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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

که فرمانروایی ستیاستی در نماا استتَلمی متعدد نیس    شتودمیاستتااد   هاآنروایاتی بود که از مورد در  بحث
از رسول خدا صلی الله و علیه و آله و سلم به  این روایات را بحث کردیم، آخرین روای  از صتحی  مسلمتعدادی از 

اگر بنا باشد  1؛«اذا بویع لخلیاتین، فاقتلوا اآلخر منهما» :  اس فرمودحضترت که بود ی روای  از ابی ستعید خدر
 تواندنمیدلیل بر آن استت  که فرمانروایی در جامعه استتَلمی، روای  این   دو خلیاه بیع  شتتود دومی را بیشتتید با

 متعدد شود 

این بار از عبدالله بن عمر بن العاص از : کندمیدر صحیحش نقل را مسلم بن حجاج نیشابوری نمیر این روای  
ْاَقَ  َیِدِ  َو » :کندروای  می رستتول الله صتتلی الله علیه و آله و ستتلم ْعَطاُ  صتتَ

َ
َثَمَرَة َقْلِبِه َفْلُیِطْعُه َما  َمْن َباَیَع ِإَماًما َفأ

ِرُبوا ُعُنَ  اآلَخر ََ آَخُر ُیَناِزُعُه َفاْتْ ْن َجا ِِ ، َف
ََ َتَطا و با او   با اماا بیع  کرد و دیگری آمد و ادعا کرد   اگر کستتی2«استْ

  در فرمانروایی منازعه کرد، گردن دومی را بزنید

وای  قابل این دو رباید بدانیم که به این دو روای  اکتاا کنیم،  خواستتتتیممیاگر  ]یک نیته را باید دانستتت  که 
 مؤیدان به عنو را اثبات کردیم  این روایات را تنهادیگری این بحث از روایات به دلیل اینیه ]اما  نیستتتتنتداحتجتاج 

به عنوان دلیل پنجم ها را استتت  که آناز روایات  ایمجموعه ،دلیل پنجم نته بته عنوان دلیل مستتتتقل  ل ا آوریممی
 و نه به عنوان دلیل مستقل! ایمآورد 

 یعنی اینیه منافستته کند و بگوید من هم ولی هستتتم استت ؛« ینافستته»هم در روای   «ینازعه» منمور از عبارت
ختَلف یک موْتتَو ا  پس اگر دو نار ستتر ( نیستت بیاید در برابر او ادعا کند باید با او جنگیم  منمور دعوا )اینیه

و ُ » شود؛می نزاَ داشتته باشند این ٍَ َفُرُدُّ ْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشيْ ِِ ِه َو  َف ُسوِل  ِإَلی الَلُّ به این معنی نیس  که  نزاَپس   3«الَرُّ
نه قری   به عبارتیمال من استتت  گویدمیاین مال من استتت  و دیگری  گویدمی کنند که ییی اختَلف و با هم دعوا

                                                           
 12ص ، 6ج ؛ کنزالعمال، 111ص ، 8ج ؛ سنن بیهقی، دارالمعرف ، 11باب   صحی  مسلم، کتاب العمارة، 1
 صحیحه مسلم بن حجاج نیشابوری  2
َه َو  ۹۵ :نساَ  3 ِطیُعوا الَلُّ

َ
ِ یَن آَمُنوا أ َها اَلُّ ُیُّ

َ
ُسوَل َو  َیا أ ِطیُعوا الَرُّ

َ
ْمِر ِمْنُیْم  أ

َ
وِلي اْْل

ُ
ِه َو أ وُ  ِإَلی الَلُّ ٍَ َفُرُدُّ ْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشيْ ِِ ِه َو  َف ُسوِل ِإْن ُکْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالَلُّ ْوِا ْلیَ ا الَرُّ

ِلَك َخْیٌر َو  اآلِْخرِ  ِویَلً  َذَٰ
ْ
ْحَسُن َتأ

َ
 أ
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گر   اشودنمیخلیاه محسوب  اصَلً  َو باشد و ل ا اگر مشرَو نباشدکند که فرد اول مشرعرفی و عقَلیی اقتضا می
  که یک   فرض بر این استتکندنمیتحق  پیدا موْتتَو خلیاتین  دیگر نامشتترَو باشتتد،بنا بود خلیاه اول بیعتش 
  کندمییعنی او هم ادعای خَلف   کند؛آید و با او منازعه میخلیاه دیگر می و خلیاه مشرَو وجود دارد

ِرُبوا ُعُنَ  اآلَخ »ن لحالبته نه با -مضامین روایات مسلمه دیگری  مضتمون این روای  را ْْ که ن لحاما با این  «رَفا
-منابع اهل سن  آمد   درتواتر آمد  اس   روایات زیادی که هم به صورت م -نیس منازعه با خلیاه مشرَو جایز 

ه ب ؛منابع شیعه هم آمد  اس  در هم -! در خود منابع اهل ستن  فو  حد استتااْه اس  به صتورت فراوانآن هم 
ه صتلی  بایعنا رستول» :این مضتمون ه علیه و آله و ستلم علی الستمع و الطاعه فی العسر و الیسر و المنشو و اللُّ اللُّ

 علی»دهیم که البته احتمال می  1«المیرو  و علی أثر  علینتا و علی أن   ننتازَ ا مر أهلته و علی أن نقول بالح 
 به مضون روای  اْافه شد  و جزَ آن نیس  « علینا اثر 

صلی الله رسول خدا  ایم؛بحث کرد « علی أن   ننازَ ا مر أهله» دربار  در مباحث گ شتته به صتورت ماصتل
 این اهلی که در اینجا آمد که ماروغ عنه  بیان شتتد  با اهل امر منازعه نینیمکه  از ما بیع  گرف علیه و آله و ستتلم 

ر خَلف  ام و شما ندارد این مسئله خَلف  ربطی به اصَلً گاته شد  اس ، یعنی  «  ننازَ»اس  و اینیه  اهل بی 
اگر بنا بود که دیگران هم بتوانند  پس بیع  گرفته استتت  که با اهل امر نزاَ نینید هاآنماروغ عنته استتت   از همه 

حتی اگر بنا به انتخاب هم باشتتتد، کنند ؟ رون اگر نزاَ «  ننازَ» :ادعتای خَلف  و امام  بینند، ررا فرمودند
و خَلف  قبل از مسئله امام   که فهماندمی  این روای  شودمیهرکه را که مردا انتخاب کردند همان صتاح  امر 

وط مسئله خَلف  و امام  مرب اصَلً کند که ماروغ عنه اس   گاتیم این از روایاتی اس  که اثبات میانتخاب مردا 
د نبایاین ؛ «  ننازَ امر اهله»که:  گرف میبیع   هاآناز همه   ی به اختیار مردا نداردبه نصتت  الهی استت  و ربط

 در امر خَلف  شما نباید دخال  کنید شما 

 کندیم تأییدبه این مقدار  ؛کندمی تأییدخواندیم  قبَلً را که  ن روایتیآمضمون ، این مضتمون تا حدودی هرحالبه
که مالیی  و صاحبی  و و ی  امر قابل  دهدمیو این مضمون نشان   شترَو نیست که منازعه با صتاحبان امر، م
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از این روای  به دست  بیاوریم که و ی  امر در شرَ اسَلا و در  این ماهوا راخواهیم می اجما ً ما -تعدد نیست   
  مرا بحث کردی آن اتاز روای ایمجموعهاین دلیل پنجم بود که تاکنون  -نماا سیاسی اسَلا قابل تعدد نیس  

که د ل  بر وجوب وحدت ام  اسَلا و عدا جواز پراکندگی و اس   یقرآنی و روایات مجموعه ادله دلیل شتشم
که موج  پراکندگی کاری  تواند پراکند  باشتتد، همینیننمیهر گز ام  استتَلا  ؛دستتتگی در ام  استتَلا دارد رند

از اوج  واجبات استت   هم آیات بر این  وحدت در جامعه استَلمی واج  بلیه و جامعه استَلمی شتود حراا بود 
  فروانی که بحث خواهند شد د ل  دارند و هم روایاتمسئله 

ِه َجمیعًا َو   »معروف  کریمه و آیه ه،  اولین آیکنیمتنها به برخی از آیات اشتتتار  میالبتته  ُموا ِبَحْبِل اللَّ َو اْعَتصتتتِ

ُقوا ُهُم »که:  رسدمی و قوله تعالی تا به اینجا آیهاین  است ، 1«َتَارَّ ََ ُقوا َو اْخَتَلُاوا ِمْن َبْعِد ما جا َو   َتُیوُنوا َکالَّ یَن َتَارَّ
ولِئَك َلُهْم َع اٌب َعمیٌم 

ُ
ناُت َو أ مختلف معنوی و لامی د ل   تأکیداین آیات به صراح  و با استعمال ادوات   2«اْلَبیِّ
ا باید ییپارره باشد و این ییپاررگی ب رد  ام  استَلا نباید پراکند  شتود بلیهز تارقه در ام  استَلا دابر عدا جوا
  کندمی، جامعه را رند دسته ناخوا  تعدد و ی  امرخوا  امر سازگار نیس ؛ به دلیل اینیه تعدد و یِ  

د فتوا در ح ؛ فقواگرنهاما  ؛ییی باشتتد باید ،در مقاا و ی  باشتتد ]یک نیته هم این استت  که  اگر مرجع تقلید
لبته گاهی ا باشد ییی با ولی امر مرجع البته ما مواف  این هستیم که   شودنمیباشتد اشتیالی ندارد و موج  تارقه 

 به این شیل اس   هَللرؤی   در مسئله ؛  اقلشودپراکندگی در جامعه اسَلمی می  باعث تعدد در فتوا

 راپ «ثبوت الهَلل بین ا ماکن المتباعد »ماصتتتل داریم که تح  عنوان یک بحث رؤی  هَلل بحث  در متا
 کَلً نیس ،  ثاب  یدیگر َلل اگر برای یک جا ثاب  شد برای  گاتیم که این فرمایش یا این فتوا که ههم شتد  اس 

ماصل هم  آن رسالهخواهد به آن قائل باشد  در هر کس هم می در این مسئله تعارف هم نداریم واست  و  استا بی
 کنندمیبه صورت بسیار روشن و قاطع اعَلا ایم؛ زیرا روایات با فرمایش حضترت آی  الله ستیستتانی مناقشه کرد 

ِ ي َجَعْلَتُه ِلْلُمْسِلِمیَن : »خوانیدمیدر نماز عید  ییی اس   جاهمههَلل در  که  مسلمین باید عیدشان همه ؛«ِعیداً  الَّ

                                                           
ِه َجِمیعَواْعتَ  103آل عمران  1. ُموا ِبَحْبِل اللَّ ُقوا  َو  اً صتتِ  َ  َتَارَّ

َ
َف َبْیَن ُقُلوِبُیْم َفأ لَّ

َ
ًَ َفأ ْعَدا

َ
ِه َعَلْیُیْم ِإْذ ُکنُتْم أ َبْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَوانَواْذُکُروا ِنْعَمَ  اللَّ ُکنُتْم َعَلیَٰ  َو  اً صتتْ

َن ا ْنَها َشَاا ُحْاَرٍة مِّ نَقَ ُکم مِّ
َ
اِر َفأ ُیْم َتْهَتُدوَن لنَّ ُه َلُیْم آَیاِتِه َلَعلَّ ُن اللَّ ِلَك ُیَبیِّ  َکَ َٰ

 101 همان:  2
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نَزْلَناُ  ِفي َلْیَلِ  اْلَقْدرِ » مگر شتت  قدر دوتاستت ؛ ند عید باشتتد!ییی باشتتد  یعنی ره ر
َ
ا أ رند شتت  قدر که و  1«ِإنَّ

 نداریم 

عید  رهارفقو شیعیان  حضور داشتیم، مشاهد  کردیم که در آنجا مقاا معمم رهبریاز نمایندگی  در خارج که به
د هم عی دوشنبه و سه شنبه و رهارشنبه و روز شدیماز روز ییشتنبه شترَو  ! آن هم در یک میان واحد گرفتندمی

 یدو با گرفتند  این با کجای دین استَلا ستازگار اس ؟ معلوا اس  که این خَلف اس رهار عید می فطر بود؛ یعنی
 جمع شود 

کند اعَلا می به ره مجوزی هَلل دیگری جز آن حَللی که ولی امر ، مشیل اهل سن  ماس ؛از این ترمشتیل
با  هااینبعد  کندمی  عربستتتتان عید اعَلا وجود نتداردهم رنین مجوزی  نادر مبتانی خودشتتتد؟ کننتاعَلا می را

ی و این کارها ره معن هاحرفوجوب اطاع  از و ی  امر نیستید؟ این  ! مگر شما معتقد بهگیرندمیعربستان عید 
هر ریزی که موج  تارقه به شود قطعًا جایز نیس    تعدد هرحالبهبا مبنای استَلا ستازگاری ندارد   هااین !دارد؟

وزی از ر   گرره در روای  آمد  اس  کهکنیدمیو این عید شرعی را تلخ  گیریدمیحَلوت عید را از مردا  با این کار
  «  تجتمعون علی العید»به شتهادت رسیدند، ملیی بین آسمان و زمین اعَلا کرد:  علیه الستَلا که ستیدالشتهدا

 اقل ما که اما   کشتتیممیاین بَل را عید واحدی اجتماَ نخواهید کرد  در حال حاْتتر  از این به بعد شتتما بر یعنی
ره ْتترورتی دارد که همه  اصتَلً یعنی ره این عدا اجتماَ بر عید واحد!؟  یعه هستتیم این مستتئله را جمع کنیم؛شت

ین ، اعید بگیرند ندارد  بگ ارید مردا ییپاررههم  اعَلا نینند ْرورتیاعَلا کنند که ما نمرمان این است ، مراجع 
  یعنی نماا زندگی

اما رد کدر نجف که بودیم، آقای حییم اعَلا عید میرا رحم  کند؛ ْتتوان الله تعالی علیه ر آی  الله خوییدا خ
یند نکسی به او مراجعه  رف  تاو از نجف بیرون می بس میرا  اشخانهدر   برای همین شتدنمیپیش ایشتان ثاب  

 ایییپارره مردا، عید اقل بگ ارید  که مردا را متار  کرد؛ شودنمیکند که امروز عید هس  یا نه؟  ستؤالو از او 
 بگیرند 

                                                           
 1 :قدر  1
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که هر وق  هَلل ظهور پیدا کند، دیگر  ایمگاته ، آن کتاب را بخوانید؛ایمخورد  هادلخونما در این بحث خیلی 

با مستئله طلَو شمسی و رروب شمسی  کندمییعنی ره؟ یعنی پیدا شتدن هَلل  این فر   الهَللتماا است   اهل 
د هَلل دید  ش که شت  اس  اینیمیر خیلی متااوت است   هرکجا در این  و شتودمیکه برای اوقات صتَلة گاته 

  در شودمی اول آن ما جلوتر رف ، شت   هررقدراین شت     بعدشتودمی، آنجا شت  اول ما  کر نیمبرای تماا آن 
ی من یقین دارا اگر کس ؛ایمآورد ن کتاب ما این بحث را ماصل در آتماا کر  زمین یک ش  اول بیشتر وجود ندارد  

متعدد باشتتد  در  تواندنمیَلل ظهور ه که د شتتدخواه رأیتستتلیم این باشتتد و این کتاب را مطالعه بیند،  فقه اهل
ر اما  رمضان گ ش  یک عد  از س بعدازاینیهدر یک سال  السَلا رنین آمد  اس  کهعلیه  امیرالمؤمنینروایتی از 
بنا گر ا اد مردا روز  آن روز را قضا کنند   حضرت دستور دایمدید گاتند ما هَلل را یک روز قبل از شما  برگشتند و

 همد یک ما  تا یک ما  و نیم ررا باید روز  را قضتتا کنند؟ حدومتعدد باشتتد، در اماکن مختلف باشتتد که هَلل ما  
 ند:گات ،آمدند کهوقتیاین مساف  طو نی  با  اندکرد میمستیر را طی  فرستخ هشت  هرروز  در اندداشتتهفاصتله 

ن اید  ا کنندستتتور داد که روز  آن روز را قضتتهم  المؤمنین علیه الستتَلاامیر حضتترت ؛«ثب  عندنا الهَلل و راینا»
 رَ ماس  در ش موارد از امور مسلم

  یقلد فیه » این مستتائل مربوط به فقه کَلن استت   هم این را به شتتما عرض کنم کهها مستتئله بانکدر و اما 

اما عمل که  متااوت اشتتیالی ندارد رأی و داشتتته باشتتند متااوت هایرأیتوانند می هاخیلی یعنی ؛«ا مقلد واحد
ر اما اگ باشتتتدمتعدد  تواندمیمرجع ولی امر تبعی  کرد  فتوا  رأیمتعتدد بتاشتتتد  در مقتاا عمتل باید از  توانتدنمی

ه کند؟ در مسائل مربوط ب اجرا توانندمیبخواهند اجرا کنند مگر رند ستیستم بانیی به صورت متعارف در آن واحد 
  دنباشداشته فقه اجتماعی ییی باید مَلک عمل  فقه کَلن و

د ل  بر وجوب وحدت و عدا جواز تارقه  ۳۰۹تتا  اقل آیه  ۳۰۱این مجموعته آیتات ستتتور  آل عمران، از آیته 
  شودمیتعدد و ی  امر موج  تارقه ل ا دارد؛ د ل  

ُقوا ِدیَنُهْم َو »آیته دوا:  ِ یَن َفَرُّ اُنوا  ِإَنُّ التَُّ َیعتکتَ ُئُهْم ِبَما َکاُنوا  اً شتتتِ ِه ُثَمُّ ُیَنِبُّ ْمُرُهْم ِإَلی الَلُّ
َ
َما أ ٍَ ِإَنُّ يْ

َ  ِمْنُهْم ِفي شتتتَ َلستتتْ
 :فرمایدمیدر سور  یوسف  خدواند متعال وقتی ؛اعتقاد قلبی نیست  ،مراد از دین   مطرح شتد  است  که1«َیْاَعُلوَن 

                                                           
 111 :انعاا  1
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َخاُ  ِفي ِدیِن اْلَمِلِك »
َ
ُخَ  أ

ْ
 نگهخود برادرش را پیش  خواس میاگر در قانون پادشتا  مصر  دین یعنیاین  1«َما َکاَن ِلَیأ

َقاُلوْا » شد: وحیعلیه السَلا کرد و اینجا بود که این کید الهی بر یوستف  ستؤال هاآنابتدا از  ل ا توانست  دارد نمی
ا َجَزآُؤُ  ِإن ُکنُتْم َکاِذِبیَن  قانون کنعانیان  کرد؟ شتتتما ریستتت  و با ستتتار  باید ره کار خودتان بگویید قانون؛ 2«َفمتَ

وْا َجَزآُؤُ  َقالُ » گاتند: هاآن  کردمیسال بردگی  رهار مالصاح ، باید برای کردبود که اگر کسی سرق  می طوراین

اِلِمیَن  نزد خود طب  قانون شتتما من باید بنیامین را   او گا : پس  3«َمن ُوِجَد ِفي َرْحِلِه َفُهَو َجَزاُؤُ  َکَ ِلَك َنْجِزي المَّ
ایی را نباید واژگان اروپایی و رربی و کلیس  به معنی عقید  قلبی نیس  است  و نماا زندگی دین به معنای نگه دارا 

ا استت   ل  قانون زندگی استتَلا، در کاربری قرآنی و حدی ی به معنای وارد فرهنگ خودمان کنیم  دین در اصتتطَلح
ُقوا ِدیَنُهْم ِإَنُّ اَلُّ »  ای پیامبر از تو نیستند ، کنندمیکه نمم زندگی خود را پراکند   کسانی« ِ یَن َفَرُّ

ٍَ  َو » يْ
َ  ِمْنُهْم ِفي شتتَ َیًعا َلستتْ آید  این یک قانون تارقه در دین به وجود می ،حاکم متعدد شتتود وقتی« َکاُنوا شتتِ

ن کار به معنای تارقه در دیو این  دهد بر او یک فرمان دیگر؛رمان مییک قانون دیگر؛ این یک ف گ ارد و دیگریمی
قرآن کریم به صتتراح  نای تابعی  این افراد   با تو ندارند ایرابطهدیگر هیچ  هااین فرمایدمیشتتود  ل ا خداوند می

  نها نیس بین تو و ای ایرابطه  دیگر هیچ نمایدمیصلی الله علیه و آله و سلم تارقه طل  را از رسول اکرا 

ََ ِمن دوِن الُمؤِمِنیَن و»که  طورهمتان ِخِ  الُمؤِمنوَن الیِاریَن َاوِلیا  1«ٍَ َمن َیاَعل ذِلَك َفَلیَس ِمَن اللِه فی شتتتی  َیتَّ
استت ؛ اتخاذ کافرین به عنوان اولیا و به عنوان فرمانروا و ستترپرستت ، باعث خروج از زیر رتر  طورهمیناینجا هم 

ندارد که  ایرابطهندارد  از این نمر  ایرابطهبا خدا هیچ کستتتانی که این کار را کنند و ل ا  شتتتودمیفرماندهی خدا 
  دنشومیخدا خارج  برانفرماباز دایر   شوند وخدا حساب نمی برفرمان ومطیع 

اگر کستی تارقه در دین اتخاذ کند، تو هیچ جایگاهی در  فرمایدمی؛ خداوند ست در این آیه هم به همین شتیل ا
َمُّ ثُ »  شتتودنمیاتباَ تو محستتوب  نداری و اینها جزو هاآندیگر جایگا  فرمانروایی برای  نخواهی داشتت ؛ هاآنبین 

ُئُهْم ِبَما َکاُنوا َیْاَعُلون  اهد کردکیار خو گیرندمیپیش در خدا کسانی را که تارقه در دین را  یعنی« ُیَنِبُّ

                                                           
 66 :  یوسف1
 63 همان:  2
 61   همان:3
ِخِ  الُمؤِمنوَن  28آل عمران   1 ََ ِمن دوِن الُمؤِمِنیَن و َیتَّ قوا ِمنُهم ُتقً  َو  ٍَ ِا ُّ َمن َیاَعل ذِلَك َفَلیَس ِمَن اللِه فی شتی الیِاریَن َاوِلیا ُرُکُم ال َان َتتَّ  َسُه ولُه َناُیَح ِّ

 ُر ِاَلی اللِه الَمصی
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ند یا این دو نار یا مجتهد هست افتد، باید گا : ]اگر کسی بگوید که در صورت وجود دو ولی امر ره اتااقی می
باید مقلد باشد تا اختَلف  هاآنحداقل ییی از  باشتند؛ ل ا در همه مواردتوانند متا  الرای دو نار مجتهد نمی خیر؛

 شودمیتارقه در دین باز هم باعث جدا باشد حیوم  هم از هم  اگر بگویید قلمرو نداشته باشند  رأیدر 

ارقه تهم درس  نیس ؛ زیرا این هم  شودنمیحیوم  هر دو بر مبنای استَلا است  پس تارقه  حتی اگر بگویید
مردا این سرزمین کنند و از یک فرمان تبعی  می هاآند و این هم یک حیوم ، داریک حیوم   او در دین است  

 و یکا بر این دو که یک فرمان جاری نیس !  شتودمیتارقه در دین باعث و همین تبعی  دارند مان دیگر از یک فر
 دهد و این هم یک فرمان فرمان می

ریزهایی نیس  که ما بخواهیم به  هااین اس  بدیهیات دین  هااین و ایمگاتهقبًَل هم  افرمان اس ؛ مهمین  دین
م هبدیهیات دین که به وجود آمد  استت  گاهی  هاییتحریمدر نتیجه  متأستتاانهاما عنوان ریز جدید عرْتته کنیم  

از بدیهیات قرآن کریم اس   فرمانروا بودن خدا  وند و رسولگیرد  فرمانروا بودن خدامورد شبهه قرار میبرای اکابر 
ي َر  ُقْل » اس :تر اس ؛ زیرا رسول بودن، فرَ فرمانروا بودن خدمهماز رستول بودن رستول  اُ  ِإِنُّ َها الَنُّ ُیُّ

َ
ِه ُسوُل الَلُّ َیا أ

َماَواِت َو  اً ِإَلْیُیْم َجِمیع ِ ي َلُه ُمْلُك الستَُّ ْرِض  اَلُّ
َ
 ،من رسول این خدا هستم فرمایدمی است ؛آیه دقی   خیلیاین   1«اْْل

 و زمین اس   هاآسمانخدایی که مالک 

شود    نصبرای فرمانروایی مگر اینیه از سوی او  کندنمیبعد از او فرمانروایی  کسهیچفرمانروا که خدا باشد 
 هاآن  اس  است  که این بدیهیات را در جامعه اسَلمی تبدیل به مبهمات کرد  امیهبنیو  عبا بنیحیوم   دوران

و  عبا بنیخلیاه  یکه تو شتتتودمیاین دهند، معنی آن این بدیهیات را در بین مردا نشتتتر اگر بخواهند که دیتدنتد 
یعنی تو باید از طرف خدا منصوب شد   !هستی؟ کار رهتو حال س  ربطی به خدا دارید؟ فرمانروا خداره  امیهبنی

دادند اجاز  ن شتتدمی ایمستتئلهرون منجر به رنین  اکمی  تو را خداوند متعال تعیین کند  اماباشتتی؛ یعنی باید ح
استا  اسَلا اس   گاتیم  ،بدیهی امرِ  این   اماشتودیین در جامعه استَلمی تب و فرمانروایی او اصتل حاکمی  خدا

ی ؟ ستتیاس  یعنیعنی ره الهی  فقه یعنی ره؟ وجوب و حرم  هایفرمانرند بار هم گاتیم که دین یعنی مجموعه 
  ایمکرد هم اینها را بحث  قبَلً ره؟ یعنی علم فرمان و علم فرمانروایی؛ 

                                                           
ي َر  118اعراف   1 اُ  ِإِنُّ َها الَنُّ ُیُّ

َ
ِه ِإَلْیُیْم َجِمیعُقْل َیا أ َماَواِت َو  اً ُسوُل الَلُّ ِ ي َلُه ُمْلُك الَسُّ ْرِض  اَلُّ

َ
َه ِإَ ُّ ُهَو ُیْحِیي َو اْْل ِه َو ُیِمیُ   َ  ِإَلَٰ ِمُّ  َفآِمُنوا ِبالَلُّ

ُ
ِبيُِّ اْْل يُِّ َرُسوِلِه الَنُّ

ِه َو  ِ ي ُیْؤِمُن ِبالَلُّ ُیْم َتْهَتُدوَن  اَلُّ ِبُعوُ  َلَعَلُّ  َکِلَماِتِه َواَتُّ
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، این بحث را جدی بگیرید!  اندشتتد از دوستتتان مخصتتوصتتًا دوستتتانی که تاز  به ما ملح   کنممیمن خواهش 

تا  نجا پا ی سی  یا بیس اس  که در حوز  علمیه قم،  تأستفمباحث گ شتته ما را مرور کنید، برای ما بستیار جای 
 اس  ما ر کنید  این مسئولی  شررا نباید داشته باشیم؟ حا  که را  باز شد  کا ؛فقیه در فقه ستیاستی نداشته باشد

 هم جوان هستید و هم وق  دارید؛ این مجلدات ثَلثه را که راپ شد  اس  از همین مباحث ولله هم فاْل الحمد
بیان شتتتد  دربار  تعریف واژگان استتت  که هم بر مبنای علم جدید و هم بر مبنای شتتترَ را مطالعه کنید  جلد اول 

مباحث بنیادین اس   اگر شما این مباحث را خوب بحث کنید دیگر  هااین است   جلد دوا فلستاه ستیاسی اس ،
ه ک هاییایندر باب فقه ستتیاستتی بگوید  وا  را مزخرفات  این صتتداوستتیمایکه هر کستتی در  شتتودنمیاین را  باز 
یا حیوم  استَلمی یا ستیاس  صحب  کنند، ره نسبتی بین  شتوند که بیایند دربار  مستئله و ی  فقیهدعوت می

اند؟ اگر بند  متصدی این ؟ کجا بحث آن را کرد اندخواند در  را و فن سیاس  اسَلمی وجود دارد؟ کجا این ها نآ
سال  نجا پ؛ مضاف بر اینیه ااکرد حداقل دو دور  فقه حیومتی را پیش اساتید طی به دلیل این اس  که  ااشد کار 

 ستتال پیش پنجا ، مربوط به حدود اابرداشتتتهکه من در این ستتن  هایییادداشتت   دارااستت  در این رشتتته فعالی  

 اصَلً اگر احسا  تیلیف وجود نداش  کنیم  نیس  که از روی هو  بیاییم و این بحث را مطرح می طوراین  اس 
  شدانمیمتصدی این کار 

 یهایسؤالبحث کنید  خیلی از این  و راجع به آن را مطالعه هااینزرگوار که از شما عزیزان ب کنممیمن خواهش 
 داد  شد  اس   طور برهانیبه قبل هایبحثشود پاسخش به صورت ماصل در که اینجا مطرح می

 و صلی الله علی محمد و آله و سلم

 

 

 

 

 


