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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

در مقتضایت و موانع والیت مشروط فقیه بود اما امروز با توجه به برخی از مطالبی که در رابطه با نظام  بحث
 ؛شودمیبه حوز  تهمت سکوالریزم داد  به این مسدلله برردازیم  ااهی  م مختصدرا  واهیخمی سدتمطرح شدد  ا

ویم شنمیرا  هاییصحبت  وقتی ما در حوز  شودمیچنین تهمتی به حوز  داد   چرا شودمیمعلوم  ست کهاینجا
راد م غیرازاینهمین است و چیزی  سکوالریزمدر حقیقت که  اسَلم نظام وجود ندارد و ما فقه نظام نداریمکه در 

نیسددت که کسددی نماز نخواند یا عباداد فردی را انجام ندهد یا  نآ معنایسددکوالریزم به نیسددت   سددکوالریزماز 
یعنی نظام اجتماعی بر مبنای حکم خدا  سدددکوالریزم انجدام ندهد  بلکهرا احکدام فردی را بب  دینی کده دارد 

که ما فقه نظام یا نظام نداریم براشددت این موعددو  به همان حرفی  شددودمیاینکه انته  متأسددنانهانجام نگیرد  
  ودشمی ترویج سکوالریزمبه حوز  تهمت بزنند که در حوز  سدکوالریزم وجود دارد و در حوز  برخی که اسدت 

 در همان سیاق است این حرف  متأسنانه

انیم که نظام بد اوال  متوجه به لوازم حرف خود نیستند  باید  اویندمیکسدی یا کسدانی که این سخنان را  البته
 عنییمتوجه معنای نظام و فقه نظام نیستند  نظام  اصَل   کنندمیاین عزیزانی که این صدحبت را  ظاهرا  یعنی چه؟ 

فراتر از رفتارهای فردی  چیزیو این  کندمیو نظم اجتماعی را ایجاد  شددودمیکه بر جامعه حاکم  سددیسددتمی
اار حکومتی  و یسددترفتارهای فردی متوقف بر وجود حکومت ن اینسددت  ما یر رفتارهای فردی داریم که ا

رفتارهای فردی را امتثال کند   ای کند باید این احکام وهم بخواهد زند تنهداییبدههم در کدار نبداشدددد انسدددان 
حتی   را انجام دهد بخوابد و بروشددد و رفتارهایی از این دسددت تنها زندای کند باید بخورد  کسددی که هرحالبه

حکومت وجود به این معنا که متوقف بر  هسدددتندرهای فردی رفتا جزء نکاح و امثال این موارد هم در بخشدددی
 ایمانته بَل  قرفتار فردی این در مقابل رفتاری است که متوقف بر وجود حکومت است   اوییممی  وقتی ندنیست

 االجتما لمعاسَلمی را بحث کنیم  چرا انتیم باید  االجتما علماست که انتیم باید  آناز اسرار  موعو  که این
 رفتار اجتماعی به چه معناست  ومعلوم شود جامعه  برای اینکها بحث کنیم؟ ر

 کهوقتی ؟کنیممیما چه وقت جامعه پیدا  که و بیشتر هم تبیین خواهیم کرد ایمانته االجتما علم ما در بحث
ْرِض ِإالَّ اْثَناِن َلَکاَن »حاکم و محکومی به وجود بیاید  اینکه در روایاد به این مضددمون دارد که 

َ
َلْو َلْم َیْبَ  ِفي اْْل
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َة  َحُدُهَما اْلُحجَّ
َ
ْمُر »که:  کنندمییا در روایاتی که اهل سددنت نقل « ِإالَّ اْثَناِن »: یدفرمایمچرا  1«أ

َ
اَل َیَزاُل َهَذا اْْل

ْیٍش َما َبِقيَ ِمْنُهُم اْثَنان الناس فرد واحد؟ به دلیل اینکه ما بقی من  :اویندنمیاثنان و چرا  اویندمیچرا  2«ِفي ُقَر
ما هو حاکم یعنی یر محکومی هم در کنار و حاکم ب شودمیو امام که انته  حجتاین مربوط به جامعه است  

ما هو حاکم حیثیتی فراتر از حیثیت شددخ  جه کنند که وقتی حاکم و محکومی داشددتیم  حاکم باو باشددد  تو
 دارد 

و ائمه هدی علیه السددَلم دو نو  تکلیف داشددتند؛ یر بار  صددلی الله علیه و آله و سددلمخود رسددول اکرم 
ْد ِبِه ناِفَلة  َلَك َعسدی»: فرمایندمی ْیِل َفَتَهجَّ َك َمقاما  َمْحُمودا   َو ِمَن اللَّ ْن َیْبَعَثَك َربُّ

َ
تکلیف شددخصدی رسددول که  3«أ

داریم که تکالیف شددخصددی اسددت  حال ااهی تکالیف تکالینی  لی الله علیه و اله و سددلم اسددت  پ اکرم صدد
و ااهی هم تکالیف شخصی است که مخصوس  رم صدلی الله علیه و آله و سلمشدخصدی مخصدوس رسدول اک

ست ما هو فرد نیو متوجه فرد ب شخ  خ  بما هومتوجه به ش ی تکالینی هم داریم کهایشدان نیست  یر سر
  و تکلیف اجتماعی استبود  هد بود  این تکلیف نو  دیگری فرد بماهو حاکم که امام است خوابلکه متوجه 

خطبه عجیب فدکیه ایشان به این عبارد  نآ درمن یر وقتی در این فرمایش حضدرد زهرا سَلم الله علیها 
ة»که برخوردم که  معنای جمعیت یا  وقت در ذهن ما کلمه ملت به نآ خبکردم؛ فکر می 4«َو َباَعَتَنا ِنَظاما  ِلْلِملَّ

ملت به معنای دین اسددت  ملت همان چیزی زیرا ؟ مةااله چرا حضددرد ننرمود  اسددت نظام امت بود  انتم ک
اما  َو َباَعَتَنا ِنَظ » :فرمایدمی  ملت یعنی دین  وقتی کنیممی تعبیربده نظام حاکم بر جامعه  آناسدددت کده مدا از 

ة ت متوقف اس نآ برنظام دین  آنچهخیلی دقی  و عجیب اسدت  بله   این حرف این اسدت باعت مایعنی  «ِلْلِملَّ
به مسددلله اباعت که احکام مربوط به نظام اجتماعی همه  کنیممیباعت امام و باعت فرمانرواسددت  لذا بیان 

 همقولاز  وظینه حاکم به ماهو حاکم اسددت که هر چیزیاسددت   مربوطیعنی وظینه حاکم بماهو حاکم  از حاکم
بماهو حاکم باشد کار  حاکمکه تکلیف  هر چیزی و حاکم نه حاکم بماهو فرد   لذا کار حاکم بماهوشودمینظام 

این  نآ ایمعناار چنین تکالینی نداریم  !که ما چنین تکالینی نداریم؟ اوییدمیشدددما  وقتآنفقه نظام اسدددت  
شیرخانی فرمایشاد امام را  قایآ اسدت که حکومت اسدَلمی نداریم  همه حرف امام بر سدر همین بود  اسدت 

  «ما نظام داریم»جمع کرد  است که چقدر امام فرمود  است که 
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مگر مسلله والیت فقیه به چه معناست؟ والیت فقیه به معنای نظام حکومتی است  بحث والیت فقیه بحث 
ست  فقیه فقه نظام ا باشد  خب والیت آمد فقه نظام اسدت  این تعبیر فقه نظام شداید در فرمایشاد امام کمتر 

اثباد والیت فقیه انتیم که دو شیو  برای اثباد والیت فقیه وجود دارد؛  در مباحثما اار در یاد داشدته باشدید 
ه تمسر به مقبوله عمر بن حنظله ک مثَل  و روایاد اسدت   آیادمسدتقیم از  بوربهیر شدیو  اثباد والیت فقیه 

ي َقْد َجَعْلُتُه »فرمود:  و  عناوینوجود دارد که امثال صدداحب هم یر شددیو  دیگری   انتیم 5«َعَلْیُکْم َحاِکما  َفِإنِّ
 اندرد کامثال مرحوم نراقی و خود حضددرد امام و دیگران به این شددیو  دیگر هم برای اثباد والیت فقیه اسددتناد 

 آن  ناد  کرد  استشدیو  اسدت صددر برای اثباد نظام اقتصدادی از آن آقایاسدت که مرحوم  ایشدیو همان  که
باد است  انتیم که یر شیو  اث آمد فقه  متنرقهاحکامی است که در فرو   التزامیهاستناد  از داللت  آن شدیو 

والیت فقیه این اسددت که در اینجا نسددبت به مجنون وقتی ولی او نباشددد والیت بر عهد  کیسددت؟ والیت ازان 
ست  والیت بر صغار ازان حاکم ف زوجه غائب ازان حاکم ا  والیت در تکلیبورهمینحاکم است  بر غائب هم 

که  شددودمیوالیت بر خم  بر عهد  حاکم اسددت  حال مدلول التزامی این احکام چیسددت؟ پ  معلوم   اسددت
 والیت عامه برای حاکم ثابت شد  است 

والیت عامه به معنای فقه نظام   کنیممیبه فقه نظام تعبیر  آناین والیدت عدامه همان چیزی اسدددت که ما از 
جامعه  این یعنی نظام و این فقه نظام سیاسی  ما هییعنی والیت بر همه امور جامعه باست  معنای والیت عامه 

یان فقه نظام بن تریناسدداسددیهنر فقهی امام بزراوار ما این بود که فقه نظام سددیاسددی را با  ترینبزرگاسددت  
  وردآمتوقف بر فقه سدیاسی است  این فقه نظام سیاسی را امام  نظام فقهمه به دلیل اینکه براشدت ه اذاشدت؛

معنای والیت عامه فقیه به چه معناسددت؟ والیت عامه غیر از والیت بر جزئیاد امور اسددت  منتها ما از والیت 
یه را بر مجنون و غدائب و دیگر موارد ووالیت عامه برای فق هدایوالیدتبر جزئیداد و از والیدت خداصددده  از 

این موارد را جمع کرد  اسددت  متن ایشددان را هم در محل  عناوینانتیم که مرحوم صدداحب  کنیم [برداشددت می
 واردم اونهاینکه والیت در  اندکرد خود خواندیم  قریب سددی چهل مورد از موارد تنرعی فقه که فقها تصددری  

شدددکل داللت بر وجود والیت عامه دارد  یعنی همین موارد به این  فرمایدمیازان حداکم اسدددت  به دلیل اینکه 
صدر کرد  است که از  آقایاسدتنباط از موارد جزئی از فقه خاس و اسدتنباط فقه نظام  همان کاری که مرحوم 

می این هم مبتنی بر داللت التزا اقتصدادی کَلن را استنباط کردند  نظام فقه مربوط به مسدائل اقتصدادی خرد 
  است
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 متوانیمیکه داللت التزامی هم به دو شددکل اسددت و ما به دو نو  داللت التزامی  ایمانتهما در مباحث خود 
تلزم نظامی این احکام مسدد یت التزامی ثبوتی اسددت یعنی ثبودبرای اسددتنباط فقه نظام اسددتدالل کنیم؛ یر وال

هم ما در مباحث  داللت التزامی اثباتی که این را یرچنین احکام خردی شددد  اسددت   منشددأنظام  آن کهاسددت 
یعنی لسددان دلیل چنین خواهد شد که از  ؛که ما یر داللت التزامی اثباتی داریم ایمکرد اصدول فقه نظام مطرح 

بیسدت دلیل در موارد خاصده داشدته باشیم که حکمی را اثباد    وقتی ماکندمیلسدان دلیل داللت التزامی پیدا 
که  شودمیعرفا از لسان او فهمید   اانهچهلیا موارد  اانهسیرد عشرین یا موا مواردکند که لسدان دلیل در این 

 ما یر فقه نظام داریم  نظام اعم است  پ  آناز  ارفتهنشلتنظامی وجود دارد که این موارد خاصه 

کده نظدام و فقده نظدام ندداریم پ  در نظدام بدایدد به چه کسدددی رجو  کنیم؟ یعنی یا باید  اار بگوییم حدال
تم هستند  سددیس هااینو سدوسدیالیسدم چه هسدتند؟  لیبرالیزمیا لیبرالیزم را اجرا کنیم  خب این سدوسدیالییزم و 

اح خود را کسی نک است ممکنبیع و نکاح را چگونه انجام دهیم  خیر بلکه  مثَل  این نیسدت که  لیبرالیزممعنای 
ر سددر چه ب کمونیزمکمونیزم یعنی چه؟ دعوای ما با  و لیبرالیزمبب  شددریعت اسددَلم انجام دهد اما لیبرال باشددد  

ما کمونیسددت  -چه نجف و چه قم-؟ این نبود  اسددت  در حوز  علمیه بر اثباد وجود خدا بود  آیابود  اسددت؟ 
که ما کمونیست اقتصادی هستیم نه کمونیست اعتقادی  یعنی چه کمونیست اقتصادی؟  انتندمیداشتیم منتها 

 ی کمونیست بودند در نظام اقتصاد یعنی

 خواهیدمیبعد از چهل سال از زحمت برای انقَلب شما  !براردانید؟ جاهمانما را به  خواهیدمیحال شدما 
چه معناست؟  به داریسرمایه !براردانید؟ داریسدرمایهبه نظام  !و لیبرالیسدتی براردانید؟ آمریکاییما را به نظام 

نظام است  شما اار بخواهید نظام را  داریسرمایهنکاح و بیع است؟ و نماز و روز  به معنای  داریسدرمایهمگر 
باشدد؟ ما چهل سال خون داد  و  داریسدرمایه نآ جایگزینچیسدت؟ یعنی  نآ جایگزیناز اسدَلم بگیرید یعنی 

مونیزم ه کشداهنشداهی براردیم! چهل سال صبر کردیم که ب داریسدرمایهصدبر کردیم و شدهید دادیم که به نظام 
خب اار نظام اسَلمی را حذف کردید و اار انتید ما نظام اقتصادی و سیاسی  براردیم! براردیم! به سدوسدیالیزم

 ظامن نآ جایگزینکه نیسددت   نظامیبی نآ جایگزینچه خواهد بود؟  نآ جایگزینو  معناسددتنداریم این به چه 
دارند  ماست؟! پ  ح  هایحوز ل تَلش این نتیجه چهل ساآیا است   داریسرمایهو کمونیستی و  لیبرالیستی

  اندکرد در این مسلله کوتاهی  هاحوز  اندانتهکه  هاییآن

ه به اتهاماتی ک نآ برابردلیل درست کنیم  ما در  وشداهد  بندندمی هاحوز اتهاماتی را که به نباید در مقابل ما 
فقه نظام را  افتاد  اسددت  بزرگ قم   انتیم که حوز  شددودمیفقه نظام بحث  هاحوز زدند انتیم که در  هاحوز 
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ا   شددماین را انتیم کنندمیمتهم  سددکوالریزمبزرگ ما را به  هایحوز و  کسددانی که حوز  قم آندر پاسددب به 
 !برای این اتهاماد شاهد درست کنید خواهیدمی

ب مطال و مطالعه کنند کهداریم تقاعا حرف زد  و سخن بگویند  هاعرصهدر این  خواهندمیما از کسانی که 
 ریبوهمین شدودنمیباشدند به بحث بگذارند   نظرصداحب هاعرصدهدر این  توانندمیخود را برای کسدانی که 

درسددت کند  ما در حوز  احتیاج مشددکل ما  هایحوز برای کل  حرف را برراند و بعد ایاوشددهیراز  هرکسددی
 آن نظرانصاحببرردازند و مطرح کنند بیایند در جلساد علمی و با ای به نظریه خواهندمیداریم که کسانی که 

 را مطرح کنند خود رشته مطلب 

  کردندمیو با هم مسائل را بحث  شدندمیدر نجف سنت خوبی بود؛ علمای دسته اول حوز  در یکجا جمع 
یل   به دلکردممیشیرازی حضور پیدا  من خردسال بودم و در جلساد علمی بیرونی مرحوم آقا میرزا عبدالهادی

جلسه این افراد بودند؛ مرحوم  آنبود که ارکان  ایجلسهجلسداد حضدور داشتند  یر  نآ دراینکه مرحوم پدرم 
اخوان مرعشددی  مرحوم سید  انقانی  مرحوماده محمدحسدینابوی بود  مرحوم شدیب عباس قوچانی  مرحوم 

ی سددید مرتضدد آقای  کردندمیدر نجف بودند شددرکت  کهوقتی نآ وحیدعلی بهشددتی  ااهی حضددرد آیت الله 
ید سددخودم از   یر وقتی ندکردمیشددرکت  هم مدنی آقایمرحوم و مرحوم شددیب مجتبی لنکرانی   فیروزآبادی

با  و آیممیبه اینجا  کنممیمن هر وقت مشکلی در مسائل علمی پیدا  :فرمودمیکه شدنیدم ضدی فیروزآبادی مرت
  شودمیو مشکل من حل  کنممیمطرح  آقایان

  هرک  هم از شدمیمطرح  آنجادر مسائل علمی  و شدندمیجمع هر شب  همه مجتهدین براز اول بودند 
اار ایراد داشددت  شددد ومی  حَلجی و نقد کردمیمطرح  آنجاو در  آمدمیبَلب و مجتهدین مشددکلی داشددت 

 نآپرداری خوب است اما از به چنین چیزی داریم؛ کرسدی نظریه   ما نیازشددمی مسدائل پخته شدد  وبررسدی 
نه این اسددت که یر ننر بیاید و نظریه  هاحلقهداریم  در این ها نیاز ما حلقه اسددت  پردازینظریهحلقاد  ترمهم

را  دو او حرف خو شددوندمیبلکه برتر از او جمع  برازهمخود را بگوید و بقیه هم بشددنوند  خیر  بلکه یر عد  
بخواهد حرف او منتشددر شددود و حرف او به عنوان یر  اینکه این هم قبل از  کنندمیهم او را نقد  هاآنو  زندمی

 نظریه زد  شود 

و همه  آمدیمکدار بزرای در حوز  انجدام ارفت؛ ما  71در دوران برازاری کنگر  شدددیب انصددداری در سدددال 
 درز  از بزراان حو -بود وزنسنگینکه قریب دویسدت مقاله علمی -انتخاب شدد  بودند  کنگر مقاالتی که در 

الله شبیری  آیت الله باهری  آیتقمی   مؤمنروز مرحوم آیت الله معرفت  آیت الله باهر شدم   آیت الله  نآ
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مع ج شددنبهپنجد  پانزد  ننر از اسدداتید حوز  هر  ؛ی و دیگران که تعداد زیادی بودند  آیت الله اسددتادآبادیخرم
  ااهی خواندمی راو مقاله خود  آمدمی  شددخ  کردندمیسدده سدداعت بحث ااهی و بعد از نهار  شدددندمی

 اربرقر  نزدیر د  ما  قبل از برازاری کنگر  این جلسدداد را کشددیدمیبررسددی یر مقاله دو سدده هنته بول 
و مقاله خود را برای اسدداتید  مدآمیکه بسددیار عالی اسددت  بلبه  انتندمیو خیلی مهم بود و همه هم  کردیممی

  کردمیعرعه 

 خودعرعه کنند که در فضای مجازی را  هانآ دوستانجلسداد هم وجود دارد که خب است  آن هایعک 
 هاآنمقاله خود را برای  ایبلبهو یر  اندنشدسدتهمعنای زیادی دارد که چگونه این علمای بزرگ  هاعک  نیا

را  اش  مقالهمانند خود او ایبلبهنه اینکه یر  کردندمینقد  هاآن  کنندمیاین مقداله را نقد  هداآنو  خوانددمی
 خواهدمیتا کسددی که  د  ما به چنین جلسدداتی نیاز داریمرا نقد کنن هامقالهفن این  کارکشددته هایآدمنقد کند  

ی جلساتی پخته کند و معلوم شود موعو  یا اثباد کند اول حرف خود را در یر سر بزند و یا ننی ایتاز حرف 
أ منش هاصدحبتکه ما بیاییم و صدحبتی کنیم که ااهی این  شدودنمی بوریهمینحرف او چیسدت  و محمول 

  شودمی رگعلمی بز هایرشتهمنشأ ویرانگری یر سری  وفساد 

از فقده فردی اسدددت همین فقده نظدام اسدددت؛ مگر این روایت را  تربزرگفقهی کده  آن؛ امکرد بندد  عرض 
ُه » که فرمود: ایمنخواند  ِبي َجْعَنٍر علیه السَلم َقاَل: َقاَل اللَّ

َ
ِجْسَتاِنيِّ َعْن أ اِم ْبِن َساِلٍم َعْن َحِبیٍب السِّ َعْنُه َعْن ِهشدَ

ْس  ٍة ِفي اإْلِ َبنَّ ُکلَّ َرِعیَّ َعذِّ
ُ
ْعَماِلَها َتَباَرَك َو َتَعاَلی َْل

َ
ُة ِفي أ ِعیَّ ِه َو ِإْن َکاَنِت الرَّ ََلِم َداَنْت ِبَواَلَیِة ُکلِّ ِإَماٍم َجاِئٍر َلْیَ  ِمَن اللَّ

ََلِم َداَنْت ِبَواَلَیِة ُکلِّ ِإَماٍم َعاِدٍل ِمَن اللَّ  سدددْ ٍة ِفي اإْلِ ْعُنَونَّ َعْن ُکلِّ َرِعیَّ
َ
ة  َو َْل ة  َتِقیدَّ َها ِه َو ِإْن َکانَ َبرَّ ْنُنسدددِ

َ
ُة ِفي أ ِعیَّ ِت الرَّ

یَلة   ة  »  6«َظاِلَمة  ُمسددِ ة  َتِقیَّ فقه  و همه خرد کند  یعنی بیع و صددَلة و زکاة یعنی چه؟ یعنی عمل به همین فقه« َبرَّ
ه فقهی که فق آنفقه را اجرا کند   نآ بایدفقهی که حاکم  آنعمل کند اما در فقه نظام یعنی  آخرخرد را از اول تدا 

ة» حاکم و فقه  فقه خرد عمل کند عمل او آنفقه عمل نکند در عین اینکه به  آناست اار به  «َباَعَتَنا ِنَظاما  ِلْلِملَّ
؛ دکننمیکسانی هستند که به فقه کَلن عمل  جهنمی اسدت  این حرف من نیسدت بلکه حرف معصدوم اسدت 

اما در  کنندمی  به نظام و به فقه نظام عمل کنندمیعمل یعنی اار حداکم اسدددَلمی دسدددتور داد بده دسدددتور او 
دل بود و به امام عا هاآنکه اار امام  فرمایدمیچیسدددت؟  هاآن  تکلیف کنندمیرفتارهای فردی اشدددتبا  و خطا 

بهشددتی هسددتند حتی اار در رفتار و فقه خرد به تکالیف الهی  هاآندسددتوراد مربوط به فقه نظام عمل کردند  
 َو َعَلی»کَلن قضددیه اسددت  اینکه  آندر کار اسددت اما  وکتابحسددابو  شددوندمینکنند  البته محاسددبه عمل 
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ْعراِف ِرجاٌل َیْعِرُفوَن ُکَلًّ ِبسدیماُهم
َ
ا َیْعِرُفوَن َمْن »َاسدت:  آمد  نآ تنسدیر ردکه  7«اْْل ُة ِمنَّ ِئمَّ

َ
َجاُل اْْل وَلِلَك الرِّ

ُ
َنْحُن أ

اَر َو  ْو َباِل ٍ  َمنَیْدُخُل النَّ
َ
اِلٍ  أ ُجُل ِمْنُکْم َیْعِرُف َمْن ِفیَها ِمْن صدددَ َة َکَما ُتْعَرُفوَن ِفي َقَباِئِلُکْم الرَّ  یعنی  8«َیْدُخُل اْلَجنَّ

داشته َلم علیهما الس بالبابی؟ یعنی اعتقاد قلبی به علی بن شودمیکسدی که هی  عملی نکرد  اسدت بهشتی 
نی در فقه یععلیهما السَلم  بالبابی؟ یا مراد از اعتقاد به والیت علی بن دشومیباشدد چنین شدخصدی بهشتی 

اار امام به او انت به    در فقه اجتماعی خود چنین اسدددت وکندمیکَلن علوی اسددت و به دسددتور امام عمل 
ر د شخصیهمین اسددت؛  نآ معنایکه نشدان دادن یر  هاییاخراجیبه جبهه خواهد رفت  این فیلم  جهاد برو

 وقتی امام به او انت به جبهه برواما  کندمیتهران اسدت عمل به فس  و فجور  هایکوچهفردی وقتی در  رفتار
  شودمیبه جبهه رفته و شهید   این یعنی چه؟ او رودمیبه جبهه 

علیه السددَلم به شددهادد رسددیدند چیسددت؟  امیرالمؤمنینخیلی از کسددانی که در رکاب تکلیف که  ایمانته
ر در فقه کَلن مطیع ولی بودند  اا هاآنبه این شدددکل نبودند که بخواهند به خیلی از احکام عمل کنند؟  بدااینکه

  بهشتی است کسی در فقه کَلن و در فقه نظام به فقه اسَلمی و فقه نظام عمل کند

 «فقه نظام» یشان بهیر اختَلفی در تعبیر بین ما و بین اسدتاد شدهید صددر وجود دارد که ا که ایمانتهالبته 
که  ایمانتههم  آنتعبیر شدددود  نکته  «فقه کَلن»که بهتر این اسدددت که از این فقه به  ایمانتهو ما  کنددمیتعبیر 

مکلف کَلن اسدددت   مخاببانچرا؛ بده دلیدل اینکده مدا مکلف کَلن داریم و فقده کَلن یعنی فقهی که عامل و 
مکلف کَلن  آنکه چرا به  ایمانتهه از حاکم و محکوم  همچنین که مکلف کَلن یعنی مکلف شکل ارفت ایمانته
نی اباعت از حاکم یع که ایمانتهو بر مبنای اباعت اسددت؛  بود  اراد  واحد بر این مکلف حاکم ؛ زیرااوییممی

 ایاراد وقتی من   برابر اراد  حاکم نداشدته باشمدر  ایاراد  و کندمیمن اراد  حاکم را بر خود جاری و سداری 
   شخصیت امام و رهبر وآیدمی؟ در اینجا یر شخصیت کَلن به وجود شودمیدر برابر حاکم نداشدته باشم چه 

ِعیُنوِني ِبَوَرٍ  َو اْجِتَهاٍد »  اعینونی شددودمیدر اینجا معنی اعینونی معلوم 
َ
ُکْم اَل َتْقِدُروَن َعَلی َذِلَك َو َلِکْن أ اَل َو ِإنَّ

َ
أ
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َ
ْن َسَلٌم َعَلْیُکْم َلْم َیْدُخُلوها َو ُهْم َیْطَمُعوَن َو َبْیَنُهما ِحجاٌب َو َعَلی اْْل

َ
ِة أ ْصحاَب اْلَجنَّ

َ
  ِبسیماُهْم َو ناَدْوا أ

َلَمَة َعِن اْلِه 8 ِبي سددَ
َ
اِلِم ْبِن أ ٍم َعْن سددَ ِبي َهاشددِ

َ
ْحَمِن ْبِن أ ْیِن َعْن َعْبِد الرَّ ُد ْبُن اْلُحسددَ َثَنا ُمَحمَّ ِبي َجعْ   َحدَّ

َ
ِه َعزَّ َو َجلَّ َو َعَلی ْلَقاِم َعْن أ َنٍر   ِفي َقْوِل اللَّ

ْعراِف ِرجاٌل َیْعِرُفوَن ُکَلًّ ِبِسیماُهْم 
َ
اَر َو َمن اْْل ا َیْعِرُفوَن َمْن َیْدُخُل النَّ ُة ِمنَّ ِئمَّ

َ
َجاُل اْْل وَلِلَك الرِّ

ُ
َة َکَما ُتْعَرُفوَن ِفي َقَباِئِلُکْم ال َقاَل َنْحُن أ ُجُل َیْدُخُل اْلَجنَّ  ِمْنُکْم رَّ

ْو َباِلٍ  
َ
 َیْعِرُف َمْن ِفیَها ِمْن َصاِلٍ  أ
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ٍة َو  َدادٍ  َو ِعنَّ ِعیُنوِني َعَلی َذِلَك ِبَوَرٍ  َو اْجِتَهادٍ »است:  آمد در روایت از امام صادق علیه السَلم  9«سدَ
َ
به چه  10«َفأ

ِعیُنوِني»دلیل 
َ
 وقتنآامام و حاکم است   نآ اصدلکه  شدودمیبه دلیل اینکه در اینجا یر مکلف کَلن پیدا « َفأ

هر  تراد سددحاکم اسددت  یا به تعبیر  ننظام یعنی احکامی که متوجه این مکلف کَلنی که رأس آ فقه اوییممیما 
ظام ما فقه ن بنابراینحکمی که متوجه حاکم و نه به ماهو شدخ  شدود بلکه بماهو حاکم شود  فقه نظام است  

 داریم 

ن ظن حس قطعا   فرمایندمیرا  ما یقین داریم کسانی که چنین فرمایشاتی ؛داریماستدعا  از فضدَلی حوز ما 
 ؛خود باشید هایحرفکه متوجه لوازم  میکنمیخواهش  اما کنیمنمیدارند  ما کسدی را بر غیر حسن نیت حمل 

 هاآنبخواهد به  کسددی  لوازمی که اار شددودمیبار  هاآنو فرمایشدداد خیلی لوازماد سددختی بر  هاحرفبر این 
 این مراد نیست  قطعا  که  سکوالریزمو همان  ملتزم باشد یعنی ننی حاکمیت دین

امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفی  دهد که بتوانیم به وظایف خود عمل کنیم و در این شرایط  هرحالبه
 که خدا و رسول فرمود  است عمل کنیم  چیزی آنحساس بتوانیم به 

 وصلی الله علی محمد و آله و سلم
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ِبي ُعَمْیٍر َعْن َعْمِرو ْبِن 10
َ
ِبیِه َعِن اْبِن أ

َ
ا َبْیَن   َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن أ ی ِإَذا ُکنَّ ِبي َحتَّ

َ
َنا َو أ

َ
ِه علیه السَلم َیُقوُل َخَرْجُت أ َبا َعْبِد اللَّ

َ
ِمْعُت أ ِبي اْلِمْقَداِم َقاَل سدَ

َ
 أ

ِحبُّ رِ 
ُ
ِه َْل ي َو اللَّ َم َعَلْیِهْم ُثمَّ َقاَل ِإنِّ لَّ یَعِة َفسدددَ َناٍس ِمَن الشدددِّ

ُ
أ نَّ َیاَح اْلَقْبِر َو اْلِمْنَبِر ِإَذا ُهَو بدِ

َ
ِعیُنوِني َعَلی َذِلَك ِبَوَرٍ  َو اْجِتَهاٍد َو اْعَلُموا أ

َ
ْرَواَحُکْم َفأ

َ
ُکْم َو أ

 َواَلَیَتَنا اَل ُتَناُل ِإالَّ ِباْلَوَرِ  َو ااِلْجِتَهاد 
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