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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

ُهْم َتْرِییُع َشيْ»اسال  هه حرر  ررمور   آمده البَلغهنهجعلیه السالَل  رر  امیرالمؤمنین از ُه ََل َیُررُّ ََل َو ِإنَّ
َ
ٍء أ

ُه ََل َیْنَفُعُكْم َبْعَد َتْریِ  ِمْن ُرْنَیاُهْم َبْعَد ِحْفِظُكْم  ََل َو ِإنَّ
َ
ْمِر ُرْنَیاهُ یِع ِریِنُكْم َشيَْقاِئَمَة ِریِنُكْم أ

َ
 1«مٌء َحاَرْظُتْم َعَلْیِه ِمْن أ

ید خ آنچهرا حفظ هنید هیچ آسیبی به شما از  تانرارر هه اگر رین تأهیداز خطبه  هحرر  رر این قطع وف رار
هه به  رنیایی هم آناگر برای حفظ رنیای خور از رینتان بگذرید  سوآن. از نخواهد رسید رشالوضالایع  یتاناز رنیا
 به سور شما نخواهد بور. آوریدمیرس  

 ونانآببرای  نه ندهررانقَلب، مرر  ما، حوزه ما، مرجعی  ما برای حفظ رین و عز  مسالاللمین قیا   آغازاز 
شالالالهدا  هایخانوارهبرای حفظ رین بور هاله  باله این مقالدار مقالاومال  هرریم. تالاهنونو برای همین بور هاله مالا 

ما خراب شالالد اما  هایخانه ،ر را رر راه اسالالَل  ردا هررند. برای حفظ رین بور هه ما رالالبر هرریمخو هایبهترین
و هشالال  سالالاگ جنم تحمیلی را بر ما وارر  ندشالالد ورحمله رین خور را از رسالال  نداریم. به ما از ررون و بیرون

 و خدا ما را پیروز هرر. برنداشتیمرا بر ما تحمیل هررند اما ما رس  از رین خور  هاتحریمهررند، 

ْعَلْوَن ِإْن ُهْنُتْم ُمْؤِمنیَن   »ررمور ایآیه هریم ررن قرآرر  خدواند متعاگ
َ
ْنُتُم اْْل

َ
برتری ازان شماس  به شرطی  2«أ
ْهَل اْلُقری»  ررمایدمیهم اینكاله ایمالان خور را حفظ هنیالد. رر جالای ریگر 

َ
نَّ أ

َ
َقْوا  َو َلْو أ َلَفَتْحنا َعَلْیِهْم آَمُنوا َو اتَّ

َخْذناُهْم ِبما هاُنوا َیْكِسُبوَن 
َ
ُبوا َرأ ِِ َو لِكْن َهذَّ ْر

َ
ماِء َو اْْل پیشه هنند خدا  ، تقواهاآباری اگر مررِ   3«َبَرهاٍ  ِمَن السالَّ

ه و نتیج رگذارمیواها را به هار خور ناما اگر پش  هنند خدا هم آ هندمیها باز نبرها  آسمان و زمین را برای آ
 هار خور را ررو خواهند هرر.

وِلِه َو ِلْلُمْؤِمنیَن »  ررمایدمیرر جای ریگر  ُة َو ِلَرسالالُ ِه اْلِعزَّ ِر اْلُمناِرقیَن »ررماید  میرر جای ریگر و  4«َو ِللَّ َبشالالِّ
وَن ِعْنَدهُ  ُِ  َیْبَت

َ
ْوِلیاَء ِمْن ُروِن اْلُمْؤِمنیَن أ

َ
ُذوَن اْلكالاِرریَن أ خالِ ذیَن َیتَّ لیمالَا َّ الالَّ

َ
ذابالَا أ نَّ َلُهْم عالَ

َ
أ ِه بالِ َة ِللَّ نَّ اْلِعزَّ ِِ َة َر

ُم اْلِعزَّ
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َ
ْنُتُم اْْل

َ
 َو َل َتِهُنوا َو َل َتْحَزُنوا َو أ

 29. اْلعراف  3
َعزُّ  َلُیْخِرَجنَّ  اْلَمدیَنةِ  ِإَلی َرَجْعنا َلِئْن  َیُقوُلوَن   8ن  المنارقو. 4

َ
َذگَّ  ِمْنَها اْْل

َ
هِ  َو  اْْل ةُ  ِللَّ  َیْعَلُموَن  َل اْلُمناِرقیَن  لِكنَّ  َو  ِلْلُمْؤِمنیَن  َو  ِلَرُسوِلهِ  َو  اْلِعزَّ
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صار خوب یک اقت د و یا بهرنیایی برسن به یک بهرهیا قو  برسند هه به خاطر اینكه به عز  و  هاییآن 5«َجمیعاَ 
نه رر رنیا  این اررار و امتیاز رهند،باشند به رشمن امتیاز بدهند و به ا و حاضررسال  پیدا هنند به رشن پناه ببرند 

 را. آخر و هم  رهندمیهم رنیا را از رس   رارند؛ به عبارتی آخرتیو نه  رسندمی آنبه 

از  توانستیم بعد مثَلَ ی خدا ربر هرریم عز  نصیب ما شد ؛ هر هجا براایمههررالهی را امتحان  هایوعدهما 
هر هجا برای خاطر اینكه بتوانیم به اما . آوررروی ما جنم شالهرهای خور را بسازیم و برها  به سوی مملك  

 بررارتعارفرنیا برسالیم و رنیای خور را نگه راریم از رین خور رسال  برراشالتیم، ذل  نصیب ما شد. این مسائل 
گاهی. برجا  یک تجربه بسالیار روشن و ایمهررهو تجربه  دهریرا با چشالم  هاآنو ما  اندحقایقو  نیسال   خشب آ
مگر ما برای این  !وضع ما بعد از برجا  بدتر از قبل از برجا  نشد؟ آیا؟ آمداز برجا  چه چیزی به رسال   اسال ؛

 به رس را برراشالته شالور، اما چه چیزی  هاتحریم شالده واقتصالاری ما خوب  وضالعبه سالرا  برجا  نررتیم هه 
ا خشک شد؟ جز اینكه م هایرریاچهو  هاآببر ما بیشالتر شد؟ جز اینكه  هاو رشالار هاتحریمآورریم؟ جز اینكه 

تجربه نكرریم؟ ارر را این مو آیا ن بر ما بخل ورزید؟سماگ ما خشالک شالد؟ جز اینكه باران از آبزر هایرورخانه
َخْذناُهْم ِبما هاُنوا َیْكِسُبوَن » آیا این

َ
 نشد؟!برای ما ایجار  «َرأ

د و به نهه رریب شیطان را نخور -گذاریممیاحترا   هاآنهه به همه - هنیممیما به مسالئولین محتر  تورالیه 
باهی نداشته باشند،  شورمیرا امرالا هنند و اگر نكررند چه  fatfاز اینكه  الهی باور هنند. هایوعده و خدارین 

د هه نظر مقا  ببینن بیند احكا  الهی چه اقترایی رارر.و ب هندمی چیزی را اقترالابلكه ببینند هه عز  مل  چه 
ی حرر چه نظری رارند.بزرگ ما  مراجع، ببینند هنندمی هاییتورالالالیهچه و  چه نظر العالیمدظلهمعظم رهبری 

این حرف خداس  و نباید با حرف خدا بازی هنند  زنندمییر مراجع هه مقا  معظم رهبری این مرجع بزرگ و سا
 را سبک بشمارند. آنو 

یر بار ؛ یقین بدانرهیممیو هشالدار  هنیممی تورالیهما  ای ررتند و اگر رس  و پ بارذل  تعهدهایند هه اگر ز
به  ین مل رررا همستند ب یابی به یک منابع تخیلی اسال رسال منظور به هه رقط و رقط  تعهدهاییمل  ما را با 

بدانند هه  دیاگر رر ركر رین هست خورتان باشید. آیندهرر ركر  یدد هرر. اگر رر ركر رین نیسالتها پشال  خواهآن
 خواهد.نمیها آنرین جز عز  را برای 

                                                           
 312و  318. النساء  5



 5991مهر ماه  51                                                  فقه نظام سیاسی، مدرسه دارالشفاء                                                            9جلسه 

 

و هید هاررین و  هندمیرا همک  هاآنپالای رین خالدا بیالاسالالالتنالد، خواهند رید هه خداوند متعاگ چگونه اگر 
 .رساندنخواهد  هاآنبه  آسیبیرشمنان هیچ  هاینقشه

بر اینكه بدانند خدای متعاگ همراه این مل  و مرر  اسالالال ؛ این مرر  رین را  هنیممی تأهیدراریم و  تأهیدمالا 
پس رریب اقوای شالالیطان را  ،خواهندمیرا  هاارزش، عدگ و پایبندی به خواهندمین را ، ایمان و قرآخواهندمی

اوند خد دگوش به حرف رشالالمن ندارن ایسالالتارند و حرف خدا و پیامبرد هه اگر پای رین و یقین بدانن نخوررند و
رر نهای  را از هید و نقشه رشمن رر امان خواهد راش .  هاآنررع خواهد هرر و  هاآنمتعاگ هید رشالمنان را از 

 .هندمینازگ  هاآنبرها  خور را بر هم 

و  حوزوی هایبح هرریم و باید محور همه  تأهید رقه نظا  سالالیاسالالی یكی از مسالالائلی هه ما رر همین بح 
معارف رینی ما باشد این اس  هه ما ایمان به ررمانروایی خدا راشته باشیم؛ هار رس  اوس  و او ررمانرواس ، 

، اوس  هه زندگی رهدمی آخر ، اوسال  هه رنیا و رهدمیاوسال  هه عز   چیز رر رسال  اوسال .همهررمان 
نه  هندمیررمانروایی خداوند متعاگ . بدانیم هه رهدمی، اوسالالال  هه وحد  و قدر  و شالالالوه  رهدمیخوش 

ررمانروای جهان، ررمانروای همین  ررمانروای رنیا نیسالالتند بلكه هاایننه چین و نه روسالالیه.  ،نه اروپا ،مریكاآ
 را یاری هاآناو باشالالند عز  راره و  برررماناوند متعاگ اسالال  و خداوند متعاگ به هسالالانی هه رنیا تنها و تنها خد

ن آ بریررمانمشرو  به  اوند متعاگ اس ؛خد بریررمان. یاری خدا و عز  و نصالر  الهی مشرو  به هنندمی
ُهمَّ ماِلَك اْلُمْلِك ُتْؤِتي الْ »راحب قدر  ارلی اس ؛  ررمانروای و ْن َتشاُء ُقِل اللَّ ُمْلَك َمْن َتشاُء َو َتْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ

َك َعلی يْ َو ُتِعزُّ َمْن َتشالالاُء َو ُتِذگُّ َمْن َتشالالاُء ِبَیِدَل اْلَخْیُر ِإنَّ هاَر ِري ُهلِّ شالالَ هاِر َو ُتوِلُج النَّ ْیَل ِري النَّ ٍء َقدیٌر َّ ُتوِلُج اللَّ
ُُ اْلَحيَّ ِمَن اْلَم  ِل َو ُتْخِر یالْ ْیِر ِحسالالالاٍب اللَّ َِ َ  ِمَن اْلَحيِّ َو َتْرُزُ  َمْن َتشالالالاُء ِب ُُ اْلَمیالِّ ِ  َو ُتْخِر را  هاآیهمگر این  6«یالِّ

َه َیْجَعْل َلُه َمْخَرجاَ » هه را نخواندیم آیهنخوانالدیم! مگر این  ِق اللَّ ُب َو َمْن َّ  َو َمْن َیتَّ َو َیْرُزْقُه ِمْن َحْیُ  َل َیْحَتسالالالِ
ْل َعَلی ُه ِلُكلِّ َشيْ َیَتَوهَّ ْمِرِه َقْد َجَعَل اللَّ

َ
ُُ أ َه باِل ُبُه ِإنَّ اللَّ ِه َرُهَو َحسالْ . ربر راشته باشید و بر سر معیارها 7«ٍء َقْدراَ اللَّ

باشید،  بر سر ررمایشا  مقا  معظم رهبریو های خور بیاسالتید، سر اهداف شهدا و اهداف اما  راحل و ارزش
 .تا پیروزی ازان شما شور

ه ب تا مقا  معظم رهبری ناچار آورریمرشالالالار  ا مقا  معظم رهبری را قانع هرریم یعنیاینكه یک عده بگویند م
ی و حرر  رید هه اگر تحكیم ندآوررعلیه السَل  رشار  امیرالمؤمنینبرخی از لشالكریان مدارا با ما شالد. اینكه 

                                                           
 97و  99عمران  . آگ6
 1و  9. الطَل   7



 5991مهر ماه  51                                                  فقه نظام سیاسی، مدرسه دارالشفاء                                                            9جلسه 

 

یه لع امیرالمؤمنیننیسالال  هه  به معنای آن د؛خواهد پاشالالیشالالیرازه لشالالكر از هم قبوگ نكند  گویدمی هاآنرا هه 
ط را نپذیرر شرای آنو اگر رهبر جامعه  آمدمیهه شرایطی پیش  بینندمیوقتی  اما السالَل  راضی به این تحكیم بور

بر پیامعلیه السَل  . هارون آیدمی، رهبر به ناچار از باب مدارا هوتاه پاشالدمیو مدارا نكند شالیرازه لشالكر از هم 
ي»و ررمور   آمدهوتاه  اسرائیلبنی پرسالتیگوسالالهالهی رر برابر  ْن  َخشیُ   ِإنِّ

َ
ْقَ   َتُقوَگ  أ  َلْم  َو  ِإْسرائیَل  َبني َبْیَن  َررَّ

رر. بله سالالكو  ه هاآن پرسالالتیب حفظ هند حتی رر برابر  را اسالالرائیلبنیبرای اینكه وحد  بین  8«َقْولي َتْرُقْب 
 هنند؛ وقتیاجتماعی را تحمل می قدرتمندانهه رشالالالار برخی از  شالالالورمیرهبران الهی و رقهالای عالارگ ما گاه 

ار وضالالع اقتصالال راریمنمیبگویند هه اگر ما تن به برجا   خواهندمیهنند،  جوسالالازی خواهندمی هاآنهه  بینندمی
ن اس  هه رهبر قبوگ نكرره وضالع اقتصالاری بد اس  برای آاگر  و بعد هم بگویند مرر  خوررمیبه هم  مملك 

را قبوگ نكرر برای همین به این  fatfببیند هه رهبر  روباره اتفاقی ارتار بگوید  اگر بیاید ههاسال ، شرایطی پیش 
 شكل شد.

ی شرایط .هنید و رهبر را رر برابر عمل انجا  شده قرار رهیم جوسازیخواهید شالرایط به وجور بیاورید و می
َلشی تبپذیرر و یا شاهد م ه مصاللح  نیس  راپیش بیاورید هه امر رهبر بین رو چیز باشالد؛ یا باید یک امری ه

رر اینجا طبیعی اس  هه از باب مدارا همه رهبران الهی برای حفظ وحد   شالدن وحد  جامعه اسَلمی باشد!
 قرار رهیم؟! سرنوشتی. اما ما چرا باید رهبر را برابر چنین آیندمیهوتاه 

 گوییم هه شما همیشه نماینده نخواهید بور وو نمایندگان مجلس شالورای اسالَلمی می اندرهارانرسال  ما به
ید.شور، اقََل سابقه خوبی برشور، مجلس هم عوِ میرنیا عوِ می  هاری ای خور رر انقَلب به جای بگذار

بین مرر  منفور شالالوید و رر تاریل لكه ننگی رر رره ند، بلكه خدای ناهنآینده مرر  شالالما را منزوی هرر هه  نكنید
 برای شما ثب  شور.

امیدواریم چنین نباشالد. انتظار ما از نمایندگان مجلس شورای اسَلمی و همه نمایندگان این اس  هه به پیا  
یش پ وارر هنند و شالالالرایطی را ی تحمیلمقا  معظم رهبری از راه تسالالاللیم عمل هنند نه اینكه بر مقا  معظم رهبر

كل ش آنبه آن هم تن به رلح به معاویه علیه السالَل  بیاورر هه مقا  معظم رهبری ناچار شالور مانند اما  مجتبی 
تعهد تن رار؟ او اما   آنچرا اما  مجتبی علیه السالالالَل  به هه رالالاللح نبور بلكه تعهد بور.  ن چیزیآ رهالد. حالاگ

به رلیل اینكه این یاران، یاران سس  عنصری  ؛رورتعهد تن ندهد رین از رسال  می آنمعصالو  بور و رید اگر به 
ر  باشیم. حرعجل الله تعالی ررجه الشریف هسالتند. هاری نكنیم هه یاران سالسال  عنصالری برای اما  زمان 

                                                           
ُخْذ ِبِلْحَیتي قاَگ  24. طه  8

ْ
 َّ َل َتأ

ُ
سي َیا ْبَن أ

ْ
ْقَ  َبْیَن َبني َو َل ِبَرأ ْن َتُقوَگ َررَّ

َ
ي َخشیُ  أ  ِإْسرائیَل َو َلْم َتْرُقْب َقْولي ِإنِّ
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ُه »ررماید  می ایشان خواندیم این ررمایشی هه ازرر آخر امیرالمومینن علیه السالَل   َخَذ اللَّ
َ
ْم ِإَلی ِبُقُلوِبَنا َو ُقُلوِبكُ أ

ْبر اُهُم الصالالالَّ ا َو ِإیَّ ْلَهَمنالَ
َ
ُه ِبُقُلوِبَنا َو ُقُلوِبُكْم ِإَلی اْلَحقِّ َو »هنیم  ما هم همین تورالالالیه را بیان می«. اْلَحقِّ َو أ َخَذ اللَّ

َ
أ

ْبر اُهُم الصَّ ْلَهَمَنا َو ِإیَّ
َ
 «.أ

ر ا  سالیاسی اسَل  قابل تعده ررمانروایی سالیاسالی رر نظه شالوریماسالتفاره  هاآنبح  رر روایاتی بور هه از 
علیه  نیرالمؤمنیامررمایش  نآ قبلروای  رر ررمانروا راشته باشیم.  چند تاما  و به این شالكل نیسال  ههنیسال  

علیه السالالَل  را نقل  نیرالمؤمنیامرا بیان هرریم؛ بخش ریگری از ررمایشالالا  حرالالر   البَلغهنهجاز السالالَل  
ْعَلُمُهم  »دیررمایم. حرالالالر  چنین میهنیم

َ
ْقَواُهْم َعَلْیِه َو أ

َ
ْمِر أ

َ
اِس ِبَهَذا اْْل َحقَّ النَّ

َ
اُس ِإنَّ أ َها النَّ یُّ

َ
ِه ِریِه  أ ْمِر اللَّ

َ
ِبأ

َب َشاِغٌب اْسُتْعِتَب رَ  َِ ْن شالَ ِِ َبی ُقوِتلَر
َ
ْن أ سی اس  ه نآ ییررمانروامرر  به مسئله  نیرارترحق  هه مرر  بدانید« ِِ

یعنی رر همین امر  نآ ررو باله امر و ررمالان خالالدا  درر مالدیریال  و ررمالانروایی امور بالاشالالالهاله اقوای از ریگران 
ُتْعِتَب »ررمانروایی اعلم باشالد. بعد  اِغٌب اسالْ َب شالَ َِ ْن شالَ ِِ هسانی بخواهند نظم را بر هم بزنند و از ررمان اگر « َر

رراخواند  آرامشرا به تسلیم و  هاآنررمانروا سالرپیچی هنند و مشاغبه پیدا هنند و نظم جامعه را بر هم بزنند باید 
اِغٌب اْسُتْعِتَب ». وارار هرر و به پذیرش ررمان َب شالَ َِ ْن شالَ ِِ . نندهیمبه عذرخواهی وارار ، استعتب یعنی او را «َر

َبی»
َ
ْن أ ِِ ا تسالاللیم ت هنندیمبا او جنم « قوتل»، ررندارنظم برنگشالال  و به نظم تن  اگر بهاگر تسالاللیم نشالالد و  «َر
 شور.

ِبیٌل » اِس مَما  َرَما ِإَلی َذِلَك سالَ ُة النَّ َرَها َعامَّ ی َیْحرالُ َماَمُة ََل َتْنَعِقُد َحتَّ ه اگر بنا باشد ه« َو َلَعْمِري َلِئْن َهاَنِ  اْْلِ
ن ای هه شالالالوریممعلو   .نشالالالور ررمانرواررمانروا  آننكنند،  نظراتفا تالا هماله مرر  بر ررمانروایی یک ررمانروا 

ْهُلَها َیْحُكُموَن » .شالالوریمشالالكل نخواهد گرر  و این اتفا  برای همه مرر  حارالالل  گاهچیهررمانروایی 
َ
َو َلِكْن أ

تفسالالیر هرریم هه مرار از اهل امام   قبَلَ ما این را –ه اهل امام  هسالالتند ه یهسالالانلكن « َعَلی َمْن َغاَب َعْنَها
ْهُلَها َیْحُكُموَن َعَلی َمْن َغاَب َعْنَها» هاآن -چیسالال 

َ
بر نظر  شالالوریم، نظری اسالال  هه حاهم هاآننظر « َو َلِكْن أ

 .اندنبورهبه این قدر  سیاسی  یرهشكلهه رر موقعی   ییهاآن

ْن َیْخَتار»
َ
اِئِب أ َِ ْن َیْرِجَع َو ََل ِلْل

َ
اِهِد أ و امر امام  را قبوگ هرر،  آمدهسالالی هه شالالاهد بور و  آن« ُثمَّ َلْیَس ِللشالالَّ

 هسی آن .ه اسال رار یرأتعهد راره و  واند برگرر. قبوگ هرره وتمیررمانروا را قبوگ هرر، ریگر نررمانروایی  یعنی
 ریگر حق ندارر هه برای خور یک گزینش ریگری راشته باشد. هم هه نبوره و غائب بوره اس 

َب َشاِغٌب اْسُتْعِتَب »محل بح  ماس ؛ یكی از این ررمایش رو مقطع  َِ ْن َش ِِ َبی َر
َ
ْن أ ِِ  نكهیدازابعاگر « قوِتل َر

معلو   قسالالالم لذا از این . ها جنگیدید با آنبخواهد نظم را بر هم بزند، با اگر هندیمامالامی رر جالامعاله امام  
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 هه جایی ریگر برو و ندیگویمهه جایی برای تعدر امام  و ررمانروایی وجور ندارر و اَل اگر بور به او  شالالالوریم
ْن َیْخَتار» یعنیمقطع رو ؛  مخصالوراَ امام  هند. 

َ
اِئِب أ َِ شره  نكرر حق  موضوعآن هسی هه رر این  9«َو ََل ِلْل

را انتخاب هند. این موارر قاعده هلی نظا  سالالیاسالالی اسالالَلمی اسالال . هسی  یندارر برای جای ریگر، اما  ریگر
گزینش ریگری هند، هسالی هه رر این گزینش شالره  نكرره اسال  و بگوید حاَل هه من شره   تواندینمریگر 
پس بگوید برو  یک گزینه ریگری را انتخاب هنند. این رریح رر این اس  هه ما رر نظا  سیاسی اسَل   ا نكرره

واحد  ی بایدررمانده هندیم دییتأاین اس  و  رهندهنشالان مقطع از روای  هم نیازاپسدر ررمانروایی نداریم. تع
 باشد.

یک ررمانروا و یک ررمانده  خواهندیم، حاَل اندنكررهرر انتخاب این ررمانروا شالالالره   ارالالالَلَ یک جمعی 
ید  ررمامی حرر  اما یک ررمانده ریگری را انتخاب هنند خواهندیمانتخاب هنند. مرر  شالا  یا مصر را ریگر 

ْن َیْخَتار»
َ
اِئِب أ َِ ؛ ا ررهنكاین ررمانروا را انتخاب  ارالالَلَ  هه اگر تعدر ررمانروایی جایز اسالال ، حاگ منی«. َو ََل ِلْل

، چرا  اندارهمن هه به این ررمانروا تعهد  ؟انروایی را برای خور انتخاب هنندباید حق راشالالالته باشالالالم هه یک ررم
مانروای ریگری را انتخاب هنم؟ چرا نشالور یک جمع ریگری رور هم جمع شوند و یک ررمانروایی نتوانم یک رر

ْن َیْخَتار» ررماید و می ب هنند. اما روای  خیلی رریح اس را انتخا
َ
اِئِب أ َِ  «.َو ََل ِلْل

می هَل آورربح   نیابر به عنوان شالالاهد  توانیممؤمنین علیه السالالَل  ررمایش ریگری هه از حرالالر  امیرال
و رر  رپیشنهار هررند هه خوب اس  به جبهه برو عمر بن خطاببه اسال . آمده  البَلغهنهج آن هم رراسال  هه 

مشور   علیه السَل  امیرالمؤمنینبا حرر   تقوی  روحیه پیدا هنند. او هم انیلشالكرتا  دحرالور پیدا هن آنجا
 هاآن هرگاهتو رر همین جا باشی و به مصلح  نیس  و خوب اس   هه ررمورند اجماَلَ هرر. حرر  رر جواب 

تا  شوریم هانآاین هار بیشتر باع  تقوی   زیرا نیروی مدری بفرستی هاآنبتوانی برای  ند،احتیاُ به نیرو راشت
ِم  َمَكاُن »اسالال    آمدهبروی. رر میان ررمایشالالا  ایشالالان این جمله  آنجابه   اینكه خور َظاِ   باْلمر اْلَقیِّ َمَكاُن النِّ
 و وندندیپیمرا به هم  هامهره ههاس   یارشالتهجایگاهی اسال  هه  آنو ررمانروا  باْلمرم یجایگاه ق «ِمَن اْلَخَرزِ 

 نآ جمعو خرز  اس یک مهره  به معنایخرزة . شالوندیم وسالتهیپهمبهنل  آنبه وسالیله  هاآننخی اسال  هه  آن
ِم  َمَكاُن »اسالال .  َ  اْلَخَرُز َو َذَهَب ُثمَّ َلْم  باْلمر اْلَقیِّ َظاُ  َتَفرَّ ِن اْنَقَطَع النِّ ِِ ُه َر

مُّ َظاِ  ِمَن اْلَخَرِز َیْجَمُعُه َو َیرالالُ  َمَكاُن النِّ
َبداَ 

َ
را به هم پیوند  هامهرهرشالالته اسالال  هه مجموعه  نآ گاهیجا ررمانرواو  جایگاه قیم باْلمر 10«َیْجَتِمْع ِبَحَذاِریِرِه أ

بریده شالالالد، ریگر  هامهره. اگر این رشالالالته نظم این مجموعه به این هندیمرا جمع و ملز   هامهرهو همه  رهدیم
                                                           

 371، خطبه 948. نهج البَلغة )للصبحي رالح(، ص  9
 349، خطبه 901. نهج البَلغة )للصبحي رالح(، ص  10
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َظا ُ » جمع هرر؛ و آورررا گرر هم  مهرهالااین  توانینم ِن اْنَقَطَع النِّ ِِ
َ  اْلَخَرُز َو َذَهَب ُثمَّ َلْم َیْجَتِمْع ِبَحَذاِریِرِه  رالَ َتَفرَّ

َبداَ 
َ
 ، همههاس مهرههمه  جایگاه جمع و ضِم  یبرررمانهه جایگاه رهبر و  میهنیملذا از این روای  اسالتفاره «. أ

هه همه  یارشالالتهباید رر یک جا جمع شالالوند و باید جایگاه ررمانروایی جایگاهی باشالالد هه مانند نل و  هامهره
 را به هم متصل هند.  هارانه، همه هندیمهم متصل  را به هارانه

م و نظم منقس شدهبه وسیله تعدر رهبری، متعدر  خورخوربه هارانهشالور این  متعدرلذا اگر بنا باشالد رهبری 
هه جایگاه ررمانروایی رر نظا   میهنیمجمع و ضالالم حارالالل نخواهد شالالد. ما از این بیان اسالالتفاره  و شالالوندیم

 همه رر یک هامهرهها رر یک رشته اس . بنابراین اگر بنا باشد این ضم و جمع همه مهره سیاسی اسَل  جایگاه
ه نظا  ب یکاین اررار همه باید رر  -ا اشالاره به اررار جامعه اسالَلمی اس .ههه مهره-رشالته به هم پیوند ببندند 

   اس  هه او ررمانرواس . باْلمروابسته به قیم  رر یک نظا  هاآن یوستگیپهمبهد و این هم پیوند بخوررن

هه ررمانروایی جامعه اسالالَلمی به رلیل اینكه نقش ایجار پیوند  شالالوریماز مجموعه این روایا  اسالتفاره  پس
جامعه اسالالالَلمی رر یک پیوند به هم بپیوندر و این  یهامهرههمه  ههییازآنجاو  هندیمرا ایفا  هالاهمهربین هماله 

 یک پیوستگی را ایجار هند. لذا مدلوگ التزامی این پیوند این اس  هاآنپیوستگی وابسته به این اس  هه رهبری 
واحد باشالالد و باید مرهزی  ررمانروایی رر جامعه اسالالَلمی حفظ شالالور و مرهزی  باید واحد  باْلمرهه باید قیم 
 رر یک پیوند میسور نخواهد شد. هاآنبا تعدر مرهزی  هه جمع همه باشد و اَل 

مسلم رر رحیح خور از ابی سعید خدری رحابی رسوگ الله را  -باشد بح  آن رر جلساله بعد–روای  پنجم 
تلوا إذا بویع لخلیفتین، راق راللی الله علیه و سلمقاگ رسالوگ الله »  هندیمراللی الله علیه و آله و ساللم روای  

 11«اآلخر منهما

د و او را هشالال . این روای  هم یرومی جنگ آنلذا باید با  شالالورینماگر مرر  با رو خلیفه بیع  هررند، روتا 
به رلیل اینكه رر روایا   هرحاگبهنص رر واحالد بورن ولی امر رارر. البتاله مالا هاری به سالالالند روای  نداریم اما 

. این مجموعه هنندیم دییتأرا  نآ ههو همچنین ارلاله ریگری  راررهم ریگری  دا یالمؤریگری هاله بحال  شالالالد 
 رَلل  رارر هه تعدر ررمانروایی رر نظا  سیاسی اسَل  وجور ندارر.

 و رلی الله علی محمد و آله و سلم
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