رهبریت در داراالسالم

بسم هللا و الحمد هلل  ،اما بعد :السالم علیکم و رحمه هللا و برکاته  /بخش ( : 7رهبریت در داراالسالم)
بر اساس آیاتی چون:
ّللاِ (انفال )72/بیگمان کسانی که ایمان
سبِی ِل ه
 إِ َّن الَّذِینَ آ َمنُواْ َوهَا َج ُرواْ َو َجا َهدُواْ بِأ َ ْم َوا ِل ِه ْم َوأَنفُ ِس ِه ْم فِی َآوردهاند و ( از خانه و کاشانه خویش ) مهاجرت کردهاند و با جان و مال خود در راه خدا جهاد
نمودهاند
ّللاِ بِأ َ ْم َوا ِل ِه ْم َوأَنفُ ِس ِه ْم أ َ ْع َ
ظ ُم دَ َر َجةً ِعندَ َّ
سبِی ِل َّ
ّللاِ ۚ َوأُولَئِكَ ُه ُم
 الَّذِینَ آ َمنُوا َوهَا َج ُروا َو َجا َهد ُوا فِي َْالفَائِ ُزونَ (توبه )20/کسانی که ایمان آوردهاند و به مهاجرت پرداختهاند و در راه خدا با جان و مال
جهاد نمودهاند ،دارای منزلت واالتر و بزرگتری در پیشگاه خدایند ،و آنان رستگاران و به مقصود
رسندگان ( و سعادتمندان دنیا و آخرت) میباشند.
و آیات و احادیث صحیح دیگری در این زمینه بعد از اساس ایمان «الَّذِینَ آ َمنُوا» و اساس مهاجرت
« َوهَا َج ُرواْ» «سومین اساس شهروندی داراالسالم» اطاعت از رهبریت جامعه است که جهاد و سایر
امور حکومتی تحت رهبرت واحد او انجام می شود.
در این زمینه ی مهم هللا تعالی مومنین میان مسلمین را مورد خطاب قرار داده و می فرمایدَ :یا أَیُّ َها الَّذِینَ
سو َل َوأ ُ ْو ِلي األ َ ْم ِر ِمن ُك ْم ای کسانی که ایمان آوردهاید! از خدا و از پیغمبر
آ َمنُواْ أ َ ِطیعُواْ ه
الر ُ
ّللاَ َوأ َ ِطیعُواْ َّ
سو ِل و اگر در
َيءٍ فَ ُردُّوهُ ِإلَى ه
الر ُ
ّللاِ َو َّ
اطاعت کنید ،و از صاحبان امر خود اطاعت نمائید فَإِن تَنَازَ ْعت ُ ْم فِي ش ْ
اآلخ ِر اگر به خدا و
چیزی اختالف داشتید آن را به خدا و پیغمبر او برگردانید ِإن ُكنت ُ ْم تُؤْ ِمنُونَ ِب ه
اّللِ َو ْالیَ ْو ِم ِ
س ُن ت َأ ْ ِو ً
یال (نساء )59/این کار (یعنی رجوع به قرآن و سنهت) برای
روز قیامت ایمان دارید  .ذَلِكَ َخی ٌْر َوأَحْ َ
شما بهتر و خوش فرجامتر است .
َيءٍ فَ ُردُّوهُ ِإلَى ه
ّللاِ
اگر به « َوأ ُ ْو ِلي األ َ ْم ِر ِمن ُك ْم  -صاحبان امر از خودتان باشند» با «فَإِن تَنَازَ ْعت ُ ْم فِي ش ْ
سو ِل – برای حل نمودن تمام مشکالت به قرآن و سنت برگردید» دقت کنیم بسیار ساده و آسان متوجه
الر ُ
َو َّ
می شویم که رهبر جامعه باید یکی از مومنین باشد و بر اساس قرآن و سنت حکم کند و اگر در موردی
اختالفی پیش آمد باید برای حل آن به قرآن و سنت مراجعه کند.

این آیه واضح و آشکارا برایمان بیان کرده است که افرادی شایستگی رهبریت و صاحب امر شدن
داراالسالم را دارند که دارای سه ویژگی باشند:
 -1رهبر و صاحب امر باید از مومنین میان مسلمین باشد .
 -2این رهبر باید تنها بر اساس قرآن و سنت حکم کند.
 -3این رهبر باید برای برطرف کردن تمام مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و ...قضاوت را به دادگاه
قرآن و سنت صحیح برگرداند ،تا قرآن و سنت راهکار حل مشکالت را نشان دهد.
در این صورت غیر مومن نمی تواند رهبریت داراالسالم را بر عهده بگیرد؛ و مومنی هم که به عنوان
رهبر انتخاب می شود نمی تواند به غیر قرآن و سنت حکم کند « ِإ ِن ْال ُح ْك ُم ِإالَّ ِ هّللِ » (یوسف )68/و در
اختالفاتی هم که به وجود بیاید نمی تواند به غیر قرآن و سنت مراجعه کند ،چون « َو َما ْ
اختَلَ ْفت ُ ْم ِفی ِه ِمن
ّللاِ در هر چیزی که اختالف داشته باشید ،داوری آن به خدا واگذار میگردد .ذَ ِل ُک ُم َّ
َیءٍ فَ ُح ْک ُمهُ إِلَى َّ
ّللاُ
ش ْ
یب»
علَ ْی ِه ت ََو َّک ْلتُ چنین داوری ،خدا است که پروردگار من است و من بدو پشت میبندمَ ،وإِلَ ْی ِه أُنِ ُ
َر ِبهی َ
(شوری .)10/و به ( قانون شریعت) او مراجعه میکنم.
در این صورت سه شرط ( مومن بودن  +حکم کردن و حاکمیت بر اساس قانون شریعت هللا  +دادگاه جهت
قضاوت که فقط قرآن و سنت باشد) از هم جدا شدنی نیستند ،و کسی که بخواهد یکی از این سه شرط را
جدا کند از او پذیرفته نمی شود ،چون دستکاری کردن در شروطی است که هللا تعالی برای رهبریت قرار
داده است.
اگر بر اثر تبلیغات علمای سوء درباری و دغلبازی و اداها و دلقک بازی های شبه اسالمی طاغوتهائی که
بر اساس یکی از مذاهب دین سکوالریسم بر مسلمین حاکمیت می کنند برای شخصی شک و شبهه ای در
کافر بودن این طاغوتها وجود داشته باشد ،اما هیچ مسلمانی شک ندارد که شروط دوم و سوم در این
طاغوتها وجود ندارد  .چون نه بر اساس قرآن و سنت حکم می کنند و نه در هنگام مشکالت به قضاوت
دادگاه اسالم یعنی قرآن و سنت مراجعه می کنند ،بلکه هم واضح و آشکارا ادعای سکوالریسم و
دموکراسی دارند و بر اساس قوانین سکوالریستی حکم می کنند و هم در هنگام مشکالت به همین قوانین و
دموکراسی سکوالریستی و اربابان طاغوت سکوالر جهانی و منطقه ای که دارند مراجعه می کنند.

در همین ابتدای امر هر مسلمان آگاهی متوجه می شود که سرزمین تحت حاکمیت اینها «داراالسالم»
نیست ،چون مناط و معیار و مالک «داراالسالم» بودن سرزمینی «قانون و حکم» است که آشکارا توسط
این طاغوتها «قانون و حکم» شریعت هللا کنار زده شده و«قانون و حکم» سکوالریستی حاکم شده است.
دسته ای از این دجاالن درباری ،کسانی هستند که پشت سر مالی بیچاره ی مسجدی که به نظرشان دارای
عقاید صوفیانه است یا وابسته به فالن جماعت و جریان اسالمی است نماز نمی خوانند و به امامت او در
مسجد اعتراف نمی کنند ،اما به رهبریت یک طاغوت سکوالر بر جامعه اعتراف می کنند ،و این طاغوت
سکوالر را ولی امر و امام خودشان می دانند ،و با هر مسلمان شریعت گرائی که مخالف این ولی امر و
رهبرشان باشد دشمنی و مخالفت می کنند.
این علمایان درباری ولی امر را تنها از لحاظ لغوی به معنی «صاحب حکم » بررسی می کنند و به آن
سه شرط هللا تعالی هیچ اشاره ای ندارند ،مثل کسانی که صالة را تنها از لحاظ لغوی به معنی «دعا»
بررسی کرده اند و از نگاه شرعی به آن نگاه نکرده اند و به همین سادگی اقامه ی نماز به این سبک
مسلمین را ترک کرده اند.
این ُمالهای درباری به مردم چنین می فهمانند که «صاحب حکم » یعنی ولی امر و باید از وی اطاعت
شود ،حاال مهم نیست این صاحب حکم کافری باشد که بر اساس قوانین کفری حکم می کند؛ مهم این است
که «صاحب حکم » است .این یعنی کتمان آیات و شروط هللا و تحریف مبانی شریعت هللا به نفع طواغیت.
 در این نگرش فاسد اگر کافری مثل رژیم صهیونیستی سرزمین مسلمین را اشغال کرد و احکامخاص خودش را بر مسلمین تحمیل کرد «صاحب حکم » است و باید از چنین صاحب امری
اطاعت شود همچنانکه عده ای همین کار را می کنند و حتی در ارتش رژیم اشغالگر فلسطین
گردانهائی مسلح تشکیل داده اند و حتی نماز هم می خوانند و بارها امثال سدیس گفته اند که قدس
مساله ی داخلی رژیم صهیونیستی است و ربطی به دیگران ندارد .
 در این نگرش فاسد اشغالگران کمونیست چینی در ترکستان شرقی و غیره «صاحب حکم » و ولیامر هستند هر چند کفاری باشند که به حکم کفری حاکمیت کنند.
 در این نگرش فاسد تمام طاغوتهای جهان ولی امر هستند و باید از آنها اطاعت شود حتی اگرمجری قوانین شریعت هللا نباشند مادام که اجازه می دهند نماز بخوانیم و مسجد و اذان وجود دارد
کافی است !

صرفنظر از بررسی این دیدگاه ضد اسالمی ،باید دقت کرد که در آیه« ،أ ُ ْو ِلي األ َ ْم ِر» یعنی جمع  .یعنی
شورا نه ولی امر که در درس ششم مقدماتی 1به تفصیل در مورد «أ ُ ْو ِلي األ َ ْم ِر» توضیح داده ام و نیاز به
تکرار نمی بینم.
با این وجود رهبر داراالسالم هم از سوی این شورای اولی االمر یا اهل حل و عقد و خبرگان اهل فقه و
اجتهاد انتخاب می شود و رهبر از نگاه مذاهب معروف به اهل سنت باید دارای شروط خاصی باشد:
سبِیالً ( نساء .)141 /هرگز خداوند
 -1مسلمان باشد .چونَ :ولَن یَجْ عَ َل ه
ّللاُ ِل ْل َكافِ ِرینَ َ
علَى ْال ُمؤْ ِمنِینَ َ
كافران را بر مؤمنان چیره نخواهد ساخت؛ پس روا نیست انسان كافر ،والى و رئیس مسلمانان
شود -2 2.مرد باشد -3 3آزاد بودن  -4سالمت جسمی  - 5قریشی 4و سید بودن 5رهبر که مورد
اختالف است -6 ." .اهل عدالت باشد -7 6كفایت و توانائی داشته باشد  :مهمترین چیزی که رهبر

 1درس ششم مقدماتی« :چه باید کرد؟ وحدت آگاهانه ،هدفمند و حرکتی»
 2رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید« :اإلسالم َی ْعلُو وال یُ ْعلَى» «اسالم چیره میشود و سیطره مییابد و بر آن چیرگي و سیطره نیست».
و این امارت ،علو و بلندى است .پس روا نیست كافر بر مسلمان برترى و سیطره یابد ،و این در سخن خداوند است كه مى فرمایدَ :و َج َع َل َك ِل َمةَ
س ْفلَى َو َك ِل َمةُ َّ ِ
ِي ْالعُ ْلیَا ( توبه ،) 40 /و سرانجام سخن كافران را فروكشید (و شوكت و آئین آنان را از هم گسیخت) و سخن الهي
الَّذِینَ َكف َُروا ال ُّ
َّللا ه َ
ّ
باعزت است (و
پیوسته باال بوده است (و نور توحید بر ظلمت كفر چیره شده است و مكتب آسماني ،مكتبهاي زمیني را از میان برده است) و خدا
هركاري را ميتواند بكند و) حكیم است (و كارها را بجا و از روي حكمت انجام ميدهد) .
وهمچنان حدیث عباده بن صامت در این مورد صریح است؛ زیرا این حدیث خروج وشورش را علیه زمامدار كافر اجازه می دهد ،واین بیانگر آن
است كه زمامدارى كافر مشروعیت ندارد ،اگر مشروعیت می داشت ،هیچ گاه اسالم شورش علیه اورا جایز نمی شمرد  ":دعانا رسول هللا صلى
هللا علیه و سلم فبایعناه ،فكان فیما أخذ علینا :أن بایعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ویسرنا وأثرة علینا ،وأن ال ننازع األمر أهله.
قال ":إال أن تروا كفرا بواحا عندكم من هللا فیه برهان "( .متفق علیه) " رسول هللا ما را به بیعت فرا خواند ،و باوى بیعت نمودیم كه در همه اوقات
اعم از حالت رضایت وغیر رضایت ،دشوارى و آسایش ،و در حالتي كه زمامداران دچار ظلمهای کوچک می شوند‘ از ایشان اطاعت نماییم ،جز
اینكه از آنها كفر علنى را مشاهده نمایید چنان کفری که دلیل صریحی از جانب هللا بر آن دارید ".
 3امام و یا زمامدار باید مرد باشد؛ زیرا زن بنابر طبیعت جسمی وروانی ای كه دارد ،برای ریاست دولت مناسب نمی باشد ،ونمی تواند این وظیفه
ی مهم را كه كار و پیكار مستمر ،قیادت ورهبری لشكر در جنگها وتدبیر امور دولت از جمله آن ست رابه عهده گیرد.
ض ( نساء)3 4 /
علَى النِّ َساءِ بِ َما فَ َّ
ض َل َّ
علَى بَ ْع ٍ
این امــری است که مسلمانان بر آن اجماع نموده اند ،خداوند مى فرمایدّ ِ :
ض ُه ْم َ
َّللاُ َب ْع َ
الر َجا ُل قَ َّوا ُمونَ َ
« مردان بر زنان سرپرستند (و در جامعه كوچك خانواده ،حق رهبري دارند و صیانت و رعایت زنان بر عهده ایشان است) بدان خاطر كه خداوند
(براي نظام اجتماع ،مردان را بر زنان در برخي از صفات برتریهائي بخشیده است و) بعضي را بر بعضي فضیلت داده است ».بر همین اساس
اسالم ،والیت و حاكمیت زن را ممنوع قرار داده است ،پیامبر می فرماید  ":لن یفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة" .ودرروایت احمد" لن یفلح قوم أسندوا
أمرهم إلی امرأة "[.صحیح البخارى]"هرگز كامیاب نمی شود قومی كه زمام امور خود را بر عهده زن سپرد".طبق روایت احمد  " :هرگز كامیاب
نمی شود قومی كه امارت خود را به زن سپرد" /.عمر بن خطاب رضی هللا عنه می گوید« :ما در جاهلیت زنان را چیزى به حساب نمى آوردیم
اما زمانیكه اسالم آمد و خداوند آنان (زنان) را در قرآن ذكر نمود ،دریافتیم كه آنان حقوقى برگردن ما دارند ،جز اینكه آنان را وارد امورمان
(امورادارى و اجرایى مملكت) ننماییم( ».بخاری)
 4صحیح البخارى ت ج9ص13
َ
ْ
 5صحیح البخارى ج 9ص 12از دالیل لزوم این شرط احادیثی است که از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم روایت شده است مثل " :إِ َّن َهذَا األ ْم َر فِي
علَى َوجْ ِه ِه َما أَقَا ُموا ال ّدِینَ "" زمامداری مسلمانان مخصوص قریش می باشد تا زمانیكه دین را برپا می دارند،
َّللا َ
قُ َری ٍْش َال یُعَادِی ِه ْم أ َ َح ٌد ِإ َّال َكبَّهُ َّ ُ
َ
ْ
َ
َ
وهركه با آنها دشمنی كند ،خداوند اورا سرنگون خواهد نمود ".وروایت دیگربخاری از ابن عمر رضی هللا عنهما چنین است  :ال یَزَ ا ُل َهذا األ ْم ُر فِي
ِي مِ ْن ُه ْم اثْنَانِهمواره این امر(زعامت مسلمانان) مخصوص قریش است تا زمانیكه دوشخصی از آنها باقی باشند
قُ َری ٍْش َما بَق َ
 6وجود عدالت در شخصیت رهبر شرط مهمی بحساب می آید ،پس درست نیست كه ،رهبر شخص فاسق باشد ،وعدالت شرط الزمی در انعقاد
ع ْد ٍل مِ ْن ُك ْم ( طالق" )2 /از میان
ي َ
رهبریت می باشد.زیرا هللا جل جالله در شاهد شرط گذاشته كه عادل باشد ،چنانچه فرموده استَ :وأ َ ْش ِهدُوا ذَ َو ْ
خویش عادالن را گواه گیرید".
طبق این آیه شرط صحت شهادت شاهد ،عدالت است ،ومنصب خالفت به مراتب بزرگتر از شهادت است؛ بنابراین شرط بودن آن در رهبر از باب
اولی می باشد .با انکه ممکن است این دین توسط یک فاسق نیز تقویت گردد اما در انتخاب رهبر باید دقت شود از این بیماری دور باشد  .با این
وجود از حدیث عباده  كه در شرط اول رهبر بیان شد دانسته مي شود كه در صورت ضرورت جامعه و به حکم قاعده ی شرعی "الضرورات

جامعه ی اسالمی باید در آن کفایت و توانائی داشته باشد علم به قانون شریعت هللا  7و «مسائل
روز» و «تخصص در امور حکومت داری» است.
این رهبر توسط شورای اولی االمری انتخاب می شود که خود این شورا از بزرگترین فقها و متخصصین
تشکیل شده است و عادی است که باید عالمترین و متخصص ترین شخص میان خودشان را انتخاب کنند.
به همین دلیل فرقه های معروف به اهل سنت تنها علم داشتن به احكام شرعی در حد تقلید را برای رهبر
جامعه کافی نمی دانند ،چون تقلید به قول ابن خلدون درحقیقت یك نوع نقص وكمبود است ،به همین دلیل
بر این باورند که غیر از حالت اضطرار و ضرورت ،رهبر و سرپرست و ولی مسلمین در امر
حکومتداری باید فقیهی مجتهد باشد و در حالت ضرورت هم باید عالمی باشد در حد قاضی ،و پائین تر از
این مطلوب علما و ائمه ی خیرالقرون نبوده .
البته عده ای از دوستان جاهل و بخصوص دشمنان آگاه و دارودسته ی منافقین در جنگ روانی خود دو
بازی بچه گانه در می آورند:
 اول اینکه :سعی دارند این رهبریت فقیه یا والیت و سرپرستی فقیه بر «داراالسالم» را از تولیداتآیت هللا خمینی در سال  1348بدانند اما این عین دغلبازی و فریب افکار عمومی مسلمین است.
 دوم اینکه « :دوستان جاهل به همراه دارودسته ی منافقین» بومی و داخلی در میان اهل سنت باتهاجم به «والیت فقیه» که اصطالح مورد پذیرش شیعیان است در واقع با «والیت مجتهد» در
میان اهل سنت دشمنی می کنند اما جرئت و غیرت بیان آن را در میان اهل سنت ندارند و می
خواهند با این حقه اهل سنت را بر علیه شیعه با خود همراه کنند .در برابر « :دارودسته ی
منافقین» داخلی در میان شیعیان هم با تهاجم به «والیت مجتهد» که اصطالح مورد پذیرش اهل
سنت است در واقع با «والیت فقیه» دشمنی می کنند اما در داخل جرئت و غیرت بیان آن را
ندارند .یادم می آید که در سال  74که در دانشگاه اصفهان بودم تخریب گران شیعه مذهب سکوالر

تبیح المحظورات " چنانچه رهبری دچار پاره ای از ظلمها گردید (و أثرة علینا) که هزینه ای کمتر از قیام را بر مسلمین تحمیل می کند در این
صورت تا فراهم نمودن شرایطی که در آن منافش بیشتر از مفاسدش باشد بر علیه چنین رهبریتی قیام مسلحانه صورت نمی گیرد .
 7در حکومت اسالمی قانون گذار خدا است ،و جز او«ربی» و «سرپرستی» و تکلیف کننده ای نیست و «توحید در تقنین» یکی از مراتب توحید
است و نظام اسالمی باید بر روی احکام الهی استوار گردد .به دیگر سخن :قوانین حاکم بر جامعه و اصولی که خطوط اصلی نظام را ترسیم می
کند ،باید از جانب خداوند باشد و در غیر این صورت ،حکام ،به حکم قرآن کافر و ظالم و فاسق خواهند بود  ( .مائده)47 ،45 ،44/وجود حاکم
تحت عنوان رهبر ،خلیفه ،امیر المومنین یا هر عنوان دیگری که توسط شورای مسلمین انتخاب شده باشد برای مسلمین امری ثابت و پذیرفته شده
و غیر قابل اختالف است  .با وجود این ،در جهان اسالم تا به حال عالمی یافت نشده است از اینکه حاکمی آگاه بر اصول فقهی بر آنها حکم براند
رضایت نداشته باشند ،هر چند مخالفتهایی در برابر رهبریت مذاهب مخالف از آنها دیده شده است .

زده و لیبرال به اصطالح «اصالح طلب» بر علیه عمر سوم رحمه هللا رهبر امارت اسالمی
افغانستان شعار می دادند اما منظورشان رهبرج.ا .ایران بود.
دارودسته ی منافقین موجود در میان اهل سنت و تشیع همچون «کفار6گانه ی آشکار» نه اعتقادی به
«والیت مجتهد» دارند و نه «والیت فقیه» اما در پناه اهل سنت به «والیت فقیه» هجوم می برند و در پناه
تشیع هم به «والیت مجتهد».
اوالً سابقه ی تاریخی این مفهوم در میان خود شیعیان به قرنها قبل از این تاریخ بر می گردد و چیز جدیدی
نیست که در این عصر تولید شده باشد ،ثانیا ً این رهبریت مجتهد و والیت و سرپرستی مجتهد و عالم بر
«داراالسالم» ریشه در آیات قرآن و آثار فقهای معروف به اهل سنت در قرون اولیه ی اسالمی دارد و به
قرنها قبل بر می گردد:
ّللاَ قَ ْد بَ َع َ
هللا تعالی در مورد حاکمیت طالوت و جایگاه علم برای رهبریت می فرمایدَ :وقَا َل لَ ُه ْم نَبِیُّ ُه ْم ِإ َّن َّ
ث
َل ُك ْم َ
طالُوتَ َم ِل ًكا ۚ و پیغمبرشان به آنان گفت :خداوند طالوت را برای رهبریت و زمامداری شما روانه کرده
است .قَالُوا أَنَّى یَ ُك ُ
س َعةً ِ همنَ ْال َما ِل ۚ بزرگان قوم گفتند:
ون لَهُ ْال ُم ْلكُ َ
علَ ْینَا َونَحْ ُن أ َ َح ُّق ِب ْال ُم ْل ِك ِم ْنهُ َولَ ْم یُؤْ تَ َ
چگونه او بر ما حکومت داشته باشد با این که ما از او برای زمامداری سزاوارتریم و او که مال و دارائی
علَ ْی ُك ْم َوزَ ادَهُ َب ْس َ
ص َ
ّللاُ یُؤْ تِي ُم ْل َكهُ َمن َیشَا ُء ۚ َو َّ
طةً فِي ْال ِع ْل ِم َو ْال ِجس ِْم ۖ َو َّ
زیادی ندارد؟ قَا َل ِإ َّن َّ
ّللاُ َوا ِس ٌع
ّللاَ ا ْ
طفَاهُ َ
ع ِلی ٌم (بقره )247/گفت  :خدا او را بر شما برگزیده است و علم و (قدرت) جسم او را وسعت بخشیده است
َ
و خداوند ملک خود را به هرکس که بخواهد میبخشد .و (احسان و قدرت) خداوند وسیع ،و آگاه است.
ص َل ْال ِخ َ
ب (ص )20/و
و باز هللا تعالی در مورد سلیمان می فرمایدَ :و َ
شدَ ْدنَا ُم ْل َكهُ َوآت َ ْینَاهُ ْال ِح ْك َمةَ َوفَ ْ
طا ِ
حکومت او را استحکام بخشیدیم ،و بدو شناخت و حکمت دادیم ،و به او قدرت داوری قاطعانه و عادالنه
بخشیدیم.
ب َّ
ّللاِ ،بهترین قرآن دان شما ،امام
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نیز می فرماید :یَ ُؤ ُّم ْالقَ ْو َم أ َ ْق َرؤ ُه ْم ِلكت َا ِ
سنَّ ِة ،و اگر همه در قرائت قرآن مساوی بودند ،هر کدام
سوا ًء ،فَأ َ ْعلَ ُم ُه ْم بِال ُّ
جماعت شود فَإ ِ ْن َكانُوا في ْال ِقرا َء ِة َ
س َوا ًء،
از آنها که نسبت به سنت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم عالمتر است ،امام شود فَإ ِ ْن َكانُوا في ال ُّ
سنَّ ِة َ
س َوا ًء،
فَأ َ ْقد ُم ُه ْم هِجْ َرةً ،و اگر در سنت نیز مساوی بودند ،مقدمترین آنها در هجرت فَإ ِ ْن كانُوا في ال ِهجْ َرةِ َ
الر ُج َل في
الر ُج ُل َّ
فَأ َ ْقدَ ُم ُه ْم ِسنها ً و اگر در هجرت نیز مساوی بودند ،مسنترین آنها امامت کندَ ،وال یُؤ َّم َّن َّ

س ْل َ
طانِ ِهَ ،وال یَ ْقعُدُ في ب ْیتِ ِه على ت َ ْك ِر َمتِ ِه إِالَّ بِإ ِ ْذنِ ِه  8و هیچ مردی در محل تحت اختیار شخصی دیگر ،برای
ُ
او امامت نکند و در خانهی مخصوص نشستن( ،به احترام او) جز به اجازهاش ننشیند.
الرحْ َم ِن
ع ْب ِد َّ
«األ َقرأ» در زمان صحابه یعنی فقیه ترین و عالم ترین شخص به قرآن  .همچنانکه از أَبُو َ
سلَ ِمي و دیگران روایت شده هر یک از صحابه تنها  10آیه را می گرفت و تا زمانی که کامالً به آن علم
ال ُّ
و عمل پیدا نمی کرد سراغ  10آیه ی دیگر نمی رفت و کسی چون ابن عمر رضی هللا عنهما در سوره ی
بقره  8سال ماند و عمر بن خطاب رضی هللا عنه در همین سوره ی بقره  10سال ماند .صحابه معانی آیات
را یاد می گرفتند و در ان فقه و فهم می کردند ،به همین دلیل می گفتند هر شخصی از ما که سوره های
بقره و آل عمران را می گرفت و تمام می کرد نزد ما جایگاه واالئی پیدا می کرد.
 امام أبو حنیفة رحمه هللا که در 150ق در زندان حکومت بدیل اضطراری اسالمی عباسیان مسمومسوا ًء ،فَأ َ ْعلَ ُم ُه ْم
و به شهادت رسیده – نحسبه کذالک و هللا حسیبه  -در مورد « فَإ ِ ْن َكانُوا في ْال ِقرا َءةِ َ
سنَّ ِة » ،می گوید :در اینجا منظور فقیه ترین و عالم ترین شخص است برای امامت.
ِبال ُّ
 امام شافعی رحمه هللا که در سال 204ق در راه دعوت توسط مالکی مذهبها علیل شده و بر اثرهمین جراحات سپس شهید شده – نحسبه کذالک و هللا حسیبه  -در الفقه االکبر در بحث شروط
امامت و رهبری «داراالسالم» می گوید :و علم؛ به گونه ای که صالحیت افتاء داشته باشد و اهل
اجتهاد باشد.

9

 قاضى باقالنى (متوفاى  403ه.ق) و قاضى ابویعلى الفراء حنبلی ( متوفای 458ق) نیز اجتهاد وعلم را یکی از شروط انتخاب رهبر داراالسالم مى دانند.

10

 امام الحرمین الجوینی که در سال 478ق وفات کرده در مورد شرط اجتهاد در رهبر«داراالسالم» می گوید :پس شرط است که رهبر مجتهدی کامل باشد و تمام صفات مجتهدین را
در خودش جمع کرده باشد .11و در جای دیگری هم می گوید :از شرایط امام و رهبر این است که
از اهل اجتهاد باشد ،به گونه ای که در حوادث نیاز به استفتاء دیگران نداشته باشد و این مورد
(داشتن شرط اجتهاد برای رهبر) مورد اتفاق همه است ،وهذا متهفق علیه».

12

 8مسلم 673
 9امام شافعی  .فقه االکبر  .ص  / 39و العلم؛ بحیث یصلح ان یکون مفتیا من اهل االجتهاد
 10االحکام السلطانیه ،ص 20و التمهید ،ص .181
 11الجوینی ،عبد الملک بن عبد هللا ،غیاث األُمم فی التیاث الظلم :ص« / .84فالشرط ْ
أن یکون اإلمام مجتهدا ً بالغا ً مبلغ المجتهدین مستجمعا ً صفات
المفتین ،ولم یُؤثَر فی اشتراط ذلک خالف».
 12الجوینی ،عبد الملک بن عبد هللا ،اإلرشاد :ص /.426وقال« :من شرائط اإلمام ْ
أن یکون من أهل االجتهاد ،بحیث ال یحتاج إلی استفتاء غیره فی
الحوادث ،وهذا متّفق علیه».

 أبو القاسم مكي الرمیلي المقدسي که در سال 492ق توسط نصرانی های اشغالگر به شهادت میرسد -نحسبه کذالک و هللا حسیبه – در ضمن برشمردن شروط رهبر «داراالسالم» می گوید... :
باید مجتهد باشد ،همچون قاضی و بلکه اولی تر و واجب تر از اینکه یک قاضی که باید مجتهد
باشد ،بلکه در مجتهد بودن رهبر اجماع مذاهب اسالمی و اهل علم روایت شده است ،و شرط
اجتهاد درباره رهبر مورد اجماع فقها است .و اینکه اکثر رهبران مسلمین بعد از خلفای راشدین
غیر مجتهد بوده اند به این دلیل است که اینها تنها با قدرت نظامی به حاکمیت رسیده اند.

13

 امام نووی هم که در سال 676ق وفات کرده در کتاب روضةُ هالطالبین در شروط رهبر
«داراالسالم» می گوید :مکلف مسلمان ،عادل ،آزاد ،باهوش ،دانشمند و مجتهد بودن از شرایط
رهبر است.

14

 سعد الدین التفتازانی که در سال 769ق وفات کرده ضمن بر شمردن شروط رهبر «داراالسالم»می گوید :ویشترط ْ
أن یکون  ....مجتهدا ً شجاعاً ،و شرط است  ...مجتهدی شجاع باشد .

15

 امام شاطبی هم که در سال 790ق وفات نموده می گوید :علماء اتفاقی را نقل کرده اند که رهبر (یاهمان اإلمامة الكبرى) منعقد نمی شود مگر برای کسی که به رتبه و درجه ی اجتهاد و فتوا در
علوم شرعی رسیده باشد

16

 سید شریف جرجانی ترکستانی که در سال 816ق وفات کرده در شرح خود بر کتاب المواقفقاضي عضد الدین االیجي می گوید :جمهور فقها و اهل علم بر آنند که اهل امامت و کسی که
شایسته و مستحق رهبر شدن داراالسالم است باید در اصول و فروع مجتهد باشد  ....تا توانایی
داشته باشد دالیل و حجج الهی را اقامه و شبهات را در عقاید دینی حل کند و در مورد مسائل روز
نیازی به فتوای دیگران نداشته باشد و خودش در مورد مسائل روز و نوازل و مستحدثه مستقل
باشد.

17

... 13مجتهدًا كالقاضي وأولى ،بل حكى فیه اإلجماع /...قال :وكون أكثر من ولي أمر األمة بعد الخلفاء الراشدین غیر مجتهد إنما هو لتغلبهم فال یَ ِر ْد
 14المنهاج ،ص  518و شرح صحیح مسلم / .هی کونه مکلفا مسلما عدالحرا ذکیا عالما مجتهدا /
 15التفتازانی ،مسعود بن عمر ،شرح المقاصد فی علم الکالم :ج ،2ص« /.271ویشترط ْ
حرا ً ذکرا ً مجتهدا ً شجاعاً ،ذا
أن یکون مکلّفا ً مسلما ً عدالً ّ
رأی وکفایه سمیعا ً بصیرا ً ناطقا ً قریشیا ً»
 16االعتصام ـ للشاطبى موافق للمطبوع  .المؤلف  :أبو إسحاق الشاطبي  .دار النشر  :المكتبة التجاریة الكبرى  مصرص  /126الشاطبی ،إبراهیم
بن موسی ،االعتصام :ج ،2ص / .362إن العلماء نقلوا االتفاق على أن اإلمامة الكبرى ال تنعقد إال لمن نال رتبة االجتهاد والفتوى في علوم الشرع
 17الجمهور علی ان اهل االمامه و مستحقها من هو مجتهد فی االصول و الفروع لیقوم بامر الدین متمکنا من اقامه الحجج و حل الشبهه فی العقائد
الدینیه مستقالبالفتوی فی النوازل و احکام الوقائع نصا و استنباطا الن اهم مقاصد االمه حفظ العقائد و فصل الخصومات و لم یتم ذلک بدون هذا
الشرط  /الجمهور على أن أهل اإلمامة ومستحقها من هو مجتهد في األصول والفروع  ...متم ّكنا ً من إقامة الحجج وح ّل الشبه في العقائد الدینیة،
مستقالً بالفتوى في النوازل ...

ي که در سال 821ق وفات کرده در کتاب «مآثر االنافه فی معالم الخالقه» در بحث شروط
 القَ ْلقَ َش ْن ِد ه
امامت و رهبری داراالسالم گفته است :مورد دهم  :علمی که به درجه اجتهاد در مسائل روز یا
نوازل یا مستحدثه و احکام شریعت هللا رسیده باشد ،رهبریت بدون داشتن چنین درجه ی علمی در
حد اجتهاد منعقد نمی شود و صحیح نیست؛ چون رهبر به چنین اجتهادی نیاز دارد و محتاج چنین
اجتهادی است تا اینکه امور را بر روشی صحیح اسالمی و بر راه راست «الصراط المستقیم» به
پیش ببرد ،تا اینکه در پناه چنین اجتهادی بر حدود شرعی آگاهی پیدا کند و حقوق شرعی انسانهای
موجود در داراالسالم را بدهد و درگیری و اختالفات بین مردم را فیصله بدهد ،و چنانچه عالمی
مجتهد نباشد توانائی چنین کارهائی را ندارد.

18

 عبد الرحمن ال َج ِزیري که در سال  1360ق وفات کرده مى نویسد :تمام فقهای اهل سنت اتفاقدارند که حاکم اسالمى باید داراى چنین ویژگیهایى نیز باشد  - 1 :مسلمان باشد؛ - 2مکلف باشد؛3
 حر و آزاد باشد؛ - 4مرد باشد  - 5از قریش باشد؛ - 6عالم و مجتهد باشد تا مردم را از احکامدین آگاه نماید و نیاز به استفتاء از غیر خود نداشته باشد.
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این رای تمام مذاهب اسالمی است که امام الرمیلي المقدسي در قرن چهارم از اجماع اهل سنت و امام
الحرمین الجوینی به عنوان امری متفق علیه در میان تمام مسلمین و امام شاطبی رحمه هللا و دیگران نیز از
اتفاق تمام اهل علم در این زمینه سخن می گویند ،پس رهبری فقیه در حد اجتهاد مطلوب تمام مذاهب اهل
سنت بوده است.
اما با این وجود برای رهبریت «داراالسالم» هم حالتی طاری و اضطراری و ضرورت مثل سایر امور
ممکن است به وجود آید و آنهم اینکه به دلیل نبود رهبری مجتهد و متخصص در امور حکومت داری
مسلمین به رتبه ای پائینتر از آن یعنی به شخصی که در حد قاضی باشد تن می دهند و در بدترین حالت هم
باز ممکن است مسلمین جهت جلوگیری از هرج و مرج و ...به رهبری مسلمان که دارای علم کافی باشد و
علمائی را در اطراف خود جمع کرده باشد و از رای آنها استفاده کند نیز رجوع کنند.

 18القلقشندی ،أحمد بن علی ،مآثر األناقه :ج ،1ص« /.37الثانی عشر :العلم المؤ ّدی إلی اإلجتهاد فی النوازل واألحکام ،فال تنعقد إمامه غیر العالم
بذلک؛ ألنّه محتاج ْ
ألن یصرف األمور علی النهج القویم ویجریها علی الصراط المستقیم ،وألن یعلم الحدود ،ویستوفی الحقوق ،ویفصل الخصومات
بین الناس ،وإذا لم یکن عالما ً مجتهدا ً لم یقدر علی ذلک»
َّللا تعالى على ان االمامة فرض و انه البد للمسلمین من امام یقیم شعائر
 19الفقه على المذاهب االربعة ،ج ، 5ص  / .316  317اتفق االئمة رحمهم َّ
الدین و ینصف المظلومین من الظالمین و اتفقوا على ان االمام یشترط فیه :اوالً ان یکون مسلما ً ثانیا ً ان یکون مکلّفا ً ثالثا ً ان یکون حرا رابعا ً ان
یکون ذکرا ً خامسا ً ان یکون قرشیا ً سادسا ً ان یکون عالما ً مجتهدا ً لیصرف االحکام و یتفقه فى الدین فیعلم الناس و الیحتاج الى استفتاء غیره

زمانی که خوراک سالم و حالل (یعنی رهبری مجتهد و فقیه) گیر نیامد در حالت اضطرار و ضرورت به
پائینتر از آن و به خوراک ناسالم و مردار (یعنی رهبری عالم اما مقلد) جهت حفظ «دین» داراالسالم و و
سایر ضرورتها و منافع مسلمین پناه برده می شود ،اما این حالت به دلیل نبود رهبری مجتهد و فقیه و
حالت اضطرار و ضرورت است و چنانچه رهبری مجتهد و فقیه وجود داشته باشد به معنی رفع ضرورت
و از بین رفتن حالت طاری است و ...پس غیر از قلدرهای نظامی مسلمان که با قدرت نظامی و تنها با
پشتوانه ی اسلحه خودشان را بر داراالسالم تحمیل کرده اند ،چه در حالت عادی و چه در حالت اضطرار
و ضرورت تمام علمای اهل سنت برای اداره ی جامعه معتقدند که رهبر باید عالم و فقیه به قانون شریعت
هللا باشد:
 چون تا روز قیامت قانون اساسی مسلمین و داراالسالم تنها یکی است و آنهم قانون شریعت هللا وکسی که در این قانون تفقه و آگاهی دقیقی نداشته باشد نمی تواند وکیل مومنین در تطبیق صحیح
قوانین شریعت هللا در جامعه باشد.
 رهبر جامعه هم با آنکه توسط شورای اولی االمر و یا اهل حل و عقد تحت نظارت است وباالترین مقام تصمیم گیرنده در امور اجرائی داراالسالم است اما اگر علم و دانش و فقه کاملی
نسبت به قانون شریعت هللا و منابع شرعی نداشته باشد نمی تواند متناسب با «وضع موجود» به
«نیازهای روز» داراالسالم و سیاستهای داخلی و خارجی آن ،تصمیمات شرعی را از منابع
شرعی استخراج کند.
مسلمان جاهل به شریعت و دارای قدرت حکومتی ،هزاران عالم مجتهد مثل امام ابوحنیفه یا
اگر یک حاکم
ِ
امام جعفر صادق یا امام مالک و امام شافعی و امام احمد بن حنبل و امام ابن حزم اندلسی وغیره را در
اختیار داشته باشد می تواند رای جاهالنه ی خودش را بر علم این دسته از مجتهدین ترجیح دهد و رای این
مجتهدین را نادیده بگیرد ،و در برابر این مجتهدین و علماء ،اهل بدعت را دور خودش جمع کند و
دارودسته ی منافقین هم قدرت برتر شوند و این حاکم با پشتوانه ی اهل بدعت در برابر این مجتهدین و
علمای بزرگوار مرتکب فجایعی شود که فقط کافی است سری به زندگی این مجتهدین و ائمه ی خیرالقرون
و حتی علمای عامل سایر قرون اسالمی بزنید.
حکومت اسالمی با نهادهای مختلفی که دارد ،بدون وجود رهبری عالم و فقیه ،امکان اداره ی شرعی آن
بر اساس قانون شریعت هللا وجود ندارد .اهل سنت به این رهبر «داراالسالم» می گویند مجتهد و شیعیان
اسم هم معنی است .یکی می گوید والیت
می گویند فقیه .یعنی ماهیت یکی است و اختالف تنها در دو ِ

مجتهد و دیگری می گوید والیت فقیه .البته شیعیان در قانون اساسی اجتهاد و صالحیت علمي الزم براي
افتاء در ابواب مختلف فقه را ذکر کرده اند  20 .شد همان داستان انگور و عنب و ازم و استافیل شخص
فارس زبان و عرب و ترک و رومی  .همه یکی است با اسمهای مختلفی .
علَ ْی ِه ْم و کفار  -3و نه الضَّا ِلهینَ و منافقین) هیچ گاه در
علَ ْی ِه ْم نه ْ -2ال َم ْغ ُ
ضو ِ
ب َ
مومنین (یعنی  -1أ َ ْنعَ ْمتَ َ
طول تاریخ از قدرت گیری مجتهدین ضرر ندیده اند هر چند که این مجتهدین دیدگاههای مختلفی هم داشته
باشند و چنانچه از کانال شورای اولی االمر متخصصین به قدرت حکومتی هم دست پیدا کنند برای مومنین
و دنیا برکت می شوند .باذن هللا  .و چنانچه مومنی در امر رهبریت ،کسانی پائین تر از اینها را بر چنین
رهبران مجتهد و فقیهی برتری بدهد و برای حاکم شدن رهبریتی پائین تر از اینها بکوشد بدون شک دچار
خیانت به هللا و رسولش و مومنین شده است .
امام بیهقی رحمه هللا و دیگران از ابن عباس رضی هللا عنهما نقل شد کرده اند که رسول هللا صلی هللا علیه
علَ ْی ِه ْم َر ُج ًال َو ُه َو یَ ْعلَ ُم أ َ َّن فِی ِه ْم َم ْن ُه َو أ َ ْولَى
اء ْال ُم ْس ِل ِمینَ َ
وسلم می فرمایدَ :م ْن ت ََولَّى ِم ْن أ ُ َم َر ِ
ش ْیئًا فَا ْست َ ْع َم َل َ
سولَهُ َو َج ِمی َع ْال ُمؤْ ِمنِینَ .
سو ِل ِه  ،فَقَ ْد خَانَ هللاَ َو َر ُ
سنَّ ِة َر ُ
ب هللاِ َو ُ
ِبذَلِكَ َوأ َ ْعلَ ُم ِم ْنهُ ِب ِكت َا ِ
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کسی که کارگزاری از

مسلمین را به کار بگمارد در حالی که می داند در میان مسلمانان کسی هست که شایسته تر از آن و آگاه تر
به کتاب خدا و سنت رسولش وجود دارد ،به خدا و رسولش و به تمامی مسلمانان خیانت کرده است .با
همین مفهوم از عمر بن الخطاب رضي هللا عنه نقل شده کهَ " :من اسْتعم َل رجالً ِل َم َودَّةٍ أو ِلقَرا َب ٍة  ،ال
یستعملُه إالَّ لذلك؛ فقد خانَ َّ
سولَهُ
والمؤمنینَ " 22کسی که شخصی را به خاطر اینکه دوستش دارد یا از
ِ
ِ
ّللاَ َو َر ُ
نزدیکان او است در کار مدیریت و رهبری انتخاب کند ،در این صورت به هللا و رسولش و مومنین خیانت
کرده است.
در این صورت ،ما از زمانی که خالفت اسالمی بر منهاج نبوت را از دست داده و به بدعت بزرگ
ملوکیت و این حاکمیتهای بدیل اضطراری اسالمی دچار شده ایم تا زمانی که بار دیگر به حکومت اسالمی
بر منهاج نبوت دست پیدا نکرده ایم از مذهب و فرد خاصی در امر رهبریت حمایت نمی کنیم ،بلکه تنها از
معیارها حمایت می کنیم  .ما تالش می کنیم که این معیارهای مورد پذیرش تمام مذاهب اسالمی تحقق پیدا

 20اصل  109قانون اساسي
21الحاكم في مستدركه ( )104 /4وقال صحیح اإلسناد  ،والطبراني في " المعجم الكبیر " ( / ، )114 /11الهیثمي في مجمع الزوائد (/)212 /5
أنظر تفسیر المنار  215 / 5ـ  / 216سنن بیهقی
 22رواه ابن أبي الدُّنیا ،كما في " مسند الفاروق " البن كثیر (. )536 /2

کنند که به عنوان یکی از اسباب ما را در نهایت به اجماع واحد و جماعت واحد مسلمین می رسانند .باذن
هللا.
حاال سوالی که پیش می آید اینکه :یک داراالسالم با یک حکومت و یک رهبریت ،یا داراالسالمهای
متعدد با حکومتهای متعدد و رهبرهای متعدد؟ (بخش)8

اهمیت ممانعت از تعدد رهبریت از اهمیت وحدت اسالمی و وحدت داراالسالم و تطبیق واحد شریعت هللا
می آید ،تعدد در رهبریت باعث انهدام وحدت و ایجاد تفرق و تقسیم داراالسالم و تحکیم شریعت هللا به
شیوه های مختلف بر مردم می شود.
رهبریت واحد از این سه مقصد محافظت می کند .به همین دلیل بسیاری از علماء اتفاق شبه اجماعی را
بیان کرده اند مبنی بر اینکه در داراالسالم در زمانی واحد وجود بیشتر از یک رهبر غیر شرعی است و
مجاز نیست .
حکومت اسالمی با شورای اولی االمری که ریشه های آن را در میان مومنین و «داراالسالم» مستحکم
کرده ،و همین شورای متخصصین امر رهبری واحد را به عنوان نماینده ی اجرائی خود در امور
حکومتی معرفی کرده است ،نماد و مظهر ظاهری توحید است .توحید در مسائل حکومتی و اجرائی و
دنیوی جامعه ،و اجراء کردن واحد قانون شریعت هللا ،و ممانعت از شرک تفرق ،و ارائه ی اجماعی واحد
به عنوان رای واحد به تمام مسلمین .بدون شک توحید با تعدد و تفرق سازگار نیست.
نگرش جمهور اهل سنت و جماعت بر این است که در زمانی واحد و مکانی واحد تعدد األئمة و رهبر
جایز نیست و امام نووی می گوید :علماء اتفاق دارند که در عصر و زمانی واحد با دو رهبر بیعت منعقد
نمی شود 23.و ماوردی هم می گوید که اگر در دو سرزمین با دو رهبر و امام پیمان بسته شود بیعت هیچ
24

یک درست نیست چون در یک زمان برای امت داشتن دو رهبر و امام درست نیست.

یکی از دالیل قتل دارودسته ی منافقین که از داراالسالم خارج شده و می خواهند برای خود گروه و دسته
ای به نام اسالم تشکیل دهند جلوگیری از تعدد رهبریت و جلوگیری از شرک تفرق و جلوگیری از تولید

 23شرح صحیح مسلم للنووي (/ .)233/12اتفق العلماء على أنه ال یجوز أن یعقد لخلیفتین في عصر واحد...
24األحكام السلطانیة (ص /.)9 :إذا عقدت اإلمامة إلمامین في بلدین لم تنعقد إمامتهما ،ألنه ال یجوز أن یكون لألمة إمامان في وقت واحد،

جریانات موازی با داراالسالم و حتی جلوگیری از تولید جریانات موازی با خود اسالم است که قطعا ً اگر
قدرت حکومتی داراالسالم نباشد دارودسته ی منافقین دست به چنین تولیدات مسمومی خواهند زد.
اهل سنت و جماعت در این زمینه ی ممنوعیت وجود دو رهبر در یک زمان ،دو دسته شده اند:
 -1اکثریت مطلق اهل سنت و جماعت و بعضی از معتزله می گویند که به صورت مطلق وجود دو
رهبر ممنوع است و فرق ندارد سرزمینهای اسالمی و داراالسالم تا چه اندازه گسترده و وسیع
باشد  .به اندازه ای طرفداران این دیدگاه زیاد و مخالفی نداشت که امام نووی چنین می پنداشت
تمام علماء طرفدار چنین دیدگاهی هستند و بر چنین دیگاهی اتفاق دارند  .25که جهت مستند کردن
سخنان این امامان بزرگوار به چند دیدگاه مذاهب مختلف اسالمی اشاره می کنیم:
الحنفیة :
ي رحمه هللا (493ه) می گوید :تمام اهل قبله می گویند :مجاز نیست برای دونفر
 أَبُو الیُس ِْر البَ ْزدَ ِو ُّامامت و رهبریت بسته شود (یا مجاز نیست امامت برای دو نفر عقد شود) ،و اگر این امامت و
رهبری به عقد یکی در امد دیگر مجاز نیست به عقد یکی دیگر درآید ،حتی اگر به عقد یکی دیگر
در بیاید باز امام و رهبر همان اولی است  ...اما کرامیه می گویند امامت و رهبریت به عقد دو نفر
یا بیشتر در می آید  ،اما اهل سنت و جماعت می گویند :این خالف اجماع صحابه ،و خالف اجماع
امت است  ،و اهل سنت بر انتخاب یک رهبر اجماع دارند ،چون عقد امامت و رهبری برای یک
نفر جهت از بین بردن درگیری ها و خاموش کردن انقالبات و شورش ها واجب است ،و عقد
امامت برای دو نفر باعث ایجاد درگیری ها و تولید انقالبات و شورش ها می شود پس مجاز
نیست.
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 -ابن نجیم رحمه هللا ( 970ه) می گوید :تعدد امام در عصر و زمانی واحد جایز نیست.
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المالكیة :

 25شرح صحیح مسلم  .للنووي (.)233/12
 31 26البزدوي ،أبو الیسر محمد ،أصول الدین ،ت :هانز بیتر لنس ،ط، 1المكتبة األزهریة للتراث ،القاهرة2003،م ،ص  ": / 195قال عامة أهل
القبلة :ال یجوز أن تعقدالثنین اإلمامة لو عقد لواحد ال یجوز أن یعقد آلخر ،ولو عقد آلخر یكون األول هو اإلمام دون الثاني إال أن یغلب الثاني فیصیر
إماما ً بالغلبة عند عامة أهل السنة والجماعة على ما نبین .والكرامیة قالوا :ال بأس أن تعقد اإلمامة الثنین وألكثر ،فهم یعتبرون بالقضاء أنه یجوزعقد
القضاء ألناس ،ولكن عامة أهل السنة والجماعة قالوا :إن هذا خالف إجماع الصحابة،وخالف إجماع األمة ،فإنهم أجمعوا على خلیفة واحد ،وألن عقد
الخالفة كان واجبا ً لقطع المنازعات وإطفاء الثوائر ،وعقد اإلمامة إلمامین سبب إلحداث المنازعات وإیراد الثوائر فال یجوز ذلک .
 27ابن نجیم ،زین الدین بن إبراهیم بن محمد ، :األشباه النظائر علی مذهب ابی حنیفه النعمان  ،زكریا عمیرات ،ط، 1دار الكتب العلمیة ،بیروت،
1999م / 325/ 1 ،وال یجوز تعدده اإلمام في عصر واحد

 ابن القَ هطان رحمه هللا ( 628ه) شیخالشیوخ مالکی های غرب اسالمی می گوید :علمای مسلمین
اتفاق کرده اند که در زمانی واحد در تمام زمین نباید دو امام و رهبر با هم یا جدا از هم در یک
مکان یا در مکانهای مختلف بر مسلمین حاکمیت داشته باشند  ،و می گوید  :مسلمین اجماع کرده
اند بر اینکه امام یکی ،خلیفه یکی ،امیر یکی و قاضی یکی باشد.
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الشافعیة
 اإلمام الشافعي رحمه هللا (204ه) می گوید ":وما أجمع المسلمون علیه :من أن یكونَ الخلیفةً واحدا ًوالقاضي ٌ واحد ،واألمیر ٌ واحد ،واإلما ُم" 29آنچه مسلمین بر آن اجماع دارند اینکه :باید خلیفه یکی
و قاضی یکی ،و امیر یکی و رهبر هم یکی باشد.
شما تصور کنید که در یک شهر چند قاضی با چند نوع حکم وجود داشته باشد! یک قاضی یهودی و یک
قاضی سکوالر لیبرال دمکرات و یک قاضی سکوالر کمونیست و . ...یا حتی در میان یک دین و مذهب
هم چند نوع دادگاه و چند نوع قاضی وجود داشته باشد شما نزد یک قاضی بروید و طرف شما نزد یک
قاضی دیگر وهر کدام حکمهای جداگانه ای بدهند و . ...هیچ کسی در هیچ دعاوی به هیچ نتیجه شرعی
نمی رسد به همین دلیل حتی در پیمان مدینه که در آن یهودی ها و مشرکین هم حضور داشتند رسول هللا
صلی هللا علیه وسلم مرجع و قاضی رسیدگی به اختالفات می شود.
اإل َما َمةُ ِ ِإل َما َمی ِْن فِي َبلَدَی ِْن لَ ْم ت َ ْن َع ِق ْد إ َما َمت ُ ُه َما؛
ع ِقدَ ِ
 امام الماوردي رحمه هللا (450ه) می گویدَ ":و ِإذَا ُت ِْ
ِألَنَّهُ َال َی ُج ُ
ان فِي َو ْق ٍ
اح ٍد " 30اگر رهبریت در دو سرزمین برای دو رهبر
ت َو ِ
وز أ َ ْن َی ُكونَ ِل ْْل ُ َّم ِة إ َما َم ِ
بسته شود امامت این دو منعقد و بسته نمی شود؛ چون مجاز نیست که در یک زمان برای «امت»
دو رهبر وجود داشته باشد.
ع ْقدًا» است مثل
ایشان توضیح می دهد که آنچه فقها و محققین بر آن هستند این است که رهبریت «بَ ْی َعةً َو َ
ولی در امر نکاح زن ،اگر این زن را به عقد دو نفر دربیاورد نکاح برای آن یکی که زودتر به عقدش
درآمده منعقد و بسته می شود ،و اگر در یک زمان زنی برای دو نفر عقد شود عقد هر دو نفر فاسد است،

 28ابن القطان ،علي بن محمد بن عبد الملك ،األقناع فی مسائل االجماع ،ت :حسن فوزي الصعیدي ،ط، 1مكتبة الفاروق الحدیثة ،القاهرة2004 ،م1 ،
 ": /. 60/واتفقوا أنه ال یجوز أن یكون على المسلمین في وقت واحد في جمیع (أقطار األرض) إمامان متفقان وال مفترقان ،وال في مكانین وال في
مكان واحد" وقال ":وأجمع المسلمون على أن اإلمام واحد ،والخلیفة واحد ،واألمیر واحد ،والقاضي واحد  /الدسوقي ،محمد بن أحمد بن عرفة ،حاشیة
الدسوقی علی الشرح الکبیر ،بدون ط ،دار الفكر ،بیروت ،بدون ت135، 134/ 4 ،؛ والخرشي ،محمد بن عبد هللا ،شرح مختصر خلیل  ،بدون ط،
دار الفكر ،بیروت ،بدون ت / 144/ 7 ،در حاشیه ی الدسوقي آمده است  ":أشعر ما ذكره المصنف من جواز تعدد القاضي بمنع تعدد اإلمام األعظم
وهو كذلك ولو تباعدت األقطار جدا ً إلمكان النیابة
 29الشافعي ،محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع ،الرساله ،ت :أحمد شاكر ،ط، 1مكتبة الحلبي ،القاهرة1940 ،م418/1 ،
 . 30الماوردی ،احکام السلطانیه 1/ 29،

و چنین عقدی درست نیست .مساله ی رهبریت هم به همین شکل است در یک زمان واحد برای دو رهبر،
رهبریت داراالسالم داده نمی شود .
 إمام ماوردي رحمه هللا (450ق) می گوید :حاکمیت دو یا سه امام در زمانی واحد و سرزمینیواحد به اجماع مجاز نیست 31.أبو المعالي الجویني رحمه هللا ( 478ق) هم می گوید که در
عصر او هم اجماع علماء در ممنوع بودن تعدد امام و رهبر وجود دارد
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 امام النووي رحمه هللا (676ق) نیز می گوید :علماء اتفاق دارند بر اینکه در یک زمان برای دورهبر حکم رهبری داده نمی شود و این فرق ندارد داراالسالم وسعت داشته باشد یا خیر.
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الحنابلة : 34امام الرحیباني رحمه هللا ( 1243ق) مفتی حنبلی های دمشق می گویدَ ":ال یَ ُج ُ
وز ت َ َعدُّدُ
اإلمام" 35تعدد رهبر جایز نیست
ِ
الظاهري :
 ابن حزم اندلسی رحمه هللا (456ق) می گوید :هللا عزوجل تفرق و کشمکش و درگیری داخلی راحرام کرده است ،و اگر دو امام وجود داشته باشد تفرقی که حرام است اتفاق می افتد و کشمکش و
در گیری به وجود می آید و افتادن در گناه و سرکشی از هللا تعالی اتفاق می افتد.
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باز ابن حزم رحمه هللا می گوید :علماء مسلمین اتفاق دارند که مجاز نیست در زمانی واحد در تمام دنیا دو
رهبر و امام بر مسلمین حاکمیت کنند ،نه با هم و نه جدا از هم ،در دو مکان و نه در یک مکان واحد
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 31الماوردي ،علي بن محمد بن محمد بن حبیب،أدب الدنیا و الدین  ،بدون ط ،دار مكتبة الحیاة1986 ،م ،بیت حنینا ،القدس / . 136/ 1 ،فأما إقامة
إمامین أو ثالثة في عصر واحد ،وبلد واحد فال یجوز إجماعا ً
 32إمام الحرمین الجویني ،عبد الملك بن عبد هللا بن یوسف ،االرشاد الی القواطع االدلة فی اصول االعتقاد،ت :أحمد عبد الرحیم السایح وتوفیق علي
وهبة ،ط، 1مكتبة الثقافة الدینیة ،القاهرة2009 ،م ،ص  / ،326أن عقد اإلمامة لشخصین في صقع واحد متضایق الخطط والمخالف غیر جائز ،وقد
حصل اإلجماع علیه
 33النووي ،أبو زكریا یحیى بن شرف ،المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج  ،ط، 2دار إحیاء التراث العربي ،بیروت1392 ،هـ" / 232/ 12 ،
اتفق العلماء على أنه ال ُعقد لخلیفتین في عصر واحد سواء اتسعت دار اإلسالم أم ال"
 34أبو یعلى ،احکام السلطانیه 25/ 1 ،؛ والبهوتي ،منصور بن یونس بن صالح الدین،کشاف القناع عن متن اإلقناع ،بدون ط ،دار الكتب العلمیة،
بیروت ،بدون ط160/ 6 ،؛ والحجاوي ،موسى بن أحمد بن موسى بن سالم ،اإلقناع فی الفقه االمام احمد بن حنبل ،ت :عبد اللطیف السبكي ،بدون
ط ،دار المعرفة ،بیروت ،بدون ت292/ 4 ،
 35الرحیباني ،مصطفى بن سعد بن عبده ،مطالب أولی النهی فی شرح غایة المنتهی  ،ط، 2المكتب اإلسالمي ،بیروت1994 ،م263/ 6 ،
 36ابن حزم ،أبو محمد علي بن أحمد ،ت :محمد إبراهیم وعبد الرحمن عمیرة ،ط، 2دار الجیل ،بیروت1996 ،م / . 151/4 ،فحرم هللا  عز وجل
التفرق ،والتنازع ،وإذا كان إمامان فقد حصل التفرق المحرم ،فوجد التنازع ،ووقعت المعصیة هلل تعالی
 37ابن حزم ،علي بن أحمد بن سعید ،مراتب االجماع فی العبادات و المعامالت و االعتقادات ،بدون ط ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ،بدون ت1 ،
 / . 124/ابن حزم"456ه" رحمه هللا إذ قال ":اتفقوا أنه ال یجوز أن یكون على المسلمین في وقت واحد في جمیع الدنیا إمامان ،ال متفقان وال
متفرقان ،وال في مكانین وال في مكان واحد

الشیعة اإلثني عشریة یا اإلمامیة یا الجعفریة :شیعیان از عبارت « والیت تدبیرى »« ،والیت تنظیمى»،
«والیت فقیه» و «امام واجب الطاعة» برای حاکم و رهبر داراالسالم استفاده کرده اند و والیت در این
معانی از نگاه شیعیان جعفری یعنی  :حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس  38و با استناد
به سیره ی امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رضی هللا عنه و سایر ائمه ی اهل البیت بر این باورند «امام
واجب الطاعة» همیشه یکی بوده و باید یکی باشد.
 -2دسته ی دیگری وجود دارند که باز معتقد به منع وجود دو رهبر در یک زمان واحد هستند مگر
در حالت اضطرار و ضرورت که علت و سببی مانع از اتحاد بر یک امام و رهبر واحدی باشد.
المالكیة  :اإلمام أبو عبد هللا محمد بن علي بن عمر المازَ ري رحمه هللا (536ق) مجتهد زمان خودش می
گوید :عقد دو امام در عصری واحد مجاز نیست .اما بعضی از متاخرین از اهل اصول اشاره کرده اند که
اگر سرزمین مسلمین وسعت پیدا کند و فاصله ها زیاد شود و دستورات و تدبیرات امام و رهبر به بعضی
از مناطق نرسد به حدی در حالت اضطرار برای تعیین امام قرار بگیرند که امور انها را بچرخاند در
چنین حالت اضطرار و ضرورتی تعیین امام جدید مشکلی ندارد.
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القرطبي رحمه هللا (671ق) نیز در مورد حدیث عرفجة و عبدهللا بن عمرو که رسول هللا صلی هللا علیه
احدٍ ،ی ُِریدُ أ َ ْن َی ُ
عت َ ُك ْم،
علَى َر ُج ٍل َو ِ
صا ُك ْم ،أ َ ْو یُفَ ِ هرقَ َج َما َ
ش َّق َ
وسلم فرموده َ :م ْن أَت َا ُك ْم َوأ َ ْم ُر ُك ْم َج ِمی ٌع َ
ع َ
فَا ْقتُلُوهُ»« :40هرکس درحالی نزد شما آمد که حول یک شخص اتحاد و انسجام داشتید و قصد ایجاد تفرقه
در بین تان داشت ،او را بکشید» می گوید :و این بهترین دلیل بر منع وجود دو امام است ،چون تعدد امام
به ایجاد شکاف و مخالفت و چند دستگی و تولید فتنه ها و از بین رفتن نعمتها ختم می شود ،اما اگر
سرزمینهای اسالمی از هم دور باشند و نتوان به صورت واحد انها را اداره کرد مثل اندلس و خراسان
وجود چند امام مجاز است .
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 38روح هللا خمینى ,والیت فقیه (قم :آزادى ,بى تا) ص .56
 39لمازري المالكي ،أبو عبد هللا محمد بن علي بن عمر ،المعلم بفوائد مسلم ،ت :محمد الشاذلي النفیر ،ط، 2المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر،
1991م / 55، 54/ 3 ،العقد إلمامین في عصر واحد ال یجوز .وقد أشار بعض المتأخرین من أهل األصول إلى أن دیار المسلمین إذا اتسعت
وتباعدت وكان بعض األطراف ال یصل إلیه خبر اإلمام وال تدبیره حتى یضطروا إلى إقامة إمام یدبرهم فإن ذلك یسوغ لهم
 40مسلم 4904
 41القرطبي ،محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج ،الجامع ألحكام القرآن  ،ت :أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش ،ط، 2دار الكتب المصریة ،القاهرة،
1964م / 273/ 1 ،إذ قال في حدیث عرفجة وعبد هللا بن عمرو السابقین ":وهذا أدل دلیل على منع إقامة إمامین؛ وألن ذلك یؤدي إلى النفاق
والمخالفة والشقاق وحدوث الفتن وزوال النعم ،لكن إن تباعدت األقطار وتباینت كاألندلس وخراسان جاز ذلك"  /ابن األزرق ،محمد بن علي بن محمد
بن علي المالكي ،بدائع السلک فی طبائع الملک  ،ت :علي سامي النشار ،ط، 1دار السالم ،القاهرة2008 ،م / 77/ 1 ،ابن عرفة فیما حكى عنه ابن
األزرق المالكي"896ه" ":فلو بـعُد موضع اإلمام حتى ال ینفذ حكمه في بعض األقطار البعیدة ،جاز نصب غیره في ذلك القطر /الدسوقی  ،حاشیه
الدسوقی علی الشرح الکبیر  / 7/ 144،الدسوقي"1230ه" ":وقیل بالجواز إذا كان ال یمكن النیابة لتباعد األقطار جداً واقتصر علیه ابن عرفة

الشافعیة  :إمام الحرمین الجویني مهمترین علل و اسباب جهت تعدد رهبران در یک زمان را نام می برد و
می گوید :گسترش سرزمینهای اسالمی و دوری سرزمینهای اسالمی از مرکز اداری و حکومتی
داراالسالم ،عقب نشینی اسالم از سرزمینهائی که قدرت رهبر اصلی بر آنها نمی ماند ،انسانهائی که به
کلی ارتباطشان با رهبریت قطع شده و امام و رهبر نمی تواند مدیریتی بر آنها داشته باشد و...اگر این
اتفاقات بیافتد و رهبر نتواند بر آنها نظارت و مدیریتی داشته باشد چنین اشخاصی می توانند برای خود
رهبر و امامی انتخاب کنند.
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اگر دقت کنیم علت و سبب اینکه کسانی معتقد به جواز وجود دو یا چند رهبر در زمانی واحد شده اند
«ضرورت» است و گرنه وحدت مسلمین اصل است و این تعدد رهبری تنها به دلیل ضرورت و استثناء
ورة ُ تُقَد َُّر ِبقَدَ ِرهَا» ضرورت تنها به اندازه ای از آن استفاده می شود
محض است و چنانچه می دانیم «الض َُّر َ
که آن ضرورت را از بین ببرد و زمانی که ضرورت از بین رفت حکم به حالت اصلی آن بر می گردد و
اصل باقی می ماند .هم اکنون به صورت کامل این ضرورت به دلیل وجود سیستمهای مختلف ارتباطی از
بین رفته است و رهبر داراالسالم می تواند بر تمام «دارالسالم» به هر اندازه ای که وسیع باشد نظارت و
مدیریت داشته باشد.
با این وجود انگار این افراد هم در میان مذاهب اسالمی بسیار اندک و شاذ بوده اند و مذاهب یاد شده این
حکم اضطرار و ضرورت را هم عاملی جهت عقد امامت و رهبری برای بیشتر از یک نفر نمی دانند.
القاضي السمناني حنفی رحمه هللا (499ه) می گوید :در مورد امام و رهبر زمانی که سرزمینها وسعت
داشته و به اندازه ای از هم دور باشند که دستورات رهبر به آنها نرسد و یا وضعیت این سرزمینها به
رهبر نرسد ،آیا بر اهل آن مکان اجازه دارند برای خود امام و رهبری انتخاب کنند یا نه؟ نزد جمهور ما
برای آنها انتخب امام و رهبر جدید مجاز نیست.
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ي شافعی رحمه هللا (821ه) نیز می گوید :اگر بیعت برای دو امام با هم بسته شود عقد یکی از انها
القَ ْلقَ َ
ش ْن ِد ه
درست نیست ،اگر در دو سرزمین کامالً از هم دور باشند نزد اصحاب شافعی ما دو دیدگاه وجود دارد،

 42غیاث األمم)) (ص.)28 :
 43السمنانی  ،روضة القضاة و طریق النجاة  / 68/1 ،واختلف في اإلمام إذ اكان ببلد بعید ال یقدرعلى استعالم حاله وما یعرض له ،هل ألهل ذلك
الموضع أن ینصبوا غیره أم ال؟ فعند جمهورنا لیس لهم ذلك

صحیح ترین این دیدگاهها که جمهور و تمام علماء بر ان هستند اینکه بیعت آنها باطل است و مجاز
نیست
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حاال در کنار این مذاهب اسالمی عده ای هم وجود دارند که مطلقا ً تعدد رهبر را درست می دانند:
کرامیّه:
ّ -1
ابن حزم اندلسی رحمه هللا صحیح بودن وجود دو رهبر در دنیای اسالم را به محمد بن كرام السجستاني
وأبي الصباح السمرقندي و طرفداران اینها نسبت می دهد و الشهرستاني هم می گوید این رای متعلق به
الكرامیَّة (طرفداران محمد بن كرام السجستاني) است و می گوید :اینها بعیت برای دو امام در دو سرزمین
را مجاز دانستند ،منظور انها هم اثبات امامت معاویه به همراه عده ای از صحابه در شام و اثبات امامت
امیرالمومنین علی در مدینه و عراقین به اتفاق جماعتی از صحابه بود .
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در مورد این نگرش باید به صورت مختصر عرض کنم که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید:
ارقَةٌ ِع ْندَ فُ ْرقَ ٍة ِمنَ ْال ُم ْس ِل ِمینَ  ،یَ ْقتُلُ َها أ َ ْولَى َّ
ق 46هنگامي كه مسلمانان دچار تفرقه شدند
ت َْم ُر ُق َم ِ
الطائِفَتَی ِْن ِب ْال َح ه ِ
مارقین از قدرت حکومتی خارج مي شوند در آن هنگام شایسته ترین طایفه به حق با آنها مي جنگند ،كسي
كه به حق شایسته تر است با آنها مي جنگد .
اما رسول هللا صلی هللا علیه وسلم هشدار می دهد که گروهی بر گروه دیگری شورش می کند و کسی با
گروه شورشگر می جنگد علی رضی هللا عنه است و برحق است ،و باز گوشزد می کند که عمار رضی
هللا عنه توسط گروه باغی و سرکش از حکومت اسالمی کشته می شود که در حدیث متواتری این خبر به
ار  « .خدا
عو ُه ْم ِإلَى ال َجنَّ ِةَ ،و َی ْد ُ
ار ،ت َ ْقتُلُهُ ال ِفئَةُ ال َبا ِغ َیةَُ ،ی ْد ُ
ما رسیده است که می فرمایدَ :و ْی َح َ
ع َّم ٍ
عونَهُ ِإلَى النَّ ِ
عمار را خیر بدهد! او را گروه باغی (و سرکش از امام مسلمین) خواهند كشت او آنان را به بهشت دعوت

 44القلقشند  ،مآثر اإلنافة فی معالم الخالفة  / 1/ 46 ،فلو عقدت البیعة الثنین معا ً لم تنعقد لواحد منهما فلو كانا في إقلیمین متباعدین ففیه وجهان
ألصحابنا الشافعیة ،أصحهما ما علیه الجمهور بطالن بیعتهما
 45الشهرستاني ،أبو الفتح محمد بن عبد الكریم بن أبي بكر أحمد ،الملل و النحل ،بدون ط ،مؤسسة الحلبي ،بیروت ،بدون ت / 113/ 1 ،إنهم جوزوا
عقد البیعة إلمامین في قطرین ،وغرضهم إثبات إمامة معاویة في الشام باتفاق جماعة من أصحابه ،وإثبات أمیر المؤمنین علي بالمدینة والعراقیین
باتفاق جماعة من الصحابة
 46مسلم 1774

عوذُ بِ َّ
اّللِ ِمنَ ال ِفت َِن 47عمار گفت :من از
ار " :أ َ ُ
ع َّم ٌ
مي كند ولي آنها او را به جهنم مي خوانند» قَالَ :یَقُو ُل َ
دست فتنه ها به خدا پناه می برم.48 .
و به قول ابن حجر عسقالنی رحمه هللا عمار رضی هللا عنه و گروهی که به آن تعلق دارد به سوی بهشت
دعوت می کردند ،اما توسط گروه باغیه معاویه که به جهنم و عذاب دعوت میکردند به شهات می رسد.

49

ابن حجر در شرح صحیح بخاري مي گوید :حدیث (گروه باغیه عمار را مي كشد) داللت دارد بر این كه
علي در آن جنگ بر حق بود50؛ زیرا اصحاب معاویه عمار را به قتل رساندند 51».و ابن تیمه با استناد به
آراء فقهای مذاهب اسالمی می گوید که این باغی و اهل بغی بودن معاویه قابل توجیه نیست.
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باز رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرمایدَّ " :
إن منكم َمن یُقاتِ ُل على ت َأْوی ِله ،كما قات َلتُ على ت َنزی ِله" ،قال:
ف نَعلَه 53.براستى از شما كسى است كه
وعمر فقال" :ال ،ولكنَّه
فقام أبو ب ْك ٍر،
ُ
خص ُ
خاص ُ
ي یَ ِ
ِ
ف النَّع ِل" ،وعل ٌّ
براى تأویل قرآن مىجنگد همان گونه كه من براى تنزیل آن جنگیدم ،ابوبکر و عمر بلند شدند و گفتند :آن

 47مسلم ( .)2916( .)2915الترمذي ( )3800أحمد ( ،)6499والنسائي في الكبرى ( )8496أبو یعلى في المعجم ( ،)283والطبراني في الصغیر
(.)516البزار (.)2948الطبراني في المعجم الكبیر (.)4030أبو یعلى في المعجم ( ،)181والرویاني ( ،)693والطبراني في الكبیر (.)954ابن أبي
شیبة ( ،)552 /7والطبراني في الكبیر (.)3720أبو یعلى ( ،)7364والطبراني في الكبیر ( .)331 /19معمر في جامعه ( 240 /11ملحق بمصنف
ً
مطوال ،وابن أبي شیبة ( ،)37876وأبو یعلى (.)7346 ،7342الطبراني في األوسط (.)6315الطبراني في الكبیر ( ،)266 /5الحافظ
عبد الرزاق)
ابن حجر في اإلصابة ()484 /2ابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني ( ،)2707والطبراني في الكبیر (.)5146الشاشي ( ،)1532والطبراني في الكبیر
(.)170 /19 ،266 /5الحارث ( 1018 ،1017بغیة الباحث) ،والبزار ( ،)1428وأبو یعلى ( ،)1614والطبراني في األوسط (.)7526
 48رواه البخاري ( /.)447وروى البخاري بإسناده إلى خالد الحذاء عن عكرمة قال لي ابن عباس والبنه علي :انطلقا إلى أبي سعید فاسمعا من حدیثه،
فانطلقنا فإذا هو في حائط یصلحه ،فأخذ رداءه فاحتبى ،ثم أنشأ یحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال(( :كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتین فرآه
النبي صلى هللا علیه وسلم فینفض التراب عنه ویقول :ویح عمار تقتله الفئة الباغیة یدعوهم إلى الجنة ویدعونه إلى النار قال :یقول عمار :أعوذ باهلل من
الفتن))
(( 49فتح الباري)) ( / )542/1فلو قال قائل :إن قتل عمار كان بصفین (وهو مع علي والذین قتلوه مع معاویة وكان معه جماعة من الصحابة فكیف
یجوز علیهم الدعاء إلى النار ،فالجواب أنهم كانوا ظانین أنهم یدعون إلى الجنة وهم مجتهدون ال لوم علیهم في اتباع ظنونهم فالمراد بالدعاء إلى الجنة
الدعاء إلى سببها وهو طاعة اإلمام وكذلك كان عمار یدعوهم إلى طاعة علي وهو اإلمام الواجب الطاعة إذ ذاك وكانوا هم یدعون إلى خالف ذلك
لكنهم معذورون للتأویل الذي ظهر لهم)
 50رواه مسلم (.)1064
 51فتح الباري ج 13ص 85و  « .86ودل حدیث (تقتل عمارا ً الفئه الباغیه) علي ان علیا كان المصیب في تلك الحروب الن اصحاب معاویه قتلوه...؛
 /داللة واضحة أن علیا ً ومن معه كانوا على الحق وأن من قاتلهم كانوا مخطئین في تأویلهم) (فتح الباري)) ()619/6
(( 52مجموع الفتاوى)) ( / 438437/4قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمه هللا تعالى :بعد ذكره لقوله صلى هللا علیه وسلم(( :تقتل عمارا ً الفئة
الباغیة)) (وهذا أیضا ً یدل على صحة إمامة علي ووجوب طاعته وأن الداعي إلى طاعته داع إلى الجنة والداعي إلى مقاتلته داع إلى النار وإن كان
متأوالً وهو دلیل على أنه لم یمكن یجوز قتال علي وعلى هذا فمقاتله مخطئ وإن كان متأوالً ،أو باغ بال تأویل وهو أصح القولین ألصحابنا وهو الحكم
بتخطئة من قاتل علیا ً وهو مذهب األئمة الفقهاء الذین فرعوا على ذلك قتال البغاة المتأولین وكذلك أنكر یحیى بن معین على الشافعي استدالله بسیرة
علي في قتال البغاة المتأولین قال :أیجعل طلحة والزبیر معا ً بغاة؟ رد علیه اإلمام أحمد فقال :ویحك وأي شيء یسعه أن یضع في هذا المقام یعني :إن لم
یقتد بسیرة علي في ذلك لم یكن معه سنة من الخلفاء الراشدین في قتال البغاة – إلى أن قال – ولم یتردد أحمد وال أحد من أئمة السنة في أنه لیس غیر
علي أولى بالحق منه)
 53أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) ( ،)8541وأحمد ( )11289واللفظ له  //روى أبو عبد هللا الحاكم وغیره بإسناده إلى أبي سعید الخدري
رضي هللا عنه قال(( :كنا مع رسول هللا صلى هللا علیه وسلم فانقطعت نعله فتخلف علي یخصفها فمشي قلیالً ثم قال :إن منكم من یقاتل على تأویل
القرآن كما قاتلت على تنزیله فاستشرف لها القوم وفیهم أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما قال أبو بكر :أنا هو قال :ال .قال عمر أنا هو قال :ال .لكن
خاصف النعل –یعني علیا فأتیناه فبشرناه فلم یرفع به رأسه كأنه قد سمعه من رسول هللا صلى هللا علیه وسلم[ .رواه الحاكم ( ،)132/3ورواه أحمد
( .) 11790( )82/3قال الحاكم :هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین و لم یخرجاه ،ووافقه الذهبي ،وقال الهیثمي في ((مجمع الزوائد)) (:)136/9
رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح غیر فطر بن خلیفة وهو ثقة ،وقال الشوكاني في ((در السحابة)) ( :)167إسناده رجاله رجال الصحیح غیر فطر
بن خلیفة وهو ثقة ،وقال األلباني في ((سلسلة األحادیث الصحیحة)) ( :)639/5على شرط مسلم].

كس من هستم اى رسول خدا؟ فرمود نه ،ولى او كسى است كه نعلین را وصله مىزند ،و علی نعلینش را
وصله می زد.
و علی رضی هللا عنه با خوارج الحروریة به دلیل تاویل قرآن جنگید و با گروه معاویه هم به دلیل ایجاد
تفرق میان مسلمین و اهل بغی بودن جنگید 54که ابن قدامه و امام نووی و دیگران نقل می کنند در هر دو
مورد حق با علی رضی هللا عنه بود و مخالفین او بر خطاء بودند 55 .امام نووی در شرح مسلم در مورد
ب َّ
ق » می گوید  :جدائی که بین مسلمین به
علَى فُ ْرقَ ٍة ُم ْخت َ ِلفَ ٍة یَ ْقتُلُ ُه ْم أ َ ْق َر ُ
حدیث « یَ ْخ ُر ُجونَ َ
الطائِفَتَی ِْن ِم ْن ْال َح ه ِ
وجود آمد جدائی بود که بین علی و معاویه رخ داد.
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س َمیَّةَ ت َ ْقتُلُكَ فِئ َةٌ بَا ِغیَةٌ»57سخت است بر پسر سمیه كه گروه
س اب ِْن ُ
بر این اساس و بر اساس حدیث « :بُؤْ َ
ارا ْال ِفئَةُ ْالبَا ِغیَةُ» عمار را گروه باغي به قتل مي رسانند ؛
ع َّم ً
باغي او را به قتل مي رسانند .و حدیث«:ت َ ْقت ُ ُل َ
این احادیث به صراحت می رسانند که رهبر برحق مسلمین بعد از عثمان ،علی بود « ت َ ْقتُلُ ُه ْم أ َ ْدنَى َّ
الطائِفَتَی ِْن
ق » 58نزدیك ترین طایفه به حق با آنها مي جنگند .و بقیه بغاة بودند 59و هر کسی بر علیه رهبر
ِإ َلى ْال َح ه ِ
مورد پذیرش داراالسالم دچار خطای این گروهها شود باز خطاکار است و اهل بغی است و فرق ندارد در
چه زمان و مکانی باشد.
 -2زیدیه
عضد الدین اإلیجي رحمه هللا هم تفکر درست بودن تعدد رهبر را به فرقه ای از زیدیه نسبت می دهد و
می گوید :فرقه ی جارودیه از زیدیه بر این باور است که امارت در اوالد حسن و حسین شوری است هر

 54رواه مسلم ( .)1064روى مسلم في (صحیحه) عن أبي سعید الخدري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا علیه وسلم(( :تمرق مارقة عند
فرقة من المسلمین یقتلها أولى الطائفتین بالحق)) /وفیه أیضاً :أنه قال(( :تكون في أمتي فرقتان فتخرج من بینهما مارقة یلي قتلهم أوالهم بالحق)) /
وفي لفظ :قال(( :تمرق مارقة في فرقة من الناس فیلي قتلهم أولى الطائفتین بالحق))  /وجاء أیضا ً بلفظ ((یخرجون على فرقة مختلفة یقتلهم أقرب
الطائفتین من الحق))
(( 55منهاج القاصدین في فضل الخلفاء الراشدین)) البن قدامة (ص )7675 :مخطوط وانظر ((شرح النووي)) ( / .)166/7والمراد بالفرقة المارقة
هم (أهل النهروان كانوا في عسكر علي رضي هللا عنه في حرب صفین فلما اتفق علي ومعاویة على تحكیم الحكمین خرجوا وقالوا :إن علیا ً ومعاویة
استبقا إلى الكفر كفرسي رهان فكفر معاویة بقتال علي ثم كفر علي بتحكیم الحكمین وكفروا طلحة والزبیر فقتلتهم الطائفة الذین كانوا مع علي وقد شهد
النبي صلى هللا عل یه وسلم أن الطائفة التي تقتلهم أقرب إلى الحق وهذه شهادة من النبي صلى هللا علیه وسلم لعلي وأصحابه بالحق وهذا من معجزات
النبي صلى هللا علیه وسلم لكونه أخبر بما یكون فكان على ما قال وفیه داللة على صحة خالفة علي رضي هللا عنه وخطأ من خالفه)
( 56شرح النووي على صحیح مسلم)) ( /.)166/7فقوله صلى هللا علیه وسلم على حین فرقة –بضم الفاء أي :في وقت افتراق الناس أي :افتراق یقع
بین المسلمین وهو االفتراق الذي كان بین علي ومعاویة رضي هللا عنهما
 57رواه مسلم (.)2915
 58أخرجه مسلم ()1064
(( 59شرح النووي على صحیح مسلم)) ( / .)4140/18قال اإلمام النووي بعد قوله صلى هللا علیه وسلم(( :بؤس ابن سمیة تقتلك فئة باغیة)) (قال
العلماء :هذا الحدیث حجة ظاهرة في أن علیا ً رضي هللا عنه كان محقا ً مصیبا ً والطائفة األخرى بغاة لكنهم مجتهدون فال إثم علیهم لذلك ..وفیه معجزة
ظاهرة لرسول هللا صلى هللا علیه وسلم من أوجه :منها :أن عمارا ً یموت قتیالً وأنه یقتله مسلمون وأنهم بغاة ،وأن الصحابة یقاتلون وأنهم یكونون
فرقتین باغیة وغیرها وكل هذا وقع مثل فلق الصبح صلى هللا وسلم على رسوله الذي ال ینطق عن الهوى إن هو إال وحي یوحى)

کسی از نوادگان فاطمه که عالم و شجاع باشد و با شمشیر قیام کند و دعوتگر به سوی حق باشد او امام
است؛ به این شکل به تعدد امامان و رهبران اجازه دادند و چنین اجازه ای خالف اجماع است .
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البته عده ای از اهل سنت مثل امام اشعری رحمه هللا بر این باور است که شیعیان هم معتقد به دو رهبر
صامت و ناطق هستند و با استناد به این سخن عده ای می خواهند تشیع جعفری را در ردیف مذاهبی قرار
دهند که معتقد به تعدد رهبریت است 61اما الزم است بدانیم همچنانکه عرض شد نزد تشیع  12امامی
رهبر «واجبالطاعه» ای که دستور می دهد و باید فرمانش مورد پذیرش قرار گیرد تنها یکی است و
همیشه یکی بوده .
بر این اساس متوجه شدیم که حنفی ها 62 ،مالکی ها 63 ،شافعی ها  64و حنبلی ها  65و ظاهری ها 66و
شیعیان جعفری در مورد امام و رهبر واجب االطاعه چنین دیدگاهی دارند و بر این نگرش اجماع دارند.
استدالل این  6مذهب به تمام آیات و احادیثی است که هللا تعالی و رسولش مومنین را به وحدت و پرهیز
از تفرق و چگونگی برخورد با اهل تفرق دعوت کرده است که در کتاب «روابط متقابل اسالم و دین
سکوالریسم» و درس هشتم مقدماتی به تفصیل در مورد این آیات و احادیث صحبت کرده ام و تنها جهت
یادآوری به چند مورد اشاره می کنم  .ان شاء هللا.
هللا تعالی می فرماید:
َب ِری ُح ُ
ّللاَ َم َع
عواْ فَت َ ْف َ
ص ِب ُرواْ ِإ َّن ه
 َوأ َ ِطیعُواْ هسولَهُ َوالَ تَنَازَ ُ
ک ْم َوا ْ
ّللاَ َو َر ُ
شلُواْ َوت َ ْذه َ
صا ِب ِرینَ (انفال)46/و از خدا و پیغمبرش اطاعت نمائید و ( در میان خود اختالف و) کشمکش
ال َّ
مکنید  ( ،که اگر کشمکش کنید ) درمانده و ناتوان میشوید و شکوه و هیبت شما از میان میرود (
و ترس و هراسی از شما نمیشود)  .صبر کنید که خدا با صابرین است .

 60عضد الدین اإلیجي ،المواقف  / 591/ 3 ،قال الجارودیة من الزیدیة اإلمامة شورى في أوالد الحسن والحسین فكل فاطمي خرج بالسیف داعیا ً إلى
الحق وكان عالما ً شجاعا ً فهو إمام؛ فلذلك جوزوا تعدد األئمة ،وهو خالف اإلجماع
 61أبو الحسن األشعري ،علي بن إسماعیل بن إسحاق بن سالم ،مقاالت اإلسالمیین و اختالف المصلین ،ت :نعیم زرزور ،ط، 1المكتبة العصریة،
بیروت2005 ،م343/ 2 ،
 62ابن السمناني ،علي بن محمد بن أحمد ،الروضة القضاة و طرق النجاة  ،ت :صالح الدین الناهي ،ط ،2مؤسسة الرسالة ،بیروت1984 ،م69/ 1 ،؛
والحموي ،أبو العباس أحمد بن محمد مكي،غمز عیون البصائر فی شرح االشباه و النظائر ،ط، 1دار الكتب العلمیة ،بیروت1985 ،م. 111/ 4 ،
 63القرافي ،أبو العباس أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن ،الذخیرة ،ت :محمد بوخبزة ،ط، 1دار الغرب اإلسالمي ،بیروت1994 ،م. 26/ 10 ،
 64الماوردي ،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب ،األحکام السلطانیة ،بدون ط ،دار الحدیث ،القاهرة ،بدون ت. 29/ 1 ،
 65أبو یعلى ،محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن الفراء ،األحکام السلطانیة ،ت :محمد حامد الفقي ،ط، 2دار الكتب العلمیة ،بیروت2000 ،م1 ،
. 25/
 66ابن حزم ،أبو محمد علي بن أحمد ،ت :محمد إبراهیم وعبد الرحمن عمیرة ،الفصل فی الملل و األهواء و النحل ،ط، 2دار الجیل ،بیروت،
1996م. 151/4 ،

کونُواْ کَالَّذِینَ تَفَ َّرقُواْ َو ْ
 َوالَ ت َ ُع ِظی ٌم (آل
عذَابٌ َ
ک لَ ُه ْم َ
اختَلَفُواْ ِمن بَ ْع ِد َما َجاء ُه ُم ْالبَ ِیهنَاتُ َوأ ُ ْولَئِ َ
عمران )103/و مانند کسانی نشوید که پراکنده شدند و اختالف ورزیدند (آن هم) پس از آن که
نشانههای روشن ( پروردگارشان) به آنان رسید ،و ایشان را عذاب بزرگی است .
تمام آنچه از آیات و احادیث و سخن اصحاب و ائمه ی مسلمین و علمای صالح مومنین در مورد «وحدت
آگاهانه ،هدفمند و حرکتی» گفته ایم تنها زمانی متحقق می گردد که همه ی مسلمین دارای یک رهبر باشند
و کسی در این زمینه همسان و رقیبش نباشد؛ وجود چند رهبر در یک جامعه بدون شک منجر به تفرق
خواهد شد .به همین دلیل است که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به صراحت می فرماید:
 ِإذَا بُویِ َع ِل َخ ِلیفَتَیْن ِ،فَا ْقتُلُوا اآلخ ََر ِم ْن ُه َما  67زماني كه با دو خلیفه بیعت شد خلیفه دوم از ایشان رابكشید .
-

ص ْفقَةَ یَ ِد ِه َوث َ َم َرة َ قَ ْل ِب ِه فَ ْلی ُِط ْعهُ ِإ ِن ا ْست َ َ
َم ْن بَایَ َع ِإ َما ًما فَأ َ ْع َ
عنُقَ
عهُ فَاض ِْربُوا ُ
َاز ُ
طا َ
ط اه ُ َ
ع فَإ ِ ْن َجا َء آخ َُر یُن ِ
اآلخ َِر  68هر کس با امام و رهبری بیعت کند و با رضایت قلبی دستش را در دستش نهد ،تا آنجا
که بتواند باید از او اطاعت کند و اگر کس دیگری آمد و در این امر نزاع کرد گردنش را بزنید.

اح ٍد ی ُِریدُ أ َ ْن یَ ُ
عت َ ُك ْم فَا ْقتُلُوهُ « 69در آن
علَى َر ُج ٍل َو ِ
صا ُك ْم أ َ ْو یُفَ ِ هرقَ َج َما َ
ش َّق َ
 َم ْن أَت َا ُك ْم َوأ َ ْم ُر ُك ْم َج ِمی ٌع َع َ
حال كه زمام كارتان به صورت یكپارچه به دست یكي از شماست ،هركس نزد شما بیاید و قصد
ایجاد اختالف یا تفرقه افكني در میان جماعت یكپارچه ي شما را داشته باشد ،او را بكشید»
در اینجا فرق ندارد این اهل تفرقی که باید کشته شود انسان جائر و فاسقی است یا انسان عادلی  .امام نووی
ون ُخلَفَا ُء فَت َ ْكث ُ ُر ،قَالُوا :فَ َما ت َأ ْ ُم ُرنَا؟ قَالَ :فُوا ِببَ ْی َع ِة ْاأل َ َّو ِل ،فَ ْاأل َ َّو ِلَ ،وأ َ ْع ُ
ست َ ُك ُ
طو ُه ْم
رحمه هللا در شرح حدیث « َ
َحقَّ ُه ْم »  70می گوید  :در این حدیث معجزه ای از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ظاهر شده است و معنی
حدیث اینست که هرگاه بعد از یک خلیفه به خلیفه ای دیگر بیعت داده شد ،پس بیعت اول صحیح است و
واجب است به آن وفا شود .و بیعت دوم باطل است و وفای به آن حرام است .و بر او حرام است که آن را
طلب کند ،و یکسان است که نفر دومی که منعقد شده است از تعیین نفر اول به عنوان امام ،آگاهی داشته
باشد یا نسبت به آن جاهل باشد .و فرقی نمی کند که آنها در دو سرزمین جدا باشند یا در یک سرزمین ،یا
یکی از آنها در سرزمین امام باشد و دیگری در جایی دیگر ،این همان رأی درستی است که اصحاب ما

 67مسلم 35531853 – 4905
 68مسلم  / 4882نسائی 4202
 69مسلم 3552 – 1852 – 4904
 70مسلم / 1842بخاری 3455

(یعنی شافعی ها) و جماهیرعلما برآن هستند ...71وعلما اتفاق نظر دارند بر اینکه جایز نیست در یک زمان
با دو خلیفه بیعت داده شود ،فرقی نمیکند داراالسالم وسیع باشد یا نه».
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نؤ ِ هم ُر بَعدَكَ ؟ گفته شد یا رسول هللا چه کسی بعد از
در روایت دیگری آمده است که  :قیلَ :یا رسو َل هللاَِ ،من َ
شما أمیر خواهد شد؟ قالْ :
اآلخرةِ ،پیامبر فرمود:
بكر ت َِجدوه أَمینًا زا ِهدًا في الدُّنیا را ِغبًا في ِ
إن َ
تؤ ِ همروا أبا ٍ
اگر ابوبكر را امیر خود قرار دهید او را پارسا در امر دنیا و مشتاق آخرت خواهید یافت ْ .
تؤ ِ همروا
وإن َ
خاف في هللاِ لَومةَ الئِ ٍم ،واگر عمر را امیر خود قرار دهید او را قوی و امین
ُ
مر ت َِجدوه قَویًّا أَمینًا ال یَ ُ
ع َ
خواهید یافت كه در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش گری نمی ترسد ْ
تؤ ِ همروا علیًّا  -وال أُرا ُكم فاعِلینَ -
وإن َ
73
ت َِجدوه هادیًا َمهدیًّا یَأ ُخذُ ب ُكم َّ
ستقیم.
الطریقَ ال ُم
َ
و اگر علی را امیر خود قرار دهید -و در شما نمی بینم چنین کاری انجام دهید  -او هدایتگر است و شما را
به صراط مستقیم هدایت میكند
در اینجا اگر انتخاب دو رهبر صحیح می بود رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به آن اشاره می کرد 74.اما
می بینیم که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم تنها انتخاب یک نفر را صحیح می داند.
البته اجماع صحابه هم بر این است که نباید در داراالسالم بیشتر از یک رهبر وجود داشته باشد  .به عنوان
مثال مهاجرین در سقیفه بنی ساعده با درخواست انصار مبنی بر وجود یک رهبر از آنها و رهبری از
مهاجرین موافقت نکردند و انصار هم راضی شدند که نباید دو رهبر وجود داشته باشد و به این شکل
اجماعی بین صحابه رضی هللا عنهم به وجود آمد.
زمانی که الحباب بن المنذر رضي هللا عنه از انصار در سقیفه بنی ساعده گفت ":ای جماعت قریش از ما
ان
ان فِي ِغ ْمدٍ؟! ِإذًا َال َی ْ
رهبری و از شما هم رهبری ،عمر بن الخطاب -رضي هللا عنه گفت ":فَ َ
صلُ َح ِ
س ْیفَ ِ
الن في ذَو ِد » به این معنی که  :دو
البته این مثالی عربی است مثل « :ال یُجْ َم ُع َ
س ْیفَان في ِغ ْم ٍد وال َفحْ ِ
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شمشمیر در یک غالف جای نمی گیرند و با هم نمی سازند.

 71النووی  ،المنهاج شرح النووی علی مسلم: / 12/ 231 232. ،معنى هذا الحدیث إذا بُویع لخلیفة بعد خلیفة فبیعةاألول صحیحة یجب الوفاء بها،
وبیعة الثاني باطلة یحرم الوفاء بها ،ویحرم علیه طلبها وسواء عقدوا للثاني عالمین بعقد األول أم جاهلین ،وسواءكانا في بلدین أو بلد أو أحدهمافي بلد
اإلمام المنفصل واآلخر في غیره ،هذا هو الصواب الذي علیه أصحابنا وجماهیرالعلماء
 72النووی ،صحیح مسلم به شرح نووی،ج  12ص 222 ،221
 73ابن حجر العسقالني  :اإلصابة / 509/2 :مسند أحمد  / 158/2والبزار ( ،)783والطبراني في المعجم األوسط()2166
، 1/ 136. 74أدب الدنیا و الدین  ،الماورد
 75البیهقي ،أحمد بن الحسین بن علي بن موسى ،السنن الکبری  ،ت :محمد عبد القادر عطا ،ط، 3دارالكتب العلمیة ،بیروت2003 ،م ،باب ال یصلح
إمامان في عصر واحد، 249/ 8 ،برقم / 16548 :؛ منا أمیر ،ومنكم أمیر یا معشر قریش،

اما در نهایت همه صحابه به اجماع رسیدند و یک نفر را انتخاب کردند و ابوبکر صدیق رضی هللا عنه
انتخاب شد 76بر این اساس إمام الحرمین الجویني می گوید :مذهب مهاجرین و انصار این است که تنها یک
نفر باید رهبریت را بر عهده داشته باشد و در روی زمین کسی نباید رقیبش باشد.

77

بیهقی رحمه هللا سخنان ابوبکر صدیق رضی هللا عنه در همین جلسه ی سقیفه را در کتابش ذکر کرده و می
ان؛.
گوید که ابوبکر گفتهَ :وإِنَّهُ َال یَ ِح ُّل أ َ ْن یَ ُكونَ ِل ْل ُم ْس ِل ِمینَ أ َ ِم َ
یر ِ
ف أ َ ْم ُر ُه ْمَ ،وأَحْ َكا ُم ُه ْم ،اگر چنین شود دستوراتشان با هم فرق می کند،
داشته باشند ،فَإِنَّهُ َم ْه َما یَ ُك ْن ذَلِكَ یَ ْخت َ ِل ْ
78

برای مسلمین حالل نیست که دو رهبر

عوا فِی َما بَ ْینَ ُه ْم ،وجماعتشان متفرق می شود ،و
عت ُ ُه ْمَ ،ویَتَنَازَ ُ
و احکامشان هم مختلف می شوندَ ،وتَتَفَ َّر ْق َج َما َ
عةَُ ،وت َ ْع ُ
علَى ذَلِكَ
در بین خود دچار درگیری می شوندُ ،هنَالِكَ تُتْ َركُ ال ُّ
ْس ِأل َ َح ٍد َ
سنَّةَُ ،وت َْظ َه ُر ْال ِب ْد َ
ظ ُم ْال ِفتْنَةَُ ،ولَی َ
ص َال ٌح در اینجاست که سنت ترک می شود و بدعت حاکم می شود و فتنه بزرگ می شود که در آن به
َ
صالح هیچ کسی نیست.
چه سخن زیبا و پر محتوائی در زمینه ی رهبریت گفته است  .سنت این است که یک رهبر باشد اگر تبدیل
به دو رهبر شد این کار بدعت است ،این بدعت هم که تولید شد جای سنت را می گیرد و سنت به همین
سادگی ترک می شود .همچنانکه بدعت شاهیگری هم جایگزین سنت حکومت اسالمی بر منهاج نبوت شد
و تا کنون این بدعت بزرگ ادامه پیدا کرده است و ما با اهل بدعتهائی طرف هستیم که دو بدعت بزرگ را
با هم مخلوط کرده اند :هم بدعت تعدد در رهبریت و هم بدعت ملوکیت را.
عمر بن خطاب هم در مورد شورای  6نفره ی اولی االمری که انتخاب شده بودند و قرار بود از میان خود
یکی را به عنوان رهبر جامعه انتخاب کنند دستور قتل تفرقه اندازان را صادر می کند« :عمر ،على بن ابى
عبیدّللا و سعد بن ابى وقهاص ،را
طالب ،عثمان بن عفان ،عبدالرحمان بن عوف ،زبیر بن عوام ،طلحة بن
ه
ص َهیب ،فرمان داد که با مردم نماز بگزارد تا آن شش نفر ،از میان خود،
مامور انتخاب رهبر می کند و به ُ
به یک تن رضایت دهند و ابو طلحه (زید بن سهل انصارى) را بر آنان گمارد و گفت :اگر چهار نفر
رضایت دادند و دو نفر مخالفت کردند ،گردن آن دو نفر را بزن و اگر سه نفر رضایت دادند و سه نفر
مخالفت کردند ،گردن آن سه نفرى را بزن که عبدالرحمان در میانشان نیست و اگر سه روز گذشت و به
 76البخاري ،صحیح البخاری  ،باب قول النبي ":لوكنت متخذا ً ً خلیال"، 6/5 ،برقم3667 :
 77إمام الحرمین الجویني ،غیاث االمم فی التیاث الظلم  / 172/ 1 ،أن مذهب المهاجرین واألنصار هو :أن مبنى اإلمامة على أن ال یتصدى لها إال
فرد ،وال یتعرض لها إال واحد في الدهر
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هیچ کس رضایت ندادند ،همه آنها را گردن بزن 50 79».نفر از انصار موظف بودند بر اجرای این دستور
نظارت و مراقبت کنند.
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بر این اساس است که علی بن ابی طالب رضی هللا عنه هم به دو حاکمیت خالفت اسالمی در کوفه و
شاهیگری معاویه در شام راضی نمی شود و با معاویه وارد جنگ می شود و حسن بن علی رضی هللا
عنهما هم باز راضی به دو حاکمیت نمی شود و به دالیلی که ذکر شد کالً رهبریت را به معاویه می دهد.
امام نووی وإمام الحرمین الجویني ،والقرطبي ،والقاضي عبد الجبار (از المعتزلة) و دیگران نیز همین
دیدگاه را به عنوان اتفاق بین علمای مذاهب اسالمی آورده اند و ابن حزم (ظاهری مذهب) در مورد اتفاق
جمهور مذاهب اسالمی می گوید :درست نیست در زمانی واحد در تمام دنیا دو امام بر مسلمین حاکمیت
داشته باشند ،نه با هم و نه جدا از هم ،نه در یک مکان و نه در دو مکان.
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امام شوکانی هم می گوید :رهبریت و امامت مسلمین تنها به یک نفر اختصاص دارد و چنانچه کسی بعد از
آن ادعائی داشته باشد و شروع به درگیری کند اگر توبه نکند کشته می شود .اما اگر در یک زمان واحد به
دو نفر بیعت داده شود بر أهل الحل والعقد (شورای اوالی المر) واجب است که رهبریت را به یکی از آنها
واگذار کند که برای رهبریت مسلمین اصلح تر و شایسته تر است.
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بدون شک وحدت اسالمی تنها با حکومتی واحد و داراالسالمی واحد و رهبری واحد ،در زمین واقع پیاده
می شود؛ و غیر از این تماما ً توهم است و شعار .هزاران کتاب و میلونها جلسه سخنرانی و خطابه و پند و
اندرز هم برای ایجاد وحدت ،ارزش و جایگاه یک داراالسالم را ندارد که با قدرت حکومتی و نهادهای
حکومتی آن نماد این وحدت می شود ،و با قدرت حکومتی از شرک تفرق جلوگیری می کند .مگر
مصلحتی وجود دارد که با تفرق و تعدد در رهبریت و تکه تکه شدن داراالسالم تحقق پیدا کند؟
برای ما سیره ی اموی ها و عباسی ها و عثمانی ها و صدها حکومت کوچ و بزرگ بدیل اضطراری
علَى ِم ْن َهاجِ النُّب َُّو ِة دلیل قابل اعتمادی برای اجتهاد و استنباط نیست.
اسالمی بعد از ِخ َالفَةٌ َ
دارالکفر وجود دارد و ما به آن معترف هستیم ،اما این دلیل بر مشروع بودن آن نیست ،بلکه باید تالش
کرد که آن را از بین برد ،ارتداد به دین سکوالریسم و سایر مفاسد اخالقی و جنسی که سکوالریستها بر
 79یعقوبی ،تاریخ الیعقوبی ،دار صادر ،ج ،2ص160؛ بالذری ،انساب االشراف1417 ،ق ،ج ،2ص. 261
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وال في مكانین وال في مكان واحد) .
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عقاید و جامعه ی ما تزریق کرده اند وجود دارد اما اعتراف به وجود این مفاسد دلیل بر مشروعیت آنها
نیست.
کشورهای کنونی سرزمینهای مسلمان نشین شهرهای یک کشور هستند به نام داراالسالم که کفار سکوالر
و اشغالگر جهانی آنها را تکه تکه کرده و دست نشانده هایی را بر اکثر این شهرهای داراالسالم رهبر و
حاکم کرده اند که هزاران نفر از دارودسته ی منافقین هم با ظاهری اسالمی دور و بر آنها می چرخند و به
تخدیر و بسیج مسلمین در راستای اهداف طاغوتها مشغولند .هم اکنون به جای یک داراالسالم ،
سرزمینهای مسلمین حول و حوش  60کشور و دهها تکه ی دیگر در دارالکفرها تقسیم شده است ،این
واقعیت وجود دارد و داریم می بینیم اما مشروع نیست و باید این وضع عوض شود.
اگر مسلمین بار دیگر این کشورهای متفرق و تکه تکه های جدا شده را به شهرهایی در داخل داراالسالم
واحدی تبدیل کنند از لحاظ ساکنان چیزی شبیه االن چین و هند و از لحاظ مساحت هم فعالً چیزی شبیه
شوروی می شود ،آیا مسلمین شایستگی بازگرداندن و دست یافتن به چنین واقعیت و تجربه ی از دست
رفته ای را ندارند؟ چگونه است که چنین آرزوئی می تواند برای مشرکین بودائی و کمونیست تحقق پیدا
کند اما برای مسلمین باید خیال و توهم باشد؟
بدون شک تعدد در رهبریت ،وحدت مسلمین و وحدت حاکمیت اسالمی و وحدت داراالسالم را مورد تهدید
قرار می دهد و وحدت داراالسالم و مسلمین را به خیاالت و توهم تبدیل می کند و این وظیفه ی غرباء
است که با پرهیز از تمام فرقه ها و احزاب و گروهها « فَا ْعت َِز ْل تِلكَ ال ِف َرقَ ُكلَّ َها» 83با محوریت قدرت
نظامی حکومتی یکی از «3ابزار» برتر پلی بین اتحاد و وحدت اسالمی مومنین و «داراالسالم» درست
کنند ،این پل باید درست شود حتی اگر با استخوانهای میلونها نفر مثل ما ساخته شود.
بارها و بارها جوامع مختلف مسلمین تجربه های سیاسی فاشل و رسوای حزبها و گروههای متفرق را در
دست یابی به وحدت در تاریخ خود ثبت کرده و در حال تکرار این تجربه های رسواگرایانه ی دارودسته
ی منافقین و گروههای اهل تفرق هستند .در شکل کالن آن فقط کافی است به کاریکاتوری تحت عنوان
«سازمان همکاری اسالمی» نگاه کنید یا به دسته هائی که تحت اسمهای بی مسمای «اتحادیه جهانی علمای
مسلمان» و هزاران حزب و دسته و گروه موجود در سرزمینهای مسلمان نشین نگاه کنی تا بدانی که اینها
در حال بازی با منهج و عقیده و شعور مسلمین و ابزارهای تداوم تفرق میان مسلمین هستند و بس .
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اسالم دینی است که به هللا واحد و دولتی واحد در چارچوب جغرافیائی واحد در زمین ،و دار و سرزمینی
واحد تحت عنوان داراالسالم دعوت می دهد که در آن بشریت تبدیل به امتی واحد تحت عنوان امت
اسالمی می شود.
نکته ای که در مورد رهبریت به فکرم رسید این است که در بدعت حکومتهای بدیل اضطراری اسالمی
علَى ِم ْن َهاجِ النُّب َُّوةِ وجود داشته اند :رهبر حکومت بدیل اضطراری
که قرنهاست به جای سنت ِخ َالفَةٌ َ
اسالمی ممکن است انسانی مثل عمر بن عبدالعزیز و عادل باشد یا انسانی فاجر مثل مامون و معتصم
عباسی باشد که دارای مذهب معتزلی بودند و دوران محنت را بر امثال امام احمد بن حنبل و هزاران
مسلمان دیگر تحمیل کردند و هزاران عالم را به قتل رساندند و ...اما رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می
فرمایدِ :إ َّن َّ
اج ِر  84بدرستی که هللا این دین را با مرد بدکار یارى میکند.
ّللاَ لَی َُؤ ِیهدُ َهذَا ال ِدهینَ ِب َّ
الر ُج ِل الفَ ِ
در این صورت ما انتظار نداریم رهبران حکومتهای بدیل اضطراری اسالمی هم مذهب ما باشند یا همگی
در یک سطح باشند ،یا دارای صفاتی باشند که مختص نماینده ی شورای اولی االمر مسلمین در داراالسالم
علَى ِم ْن َهاجِ النُّب َُّوةِ انتخاب شده است.
واحد تمام مسلمین جهان است که به عنوان امام و رهبر ِخ َالفَةٌ َ
وب ِإلَیْكَ
س ْب َحانَكَ اللَّ ُه َّم َو ِب َح ْمدِكَ  ،الَ ِإلَهَ ِإالَّ أ َ ْنتَ  ،أ َ ْست َ ْغ ِف ُركَ َوأَت ُ ُ
ُ
والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته
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