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

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

 زا مشورت دو به البَلغهنهج در شورا، مسئله با رابطه در اسَلم صدر حاکمان سییره درباره بحث ادامه در
 با جنگ در هم المؤمنین علیه السیَلمامیر حضیرت با خطاب بن عمر. اسی  شیده اشیاره دوم خلیفه سیو 
 َقدِ  َو : »اسیی  آمده چنین البَلغهنهج در فارس با جنگ در. مشییورت کردند روم با جنگ در هم و فارس

 هم رتمشو موضوع و کرد مشورت حضرت با« ِبَنْفِسهِ  ِلِقتاِِلْلُفْرِس  الُشُخوِص  ِفی الخطاب بن عمر اْسَتشاَرهُ 
ُرهُ  َیُکْن  َلْم  ْمَر اْل  َهذا ِإنَّ : »فرمود حضییرت. باشید رزمندگان کنار در و برود جبهه به خود که بود این  ِل َو  َنصیْ

هٍ  ِل َو  ِبَکْثَرهٍ  ِخْذِلُنهُ   چنیننای و ندارد یاران قل  و کثرت به بسییت ی باشیید خدا دین که امر این خذِلن «ِبِقلَّ
هِ  ِدیُن  ُهَو  َو . »شکستن بخورند حتما   باشند، قلیل اگر و باشد نصر حتما   باشیند، کثیر یاران اگر که نیسی   اللَّ
ِذ  ِم  َمکاُن  َو : »فرمایدمی که آنجیا «ْظَهَرُه،أ الیَّ   اْلَقیِّ

َ
ظاِم  َمکاُن  ْمرِ ِباْل  جای اه قیم، جای اه «اْلَخَرزِ  ِمَن  النِّ

هُ  َو  َیْجَمُعهُ » .کندمی وصییل یکدی ر به را هادانه که اسیی  ا  رشییته آن یانخ  آن جای اه فرمانروا، م   نای «َیضییُ
ظامُ  اْنَقَطَع  َفِإَذا» پیوندد؛می هم به و کندمی جمع را هادانه مجموعه این رشییته، َق  النِّ  این اگر «َذَهَب  َو  َتَفرَّ

 هادانه این اگر و «َبداأ ِبَحذاِفیِرهِ  َیْجَتِمْع  َلْم  ُثمَّ » شییود،می نابود هادانه و هارشییته این نظام شیید، کنده رشییته
 .بود نخواهند آوردن هم گرد و آور جمع قابلهرگز  دی ر شدند، پخش

َک : »فرماید می که آنجا تا خَلصیه   هِذهِ  ِمْن  َشَخْصَ   ِإْن  َفِإنَّ
َ
 َو  ْطراِفهاأ ِمْن  اْلَعَرُب  َعَلْیَک  اْنَتَقَضْ   ْرِض اْل

 
َ
 ها مایه هنوز که عرب عشییایر و قبایل این کنی، رها را پایتخ  و شییو  خارج مدینه از تو اگر «ْقطاِرهاأ

ی»؛ برد خواهند بین از را تو مملک  نظام و کنندمی شییور  و قیام بود، هاآن در شییر   َتَدعُ  ما َیُکوَن  َحتَّ
  ِإنَّ  .َیَدْیَک  َبْیَن  ِمّما ِإَلْیَک  َهمَّ أ ِمَناْلَعْوراِت  َ  َورأ

َ
  هذا: َیُقوُلوا َغدا ِإَلْیَک  َیْنُظُروا ِإْن  عاِجَم اْل

َ
ُل أ  َفِإَذا اْلَعَرِب  صییْ

َتَرْحُتْم  اْقَتَطْعُتُموهُ   پاشییید خواهد هم از مجموعه همه شییود، نابود مجموعه اصییل اگر برو ،تو  اگر .«اسییْ
  ذِلَک  َفَیُکوُن »

َ
دَّ أ  راراص مسلمین با جنگ در بیشیتر هاآن و شیودمی تقوی  هاآن روحیه «َعَلْیَک  ِلَکْلِبِهْم  شیَ

  ِفیَک، َطَمِعِهْم  َو » کرد. خواهند
َ
یرِ  ِمْن  َذَکْرَت  ما ّماَفأ ِلِمیَن  ِقتاِل  ِإلی اْلَقْوِم  َمسییِ  با جنگ گفتیم ما اینکه «اْلُمسییْ

 تصییر  تح  مناطق به کسییرا لشییکر .بودند کرده شییروع را جنگ هاآن و اسیی  بوده دفاعی جنگ فارس،
هَ  َفِإنَّ » کندمی اشییاره آن به حضییرت اینجا. آوردند هجوم زمان آن در اسییَلمی دول  ْبحاَنهُ  اللَّ   ُهَو  سییُ

َ
 ْکَرهُ أ

یِرِهْم   َعَلی ْقَدُر أ ُهَو  َو . »دارد کراه  ما، سییم  به هاآن هجوم این از تو از پیش متعال خدا  «ِمْنَک  ِلَمسییِ
ی ِفیما ُنقاِتُل  َنُکْن  َلْم  َفِإّنا َعَدِدِهْم  ِمْن  َذَکْرَت  ما ّماأ َو  َیْکَرُه، ما َتْغِییرِ  ما َو  ِباْلَکْثَرِه، َمضییَ رِ ِبال ُنقاِتُل  ُکّنا ِإنَّ صییْ  نَّ
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 عدد هب هم درگذشته ما دارند؛ بدان فراوانی لشکریان و اسی  زیاد بسییار هاآن عدد گفتی کهاین 1«.َواْلَمُعوَنهِ 
 ضرتح با عمر اینجا در که اس  این شیاهد. رفتیممی پیش الهی معون  و نصیرت با بلکه کردیمنمی جنگ

 بین در تو حضییور و تو رفتن که داد مشییورت او به هم حضییرت و کرد مشییورت المؤمنین علیه السییَلمامیر
 در مشورت که اس  نکته این هم اینجا در. کرد عمل مشیورت این به هم او و نیسی  مصیلح  جن اوران،

 و شده مشورت جن ی عملیات رو  در. اس  نشده مشورت جنگ اصیل در و شیده جنگ رو  و جنگ
 .اس  علیه السَلم امیرالمؤمنین شخص با مشورت اینجا، در مشورت این

 مه رومیان با جنگ رابطه درامیرالمؤمنین علیه السَلم  حضرت با عمر جناب همین را مشیورت این نظیر
 الخطاب بن عمُر  شاَوَرهُ  قد و( السَلم علیه) له کَلم من» :اسی  آمده چنین خطبهاین  در. اسی  داده انجام

 َقْد  َو : »فرمود چنینحضیرت  که کرد مشیورت حضیرت با هم رومیان جنگ در« الروم َغزو إلی الخروج فی
هُ  َتَوکَل  ْهِل  اللَّ

َ
یِن  َهَذا ِل ْترِ  َو  اْلَحْوَزةِ  ِبِإْعَزازِ  الدِّ  ینا یاران نصرت و دین این مرکز حفظ متعال خدا  «اْلَعْوَرةِ  سیَ

ِذ  َو » گرف . عهده به را دین َرُهْم  الَّ ُروَن یَ  َِل  یل  لِ قَ  ُهْم  َو  َنصییَ  َِل  َحی ْمَتِنُعوَن،یَ  َِل  َقِلیل   ُهْم  َو  َمَنَعُهْم  َو  ْنَتصییِ
 خدا . اس  ِلیموت وحّی  و زنده هنوز نمود، نصیرت یاور قل  دوران در را مسیلمین که کسیی آن «ُموُت یَ 

ْر  َمَتی ِإنَّک. »بود خواهد یاور همچنان و هسیی  او و اسیی  ِلیموت حّی  متعال ک اْلَعُدوِّ  َهَذا ِإَلی َتسییِ  ِبَنْفسییِ
ِلِمیَن  َتکْن [ یکْن ] َِل  َفُتْنکْب، َفَتْلَقُهْم  ی ُدوَن  کاِنَفة   ِلْلُمسییْ ْقصییَ

َ
در  «.َلیهِ إِ  ْرِجُعوَن یَ  َمْرِجع   َبْعَدَ   َلیَس  ِبََلِدِهْم  أ

 پشیی  برو ، خودت تو اگر: فرمایدمی او به حضییرت که اسیی  موضییوع این برا  مشییورت هم باز اینجا
 وحیر نظر از و گرفتن یاد برا  جای اهی دی ر دیدند، ا حادثه لشکریان اگر و شد خواهد خالی لشیکریان
ْهَل  َمَعهُ  اْحِفْز  َو  ِمْحَربا   َرُجَل   ِإَلیِهْم  َفاْبَعْث » .داشییتد نخواهند گرفتن پشییتیبانی

َ
یَحِة، َو  اْلَبََلِء  أ صییِ ْظَهَر  ِإْن فَ  النَّ

َ
 أ

هُ  ، َما َفَذا  اللَّ ْخَر  َتکِن  ِإْن  َو  ُتِحب 
ُ
اِس  ا  ِرْدئ کْنَ   اْل ِلِمیَن  َمَثاَبة   َو  ِللنَّ  و جن اور فرمانروا  یک 2«ِلْلُمسییْ

 هک اس  چیز  همان این شدند، پیروز اگر. ب یرد عهده به را فرماندهی و برود او که کن معین را جن جو 
 خواهی حمای  را هاآن تو و گش  خواهند بر تو سو  به خوردند شکس  برفرض هم اگر توسی  و مطلوب

 .ماند خواهد محفوظ همچنان مملک  پایتخ  و اصل و کرد

 خطاب بن عمر به المؤمنین علیه السییَلمامیر حضییرت زبان از البَلغهنهج در که اسیی  مشییورتی دو این 
 َل  قب که همصلی الله علیه و آله و سلم  اکرم رسول ها مشورت. اس  جنگ با رابطه در دو هر که شده ارائه

 رتحضیی که گفتیم و اسیی  جنگ با رابطه در مشییورت این هم اینجا. بود جنگ مسییئله با رابطه در گفتیم،

                                                           
 ۶۴۱. خطبه 1
 ۶۳۴. خطبه 2
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یه المؤمنین علامیر حضرت از که هاییمشورت .داد مشورت دوم خلیفه به چ ونه المؤمنین علیه السیَلمامیر
 .کنیممی اشاره هامشورت این از ا نمونه به ما که اس  متعدد  ها مشورت آمده تاریخ در السَلم

هِ  ِلَعْبدِ  لیه السَلمع َقاَل : »اسی  آمده چنین ۳۲۶ کلمه قصیار، کلمات در البَلغهنهج در  اِس  ْبِن  اللَّ  َو  اْلَعبَّ
اَر  َقْد  شییَ

َ
يْ ِفي ِإَلْیهِ  أ َیه ُیَواِفْق  َلْم  ٍء شییَ

ْ
 افقمو حضییرت نظر با که داد حضییرت به نظر  عباس، بن عبدالله .«َرأ

 لحاص نظر من، نظر این که کند عمل نظر  به السَلم المؤمنین علیهامیر حضرت که داشی  اصیرار او. نبود
ْن  َلَك : »فرموداو  پاسخ در حضیرت. کن عمل نظر این به و اسی 

َ
َر  َو  َعَليَّ ُتِشیَر  أ

َ
ِطْعِني َعَصْیُتَك  َفِإْن  أ

َ
. «َفأ

 .اس  حاکم مشورت مسئله برا  روشنی بسیار ضابطه این

 مگفتی.  اس حکم تثبی  از عدب حاکم مشورت کنیم،می بحث اآلن که مشورتی بیان کردیم؛ درگذشیته ما
 یحقیق شییورا  تاریخ در که دادیم توضیییح اسیی . قبیل این از داریم، اسییَلم تاریخ در ما که هاییمشییورت

ورا بوده ش عمر نفره شش شورا  مثَل   یا سقیفه که شده ادعا هرچند ایم؛نداشیته حاکم تعیین برا  یمشیورت
 نداریم. همچنین بیان شد که حاکم تعیین شورا  ما نبوده اسی . شیوراکدام هیچ این خیر؛ گفتیم اسی  اما
 اام کند. اجرا را شورایی مدیری  و شود حاکم شیورا آن خود که ندارد سیابقه تاریخ در هم حکومتی شیورا 
 دهد رارق مشورت طر  را افراد  و بیاید حکوم  تثبی  از بعد حاکم خود که شورایی یعنی حاکم، شیورا 

 شییورا  نینچ گفتیم حاکمی ، تثبی  از بعد شیورا  یعنی کنیم؛می تعبیر الحکم بعد شیورا  به آن از ما که
 .اس  بوده قبیل همین از کردیم، بیان که موارد  و دارد سابقه

 ام پیشین، ها نقل در. دهدمی نشان هم را شورا این ضابطه ،امیرالمؤمنین علیه السَلم حضرت اینجادر 
 ابطهض اینجادر  اما بود نشیده بیان رابطه کردیم، بحث که ا گذشیته ها نقل در. نکردیم تعرض ضیابطه به

ْن  َلَك » که اس  شده بیان
َ
َر  َو  َعَليَّ ُتِشیَر  أ

َ
 من ات بدهی مشورت من به و بدهی نظر که دار  را حق این تو «أ

ِطْعِني َعَصْیُتَك  َفِإْن » ،بیندیشم
َ
 .«َفأ

، کند اعَلم حاکم به را خود نظر مشورت طر  اینکه اول :داریم مطلب سه و مسیئله سیهدر این قسیم  
 خواهد بواج اطاع  گرف ، تصمیم اگر. ب یرد تصیمیم اینکه سیومو  بیندیشید و بسینجد حاکم اینکه دوم

ْیُتَك  َفِإْن » ؛شید ِطْعِني َعصیَ
َ
 اس  واجب وت بر توس ، نظر برخَل  که تصمیمی گرفتم، تصمیم اگر یعنی .«َفأ

 اصییل بر اشییاره بر عَلوه که اسیی  این شیید، عرض که طورهمین مقطع این امتیاز. کنی اطاع  من از که
 .اس  شده ارائه هم ضابطه مشورت،
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 ،دهیمی نظر چرا تو که اندن فته و اندکرده قبول را مشورت حضرت که اسی  این اصیلدر این قسیم  
َر »: گفتند و کردند تأیید را او دادن نظر بلکه

َ
یَر َعَليَّ َو أ ْن ُتشییِ

َ
 .یبده نظر که دار  را حق این تو «َلَك أ

َر » ؛اندکرده تأیید مقطع این در را نظرخواهی و دادن مشورت بنابراین،
َ
ْن ُتِشیَر َعَليَّ َو أ

َ
: اندنفرموده و «َلَك أ

 «ار . و علی تشیر ان لک لیس»

َم : »داریمهم چنین  البَلغهنهج خطبهاین  در اینجا، در َبْیَر  َو  َطْلَحةَ  ِبهِ  َکلَّ  َعَتَبا َقْد  َو  ِلْلِخََلَفةِ  َبْیَعِتهِ  َبْعَد  الز 
وَرِتِهَما َتْرِك  ِمْن [ َعَلْیهِ ] ُمورِ  ِفي اِِلْسِتَعاَنةِ  َو  َمشیُ

ُ
 کردند لهگ ایشان به یا و گرفتند ایراد حضرت بر تنها «ِبِهَما اْل

 را متن اینکه از قبل. گیردنمی کمک مملک  اداره در هاآن از چرا و کندنمی مشیییورت هاآن با چرا که
 خَلف  همسئل به نسب  که ادعاهایی و زبیر و طلحه جریان در که روایاتی و تاریخی متون سیایر از بخوانیم،
 یلشک به دانستندمی عمر نفره شش شورا  اعضیا  را خود چون نفر دو این که شیودمی اسیتفاده داشیتند،

 چهی نباید ،امیرالمؤمنین علیه السییَلم حضییرت که بودند معتقد و بوده قائل خَلف  در حقی خود برا 
 اینلذا . دهد قرار خود شییریک خَلف  در را هاآن باید و ب یرد هاآن نظر بدون و تنهاییبه را تصییمیمی
 استناد به و تاریخ دی ر قرائن به البته اس  بوده قبیل این از مشیورت کنند،می ادعا اینجادر  که هم مشیورتی

 قرار موردبحث را متن این خواهیممی و شییویم بحث آن وارد خواهیمنمی هم االبته م دارد. وجود که متونی
 .دهیم

 َنَقْمُتَما لَقْد : »فرمود جواب درهم  حضییرت ؛کندنمی مشییورت ما با چرا که کردند گَلیه حضییرت از هانآ
ُتَما َو  ِسیرا  یَ 

ْ
ْرَجأ

َ
. اس  کمی امرِ  یک در نارضایتیِِ  شما، نارضایتی این کنید،می شما که ا گَلیه این «ِثیرا  کَ  أ

َِل . »ایدداشته دور ازنظر را ب یرد انجام باید بعدا   که را چیزهایی از خیلی و -اس  نارضایتی ازنقْمَ ، مراد-
َ
 أ

  ُتْخِبَراِنی
َ
یٍء  أ  حق مدعی هاآن که دهد می نشییان متن این خود- .«َعْنهُ  َدَفْعُتکَما َحق   ِفیهِ  َلکَما کاَن  شییَ

 چه اشم که گوییدنمی من به و کنیدنمی خبر را من آیا: فرمایدمی هاآن ادعا  به پاسخ در حضرت -.اندبوده
مْ » ام؟نداده شییما به و امگرفته شییما از را حق نآ من که ایدداشییته حقی

َ
  أ

َ
ٍم  أ َثْرُت  َقسییْ

ْ
َتأ  چه «ِبهِ  َعَلیکَما اسییْ

 هکرد ازحضرت هاآن که ا گله ظاهرا   باشیم؟ داده ترجیح شیما بر را دی ران یا خود که امداده انجام تقسییمی
 یخین،ش سن  برخَل  حضرت اس . المالبی  تقسییم در که -شیودمی اسیتفاده روای  این متناز – بودند

 جامان را آن از بدتر که عثمان هم بعد و عمر هم و ابوبکر هم شیخین؛. داد انجام عادِلنه را المالبی  تقسییم
 غیر از شتربی عرب به یعنی موالی؛ بر را عربمثَل   دادند؛می ترجیح دی ر بعضی بر را مسلمین از بعضیی داد،

 یمتقسیی در تبعیضییی چنین یک. دادندمی مهاجرین غیر از بیشییتر را مهاجرین عرب، بین در. دادندمی عرب
 که ودب این هاآن ایراد. بود سلم و آله و علیه اللهصلی  اکرم رسول سین  برخَل  که دادندمی انجام المالبی 
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 چه هستیم، شیخصی  ما هسیتیم، مهاجر ما. بدهی انجام دادند،می انجام هاآن که را کار  همانتو هم باید 
 از خیلی هک اس  بوده ا گَلیه این البته کنی. یکسان کس فَلن با را ما که شیودنمی هسیتیم، چه و هسیتیم
 .داشتند امیرالمؤمنین علیه السَلم حضرت از شد درس  که ا جامعه باِل  طبقات

 -اما شییویم؛نمی متعرض نیسیی ، ما موردبحث چون حاِل- که داریم البَلغهنهج همین در جایی یک ما
 چرا دگفتن و آمدند حضرت خدم  (بودند کوفه در که ایرانیانی همین یعنی) موالی گویدمی که اسی  جالب

 خواهند،می هاآن که هرچه فعَل   حاِل !دهی؟می انجام برابر  و مساوات هاقریشی و اعراب این بین و ما بین
. نک اجرا برابر  ما بین وق آن و شییود مسییتقر شییما حکوم  کهوقتی تا بدهید کمتر ما به و بدهید هاآن به

 اِلسییَلم أهل من علیه ولی  فیمن بالجور النصییر أطلب أن أتأمرونی: »فرمودند را مضییمونی چنین حضییرت
 پیروز  به اینکه برا . آیا 1«مالهم کان ولو نجما السییماء فی نجم أم وما سییمیر به سییمر ما به أطور ِل والله

 درخشیید،می ا سییتاره که مادامی سییوگند خدا به نه. شیید نخواهد چنین هرگز کنم؟ اسییتفاده ظلم از برسییم،
 رابر ب المالبی  تقسیمکه در  داشتند اصرار حضرت که اس  نآ دهندهنشان این. کرد نخواهم چنین گاههیچ

 .گرفتندمی را ایراد این هاآن لذا و خود پیشینیان سن  برخَل  ب یرند. پیش در را

مْ : »فرمایدمی حضرت بعد
َ
ْو ] أ

َ
 [ أ

َ
َحد   ِإَلی َرَفَعهُ  َحق   أ

َ
 مظلومی را حقی چه «َعْنهُ  َضُعْفُ   اْلُمْسِلِمیَن  ِمَن  أ

مْ » ب یرم؟ نتوانستم و ب یرم را حق این و کنم اجرا من که خواسی 
َ
مْ  َجِهْلُتهُ  أ

َ
ُت  أ

ْ
ْخَطأ

َ
 طاییخ یا جهل «َباَبُه؟ أ

هِ  َو » کنید؟می گَلیه که ایددیده من از حق اجرا  در ضییع  دیدید؟ من از  َو  ة  َرْغبَ  اْلِخََلَفةِ  ِفی ِلی کاَنْ   َما اللَّ
، اْلِوَِلیةِ  ِفی َِل  کْم  َو  ِإْرَبة  ا َعَلیَها، َحَمْلُتُموِنی َو  ِإَلیَها َدَعْوُتُموِنی َلکنَّ ْ   َفَلمَّ ْفضییَ

َ
هِ ا کَتاِب  ِإَلی َنَظْرُت  ِإَلی أ  َما َو  للَّ

َع  َمَرَنا َو  َلَنا َوضییَ
َ
َبْعُتهُ  ِبهِ  ِباْلُحکِم  أ َتنَّ  َما َو  َفاتَّ ِبی اسییْ  سیین  و خدا کتاب به «َفاْقَتَدیُتهُ ( وآله علیه الله صییلی) النَّ

ْحَتْج  َفَلْم . »کردم تبعی  آن از و کرده ن اهالله صیلی الله علیه و آله و سییلم  رسیول
َ
یک ِإَلی َذِلک ِفی أ

ْ
 َِل  َو  َماَرأ

 
ْ
یَرکَما َجِهْلُتهُ  ُحکم   َوَقَع  َِل  َو  َغیِرکَما، َرأ َتشییِ سییْ

َ
ِلِمیَن  ِمَن  ِإْخَواِنی َو  َفأ  حکم اسیی ، حکمی یک اگر «.اْلُمسییْ

 ْم لَ  َذِلک کاَن  َلْو  َو . »ماندنمی باقی مشورت جا  دی ر اند وکرده بیان را آن رسولش و خدا که اسی  شیرعی
ْرَغْب 

َ
 صلی الله علیه و خدا رسول سین  در و خدا کتاب در که بود چیز  اگر بله.« َغیِرکَما َعْن  َِل  َو  َعْنکَما أ

ا َو . »نداشتم ابایی کنم، مشورت شیما غیر با یا و شیما با اینکه از من بود، نیامدهآله و سیلم  مَّ
َ
 ِمْن  اَذکْرُتَم  َما أ

                                                           
: أعط المؤمنین علیه السَلمإلیه وبذله لهم الموال والناس أصحاب دنیا قالوا لمیر. لما رأت طائفة من أصیحابه بصفین ما یفعله معاویة بمن انقطع 1

لك ما ترید عدت إلی أحسیین ما کن  علیه من العدل في الرعیة والقسییم   خَلفه وفراقه. حتی إذا اسییتتب هذا المال، وفضییل اِلشییرا  ومن تخو
لو و م في السماء نجمابالسیویة فقال: أتأمروني أن أطلب النصیر بالجور فیمن ولی  علیه من أهل اِلسَلم والله ِل أطور به ما سمر به سمیر وما أم نج

 کان مالهم.
 ٦٩، ص ٧٥بحار النوار، ج 
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ْمرِ 
َ
ْسَوِة، أ

ُ
ْمر   َذِلک َفِإنَّ  اْل

َ
ْحکْم  َلْم  أ

َ
َنا أ

َ
ی، َهو   َوِلیُتهُ  َِل  َو  رأیی به ِفیهِ  أ َنا َوَجْدُت  َبْل  ِمنِّ

َ
ْنُتَما َو  أ

َ
 وُل َرُس  ِبهِ  َجاَء  َما أ

هِ  ْحَتْج  َفَلْم  ِمْنُه، ُفِرغَ  َقْد ( وآله علیه الله صیلی) اللَّ
َ
هُ  َفَرغَ  َقْد  ِفیَما ِإَلیکَما أ ان شارح همه معموِل   «.َقْسِمهِ  ِمْن  اللَّ

 نینچ اسیی  ممکن. اندگرفته المالبی  تقسیییم در مسییاوات و برابر  معنا  به اینجا دررا  اسییوه کلمه این
 کهاین. دارد وجود اسییوه این در کنممی تقوی  بیشییتر را دوم احتمال این من که دی ر  احتمال ولی باشیید

ا َو : »فرمود حضیرت مَّ
َ
ْمرِ  ِمْن  َذکْرُتَما َما أ

َ
ْسَوِة، أ

ُ
 این: فرمایدمی کردید و مطرح شما که اس  مسئله این و «اْل

 ر ح برا  جایی دی ر و اندکرده بیانصلی الله علیه و آله و سلم  خدا رسیول خود که اسی  مطلبی مطلب،
 تر قو  احتمال. اندگرفته برابر  معنا  را آن هم ی شارحان کردم عرض چیسی ؟ اسیوه از مراد. نیسی 

 مبنا  این چون. شییخین از یعنی اسی ؛ عمر و ابوبکر از گرفتن اسیوه اسیوه، از مراد اینکه آن و دارد وجود
 چرا تو هک بود این داشتند امیرالمؤمنین علیه السیَلم حضیرت با دی ران که اختَلفی اسیاس اصیَل   و بود کار

 خود اسییوه را هاآن چرا دهی؟نمی عمل قرار شیییوه دادند، انجام و گرفتند عهده به مدیری  درها آنچه را آن
 .نیس  هم ضعیفی احتمال که اس  دی ر  احتمال این دهی؟نمی قرار

 معین متعال خدا  که اسیی  مطلبی این ب یرم؟ اسییوه هاآن از من که گوییدمی شییما فرمایدمیحضییرت 
 عمر نفره شش شورا  در حضرت که اسی  مطلبی همان این. چیسی  که فرموده را آن حکم و اسی  کرده

 سیین  و داخ کتاب براما  کنند بیع  تو با تا بیا :گف  نعبدالرحم وقتی ؛فرمود عو  بن نعبدالرحم به هم
 شیخین، سن  اما آر ؛ خدا، رسول سن  و خدا کتاب در: فرمود حضرت ،با  شیخین سیره و خدا رسول

 نفر دو آن از گرفتن اسوه اسیوه، از مراد که رودمی اقو  احتمال ؛اسی  بوده همین سیر بر دعوا اصیل. خیر
ْمر   َذِلک َفِإنَّ : »فرمود حضرت که باشد

َ
ْحکْم  َلْم  أ

َ
َنا أ

َ
لله صلی ا خدا رسول و خدا سن  من اینکه «رأیی به ِفیهِ  أ

َنا َوَجْدُت  َبْل » نیس  کردن عمل خود رأ  بهمصداق  گیرممی پیش در راعلیه و آله و سلم 
َ
ْنُتَما َو  أ

َ
 هِ بِ  َجاَء  َما أ

وُل  هِ  َرسییُ ْحَتْج  َفَلْم  ِمْنُه، ُفِرغَ  َقْد ( وآله علیه الله صییلی) اللَّ
َ
هُ  َفَرغَ  َقْد  ِفیَما ِإَلیکَما أ ِمهِ  ِمْن  اللَّ ی َو  َقسییْ ْمضییَ

َ
 یهِ فِ  أ

هِ  َو  َلکَما َفَلیَس  ُحکَمُه،  .شییما از غیر نه و شییما نه ندارد؛ گله جا  .«ُعْتَبی َهَذا ِفی ِلَغیِرکَما َِل  َو  ِعْنِد  اللَّ
 عملصیلی الله علیه و آله و سلم  خدا رسیول سین  و خدا کتاب به چرا که کند گله من از ندارد حق کسیی

 که  اس آنجایی در مشورت س ؛کجا شورا جا  اینکه بر دارد تأکید حضرت فرمایش از بخش این. کنممی
 .باشد نکرده معین را تکلی  خدا و نشیده معینصیلی الله علیه و آله و سیلم  خدا رسیول حکم و خدا حکم
 و ردهک معین را تکلی  خدا که آنجایی وگرنه دارد؛ مشورت جا  اسی ، نکرده معین را تکلی  خدا که جایی

 .نیس  مشورت جا  دی ر اس  کرده الزام را مطلبی

 سلم و آله و محمدعلی الله صلی و


