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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

 شوووراو  ردک اسووتداد  شووورا از باید حاکم تعیین در کهاین اثبات برای هاآن به گاهی که بود آیاتی در بحث
 متعرض لقب جلسه در اول آیه به. کنندمی استناد باشد، اسَلم سویاسوی نظام در حاکم تعیین مبنای تواندمی

مرِ  ِفی شاِورُهم» آیه که کردیم بحث و شدیم
َ
 چون ند؛کنمی حاکم تعیین بر داللت آیه این شد عرض. بود «األ

 با امر، در تو که شوود  خطاب او به حاکم تعیین از بعد یعنی اسووت؛ حاکم به آیه این در خطاب خود اوالا 
مرِ  ِفی شوواِورُهم» این اگر اینکه دوم .بد  انجام مشووورت دیگران

َ
 سووولر باید بود، حاکم تعیین به مربوط «األ

 است ممعصو صلی الله علیه و آله و سلم اکرم رسول. کردمی عمل امر این بهصلی الله علیه و آله و سلم  اکرم
 رایب صولی الله علیه و آله و سلم اکرم رسوول که نداریم تاریخ در حالیکه در کند،نمی را خدا امر معصویت و

 بعد اکمح تعیین برای باشد و داد  تشکیل را یشورای یا و شد  شوورا دامن به دسوت خود از بعد حاکم تعیین
 آله و علیه الله صلی الله رسول بایعنا» روایات آن، بر اضافه بیان شد که. باشد کرد  مشورت کسی با خود از

 دارد این بر داللت 1«اهله االمر ننازع ال ان و المنشط و المکر  و الیسور و العسور فی الطاعة و السوم  علی
 منازعه از مسلمین لذا و است شد  تعیین صلی الله علیه و آله و سلم اکرم رسوول زمان همان در امر، اهل که
 ولی نتعیی مسئله در مسولمین که دارد آن بر داللت این و کنند نزاع امر اهل با نباید که شووندمی نهی امر، بر

 .کنندپیدا  ورود مسئله این در نباید بلکه باشند داشته دخالت توانندنمی امر،

 رد گدتیم. اسووتعرب  قبایل از آله و علیه اللهصوولی رسووول الله دعوت به مربوط روایات چهارم، مطلب
 از عدب حکومت و خَلفت که پیوندندمی اسووَلم به صووورتی در که کردندمی شوورط قبایل موارد، از بسوویاری

 دتأکی الله علیه و آله و سلمصلی  اکرم رسوول و شوود هاآن نصویب صولی الله علیه و آله و سولم خدا رسوول
 .نیست من دست به و استخد دست به حاکم تعیین که کردمی

: اردد چنین مؤمنان اوصاف بیان در آیات این در که شوراست سور  آیات یعنی دوم، آیه دربار  امروز بحث
وِتیُتْم  َفَما»

ُ
یٍ   ِمْن  أ ْنیا اْلَحیاةِ  َفَمَتاعُ  شووَ هِ  ِعْنَد  َوَما الُدُّ ْبَقی   َخیر   الَلُّ

َ
ِذیَن  َوأ ِهْم  َوَعَلی   آَمُنوا ِلَلُّ ِبُّ ِذیَن َو  یَتَوکُلوَن  َر  اَلُّ

ْثِم  کَباِئَر  ْجَتِنُبوَن یَ  ِإَذا َواْلَدَواِحَش  اْْلِ ُبوا َما َو ِذیَن  ْغِدُروَن یَ  ُهْم  َغضووِ َتَجاُبوا َواَلُّ ِهْم  اسووْ َقاُموا ِلَرِبُّ
َ
ََلةَ  َوأ ْمُرُهْم َو  الصووَُّ

َ
 أ

                                                           
بایعنا رسول الله صلی الله علیه و آله علی السم  و الطاعة فی العسر و الیسر و المکر  و المنشط و ان ال ننازع  352، ص 1. انسواب االشراف،   1
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وَری   ا َبیَنُهْم  شوُ  گدتیم. هاستآن بین شورای ها،آن امر که دارند یاصدت چنین مؤمنان 1«ْنِدُقوَن یَ  َرَزْقَناُهْم  َوِمَمُّ
 در شورا وجوب بر آیه این داللت خود المنار در اسوت، سونت اهل بزرگ علمای از که رضوا رشوید آقای که

 همگی اند،آمد  جمله این سوویا  در که دیگری جمَلت و جمله این: اسووت گدته و کرد  رد را حاکم تعیین
 دات،ص این و کنندمی مدح صدات این بر را مؤمنین بلکه ندارند؛ وجوب بر داللت که هستند خبری جمَلت
 قحطان آقای گدتیم. نیسووت آن وجوب معنای به صوودت یک بودن ممدوح و هسووتند ممدوحی صوودات

 مقام در خبرِی  جمله ولی اسووت؛ خبری جمله جمله، گرچه اینجا در: گویدمی چنین الدوری عبدالرحمان
 مطلب گدته، رضووا رشووید آقای که مطلبی و نیسووت درسووت مطلب ایناما . دهدمی امر معنای و انشوواسووت

 .است تریدرست و تردقیق

 طورهمین و دارد قرینه به نیاز شووود، بیان انشووا مقام در بخواهد خبری جملهاگر  اینکه دلیل به اوالا 
 د ش وض  خبر برای که ایجمله دیگرعبارتبه اسوت؛ آمد  انشوا مقام در خبرِی  جمله که کرد ادعا تواننمی

 و است آن مجازی معنای این رود، کار به انشا مقام در بخواهد اگر اسوت، خبری معنای آن حقیقی معنای و
 و انشواسوت مقام در خبری جمله که کرد ادعا تواننمی قرینه بدون. دارد قرینه به احتیا  مجازی معنای هر

 .کند داللت معنا این بر که ندارد وجود آیه این در خاصی قرینه

 دتصوو این بودن محمود و اسووتحباب بیان مقام در و بود  مدح مقام در که کندمی تأیید جمله سوویا  ثانیاا 
 زا بعضی است، آمد  جمله ایناز  بعد و قبل که دیگری جمَلت چون تکلیف؛ و امر بیان مقام در نه و اسوت

ِإَذا: »فرمایدمی آیات این سوویا  در. نیسووت وجوبی تکلیف بیان مقام در قطعاا  مطالب، و جمَلت این  امَ  َو
ُبوا  صدات از نیست بلکه واجب که بخشش این. بخشندمی شدند، غضوبنا  که هنگامی «ْغِدُروَن یَ  ُهْم  َغضوِ
ِذیَن : »فرمایدمی بعد. اسووت ممدوح اَبُهُم  ِإَذا َواَلُّ صووَ

َ
ُروَن یَ  ُهْم  اْلَبْغی أ  شوود، ظلم هاآن به اگر یعنی «نَتصووِ

 و است ممدوح شودیم دیگران به ظلم به منجر که هاتعرض از بعضوی در مثلبهمقابله. کنندمی مثلبهمقابله
 َبْعَد  اْنَتَصَر  َوَلَمِن : »فرمایدمی که است آیه خود ادامه هم آن دلیل باشد. ممدوح جاهمه در که نیسوت طوراین

ِئَک  ُظْلِمهِ  وَل 
ُ
ِبیٍل  ِمْن  َعَلیِهْم  َما َفأ َبَر  َوَلَمْن : »فرمایدمی که آنجا تا «سووَ ِلک ِإَنُّ  َوَغَدَر  صووَ ُمورِ  َعْزِم  َلِمْن  َذ 

ُ
 در «اأْل

ِذیَن : »فرمایدمی کهاین از بعد. است خداوند ممدوح مغدرت و صبر این که کندمی تأکید اینجا   ِإَذا َواَلُّ
َ
 َصاَبُهُم أ

ُروَن یَ  ُهْم  اْلَبْغی  این در هاینک بنابراین پسندد.می ظلم تحمل از بعد را مغدرت متعال خداوند: فرمایدمی «نَتصوِ

                                                           
 23الی  23آیات  :. شوری1
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ْمُرُهْم » جمله یعنی- آمد  جمله این سوویا ،
َ
وَری   َوأ  تکلیف بیان مقام در که اسووت آن بر تأکید -«َبیَنُهْم  شووُ

 .نیست وجوبی

 هک شووودمی شووروع ازاینجا آیات. شووود معلوم تا خوانیمیم دوسووتان برای اینجا در را آیات سوویا  کلمؤ
وِتیُتْم  َفَما: »فرمایدمی

ُ
ْنیا اْلَحیاةِ  َفَمَتاعُ  َشیٍ   ِمْن  أ هِ  ِعْنَد  َوَما الُدُّ ْبَقی   َخیر   الَلُّ

َ
ِذیَن  َوأ ِهْم  َوَعَلی   آَمُنوا ِلَلُّ ِبُّ  َتَوکُلوَن یَ  َر

ِذیَن  ْثِم  کَباِئَر  ْجَتِنُبوَن یَ  َواَلُّ ِإَذا َواْلَدَواِحَش  اْْلِ ُبوا َما َو ِذیَن  ْغِدُروَن یَ  ُهْم  َغضووِ َتَجاُبوا َواَلُّ ِهْم  اسووْ َقاُموا ِلَرِبُّ
َ
ََلةَ ا َوأ  لصووَُّ

ْمُرُهْم 
َ
وَری   َوأ ا َبیَنُهْم  شوُ ِذیَن  ْنِدُقوَن یَ  َرَزْقَناُهْم  َوِمَمُّ اَبُهُم  ِإَذا َواَلُّ صوَ

َ
ُروَن یَ  ُهْم  اْلَبْغی أ یَئةٍ  َوَجَزاُ   ْنَتصوِ  اَه ثلُ مِ  َسیَئة   سوَ

َلَ   َعَدا َفَمْن  صووْ
َ
ْجُر ُ  َوأ

َ
هِ  َعَلی َفأ هُ  الَلُّ اِلِمیَن  ِحُبُّ یُ  اَل  ِإَنُّ َر  َوَلَمِن  الَظُّ ِئک ُظْلِمهِ  َبْعَد  اْنَتصووَ وَل 

ُ
 ِبیٍل سووَ  ِمْن  َعَلیِهْم  َما َفأ

َما ِبیُل  ِإَنُّ ِذیَن  َعَلی السوَُّ اَس  ْظِلُموَن یَ  اَلُّ یَ  الَنُّ ْرِض  ِفی ْبُغوَن َو
َ
ِئک اْلَحِقُّ  غیر به اأْل وَل 

ُ
ِلیم َعَذاب   َلُهْم  أ

َ
 َو  َبَر صوَ  َوَلَمْن  أ

ِلک ِإَنُّ  َغَدَر  ُمورِ  َعْزِم  َلِمْن  َذ 
ُ
 از و جمَلت این از تعدادی و دارند قرار سوویا  این در که بود آیاتی کل این 1«.اأْل

 قمتد و دارد وجود هاآن استحباب بر دلیل بالخصوص یا مجموعه، این ضمن در موجود خبریه قضوایای این
 در «َوَغَدَر  َصَبَر  َلَمْن : »مثل. واجب صدات از نه و هستند مستحب و ممدوح صدات از هاینا که اسوت علیه
یَئةٍ  َوَجَزاُ  »که  شود  تأکید آیات همین در چون. اسوت شود  ظلم او به که کسوی برابر  این ای «اَه ثلُ مِ  َسیَئة   سوَ

ا» همچنین و «َوَغَدَر  َصَبَر  َلَمْن : »فرمایدمیکه  جمله ِهْم  َوَعَلی  » و «ْنِدُقوَن یُ  َرَزْقَناُهْم  َوِمَمُّ ِبُّ  هانای .«َتَوکُلوَن یَ  َر
 ؛هستند وجوب و استحباب موارد از اعم شد ، وارد استحباب موارد خصووص در که نگوییم هم اگر حداقل
ْمُرُهْم : »بگوییم بتوانیم که معنا این به آیات سیا  بنابراین

َ
 باشد، واجبی تکلیف بیان مقام در «َبیَنُهْم  ُشوَری   َوأ

 .کندنمی کمک

 داشووته خواسووتمی آیات از که اسووتداد  در الدوری عبدالرحمان قحطان آقای برای که جوابی از هم این
 باشد.

- است، شد  مؤمنین خود به اضافه امر اگر که است نآ آیه این به استدالل در ما سووم اسوتدالل و بحث
ْمُرُهْم »

َ
وَری   َوأ  همه که اسووت امری امر، این که دارد این بر داللت ،-اسووت مؤمنین به امر اضووافه «َبیَنُهْم  شووُ
 امری آن شامل بنابراین است؛ واگذارشد  هاآن خود به که اسوت امری یعنی بگیرند؛ تصومیم آن در توانندمی
 سور  آیه در مثَلا  است؛ آمد  دیگر آیات در. شد نخواهد است کرد  معین را حکم امر آن در متعال خداوند که

هُ  َقَضی ِإَذا ُمْؤِمَنةٍ  َواَل  ِلُمْؤِمٍن  کاَن  َوَما: »فرمایدمی که احزاب ْمر َوَرُسوُلهُ  الَلُّ
َ
ن اا أ

َ
ْمِرِهْم  ِمْن  اْلِخیَرةُ  َلُهُم  وَن کُ یَ  أ

َ
 2«أ

                                                           
 32الی  23آیات  :. شوری1
ْمرَوَما َکاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا  23:. احزاب2

َ
ُه َوَرُسوُلُه أ ن َیُکوَن َلُهُم  اا َقَضی اللَّ

َ
ْمِرِهْم  أ

َ
هَ اْلِخَیَرُة ِمْن أ ِبیناا  َفَقْد َضلَّ َضََلالا َوَرُسوَلُه  َوَمن َیْعِص اللَّ  مُّ
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ْمِرِهْم » شوودمی معلوم اینجا در که
َ
. دانکرد  تعیین را تکلیف و حکم امر آن در رسوول و خدا که امری یعنی «أ

ْمُرُهْم » پس
َ
وَری   َوأ  سور  در دیگر جای در .اسوت آمد  آنجا در چون شود؛ نخواهد امر آن شوامل «َبیَنُهْم  شوُ
یَ  َشاُ  یَ  َما ْخُلُق یَ  َوَرُبُّک: »فرمایدمی قصص هِ  ُسْبَحاَن  اْلِخیَرةُ  َلُهُم  کاَن  َما ْخَتاُر َو ا َوَتَعاَلی   الَلُّ َک  ْشِرکوَن یُ  َعَمُّ  َوَربُّ

ُدوُرُهْم  ُتکنُّ  َما ْعَلُم یَ  هُ  َوُهَو  ْعِلُنوَن یَ  َوَما صوووُ هَ  اَل  اللَّ وَلی   ِفی اْلَحْمُد  َلهُ  ُهَو  ِإالَّ  ِإَل 
ُ
ِإَلیهِ  اْلُحکُم  َوَلهُ  َواْلِْخَرةِ  اأْل  َو

 1«ُتْرَجُعوَن 

 کاَن  َما» مصدا  واحد که کندیم متعین را «اْلِخیَرةُ  َلُهُم  کاَن  َما» که دارد «اْلُحکُم  َلهُ » آیات، این سیا  در
یَ  َشاُ  یَ  َما ْخُلُق یَ  َوَرُبُّک»: فرمود «اْلُحکُم  َلهُ » سویا  در. اسوت حکم «اْلِخیَرةُ  َلُهُم   «اْلِخیَرةُ  َلُهُم  کاَن  َما ْخَتاُر َو
 ُبُّکَوَر : »فرمایدمی که خدا دسووت به اختیار تعیین و اختیار سوولب و «اْلِخیَرةُ  َلُهُم  کاَن  َما» متقین قدر پس

اُ  یَ  َما ْخُلُق یَ  یَ  شوَ ِإَلیهِ  اْلُحکُم  َوَلهُ : »فرمایدمی بعد که آیه سیا  همین قرینه بهشود می حکم مسوئله «ْخَتاُر َو  َو
 هانآ امر از را این لذا و است کرد  مؤمنین از اختیار سلب متعال خدای حکم، مسوئله در بنابراین .«ُتْرَجُعوَن 

ْمُرُهْم » بنابراین نیسووت. امرهم دیگر و اسووت آورد  بیرون بودن
َ
وَری   َوأ  مسووئله شووامل اسوواس، از «َبیَنُهْم  شووُ

ْمُرُهْم » حاکمیتی، مسووائل چون شووود؛نمی حاکمیت
َ
وَری   َوأ ْمُرُهْم » ما تعبیر به. نیسووت «َبیَنُهْم  شووُ

َ
وَری   َوأ  شووُ

اَبُهُم  ِإَذا» قرینه به. ندارد اجتماعی حکم به ربطی اصووَلا  «َبیَنُهْم  صووَ
َ
ُروَن یَ  ُهْم  اْلَبْغی أ  ،سوویا  این همۀ «ْنَتصووِ

 حق راگ ببخشد، بخواهد کسی که نیست مسلمین حق هم اجتماعی بغی در چون. است فردی احکام سیا 
 رد شوود،می انجام که ظلمی برابر در بخشووش اجتماعی، مسوائل در. ببخشوم توانمینم من باشود اجتماعی

 اگر اام است کرد  ضوای  را من حق باشود، کرد  ظلم من به کسوی اگر ببخشوم که دارند حق فردی ظلم برابر
 جای اینجا ببخشووم و خودم طرف از توانمنمی من اسووت، شوود  ظلم دیگران به و بود  اجتماعی ظلم ظلم،

 .نیست بخشش

 لحتمص این تزاحم موارد در یا و بود  کار در ایملزمه مسئلۀ اینکه مگر ببخشد تواندنمی هم حاکم حتی
 رابطه در آیه نای وقتی انسان که است عجیبی آیه خیلی کریمه، آیه این که ایمگدته ما. باشد اقوی مصلحت با
ذِ  ُقْل » :فرمایدمی ، آیهشکندمی دلش واقعاا  خواند،میکه  را السوَلم علیه امیرالمؤمنین مقدس وجود با  یَن ِلَلُّ

ِذیَن  ْغِدُروایَ  آَمُنوا یامَ  ْرُجوَن یَ  اَل  ِلَلُّ
َ
هِ  أ ا ْجِزیِلیَ  الَلُّ ُبوَن یَ  کاُنوا ِبَما َقْوما  نظرآیه  این که هسووت زیادی قراین .2«کسووِ

 ضرتح که شودمی استداد  آیه این از که ایمگدته خود جای در ما. دارد المؤمنین علیه السَلمامیر حضرت به
. گذشووتند خود شووخصووی حق از السووَلم، معلیه سوویدالشووهدا و مجتبی امام زهرا، حضوورت ،المؤمنینامیر

                                                           
 07الی  33آیات  :. قصص1
 13 :. جاثیه2
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ا ْجِزیِلیَ » ُبوَن یَ  کاُنوا ِبَما َقْوما  ،کند مجازات را ظالمان آن خواهدیم که وقتی متعال، خداوند اینکه تا «کسووِ
 هانآ هب را فضوویلت این اسووت. ظالمان آن عدو فضوویلت که کند اضووافه مظلومین این بر هم را فضوویلت این
 عالمت خدای که کنیممی اسووتداد  این از ما. کندمی کیدر خودشووان عمل کیدر بر را ظالمان آن و افزایدمی

 متعال خداوند که آمد  است روایتی در. گذشوتند خودشوان حق از هااین هرچند گذردنمی خود حق از آنجا
 بن علی اسووت  کرد  ذکراز حضوورت امیرالمؤمنین علیه السووَلم  هم بخاری راروایت  این) قیامت روز در
ل أنا» علیه السَلم فرمود: طالبابی  روز که کسی اولین 1«القیامة یوم للخصومة الرحمن یدی بین یجثو من أوُّ

 ملمک سوونی و شوویعه روایات گویندمی کهاین-. هسووتم من ،زندمی زانو تظلم برای خدا پیشووگا  در قیامت
 مجموعه سه قیامت روز در که کندمی روایت خصال در صدو مرحوم  را روایت این مکمل -هستند یکدیگر

 ا سی از هستند. دنیا مظلومان همه نمایند  هااین گویا دارند؛می عرضه خدا پیشوگا  در را هاشوکایت اولین
ُکوَن  َثََلَثة   َاْلِقَیاَمةِ  َیْومَ  َیِجيُ  »: شووودمی اسووتداد  طور این روایت َحُف  َیشووْ ِجُد  َو  َاْلُمصووْ  وُل َیُق  َاْلِعْتَرةُ  َو  َاْلَمسووْ

َحُف، ُفوِني َربِّ  َیا َاْلُمصوْ ُقوِني َو  َحرَّ ِجُد  َیُقوُل  َو : »گویدیم مسوجد ،2«َمزَّ ُلوِني َربِّ  َیا َاْلَمسوْ ُعوِني َو  َعطَّ و  «َضیَّ
ُدوَنا َو  َطَرُدوَنا َو  َقَتُلوَنا َربِّ  َیا َاْلِعْتَرةُ  َتُقوُل  َو : »گویدمی عترت رَّ و  صوولی الله علیه و آله اکرم رسووول بعد .«شووَ
 کایتش این باشید، کنار شما: گویندمی هاآن به. گیرممی عهد  به من را شکایت این روز آن: فرمایندیمسلم 

 کنار مه تو: فرمایدمی هم ایشان به خدا کنند،می شکایت خدا پیشوگا  در وقتی بعد. گیرممی عهد  به من را
 ،دارد خدا خود حق به اشووار  اینجا در کردم عرض کهاین. هسووتم قاضوویخود نیز  و شوواکی خود من که برو

ِذیَن  ُقْل » .بگذارید کنار را خود شووکایت شووما فرمایدمی. شووودمی شوواکی خودش خدا چون  یْغِدُروا آَمُنوا ِلَلُّ
ِذیَن  یامَ  ْرُجوَن یَ  ال ِلَلُّ

َ
هِ  أ  «کِسُبوَن یَ  کاُنوا ِبَما اا َقْوم ِلیْجِزی الَلُّ

ِذیَن  ُقْل » آیه این از آیا :حضووار از یکی ِذیَن  یْغِدُروا آَمُنوا ِلَلُّ یامَ  یْرُجوَن  ال ِلَلُّ
َ
هِ  أ ا ِلیْجِزی الَلُّ  ُنواکا ِبَما َقْوما

 است؟ اجتماعی دستور یک دستور این کهکرد  استداد توان می «یکِسُبوَن 

                                                           
انا أول من یجثو بین یدی الرحمن للخصومة یوم القیامة و قال قیس بن عباد و فیهم أنزلت: َهَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا  3ص ، 5. صحی  بخاری،   1

ِهْم.  ِفی َربِّ
 .کمه قرار خواهد گرفتفردای قیامت در محکمه عدل الهی، دربار  کسانی که در مورد من ظلم کردند، مورد محا من اولین مظلومی هستم که

َحُف َو َاْلَمْس  2. ُکوَن َاْلُمصوْ ُه َعَلْیِه َو آِلِه َقاَل: َیِجيُ  َیْوَم َاْلِقَیاَمِة َثََلَثة  َیشوْ ی َاللَّ لَّ ِبيِّ صوَ ُقوِني َو َیُقوُل  ِجُد َو َاْلِعْتَرُة َیُقوُل َالنَّ ُفوِني َو َمزَّ  َاْلُمْصَحُف، َیا َربِّ َحرَّ
ُدوَنا فَ  ُعوِني َو َتُقوُل َاْلِعْتَرُة َیا َربِّ َقَتُلوَنا َو َطَرُدوَنا َو َشرَّ ُلوِني َو َضیَّ ُه َعزَّ َاْلَمْسِجُد َیا َربِّ َعطَّ ْکَبَتْیِن ِفي َاْلُخُصوَمِة َفَیُقوُل َاللَّ ْجُثو ِللرُّ
َ
 َو َجلَّ لِ  أ

َ
َنا أ

َ
ْوَلی ِبَذِلَك ي أ

 ِمْنَك.
 373ص  ،5   ،وسائل الشیعة
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 مورد که شوود  گدته همیشووه. اینجاسووت ورودش که بگوییم خواهیممی. ندارد منافاتی خیر؛ :اسووتاد
 .باشد مخصص شد ، وارد جا یک در آیه یک اگر که نیست طور این ؛نیست مخصص

 مردم به موکول امر امر، این که شوود  روشوونآمد  اسووت،  دیگر جاهای در و «امرهم» این درکه  یامر
هُ : »است آمد چنین  دیگر آیات در. است متعال خدای مخصووصامر  و نیسوت  یا 1«َیشاُ   َمْن  ُمْلکهُ  ُیوِتی اللُّ

ُهَمُّ  ُقِل : »فرمایدمی دیگر جای در ا  َمن اْلُمْلک ُتْؤِتی اْلُمْلک َماِلک الَلُّ ن اْلُمْلک َوَتنِزعُ  َتشووَ ا  ِمَمُّ  و 2«َتشووَ
 هاینک تا نیست «امرهم» کَلا  حکومت امر و حکم امرِ  این که دارد این بر داللت آیات این همه که هااین امثال

 .شود آن شامل آیه این

 و لداخ تعیین در که کردیم بحث هاآن دربار  قبَلا  که است کثیری آیات و روایات چهارم، مطلب بر اضافه
 ِإذِ  َو » آیه از ]با خداوند متعال اسووت.  قیامت روز تا صوولی الله علیه و آله و سوولم رسووول حضوورت حاکمان

ه ِإبراهیَم  اْبَتلی ی قاَل  فوأتمهنُّ  ِبکلمواٍت  ربوُّ اِس  جاِعُلَک  ِإنُّ یتی ِمْن  َو  قاَل  ِإماماا  ِللنُّ  َعْهِدی َناُل یَ  اَل  َقاَل  ُذرُّ
اِلِمیَن   بسووته قیامت روز تا حاکمیت مسووئلهکَلا دفتر  که 4«َعظیماا  ُمْلکاا  آَتْینا ُ  َو : »فرمود که آنجایی تا 3«الَظُّ

 مردم به ربطی و است شد  بسته قیامت روز تا خدا وسیلهبه اسَلمی جامعه در حاکمیت پروند . است شود 
 رابطه این در را شووریکی هیچ و اسووت من مخصوووص فرمایدمی خدا که اسووت چیزهایی از حاکمیت. ندارد
ِر  َواَل » ؛پذیرمنمی َحد ُحکِمهِ  ِفی یشووْ

َ
 کندمی تعیین اسووت که آمد  زیاد کریم قرآن در سووخنان این از. 5«اا أ

 خدا اب قیامت روز تا سویاسوی فرمانروایان مسوئله حکومت، مسوئله حاکم، تعیین مسوئله حاکمیت، مسوئله
 تدصیلهب هم سنت اهل مناب  از بلکه شیعه مناب  از تنهانه خود، مخصوص ادله با ایمکرد  اثبات را این. است
ْمُرُهْم » ناخوا خوا  لذا. ایمکرد  بیان

َ
 .شودنمی حاکمیت مسئله شامل «َبیَنُهْم  ُشوَری   َوأ

هُ  َقَضی ِإَذا ُمْؤِمَنةٍ  اَل  َو  ِلُمْؤِمٍن  اَن کَ  َوَما» آیه که نشدیم متوجه را مسئله این :حضوار از یکی   َرُسوُلهُ  َو  الَلُّ
َ
 اا ْمرأ

ن
َ
ْمِرِهْم  ِمْن  اْلِخیَرةُ  َلُهُم  وَن کُ یَ  أ

َ
 !؟شد  است مؤمنین به اضافه امر ولی است حاکمیت مسئله به مربوط «أ

                                                           
ي َیُکوُن َلُه اْلُمْلُک َعَلْینا َو  330 ة:. بقر1 نَّ

َ
َه َقْد َبَعَث َلُکْم طاُلوَت َمِلکاا قاُلوا أ ُهْم ِإنَّ اللَّ َحقُّ ِباْلُمْلِک ِمْنُه َو َلْم ُیْؤَت َو قاَل َلُهْم َنِبیُّ

َ
اَل َسَعةا ِمَن اْلماِل ق َنْحُن أ

ُه ُیْؤتي َه اْصَطداُ  َعَلْیُکْم َو زاَدُ  َبْسَطةا ِفي اْلِعْلِم َو اْلِجْسِم َو اللَّ ُه واِس   َعلیم  ُمْلَکُه َمْن  ِإنَّ اللَّ  َیشاُ  َو اللَّ
ا  َوَتن 33 :. آل عمران2 ُهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمن َتشوَ ََ اْلَخْیُر ِإنَّ ُقِل اللَّ ا  َوُتِعزُّ َمن َتَشا  َوُتِذلُّ َمن َتَشا  ِبَیِد ن َتشوَ  َك َعَلَی ُکلِّ َشيٍْ  ِزُع اْلُمْلَك ِممَّ

 َقِدیر  
ِإِذ اْبَتَلی  ِإْبَراِهیَم َرُبُّ  133 ة:. بقر3 ُهَنُّ َو َتَمُّ

َ
اِس ِإَمامَقاَل إِ ُه ِبَکِلَماٍت َفأ ي َجاِعُلَك ِللَنُّ ِتي  اا ِنُّ َیُّ اِلِمیَن َقاَل اَل َقاَل َوِمْن ُذِرُّ   َیَناُل َعْهِد  الَظُّ

اَس َعلي 53  :نسا .4 ْم َیْحُسُدوَن النَّ
َ
ُه ِمْن َفْضِلِه َفَقْد آَتْینا آَل ِإْبراهیَم اْلِکتاَب َو اْلِحْکَمةَ  أ  َو آَتْیناُهْم ُمْلکاا َعظیماا  ما آتاُهُم اللَّ

عْ ُقِل ال 33 :. کهف5
َ
ُه أ ْرِض َلُه َغیْ َلُم ِبَما َلِبُثوا لَّ

َ
َماَواِت َواأْل  ُب السَّ

َ
ْسِمْ  أ

َ
ن ُدوِنِه ِمن َوِليٍّ َواَل ْبِصْر ِبِه َوأ َحداا َما َلُهم مِّ

َ
َُ ِفي ُحْکِمِه أ   ُیْشِر
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ی ِإَذا ُمْؤِمَنةٍ  َواَل  ِلُمْؤِمٍن  کاَن  َوَما» آیه .بله :اسووتاد هُ  َقضووَ وُلهُ  الَلُّ ْمر َوَرسووُ
َ
ن اا أ

َ
ْمِرِهْم  ِمْن  اْلِخیَرةُ  َلُهُم  وَن کُ یَ  أ

َ
 «أ

 ردیگ کرد، حکمی آن دربار  خدا و خدا رسول اگر نیز باشود هم هاآن خود به متعلق امر که جایی در گویدیم
اُ  یَ  َما ْخُلُق یَ  َوَرُبُّک» دیگر آیه در. ندارند اختیاری هاآن یَ  شووَ  در ورودش اصووَلا  «اْلِخیَرةُ  َلُهُم  کاَن  َما ْخَتاُر َو

؛ شودمی حاکمیت مسئله در مؤمنین از اختیار به سلب اصَلا  اینجا در فرمایدمی لذا و است حاکمیت مسوئله
 َماَو  ُصُدوُرُهْم  ُتکنُّ  َما یْعَلُم  َوَربُّک: »فرمایدمی اینکه و اسوت حاکمیت مورد مورد، کهاین بر اسوت قرینه زیرا

 خواهندمی افرادی که دانیممی: فرمایدمی و کندیم اشار  خدا. دارد مطلب همین به ارتباط هم این «ْعِلُنوَن یُ 
 نزبا بر چه گذرد؛می چه هاآن دل در که دانیممی را این. کنند غصب را خَلفت و بیایند حکومت مسوئله در
هُ  َوُهَو . »دارند دل در چه و آورندمی هَ  اَل  اللَّ وَلی   ِفی اْلَحْمُد  َلهُ ُهَو  ِإالَّ  ِإَل 

ُ
ِإَلیهِ  اْلُحکُم  َوَلهُ  َواْلِْخَرةِ  اأْل  .«ُتْرَجُعوَن  َو

 وصلی الله علی محمد و آله و سلم

 

 

 


