیْخُلُق ما َیشتتتاُء َو َیْختاُر ما کاَن َلُدُم اْلِخَیَرُة »و « لتَ َو َربُّ

ِه َو َتعالی ْبحاَن اللَّ رِ  ستُ ا ُیشتْ آن به  چیزمستلله حکومت در جامعه بشتر تمام شده است و هیچ استت. 21«ُکوَن َعمَّ

                                                           
 45النور: . 18
 132و  137الشعراء: . 19
 111التوبة: . 20
 22القصص: . 21
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هُ  ُهَو  َو »فرماید: بعد می مردم واگذار نشتتده استتت. ولی ِفي اْلَحْمُد  َلهُ  ُهَو  ِإالَّ  ِإلهَ  ال اللَّ
ُ
 َو  اْلُحْکُم  َلهُ  َو  امِْخَرةِ  َو  اْْل

لولیت اطاعت و برابر حاکم دو مستتتلولیت دارند؛ یکی مستتتحاال که حاکم هستتتت، مردم در . 22«ُتْرَجُعوَن  ِإَلْیهِ 
 .دنحکم خدا بر زمین یاری کندین خدا و در برمراری  او رافرمان او را اطاعت کنند و  دیگری مسلولیت نصرت.

کومت ح ،را بر زمین جاری کند بلکه براستتا  این میالاق خودحکم به دلیل اینکه خدا بنا ندارد بر استتا  جبر 
 ها داردگردن آن رها را آفرید و حق اطاعت بآنکه متعدد هستتتتند با این خدایی هم کنتد، مردم ه میخود را پیتاد
 یاری کنند.

 وصلی الله علی محمد و آله و سلم

                                                           
 73. همان: 22


