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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

 هگذشتدر جلسه  را روایات این از تعدادی. بود سون  اهل منابع در شوورا به مربوط روایات درباره بحث
 .شد مطرح روای  چهار. کردیم بحث

 هک شدهنقل سلم و آله و علیه اللهصلی خدا رسول از که اسو  شوده روای  بیهقی سونن از پنجم، روای 
 .نیس  نیازبی مشورت از مردی هیچ.« َمشَوَرةٍ  َعن َرُجل   َیسَتغنی ما: »فرمود

 جمله چون دارد؛ وجوب بر دالل نه . رساندنمیرا  مشورت محبوبیِ   و رجحان از بیش هم روای  این 
 از وم حکمسئله امر  گفتیم اینکه به توجه با .دارد حکوم  خصوص در مسئله بر دالل  نه و اسو  خبری
 رنظ به .باشد داشته شخصی و خصوصی مسائل در ظهور هم شاید و اس  عنه مفروغ متعال، خدای سووی

 از کسهیچ اینکه 1.«َمشَوَرةٍ  َعن َرُجل   َیسَتغنی ما» ؛دارند شوخصی مسوائل به نظر بیشوتر روایات، رسودمی
 هک فردی این خودِ  به مربوط مسائل و شوخصوی درمسوایل که دارد این در ظهور نیسو ، نیازیبی مشوورت

 میمتص آن درباره باید خدا که مسائلی اما نیس . مشوورت از مسوتغنی بگیرد، تصومیم اشدرباره خواهدمی
 شووورتم از نیازبی بگیرد، تصوومیم هاآن درباره باید خود آنچه در کسوویهیچ یعنی شووود؛نمی شووامل را بگیرد

  جه آن متعرض روای  این اس ، متعال خدای به مربوط چیز چهو  او به مربوط چیز چه اینکه اما نیس .
 از نیازبی و کند مشووورت آن در که اسوو  نیاز اوسوو ، خود به مربوط آنچه که دارد ظهور این در و نیسوو 

 .نیس  مشورت

 و هعلی اللهصلی خدا رسول از. شودمی نقلاالیمان  شعب در بیهقی از که اس  روایتی هم شوشوم روای 
 کسی اگر 2.«األمور ألرشد هدی قضوی  و فیه فشواور أمرا أراد من: »فرمود کهاسو   شوده نقل سولم و آله

 این. دش خواهد هدای  هاراه بهترین به کند حکم و بگیرد تصمیم بعد و کندرا  مشورت بهترین امری درباره
 آنچه. اسوو  انسووان خود به مربوط که دارد امری در ظهور -گفتیم قبل روای  در که طورهمان-هم  روای 

                                                           
 کس از مشورت بی نیاز نیس . یچه ما َیسَتغنی َرُجل  َعن َمشَوَرٍة.. 1

 7361ح  ،نهج الفصاحة
گیرد، برای آن مشورت کند و سپس انجام دهد تا به هر کس تصومیم به اجرای کاری می. من أراد أمرا فشواور فیه و قضوی  هدی ألرشود األمور .2

 یابد.بهترین راه دس  
 71، ص 3ج در المنثور، 
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 اما شود؛می هدای  هاراه بهترین به بگیرد تصومیم مشوورت از پس اگر بگیرد، تصومیم آن درباره باید انسوان
 شودنمی شامل را بگیرد تصمیم آن درباره باید خدا که آنچه

. شودنمی م حکو درباره تصمیم شامل گفتیم بلکه شود؛نمی حاکم شاملموضوع  این که نگفتیم ما البته
 سیک به و بگیرد تصومیم آن درباره باید متعال خدای که اسو  اموری از حکوم  درباره گیریتصومیم چون

 اکمح تعیین برای که شورایی یعنی شود؛نمی شامل را حکم از قبل شوورایاین روای  . اسو  نشوده واگذار
 یامر یعنی «أمرا أراد من. »شودنمی شامل را بگیرد تصمیم آن درباره باید خدا که را امری آن خَلصه. باشود

 علومم این پس« األمور ألرشوود هدی قضووی  و: »گویدمی بعد. بگیرد تصوومیم آن درباره باید انسووان خود که
 ریام درباره بخواهد کسووی اگر. بگیرد تصوومیم آن درباره انسووان باید که اسوو  امری به مربوط که شووودمی

 .شد خواهد هدای  هاراه بهترین به بگیرد تصمیم سپس و کند مشورت اگر بگیرد، تصمیم

 فردی گیریتصمیم در ظهور این بازهم که «أمرا أراد من: »گویدمی اینکه آن و دارد دیگری بحث هم آنجا
 هدی قضووی  و فیه فشوواور أمرا أراد من» گویدمی کهاین. «أمرا أراد اذا الناس» اینکه در ندارد ظهور و دارد

 تصوومیم خود کار درباره خواهدمی که فردی یعنی دارد فردی هایگیریتصوومیم در ظهور.« األمور ألرشوود
 یا اطَلق با را آن کسی مگر ندارد؛ دیگران برای گیریتصمیم یا و جمعی هایگیریتصومیم در ظهور و بگیرد

 .کند درس  دیگری چیز

ْمرِ  ِفی شاِوْرُهْم » آیه نزول نشأ درباره شوده روای  متعدد منابع ازکه  هفتم روای 
َ
 روای  این. اس  1«اأْل

ا... » که اندآورده دیگر منابع در دیگرانهم  و روای  االیمان شووعب در بیهقی هم را اِوْرُهْم  نزَل  َلَمَّ  ِفي َوشووَ
ْمرِ 

َ
هِ  رسوووُل  قال اأْل ی الَلَّ هُ  صووَلَّ َم  علیهِ  الَلَّ هَ  إَنَّ  أما وسووَلَّ اِن  رسوووَلهُ  و الَلَّ هُ  جعلها ولکن عنها لغِنَیَّ تي رحمة   الَلَّ  ألَمَّ

 عنها» هستند؛ مشورت از نیازبی رسول و خدا .«ا  َغیَّ  ُیعَدمْ  َلم ترَکها ومن ا  ُرشود ُیعَدمْ  لم منُهم اسوتشواَر  فمِن 
هُ  جعلها ولکن تي رحمة   الَلَّ ا   ُیعَدمْ  َلم ترَکها ومن ا  ُرشد ُیعَدمْ  لم منُهم اسوتشواَر  فمِن  ألَمَّ  متعال خدای ولی 2«َغی َّ

ت مشورکه در امور خود از ام  هرکس  پس اسو ؛ نموده جعل من ام  برای رحم  جه  به را مشوورت
 رأی به همیشه و دکن رها را مشورت که هم کسوی و شود نخواهد محروم یا و نشوده جدا درسو  راه از ،کند

 .ماند نخواهد مصون اشتباه از د،بزن سرباز دیگران با مشورت از و کند اعتکاف خود

                                                           
ُُ َعْنُهْم  751 :عمران . آل1 ََ َفاْع وا ِمْن َحْوِل ا َغلیَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضوو ِه ِلْنَ  َلُهْم َو َلْو ُکْنَ  َفظًّ ْمِر َفِإذا  َفِبما َرْحَمٍة ِمَن اللَّ

َ
َو اْسَتْغِفْر َلُهْم َو شاِوْرُهْم ِفي اأْل

ِه ِإنَّ اللَّ  ْل َعَلي اللَّ لیَن َعَزْمَ  َفَتَوکَّ  َه ُیِحبو اْلُمَتَوکِّ
 11ص ، 2ج . الدرَّ المنثور: 2
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ا: »آمده اینکه به توجه با اوال   روای  این  یفِ  شوواِوْرُهْم » حکم بنابراین «عنها لغنیووووان ورسوووله الله إن امَّ
ْمرِ 

َ
ا» دفرمایمی زیرا نیس ؛ الزامی حکم ،صلی الله علیه و آله و سلم اکرم رسول برای «اأْل  ولهورس الله إن امَّ

 رماک رسول به خطاب که مشورت به حکم بنابراین هسوتند نیازبی مشوورت از رسوول و خدا «عنها لغنیووووان
ْمرِ  ِفی شاِوْرُهْم » وقتی. نیس  الزامی اسو ، صولی الله علیه و آله و سولم

َ
 نزولش شأن و محل در اصَل   «اأْل

 خاطبم اینجا در چون. کنیم موارد سایر برای الزام استفاده آن از توانیمنمی ما دیگر باشود، نیامده الزام برای
ْمرِ  ِفی شاِوْرُهْم » این: فرمایدمی خود ایشان و اس  صولی الله علیه و آله و سلم الله رسوول خود

َ
 خطاب «اأْل

 مولوی و الزامی امر امر، این که شووودمی معلوم بنابراین ندارم. مشووورت به نیاز من اما اسوو ، شووده من به
 .هستیم مشورت از نیازبی ما فرمایدمی خدا رسول و باشد نیاز که اس  مواردی در مولوی امر چون نیس ؛

ْمرِ  ِفی شوواِوْرُهْم » امر که شووودمی معلوم «ألمتی رحمة الله هاجعل ولکن»
َ
به  و بوده امتنانیه امور از «اأْل

 رضای  اب و بهتر یعنی شود؛ ترآسان ام  بر کار که اس  این ام  بر امتنان معنی. اسو  ام  بر امتناندلیل 
 موجب و س هاآن بر تسکین موجب یعنی اس ؛ امتنان گوییممی وقتی. کنند اطاع  بیشتر آرامش و خاطر
 برای چون اس ، امتنانی گوییممی رفع حدیث در که طورهمان. خواهد شد هاآن برای کارها شودن ترآسوان
تی عن ُرِفَع . »اسو  شوده وارد ام  کاربر کردن آسوان ،: ِتسوَعة   امَّ

ُ
سیاُن، الَخَطأ  ال وما عَلیِه، اکِرُهوا وما والنِّ

وا وما طیقوَن،یَ  ال وما عَلموَن،یَ  ُد، إَلیِه، اضوُطرو یَرُة، والَحسوَ فکُر  والطِّ ةِ  فی والتَّ  نِطْق یَ  لم ما الَخلِق  فی الَوسوَوسوَ
َفةٍ   رتآسووان برای و ام  بر امر تسووهیل برای یعنی «ألمتی رحمة الله هاجعل ولکن» فرمایدمی کهاین 1.«ِبشووَ
 ینا دهد،می دستور هاآن به صلی الله علیه و آله و سلم خدا رسوول وقتی که اسو  آن برای یعنی کار؛ شودن

 این یگراند با حاکم مشورت نکته پس. شود امتثال و بگیرد انجام هاآن سوی از بیشتر خاطر طیب با دسوتور
 درباره اصووَل   آیه این که گفتیم هم قبَل   .اسوو  شووده وارد دیگران با حاکم مشووورت درباره این چون اسوو ؛

 که حاکمی عنه، مفروغ موجودِ  حاکِم . اسوو  حاکم خود آن خطاب چون آمده حاکم تعیین برای مشووورت
ْمرِ  ِفی شاِوْرُهْم » فرماید:می او به خدا و اسو  مسوتقر او حاکمی 

َ
 روای  این نه و آیه این نه اساسا   پس «اأْل

  اس الحکم بعد شورای به مربوط و حاکم خود به خطاب چون بلکه ؛اس  نشده وارد حاکم تعیین مورد در
 .الحکم مع شورای یا و الحکم قبل شورای نه و

                                                           
آنچه ِبدان مجبور شوووند، آنچه مسووئولی ن ُنه چیز، از امَّ  من برداشووته شووده اسوو : خطا، فراموشووی، ]» 7۱، ح 616، ص 5. بحار األنوار، ج 1

تا زمانی که به زبان آورده د زدن، و تفکر وسوسه آمیز در آفرینش، دانند، آنچه از توانشوان بیرون اسو ، آنچه ِبدان ناچار شووند، حسادت، فال بنمی
 نشود.
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 برای امر تسووهیل برای و امتنانی امر یَ این که سوو معنا این به «ألمتی رحمة الله هاجعل ولکن»لذا 
، یعدم لم منهم اسوتشار فمن» که داردهم  بعددر قسوم   اسو . ام   این «غیا   یعدم لووووم هاترک ومن رشدا 

ْمرِ  ِفی شواِوْرُهْم » آیه ذیل که روای  دوم بخش
َ
 ؛دارد شوخصی امور در مشوورت به اشواره ظاهرا   اسو ، «اأْل

 محروم بهتر راه به هدای  از هم کند، مشووورت خود گیریتصوومیم در من ام  افراد از یَ هر وقتی یعنی
 .دارد شخصی مسائل در ظهور بود. پس نخواهد صونم خطا از نکند، مشورت اگر اینکه هم و شد نخواهد

 منتها اسوو  این از بیش روایات. آوردیم دسوو  به سوون  اهل منابع از ما که اسوو  روایاتی مجموعه این
 منابع در که روایاتی در ما را مضامین این از برتر چیزی و اس  مضامین همین وحوشحول هم روایات باقی
 نیاوردهرا  یروایات این ازبیش  هم الدوری عبدالرحمان قحطان آقای البته. نداریم شووده، وارد سوون  اهل

 .اس 

 مشووورت که امری کهاین اول طلب؛ مشووودمی خَلصووه مطلب چند در روایات این از اسووتفاده بندیجمع
 در مشووورت به مربوط ،نیسوو  حکم از قبل مشووورت به مربوط روایات این از کدامهیچ در ،شوودهدرباره آن 

 ربوطم .اس  حکومتی شورای به مربوط نه و حاکم تعیین شورای به مربوط نه یعنی نیسو ؛ هم حکم خود
 خود به هک اس  امری در ظهور وارد شده که روایاتی این تمام گفتیم چون نیسو  حاکم تعیین برای شوورا به

 مشورت چیس ؛ زیرااس   شده واگذار فرد خود به یا مردم به که امری آن دید باید. باشد شوده واگذار مردم
 درباره نص که بود امری اگر بنابراین دارد. نظر امر همین به هم روای  این همه واسوو   شووده وارد امر آن در

 و اخوانده را آن نصوص خود جای در که- الناس نشوأ من لیس که اسو  اموری از امر این آن چنین بود که
ََ  َو : »آیه این خود ازجمله نها مشووورت جایی ندارد.پس در آن] -ایمکرده هم بحث ُبَّ  َو  شوواُ  یَ  ما ْخُلُق یَ  َر

ْبحاَن  اْلِخیَرةُ  َلُهُم  اَن کَ  ما ْختاُر یَ  هِ  سووُ ا َتعالی َو  الَلَّ ِرکوَن یُ  َعَمَّ إِ  اْلُحکُم  َوَلهُ : »فرمایدمی که آنجایی تا «شووْ  َلیهِ َو
. اس  هآمد متعددی موارد هشام ابن نبویه سویره در مثَل   گفتیم که فراوان روایات یا و دیگر آیاتو  «ُتْرَجُعوَن 

صلی الله علیه و  خدا رسولوقتی  که کرده روای  را متعددی موارد و اس  سون  اهل اعَلم از ایشوان چون
 فتندگمی عرب قبایل از بعضوی کرد،می دعوت اسووَلم به را هاآن و گرف می تماس عرب قبایل با آله و سولم

 اختیار در حکوم  تو از بعد اینکه شرطبه منتها داریم را شما جمع به پیوستن و تو به آوردن ایمان آمادگی ما
 اراختی در امر این فرمودمی صلی الله علیه و آله و سلم خدا رسوول باشویم. اما حاکم ما تو از بعد و باشود ما

 وَل َرُس  َباَیْعَنا» معروف روای  همان و بگیرد تصومیم آن درباره باید خدا که اسو  چیزی امر این ؛نیسو  من
هِ  َم  َعَلْیهِ  اللهصلی الَلَّ ْمِع  َعَلی َوَسَلَّ اَعةِ  الَسَّ  علی و یناعل أثره علی و المکروه و المنشط َواْلُیْسِرو اْلُعْسرِ  ِفی َوالَطَّ
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 آن درباره نزاع از و دهبو عنه مفروغ امر اهل که دهدمی نشان این کهباره اس  اینهم در 1.«االمر ننازع ال أن
 .نیس  مردم به مربوط امر این که اس  نآ دهندهنشان خوداین  که اس  شده نهی

 امری دیگران با مشورت به حاکم امر که شوودمی اسوتفاده اجماال   روایات این از بازهم اینکه  دوم مطلب
 گیریمتصمی یَ به رسیدن برای راه بهترین. اس  الرشد الی موراأل اقرب ارشاد حقیق  در و اس  امتنانی
 مرا یَ بیان مقام در آیات و روایات این اصووَل   بنابراین .اسوو  کردن مشووورت خطا، کم یا و خطابی ،سووالم

 و باستحبا حد در شود امامی استفاده شرعی مطلوبی  ارشادی روایاِت  ایناز هرچند نیسوتند الزامی مولوی
 .الزام حد در شرعی مطلوبی  نه

 که آنجایی در بگوییم که دارد جا سخن این معصوم، غیر حاکم مورد در که گف  خواهیم آینده در ما البته
 بهتر اهر یافتن در تأثیری تواندمی مشورت که بدهد احتمال اگر دارد، وجود مهم امور در گیریتصومیم به نیاز

 که گویندمی فقط روایات این بلکه روایات، باب از نه البته شود؛می واجب حاکم بر باشد، داشته تردرس  و
 اردد وظیفه حاکم چون که شودمی نآ روای  این نتیجه ولی. کندمی راهنمایی درس  راه به را انسان مشورت

 رعای  در ندارد حق کند،را رعای   ام  مصوولح  و کرده گیریتصوومیم را مل  درباره امور اصوول  که
 مواقع در یعنی الزم، مواقع در مشورت ترک. دهد خرج به انگاریسهل یا و تسام  و سستی ام ، مصلح 

 .نیس  جایز باب این از مشورت ترک لذا و رودمی شمار به ام  امور در تسام  نوعی مهم

 شورا اسا  اس که گفتیم آغاز از که مطلبی این که اس  این شودمی استفاده روای  این از که دیگری مطلب
 ورتمش و شورا به موظُ گیرندهتصومیم یعنی باشود؛ داشوته وجود گیرندهتصومیم یَ که اسو  مواردی در

 حق که یکسآن یعنی شورا، و مشورت شودمی گفته وقتی. گیرندهتصومیم خود تعیین برای نه و اسو  کردن
 خواندیم که هم روایاتی و آیات این همهلسان . کند مشورت گیریتصومیم برای دیگران با دارد، گیریتصومیم

 دیگران با دبای گرفتن تصوومیم برای گیرندهتصوومیم این و دارد وجود گیرندهتصوومیم که آنجاییلذا . بود همین
 دارد؛ ار چیزی چه در و گیریتصمیم حق کسی چه و بگیرد تصومیم باید کسوی چه اینکه اما کند؛ مشوورت

 .حکوم  غیر در چه و حکوم  در چه مسائل کل در البته ؛اس  متعال خدای به مربوط مسئله این اصوال  
 در گیریتصوومیم بگیرد؟ تصوومیم باید کسووی چه و امری چه در که اسوو  این مطلب یَ: داریم مطلب دو ما

 و داردن وجود کار این برای خدا جز منبعی هیچ کند؟ تعیین باید کسی چه را این و اس  کسی چه آن از امور
 :معنی اس  این و باشود کسوی چه در دسو  گیریتصومیم و اختیار که اسو  متعال خدای مخصووص این

                                                           
 ۱، ص 2. تنویر الحوالك، ج 1
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« ََ اُ  یَ  َما ْخُلُق یَ  َوَرُبَّ یَ  شووَ ْبَحاَن  اْلِخیَرةُ  َلُهُم  کاَن  َما ْخَتاُر َو هِ  سووُ ا َوَتَعاَلی   الَلَّ ِرکوَن یُ  َعَمَّ  دایخ به مربوط این «شووْ
 لمتعا خدای مخصوص حق این اساسا   چون. باشد کسی چه آن از امور در گیریتصمیم حق که اس  متعال
 حق اسوواسووا   نکرد، واگذار کسووی به را حق این خدا اگر ولی .کندمی واگذار بخواهد هرکه به خدا و اسوو 
 .اس  متعال خدای ذات مخصوص گیریتصمیم

شود در این می سپرده کسی چه به گیریتصومیم حق و بگیرد تصومیم باید کسوی چه که شود معلوم وقتی
 برای هدخوامی و اس  گیرندهتصمیم که کسی اس ؛ لذا شده توصیه گیرندهتصومیمبرای مشوورت  صوورت

 که امعن هر به ارشوادی غیر چه و باشود ارشوادی باید چه باید، این. کند مشوورت باید بگیرد، تصومیم امری
 شورا، وایاتر از بنابراین اس . گیریتصمیم اساس و محور تعیین از بعد باید باید، این ولی باشد، خواهدمی
 جانب زا حق این بعدازاینکهآن هم  دارد، گیریتصوومیم حق که کسوویآن که کنیمنمی اسووتفاده این از بیش ما

 گیریتصمیم و،ت گیریتصمیم این و بگیری تصمیم اینکه برای شدهگفته او شد. به سوپرده او به متعال خدای
 معلوم هبعدازاینک حکومتی، مسائل در بنابراین کن. مشورت دیگران با باشد، مصون خطا از وبوده  تریسالم
 آن زا گیریتصمیم حق که شود معلوم بعدازاینکه و متعال خدای آن از حکوم  امر در گیریتصومیم که شود
 .کن مشورت بگیری تصمیم خواهیمی آنچه در شودمی گفته گیرندهتصمیم آن به اس ، کسی چه

 یعنی امر صاحب و اولواألمر گفتیم ما چون ؛ندارد گیرندهتصمیم تعیین به ربطی کَل   شورا ادله و روایاتپس 
. دارد گیریتصوومیم حق و والی  که سوو او گیریتصوومیم آن در گیری؛تصوومیم آن ولِی  یعنی امر ولی .همین

 که اسوو  این دهندمی عرب زبان در شووورا واژه خود هم و شووورا روایات لسوواندر  هممعنایی که واژه شووورا 
 حق گیریتصمیم این اینکه اما کند. مشورت که اس  خوب بگیرد، تصومیم بخواهد ایگیرندهتصومیم وقتی

 این به رنظ شورا روایات اصَل   که اس  دیگری مطلب باشد، گیرندهتصمیم باید کسی چه و اسو  کسوی چه
 .ندارد جه 

 را دیگران درباره گیریتصوومیم حق که کسوویآن یعنی اولواألمر و امر ولی معنای که گفتیم خود محل در ما
 ربارهد باشد داشته حق کسی اینکه یعنی والی  اس ؛ همین والی  معنای اصل. اس  بزرگی حق آن و دارد

به  هم نفس بر والی  این. بگیرد تصمیم هم خودش درباره که باشد داشوته حق بلکه بگیرد، تصومیم دیگران
 دخو درباره دارد حق یعنی دارد، نفس بر والی  کسی که شویم مدعی ما اگر اس ؛ شوده معناشوکل  همین

 معنای. ردبگی تصوومیم طفل درباره دارد حق یعنی اسوو ؛ طفل ولی کسووی که گوییممی اگر. بگیرد تصوومیم
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 عیینت برای نه باشوود گیرندهتصوومیم که اسوو  کسووی برای اصوووال   شووورا و گیریتصوومیم حق یعنی والی 
 .س ا شورا آیات و شورا روایات از ما بندیجمع خَلصه این .گیریتصمیم اصل حق برای و گیرندهتصمیم

 اینتوانسوو  خدا می. اسوو  کرده واگذار مردم به را گیریتصوومیم امر خداوندطبق آیه،  :حضووار از یکی
ْمرِ  ِفی شاِوْرُهْم : »آیه طبق اما کند واگذار مردم به توانس می و دهد انجام خود را گیریتصومیم

َ
 این خدا «اأْل

 .اس  کرده واگذار مردم به را گیریتصمیم

ْمرِ  ِفی شواِوْرُهْم » این اصوَل   که گفتیم ما :اسوتاد
َ
 که یتوی فرماید:می. اس  گیرندهتصمیم به خطاب «اأْل

 که اس  هعن مفروغ گیرندهتصمیم اصل بنابراین کن؛ مشوورت خود تصومیمات برای هسوتی، گیرندهتصومیم
 که کسی َل  اص اینکه برای نه و کن مشورت گرفتن تصمیم برای: گویدمی گیرندهتصومیم به. باشود کسوی چه

 بلکه شود مشورت ولی تعیین برای اس  گفتهن دارد. گیریتصمیم حق کسوی چه و کیسو  گیردمی تصومیم
 رایب داری، گیریتصمیم حق که تو: گویدمیکه  دارد گیریتصمیم حق او و اس  معلوم امری هر در که ولی

 تصمیم قح کسی چه کیس ؟ آن از گیریتصمیم حق خود اما کن. مشوورت دیگران با بگیری تصومیم اینکه
 .س شورا ماقبل مقولۀلذا این  دارد؟ گرفتن

 ه و سلمآل و محمدعلی اللهصلی و

 


