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

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

 حاکمان اسیَلمی و در اارن  اسیَل ش رورا بوده به  ه ر ل بودهدر سییره اگر بحث درباره انن بود که ببینیم 
نا ادعا -اوان ادعا کرد البته بحث درباره ریییوراب  بل الح م اسییی   گوتیم دو  سیییم ا  ریییورا را می اسییی  

ب روراب دنگر و حاکمکه در اارن  اسیَل  سیاب ه داریته اسی ی ن ی روراب  بل الح م براب اعیین  -کنندمی
گیرب در امور براب اصیییمیم حاکم خودش با دنگران مشیییور  ؛اسییی  نعنی حاکمبعد ا  اعیین بعید ا  ح مش 

  کندمی ممل  

  در اارن  اسییَل شرییوراهم براب اعیین حاکم؛ گوتیم دو  سییم دنگر بحث ما در رییوراب  بل ا  ح م بود  ن
ن رورانی  نی اس   اصطَلح  انون اساسی مربوط به نظا  حاکمن ی روراب اعیین ضوابط و به ؛نداردسیاب ه 

ا ح وم  کند و  در  ر و نک رورا بیاند انن ه در اارن  اسیَل  ساب ه ندارد و همننین روراب خود ح ومتی؛
ول ما بود   سم  ا بحث در دسی  بگیرد  انن دو  سیم دنگرب که گوتیم ریاند ادعا رود که ساب ه داردش مورد

 بحث بود   ن ه روراب اعیین حاکم اس ش نا روراب  بل الح م براب اعیین حاکمی  مورد

ذرته در جلسییه گ  دارداب ببینیم در احادنث و در اارن  اسیَل   ه سیاب ه وبررسیی کنیم  بیان رید که باند 
ننه که  بر - طور موصل بناخطاب بهبن عباس را درباره خطبه جناب عمر مطرح کردنم؛ گوتیم عمر بن اروان  

إنما »و در نک جمله خَلصییه کرده کهی  اسیی نحوه بیع  با ابوب ر را اشییرنک کرده  -کردهدانسییته و ر ر میمی
ها  کند که نین بیان میبیع  با ابوب ر را جناب عمر   «کیانی  بیعیب أبی ب ر رلتیب وامَّ  ول ن الله و ی ریییرَّ

حال اأکید دارییته که باند اعیین خلیوه را درع کرد و درعین  ن ررییکه خداوند اسیی  و ارییتباهی بوده « رلته»
ه باند رورا بارد و اگر کسی بدون رورا خلیو اسی  در عین انن ه گوته  باریدوسییله ریوراب بین مسیلمین به

  گوندی ما انن کار را بدون مشیییورحال میدرعین شکشییی اعیین کنید نا با خلیوه دنگرب بیع  کندش باند او را 
  انجا  دادنم

دنگر کسیی انن کار را ن ند  لذا اولین کارب که  اماحرف عمده جناب عمر انن اسی  که ما انن کار را کردنم 
دهیم انن اسیی  که ببینیم معناب رلته در ل    یسیی   البته براب بحث درباره انن خطبه و انن حدنث انجا  می

ر ن ی دهم هاب نهج البَلغه و هم در خطبه المؤمنین علیه السَل برسییمش حرر  امیربحث ا  انن ه به انن   بل
ِرنُدکْم »ررماند کهی به همین مطلب ارییاره میب کتا  

ُ
ی أ ْمُرکْم َواِحدًا ِإنِّ

َ
ْمِرب َو أ

َ
َلْم َا ْن َبیَعُت ْم ِإناب َرْلَتًب َو َلیَس أ
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ْنُتْم ُارِ 
َ
ِه َو أ َونَّ َاْلَمْظُلوَ  ِمْن َ اِللَّ ْنصییِ

ُ
ِه َِل ْنُوسییِ ْم َو َانُم َاللَّ

َ
ِعیُنوِنی َعَلی أ

َ
اُس أ نَها َالنَّ

َ
ْنُوسییِ ْم أ

َ
ُ وَدنَّ ِلمِ نُدوَنِنی ِِل

َ
ِه َو َِل

وِرَدُه َمْنَهَل َاْلَحِِّّ َو ِإْن کاَن کاِرهاً 
ُ
ی أ اَمِتِه َحتَّ ََ ِِ اِلَم ِب بیع  با  مثلریییما با من  بیع  یررمانندانشیییان می  1«َالظیَّ

ی که انن ه بیعت ؛بودمعروف و مشهور  شدر جامعه  ن رو  انن معنا ن اسی  که دهنده انن نشیان  نبودابوب ر رلته 
 رلته به  ه معناس ؟ حال رلته بود  با ابوب ر رد

ریییده وارد ها هم اریییاره به روانتی دارند که ا  عمر گونا همه  ن-گوندی  نین می المنیردر مصییباح ریومی 
 باره و بدون  مادگی  بلی نکنعنی به« کان ذلک اِلمر رلتهش أب رجأه» -اس 

ة  نُ  َو »کندی ابن منظور در لسییان العرب موصییل معنی رلته را بیان می
َ
ب َرْجأ

َ
ِلک َ اُلی کاَن ذَ کاَن َذِلک َرْلتًب أ

مُر َرْلتبً 
َ
دٍ  اِل ر َوََل َاَردُّ ة ِإذا َلْم ن ْن َعْن َاَدبُّ

َ
ب َرجأ

َ
ساکن و طورب ابتدابهاگر هیچ  مادگی براب کار نبود و همین  2«أ

مر نَ ُع ِمْن َغیِر ِإح ا  »  گونندبه  ن رلته می گرر درعتًا کارب صیییور  
َ
ه نک ک رلته انن اسییی « والَوْلتبی اِل

هم بعد   اردبدرباره  ن اأمل و ادبر و نا رانَنی صیور  گررته  نا کاربمح م ن ه  بَلً  مطلبی ااواق بیوتد بدون 
بی َب ٍر کاَنْ  َرْلت ِری َحِدنِث  َو »گوندی می

َ
نَّ َبیَعَب أ

َ
هاُعَمَری أ رَّ   کندارییاره به انن حدنث می مبا ه« ًبش َو ی اللُه رییَ

ةش َو »گونیدی بعید می
َ
راد رجأ

َ
بو ُعَبیٍدی أ

َ
اَل أ ییَدْهی  یَ اَل اْبُن سیییِ نها َلْم نْنَتَظْر ِبَها العوا ُّ   یَ

َ
ر ش منتظ«کاَنْ  کَذِلک ِل

ند که کطورب درعتًا انن کار را انجا  دادند  در همین لسییان العرب اصییرنک میهمین و بیانندنماندند که دنگران 
وند گ  پس خود جناب عمر میعمل کردن طوربور ش بدون اأملش بدون ادبر و همینمعنی رلته نعنی بدون مش

س ؛ نعنی انن ه بدون ادبر و درعتًا  نین کارب ا  ما سر امعنبیع  ابوب ر بدون مشیور  بوده اسی   به همین 
 موهو  ل َشش ل َش به انن معناس    بَند

  اولین مطلبی که ما ا  انن روان بنابراننکند؛ ر میانن روانتی اسییی  کیه خود جنیاب عمر ا  بیع  با ابوب  
ن به رمار مصادنِّ روراب مسلمیا   و کنیمش انن اس  که بیع  با ابوب ر بیع  مشورای نبوده اس اسیتواده می

 رود که با اعمالبعد هم ا  همین روان  استواده می  کردطور خود رِص عمر  مد و بیع  همین ؛ بل ه ندنمی
ونَونا »گوندی ب مِالف را خاموش کردند  اولین اعمال  ور هم در خود جلسییه سیی یوه بود که می ور صییداها

ش روب سیعد بن عباده ارتادنم و اا جانی که اوان دارتیم او را کتک  دنم  حاَل در روانا  «علی سیعد بن عبادة
میرد  دند که نَدنک بود بو ابه با پا   درها که  نکنیم؛ در روانا  ابن  تیبه و طبرب و امثال اننبعید هم ن یل می

                                                           
خواهم من رما را براب خدا می ؛وضع من و رما ن سان نیس  و مطالعه و ناگهانی نبودبیع  رما )مرد ( با من بی  191ص ش 1 جش   نهج البَلغب1

به خدا سوگند! داد مظلو  را ا    ! مرا براب اصیَلح خوداان نارب دهید )اا بتوانم عیوب ریما را بر طرف سا  (اب مرد   و ریما مرا براب خونشیتن
  ند ا  انن کار ناخشنود بارد او را به  بشِور حِّ وارد سا   هرکشم اا ر  الم را میستانم و ارسا المش می

 76ش ص 2العربش ج  لسان  2
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 شد؛ خدا سعد بن عباده را ب«  تل الله سیعد بن عبادة»عمر گو ی  بعدکه «  تلتم سیعد بن عبادة»که گوتندی 
ر اارن  د ] نین ررتار کردند[ با انن بیع  مِالف بود که کسییانی مثل سییعد بن عباده  با جلسییهنعنی در همان 

ا هم ج ندارنم که اا  خر هم بیع  ن رد و ا  مدننه بیرون رر  و در نک منط ه ا  ریا  ررو  به کشاور ب کرد؛ 
اب روب جسد او انداختند که جن او را او را رها ن ردند و در  خر ن ی را ررسیتادند و او را کشتند و بعد هم نامه

 بود کهیکشته اس  و نک رعرب هم ا   بان اجنه در  ن 

 1وَرَمیناُه بسهمین رلم نِِط ُرؤاَده  د َ َتلنا سیَد الَِرِج َسعَد بن ُعبادة 

حرف ما  و رها ن رد و او را کشییی   انن اارنِنه سیییعد بن عباده اسییی  که در اارن   مدههم  نجا در او را 
 وسیله اهل سن  األیف رده اس  در اارنِی که به بل ه نیس 

 اندر خانه انشییبه هم همین کار را کردند؛  المؤمنین علیه السییَل   که با حرییر  امیرانن را بعدًا خواهیم گو
-]را بیاورند[ اس  ه نکه با  کسگو ی علی  بیر و هر  ن رعمکه جناب  اسی  در همین روان   مده  رنِتند

الله علیها ررتند و  نجا و بعد در خانه راطمه سیییَل  -بودندمِالف کنید جمعی ا  مهاجرنن کیه مشیییِص می
  خوانیمارن  مشِص اس  و بعدًا مینِتند که در ار  نجابه در اجتما  دارتند که 

و جناب عمر گو ی بیانید رنِتند کنند که در خانه ا  طبرب ن ل می« بو السییییاسییی باَلمام»ابن  تیبیه در 
هرحال د  در خانه بگذارند و به و  د و دسییتور هم داد که هیَ  بیاورندگرنه خانه را بر رییما  اش خواهم بیرون و

 ور به مسجد بردند و را بهعلیه السَل  را کارب ندارنم اما حریر  علی  ارتادحاَل  ه ااوا ی   «اخرجوا علیاً »
ارن   مده   در اانن عبار  « تلناک واَل ع نابی» نجا هم سر برهنه در م ابل خود ابوب ر نگه دارتند و گوتندی 

 کشیم السَل  گوتندی اگر بیع  ن نید او را میکه به حرر  علی علیه

نورٔه عمر هم همین معنا اس ؛ نعنی عبدالرحمان عوف با هم به امیرالمؤمنین گو ی در جرنان ریوراب رش
ها انن بود مبناب  نخیال ن ن با او اعارف دارنم؛ انن مبناب انن مدرسییه بود؛ « لیس اَل ال تل»اگر بیع  ن نی 

که اگر کسیی بیع  ن ندش باند او را کش   برخَلف مبناب علی بن ابیطالب صلوا  الله اعالی علیه اس  و بعد 
السییَل  انن نبود که اگر کسییی بیع  ن ندش او را ب شییند؛ بل ه ماخوانیم که در مبناب علی بن ابیطالب علیهمی

جنگیم و هر کس که با ما بجنگدش ما با او می« رکناه و من  االنا  االناهمن لم نبانع ا»مبناب انشییان انن بود کهی 
هم االسَل  علیهماگر کسیی با ما نجنگدش حتی اگر بیع  هم ن ندش ما با او کارب ندارنم  سیره علی بن ابیطالب 

                                                           
 2۳۲ ش ص2   رورتربش مجالس المؤمنینش ج1
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 ر   مثل عبدالله عمرها کارب نداکرد و با  نها را رها میکردندش  نکه با کسیانی که با او بیع  نمی همین بوده
 ؛ ها نداربه کار  نهم هانی که با حرر  بیع  ن ردند و حرر  کارب و سیعد بن ابی و اص و بعریی ا   ن

که هر کس بیع  ن ندش باند کشته رود  با  نین مبناب انن  ه روراب  مبناب م تب ابوب ر و عمر انن بودولی 
عد هم ب  رودار نبود و بعد هم هرکس که بیع  ن ند کشته میرورانی در ک اسی ؟ اوًَلی ابتداب مطلب که اصَلً 

بعرییی ا   با ل عرب مِصییوصییًا  بیله اسییلم  مدند و   انی رییده بودههماهنگی که در روانا  و خواهیم گو 
من خیالم ا  بیع  با  که اسیی  رییده نظامی کردند و اریی ال کردند و ا  عمر روان ح وم ابدنل به مدننه را 

مه ها ههاب مدننه را اریی ال کردند  و تی دند  اننکه دند   بیله اسییلم همٔه کو هنشیید اا و تی ابوب ر راح 
 کهه ن نحوه بیع  با ابوب ر بودرییده اسیی   ان اندش خیالم راح  ریید که  ریییه اثبی هاب مدننه را پرکردهکو ه

ن درعتی و بدون مشور  با مسلمی شانن بیع  رلته عبیرب که در صحیک بِارب  مدهاس ش َلا ل به اهم رورین 
نک  نینع رییوراب سیی یوه؛ رییودوته می  انن ه گاهی گاسیی  بنابرانن اننجا رییورانی در کار نبوده بوده اسیی 

که  اندتهبعد هم گو اس   انی  مده و با ابوب ر بیع  کردهودعوانی بوده و نک  اجتماعی در س یوه بوده و جنگ
ه بعد ک  مده اسییی یبرنم  حتی در روانا  می نیم و ا  بین و او را میریییود هر کس که بیع  ن ندش کشیییته می

اه ر درش هرکسییی را که  وردند ابوب ر راصییلی الله علیه و  له و سییلم الله طرف مرییجع رسییولبیرون  مدند و به
  کند  بیعگوتندی  ه بِواهد  ه نِواهدش باند  دند و میو به دس  ابوب ر می دگررتندندندش دس  او را میمی

 هم منابع اهل سن که اما   ن-بر همان مدارک و منابعی که در اارن   مده  بناکه انن را بعدًا اوضیک خواهیم داد 
  نین بوده اس   -نک ا  منابعش منابع اهل ریعه نیس  اس  و هیچ

وه اوس براب طان اما ه خَرج  سیییعد بن عباده مِالف بودانصیییار دو طیانوه بودندی طانوه اوس و طانو خود
  ر بودند هماهنگ با ابوب مِالو  با سییعد بن عباده و براب انن ه بتوانند با ح وم  جدند اراباطی بر رار کنند

ی رما در انن روراب س یوه بنی ساعده ررک  رد ها گوتهاصًَل ا  اول گونا هماهنگی با  بیله اوس بوده و به  ن
ل ا  ا   بها  ن  اس  کنیم و لذا اختَلف بین دو  بیله اوس و خَرج بودهمیکنید و ما براب ریما  مینه را رراهم 

اند  در ح ی   به نک ودعوا داریییتند و همیشیییه در جنگ بودهو باهم به جنگ اسیییَل  با ن دنگر کینه  دنمی
نِتندش ن عباده رهانی که بر سر سعد بو  اش برارروخته رد  انن هری لی  ن اختَلف  دنمی بار دنگر  نده رید

 طرردارب ا  عمر و ابوب ر سعد بن عباده را کتک  دند ها به ن ؛طانوه اوس بودند

مر که خود جناب ع-« إنما کان  بیعب أبی ب ر رلتب»گیرنم انن اسییی  کیه عبیار  اب کیه میاولین نتیجیه 
اعمال  د ا  انن رلتهشاب ااواق ارتاده و بعدهد که هیچ ریییورانی در کار نبوده بل ه نک رلتهنشیییان می -گوندمی

که بعد  رب بود که با سعد بن عباده کردندحاَل اعمال  ور را در انن روان  و مصداق اول  ن کا اس    ور ریده
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ها انن ریییود کهکه معلو  میعبار  ابن  تیبه وطبرب  طبِّ  کنیمنصیییوص دنگر را ن ل می و دهیممیاوضییییک 
و  رصلی الله علیه و  له و سلم بودند که بعدا انن ه رسول خدا و اش یَلای  ماده کرده  حسیابی هماهنگ بوده

 کندش انن کار را انجا  بدهند 

دهنده  ن اس  که رورانی همین کلمه رلته که در عبار  جناب عمر  مدهش خود نشیان اضیاره بر  ننه گوتیم 
 اس  که نَد اهل سن  اصککه صحیک بِارب ن ل کرده -  در انن روانتی که ا  عمر ن ل رد اس  در کار نبوده

  را ا  عمربن خطاب الحاح اسی  و بعد ا   ر ن کرنم کتابی نَد  نهااصیک ا  صحیک بِارب نیس  و انن روان
ن دو مبنا را بین ان اعارض گر بعد ا  مسئله رلته انن اس  کهن ته دن  ن ا  عجیبی وجود دارد -ن ل کرده اس 

کندش  ی بیع کند که اگر کسیی ادعا کند که باند باکسر اعَل  میسیو جناب عمحل کرد؟ ا  نک اوان گونه می
رمن بانع رجًَل علی غیر مشیییورة من » عبار  را هم خواندنم که  اگر انن کیار انجیا  رییید بیاند کشیییته ریییود

ة أن ن تَل و  کسیی که بیع  کرده اسی  را باند کش اننجا هم  ن«  المسیلمینش رَل نتابع هو وَل الذب بانعهش ا رَّ
ة » ؛با او بیع  ریده اسی  را باند کش  کسیی کهم  نه  د به  تلنعنی اهدن کشیمنعنی ما او را می« أن ن تَلا رَّ

ر  ننه در عبار  خود عمر  مدهش دهنده  ن مسیتحِّ  تل اس  بنا بانجا  و بودهاسی   اگر انن کارش کار خَلری 
اگر انن کار  نجا جانَ اسیی ش  را براب دنگران    حالعمر بن خطاب با ابوب ر انجا  دادهمان کارب اسیی  که 

ه  نین گوندی باند کش  کسی را کجانَ نبارد؟ انن هم نک انا ض عجیبی اس ؛ نعنی در عین انن ه انشان می
ن دنگر اگر کسی ان اما بار انن کار را کردنموندی ما نکگمی و خطبه او در م ا  همین مطلب اس  کندش اصَلً می

نند  اگر کار هم باند ب  نارا کردند و کار درستی بودش دنگر بار رما انن کاراند کشیته ریود  اگر نککار را ب ند ب
ر  را برگردند و اوبه کنید و خَل حال اندر نادرس  انجا  دادهنادرسیتی بودش بگونید کار نادرستی اس  و اگر کا

ان ا  انن کار برگردند  انن مطلب مهمی برگردانید  کسییی که نیسیی  مجا ا   تل بر رییما جارب کند؛ اما خودا
 اس  

انن کار  گوند هرکسیکشیم؛ بل ه میمنظور عمر انن نیس  که هرکسی برخَلف ما  یا  کرد ما او را میالبته 
ر انن کار بعد ا  مرگ عم هود؟ گوتمگر  ه گوته ب کشییم  کسی که انن را گوتهمی بار دنگر انجا  دادش او رارا نک
طورب که در  مان حیا  رسیییول دهم؛ نعنی همانکنم؛ نگوته بود که و تی او هسییی  انن کار را انجا  میرا می
  دنیا اصلی الله علیه و  له و سلم   رسول خدا ]بعد هم  نین رود[ ااواق ارتادصیلی الله علیه و  له و سلم خدا 

صلی گوندی همان کارب که  مانی که رسول خدا د؛ حاَل نک کسی  مده و میرر  و ریما انن کار را انجا  دادن
 ه  کنم  اننرو  کرد و عمر با ابوب ر بیع  کردش اگر عمر بمیردش من هم انن کار را میاللیه علییه و  له و سیییلم 

ل یل نا هر دلی؟ اگر انن کار  نجا جانَ بودش  را بعدا  ن جانَ نبارد؟ با هم به همان دلاسی  جرمی مرا ب ریده
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همه کنیم که انن  انن نک اواو  عجیبی اسییی  که در انن روان  وجود دارد و ما اعجب می نین اسییی  دنگر
انن منا شاای که بسیار بّین اس    هن پذنرند بدون طور میان  را انن َل در جامعه اهل سین ش  گونه انن روعُ 

 انن ن ته دنگرب اس  که در انن روان  وجود دارد  ؟!دهندانجا  برا و ا لوی هم در انن منا شا  وجود ندارد 

روان  را دنرو     ندبه جناب عمر میدر اول روان  حرری اسییی  کیه عبدالرحمان بن عوف  شن تیه سیییو  
خواندنم که اصیل مطلب ا  منا ریرو  رید و انن سیِن را به جناب عمر در منا رسیاندند و گوتند که ریِصی 

اب را و جناب عمر بنا دارییی  که در خود منا  نین خطبه« لو  د ما  عمر ل د بانع  رَلناً »گونیدی  نین می
 اننجا جمعدر هانی که به عمر  ه گو ؟ گو ی انن عبدالرحمان بن عوف همین حرف را در  نجا بَند بِواند و 

صلی  هانی که در منا جمع رده بودندش مگر اصحاب رسول خداکنند  انناند همه رعا  هستند و غوغا میریده
الله علیه و  له و سییلم بودند؛ مگر  الله صیلیها اصیحاب رسییولنبودند؟ َلا ل اکثرن   ن الله علیه و  له و سیلم

 نجا جمع رده بودندش اصحاب در ها اکثر  ن اس  و سال نا ده نا دوا دهرسیول خدا گذرته بود؟    در ا  رو 
الله علیه و  له و سلم  صلیها در اعرنف صیحابی رسیول خدا بودند   نالله علیه و  له و سیلم  صیلیالله رسیول

رده باردش صحابی  (نی مسلماننع)اسیلم الله علیه و  له و سیلم  صیلی گونندی هر کس در  مان رسیول خدامی
 اس  

در  ما اما داندانشیان را ررط میبا مَل ا  دندن و  صیلی الله علیه و  له و سیلم والله ها ل اء رسیولبعریی
اوانیم بگونیم همه ما هم می و م انن اعرنف صیییحابی را  بول دارنمه میا  معنی صیییحیابی حرف دنگرب دارنم

 له و  الله علیه و صلیالله اما اصحاب رسول اندصالک و خیر بودهالله علیه و  له و سلم  صلیالله اصحاب رسول
به معناب معی  و همراهی اسیی ؛ نعنی باند در  ببه  ه معنی اسیی ؟ صییحب ب ه کسییانی هسییتند؟ صییحبسییلم 

ع  یَ مطیهمه در ونی ررتار و گوتارش رییبیه باریید؛ نعالله علیه و  له و سییلم  صییلی یَ با رسییول اکر  همه
بارد  ما  بول دارنم کسی که انن صو  در او اطبیِّ بشودش صلوا  خدا الله علیه و  له و سلم  صلیالله رسیول

اما صییحب  ا  اصییحاب به انن معنا اسیی ؛   الله علی اصییحابه اجمعین یاوانیم بگونیمی وصییلبر او باد و می
ٌد رسییول»که در  نه کرنمه  مده اسیی ی همان اِر ُرَحَماُء َبیَنُهْم اُمَحمَّ اُء َعَلی اْل وَّ دَّ رییِ

َ
ِذنَن َمَعُه أ معی  با  1«لله َوالَّ

                                                           
اِر ُرَحَماُء بَ  29ش  نه رتک  1 اُء َعَلی اْلُ وَّ دَّ ریِ

َ
ِذنَن َمَعُه أ ِه َوالَّ وُل اللَّ ٌد َرسیُ عْیَنُهْم َاَراُمَحمَّ د اً ُهْم ُرکَّ ِه َوِرْضَواًنا ِسیَماُهْم ِري ُوُجوِهِهْم  َنْبَتُ وَن َرْرَلً  اً ُسجَّ ِمَن اللَّ

ُه َرآَ َرُه 
َ
ْخَرَج َرْطأ

َ
ْرٍ  أ ََ ْنِجیِل َک ْوَراِة َوَمَثُلُهْم ِري اْْلِ ُجوِد َذِلَك َمَثُلُهْم ِري التَّ َثِر السُّ

َ
اَر َوعَ َراْسَتْ َلَظ َراْستَ ِمْن أ اَ  ِلَیِ یَظ ِبِهُم اْلُ وَّ رَّ َُّ َد َوب َعَلی ُسوِ ِه ُنْعِجُب ال

اِلَح  ِذنَن  َمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ُه الَّ ْجراللَّ
َ
  اً َعِظیم اً اِ  ِمْنُهْم َمْ ِوَرًة َوأ

بینی یمدنگر مهربانند  نان را در رکو  و سجود پیامبر خداس  و کسانی که با اونند بر کارران سِتگیر ]و[ با هم صیلی الله علیه و  له و سلممحمد 
ها در انن صو  انشان اس  در اورا  و مثل  ن  هانشان اس شِصه[  نان بر اثر سجود در  هرهرریل و خشینودب خدا را خواستارند عَلم  ]م
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نم  معی  با رسول الله علیه و  له و سیلم و ما نک بحث  رصیلی رسیول خدا  الله نی موصیلی درباره معی  دار
راهدان  ه کسی اس ؟ و بیع  با راهدان اولین راهدان و اکبر راهدان و ارهد الله علیه و  له و سیلم صیلی 

اِهِدنَن »الله علیه و  له و سییلم رسییول اکر  صییلی وَل َراکُتْبَنا َمَع الشییَّ سییُ َبْعَنا الَرّ ْلَ  َواَاّ ََ ْن
َ
ا ِبَما أ َنا  َمَنّ َبّ معی  با  1«َر

 الله علیه و  له و سلم اس ش اکبرالشهدا و راهد برانم که نعنی  ه  ریاهد که رسیول اکر  صلیریاهدان را گوته
 یَش معیار اس  و به ن اسی   معی  به او نعنی  ه؟ راهد  ه کسی اس ؟ راهد نعنی کسی که همهااهدری

نعنی راهد بر ح انی  حِّ   و ریاهد بر معانی کتاب اسی   ول و رعل او ریاهد بر ح انی  معنی  ن اسی  که
  وسیییر کَلدر ا کسییی که بِواهد حِّ را بشیناسییدش رییاهد و گواه بر حِّ کیسی ؟ کتابش کَل  اسیی ؛و اسی  

اختَلف در حِّش راهد  مرجع اوسییر انن کتاب  ه کسیی اسی ؟ ریاهد اس   هر اما  نداختَلف به وجود می
 ن گوند ند حِّ انن اسیی  و دنگرب میگوجا بر سییر حِّ اختَلری صییور  گرر ؛ ن ی میهر و خواهدحِّ می

له علیه و  له و سلم اولین راهد ال ؟ رسیول اکر  صلید وجود دارد و ریاهد  ه کسیی اسی اسی ؛ اننجا ریاه
اِهِدن»گونندی راهدان هستند  بعد میعلیهم السَل  اس  و بعد هم دلیل دارنم که ا مه اطهار  « َن َراکُتْبَنا َمَع الَشّ

 یم مثل اوباراا گذارند انن راهد ما را اأنید کند نعنی رِصی  ما طورب بارد که و تی ما را کنار راهد می

م؛ یریاهدش نعنی هر جا که او گو ش بگونم؛ به هر جا گو  نگونیم و هرکجا که نشییسیی  بنشینا تران با انن 
همان کار را ما هم بارییییم و هر کارب که او کرد  معناب معی  انن اسییی ؛ با او و هر جیا که  یا  کرد  یا  کنیم

ه به اللرسولی همه اصحاب گونیم صلوا  الله علو انن معنا را کامًَل  بول دارنم و می ریتهکنیم  ما صیاحب دا
 ش بر اعرنف اهل سن گونند  یَ دنگرب اس   بنااما انن  یَب که اهل سین  در اعرنف صیحابه می  انن معنا

اند هخدا بودالله علیه و  له و سلم صلی ها اصحاب رسول درصد  ن هشتادنا  نودکسانی که در منا بودندش حدا ل 
و    ن هستندش [ ابل اعتنا]اصحاب همه ها بر نظرنه انن بناو  له و سلم  الله علیهصلی الله و اصیحاب رسیول

حاَل اگر نک ریعه  نین  !دانم وا عًا انن  ه اوصییوی اس یمن نم !ها همه رعا  هسیتند؟گونید اننریما می
لم الله علیه و  له و سصلی الله کردند که  را به اصحاب رسولحرری  ده بودش دنیا را روب سیر خودران بلند می

  نَن اها را اننجگوندی انن حرف؟ بنا به روان  بِارب عبدالرحمن عوف به خلیوه دو  میابگوته رعا  غوغا نا
ش در منا انن الله علیه و  له و سلمصیلی  اصیحاب رسیول خدا شاند؛ در برابر حاجیگی حاجی بودها همدر من اما

                                                           
خود بانستد و ده انان را به رگو   ورد اا ا  ]انبوهی[ هاب مانه دهد اا ستبر رود و بر سا هاب اس  که جوانه خود بر ورد و  ن را شتهانجیل  ون کِ 

  اس  اند  مر ش و پاداش بَرگی وعده دادهمان  ورده و کارهاب رانسته کردهخدا به کسانی ا   نان که ان   نان ]خدا[ کارران را به خشم دراندا د
   رسول او پیروب کردنمش نا  ما را در صحیوه اهل ن ین ثب  ررما پروردگارا ما به کتابی که ررستادب انمان  ورده و ا ۲۳عمرانش  نه  ل  2
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اصییطَلح جاب اسیتوها  سییو  که در انن   نا بهرعا  هسیتند  انن هم مطلب سیو هاحرف را نَن  راکه همه انن
 روان  وجود دارد 

 سؤال ن ی ا  حراری ما مگر در حدنث ندارنم که مرد  بر سه دسته هستند   

گونند همه مرد  اصحاب ها میها که ندارند   نیمش  ن نحرف را ما میانن  اماپاسی  اسیتادی درسی  اس ؛ 
اصحاب  ابل ]و اصیحاب هم به انن معنی هسیی  که همگی  م هسیتندالله علیه و  له و سیلصیلی رسیول خدا 

 نیم و بر اسییاس منارع خودمان صییحب  ها حرف میطور نیسیی ؟ ما بر مبناب کَل   نهسییتند  مگر انن [اعتنا
  بول ندارند که ها ولی  ن ها  ناد اس ارنم که رعا  بین  نکنیم  بله ما هم  بول دنمی

ٌم َعَلی َسِبیِل َنَجاٍةش »ررمانندی میود خ   در ررمانشالسَلحریر  علی علیه اِنیش َوُمَتَعلِّ اُس َثَلَثٌبی َرَعاِلٌم َربَّ النَّ
نکٍ  اُ  کلِّ َناِعٍِّش نِمیُلوَن َمَع کلِّ ِر ْابیَ

َ
اٌ  أ  نا « َهَمٌج َرَعا ٌ » و خیلی اعرنفش اعرنف رسیییانی اسییی 1«َوَهَمٌج َرعیَ

نکٍ » ْاَباُ  کلِّ َناِعٍِّ »یسی   نسیا گار دال  با ع« نِمیُلوَن َمَع کلِّ ِر
َ
ل او ها به دنباو  ه باطل بارد اننحِّ   ه« أ

 روند  خَلصه انن اوصیفش اوصیف عجیبی اس  می

خشینا إن رار نا » ؛  نرانادکه به  ه دلیلی انن موضو  را گوند جناب عمر در انن روان  می ؛سیؤال  هار  
ارسیدنم  «ال و  ولم ا ن بیعبی أن نبانعوا رجًَل منهم بعدنارإما بانعناهم علی ما َل نرضیوإما نِالوهم ری ون رساد

نا باند با ر انن صور  که دها با کس دنگرب بیع  ب نند که اگر سیرنع با ابوب ر بیع  ن نیمش بیرون بیانیم و انن
 ارتاد کردنم که رساد راه میها مِالو  مینا باند با  ن -ه با او راضی نیستیمباکسی ک- کردنماو بیع  می

 ید به  ننه که دنگرانکردندش رییما هم راضییی بارییانن  ه حرری اسی ؟ حاَل اگر باکسییی دنگر بیع  میاما 
نعنی  د؟ریییوگونیدی رسیییاد میکنند؛ میها بیع  کنند هم براب ررع رسیییاد بیع  میاگر  ن  نرا ؛راضییی بودند

ن کار را ان اما رودکنید و رساد انجاد میلو  میکند  مِاکنید و اَل کس دنگر انن کار را نمیخوداان رساد می
ها  ن اگر انن کار را ن نیم ما ارسیدنم که  نید  انن هم حرف عجیبی اسی ؛ انن ه در ذنل انن روان   مده اس ن

رودش  ون یرونم که انن اصًَل نمبراب او خاضع باند نا   ول ندارنم باو را کسی بیع  کنند که ما باند با با نک 
و تی با  ؛دتد؟  بول ندارند که ندارته باریانن ه رسیاد راه بیوتد   را باند رساد به راه بیونا  ما او را  بول ندارنم

اد نشییود ما  ه رسیینگوتید براب اناما را  بول دارییتند؟  او بیع  کردندش اطاع  کنید مگر دنگران جناب ابوب ر

                                                           
ها که ا  هر نعره مرد  نابِرد و پیرو هواوهوس -۳نجا   متعلم در مسیر -2عالم ربانیش  -1اندی گونهمرد  به سیه  116خطبه ش 197البَلغهش   نهج1

  اندند و بر رکنی مح م ا یه ن ردهااننان پراو ی ا  نور علم نگررته  یَندوخاختیار در جس کنند و در پاب هر بادب بیاب ابعی  می ننده
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 ه رسییاد نشییود با او ها هم بیع  کنند و رییما براب انن بول کنند   ن ودهیم و همه هم بیع  باند انن را انجا  
 ی راو    گونه  نین روانتکند   ناعجب میا   ن بیع  کنید  انن هم  یَ عجیبی اس !  یَهانی که انسان 

کند؟ منا شه نمی وکسی هم بحث  !کند؟رود و کسی هم اعتراض نمی بول می کند و انن ال یبِارب  بول می
نا  هدهرحال مواضیع بحث در انن روان  خیلی اسی ؛ نعنی اگر بِواهیم انن روان  را ن د کنیم راند بیش ا  به

 در-اجمال خواستیم بهرونم؛ بل ه می وارد ن ه ب خواهیم ن وارد اسی   ما نمی ن د اسیاسیی و ع لی بر دوا ده
  کنیم اراره -س ابطه با بحث خودمان که بحث رورار

ب در روان  مسئله رورا ارنن متنی که نَد اهل سین  اسی یککه بر اسیاس صیح به انن نتیجه رسییدنملذا 
ح  هر ه بوده نا به مصل و ی وجود ندارته اس   رورانی نبودهسی یوه بر اساس انن اصک المتون عندهم روران

و اگر کنند  هم باند بیع نابا ابوب ر بیع  کرده و گوته دنگربوده نا هر  ه بودهش ریورا نبوده اس   کسی  مده و 
 بیشتر اوضیک خواهیم داد که منابع  ن را  کشیمن نند خَلصه او را می

 ه و سلممحمد و  ل الله علیو صلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 


