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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

 درباره مبحث چند. کنیممی حثب مبحث، چند در شورا درباره که شود عرض شوورا درباره بحث ابتدای در
 قبل رایشو که کردیم بیان را سویاسی شوورای اقسوام دوم، مبحث رد .کردیم بحثرا  مفهوم این تعیین و تعریف

 این و کردیم تقسیم قسوم  دو به را الحکم قبل شوورای. بود الحکم بعد شوورای و الحکم مع شوورای الحکم،
 یرهس منظور البته بود؛ اسَلمی جامعه در حاکمان سیره و اسَلم تاریخ در شورا ما، سووم مبحث .بود دوم مبحث

 کرما رسول سیره درشورا را  هم. رساندیم پایان به را بحث و کردیم بحث هم بارهدراین. بود اسَلم صودر حاکمان
 ینامیرالمؤمن مقدس وجود سیره در هم وایشان  از بعد خلفای از بعضی سیره در هم صلی الله علیه و آله و سلم،

 بعد شورای ورا،ش این گفتیم. کردیم بیان شود رامی مترتب بحث این بر که را نتایجی و کردیم بحثعلیه السوَلم 
 س ا نبوده چنین و بوده عمر زمان در حاکم تعیین شورای باشد، بوده حکم از قبل شورای هم اگر و بوده الحکم

 حقیق  در مگفتی و دادیم هم توضیح. اس  نبوده شورا اصَلا  گفتیم بلکه باشد؛ حاکم شورای شورا، این خود که
ث لذا این مباح ود.ب داده ترتیب طوراین را آن شووکل ولی بود حاکم تعیین از نوعی کرد، عمر جناب که کاری

 .گذش 

 .اس  سن  و کتاب در شورابحث  آن و کنیممی شروع بعد به این از که ماسو  امروز بحث چهارم، مبحث
 در وراش عنوان تح  .دارد وضعیتی و جایگاهی چه شوراعلیهم السَلم  معصومین سن  و کتاب درکه  باید دید

 .پردازیممی جه  چهار به سن  و کتاب

 روعی مش بر دلیلی ،علیهم السَلم معصومین سن  و کتاب در آیا که پردازیممی مسولله این به اول جه در 
 شووورای گفتیم و داریم قبول را الحکم بعد شووورای دارد؟ وجود الحکم مع شووورای یا الحکم قبل شووورای

 در رأی لاه از تعدادی و مسلمین با بگیرد. لذا تصمیم خواهدمی و شده تعیین حاکم که اس  وقتی بعدالحکم،
 ولا جه  در ولی. شود بحث قیود آن هم و حدود درباره باید که کندمی مشورت بگیرد، خواهدمی که تصمیمی

 کنیممی بحث بارهدراین دوم جه  در .کنیممی بحث الحکم مع شورای یا الحکم قبل شورای مشروعی  درباره
 ؟خیر ای دارد وجود الحکم قبل شورای مشروعی  عدم بر دلیلیعلیهم السَلم  معصومین سن  و کتاب در آیا که

 مشروعی  عدم دلیل آیا اینکه درباره دوم، جه  درو  کنیممی بحث مشوروعی  دلیل درباره اول، جه  در
 در .کنیممی بحث -خیر یا دارد وجود کند، تعیین را حاکم بخواهد که شووورایی یعنی- الحکم، قبل شووورای
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 روعی مش عدم بر دلیلی ،علیهم السَلم معصومین سن  و کتاب در آیا که کنیممی بحث این درباره سووم جه 
 اینکه آن و احکام و الحکم بعد شورای مشروعی  درباره هم چهارم جه  در ؟خیر یا داریم الحکم مع شوورای

 ندک مشورت اس  واجب گرف  دس  به را قدرت و شد حاکم کهبعدازاین حاکم، بر بعدالحکم شورای اصَلا  آیا
 اس  جه  چهار این چیسو ؟ وجوب این حدود و بوده واجب کجا اسو ، واجب اگر. کنیمیا خیر، بحث می

 .داد خواهیم قرار موردبحث سن  و کتاب در شورا عنوان تح  ما که

 بلق شورای مشروعی  بر دلیلیعلیهم السَلم  معصومین سن  و کتاب در آیا ؛کنیممی شوروع اول جه  از
 نکهای یعنی گفتیم چه؛ یعنی الحکم قبل شوووورای از مراد که دادیم توضووویح قبَلا  ؟خیر یا دارد وجود الحکم

 ریقط از شووورا و طریق از و بیاییم حاکم تعیین برای ما حال اسوو ، نشووده تعیین ندارد و وجود هنوز حاکمیتی
 ؟خیر یا دارد وجود شورا این بر دلیل آیا. کنیم تعیین را حاکم مشورت

 شده کتمس الحکم قبل شورای مشروعی  اثبات برای کریم قرآن از آیاتی به سون  اهل منابع از بعضوی در
 تقریباا  .خوانیممیرا  «تطبیقلا و النظریة بین الشورا» کتاب در الدوری عبدالرحمان قحطان کَلم متن ما. اسو 
. سوو ا کتاب این سوون  در اهل دیدگاه از شووورا نظریه تبیین در اسوو  رسوویده ما دسوو  به که کتابی ترینجامع
 سووتد لا آیه سووه توانیم بهمی حاکم تعیین شووورای اثبات برای ما گویدمی کریم، قران آیات به اسووتد ل درباره

 .کنیم اقدام شورا طریق از حاکم تعیین براییا باید  توانیمها میبراساس آن که کنیم

هِ  ِمَن  َرحَمةٍ  َفِبما: »کریمه آیه اول، آیه ا کنَ   َوَلو َلُهم ِلنَ   اللَّ وا الَقلِب  َغلیَظ  َفظًّ  َفاعُف  َحوِلَک  ِمن َ نَفضووا
مرِ  ِفی َوشوواِورُهم َلُهم َواسووَتِِفر َعنُهم

َ
هِ  َعَلی َفَتَوکل َعَزمَ   َفِإذا األ هَ  ِإنَّ  اللَّ  برای کهاسوو   1«الُمَتَوکلیَن  یِحب   اللَّ

مرِ  ِفی شوواِورُهم» عبارت به تمسووک حاکم تعیین در جه  شووورا از اسووتفاده وجوب اثبات
َ
 آیه .کندیم پیدا «األ

ِذیَن : »اسوو  آمدهچنین  آیه آن در که اسوو  شووورا سوووره آیات دوم، َتَجاُبوا َواَلا ِهْم  اسووْ َقاُموا ِلَرِبا
َ
ََلةَ  َوأ ْمُرُهْم  الصووَا

َ
 َوأ

ا َبیَنُهْم  ُشوَری    .گیردرا در بر می شورا سوره ۶۳ تا و شودمی شروع ۶۳ آیه از آیات این .2«یْنِفُقوَن  َرَزْقَناُهْم  َوِمَما

                                                           
 95۳ :. آل عمران1
 ۶3 :. شوری2



 1931 دیماه 22                          فقه نظام سیاسی، مدرسه دارالشفاء 41جلسه 

 

ة   ِمْنُکْم  ْلَتُکْن  َو : »کریمه آیه سوووم آیه َما
ُ
ُمُروَن یَ  َو  اْلَخیرِ  ِإَلی ْدُعوَن یَ  أ

ْ
وللِ  َو  اْلُمْنَکرِ  َعِن  ْنَهْوَن یَ  َو  ِباْلَمْعُروِف  أ

ُ
 َک أ

 ترینمهم که کندمی نقل سن  اهل مفسرین علمای از بعضی از ایشوان که اسو  این عجیب و 1«اْلُمْفِلُحوَن  ُهُم 
 .تر اس قوی از بقیه د ل  این آیه گویدمی و اس  آخر آیه این حکم، تعیین شورای بر دال آیۀ

 بیمتعص انسان هم بسیار که( رضا رشید محمد)از  کندمی نقل المنار تفسویر از الدوری قحطان آقای جناب
نَّ  َواْلَمْعُروُف : »گویدمی او .اس  تشیع به نسوب 

َ
ْسََلِمیةَ  اْلُحکوَمةَ  أ ْصِل  َعَلی َمْبِنیة   اْْلِ

َ
وَری، أ  «ِحیح  َص  َوَهَذا الش 

 ،شورا فصول. خیزدبرمی شوورا از حکوم  یعنی شووراسو ، بر مبنی اسوَلمی حکوم  که اسو  براین اصول
 اهل پیش معروف معروف، از ایشان منظور که اس  معلوم البته. اس  حکوم  دهندهشکل و حکوم  سازنده
َدل   َواْلْیةُ . »اسوو  سوون 

َ
ة   ِمْنُکْم  ْلَتُکْن  َو : »آیه همین آیه، از او منظور «َعَلیهِ  َدِلیٍل  أ َما

ُ
 اسوو  «اْلَخیرِ  ِإَلی ْدُعوَن یَ  أ

ْقَوی َوَدَ َلُتَها
َ
ْمُرُهْم : َتَعاَلی َقْوِلهِ  ِمْن  أ

َ
وَری َوأ نَّ  َبیَنُهْم  شوُ

َ
ف   َهَذا أِل کَثُر  َمْخُصوَصةٍ  َطاِئَفةٍ  ِلَحاِل  َخَبِری َوصوْ

َ
 ل  ُد یَ  َما أ

نَّ  َعَلیهِ 
َ
یَ   َهَذا أ هِ  ِفی َمْمُدوح   الشووَّ  د ل  عبارت، این بارضووا  رشووید آقای پس .«َتَعاَلی اللهِ  ِعْنَد  َمْحُمود   َنْفسووِ

ْمُرُهْم »
َ
وَری   َوأ  که اسوو  خبری جمله یک بلکه ندارد؛ وجوب بر د ل . کندیم نفی را وجوب بر «َبیَنُهْم  شووُ

 .دارد حمیده صفات بر د ل 

 نای مؤمنین حمیده صفات از یکی گویدمی و اسو  ینمؤمن حمیده صوفات درباره که اسو  آیاتی ضومِن  در
ة   ْم ِمْنکُ  ْلَتُکْن  َو » د ل  کهاین بر عَلوه گویدمی. کنندمی مشووورت و شووورا یکدیگر با خود امور در که اسوو  َما

ُ
 أ

ْمُرُهْم » آیه د ل  از اقوی «اْلَخیرِ  ِإَلی ْدُعوَن یَ 
َ
وَری   َوأ ْقَوی» اسوو ، «َبیَنُهْم  شووُ

َ
اِوْرُهْم : َقْوِلهِ  َدَ َلةِ  ِمْن  َوأ  ِفی َوشووَ

ْمرِ 
َ
ْمَر  َفِإنَّ : اأْل

َ
ِئیِس  أ اَوَرةِ  الرَّ ییَ  ِباْلُمشوَ   اْمِتَثاَلهُ  یْضَمُن  َضاِمن   ُهَناک کْن یَ  َلْم  ِإَذا َوَلکْن  َعَلیهِ  ُوُجوَبهُ  ْقَتضوِ

َ
 َفَماَذا ْمرِ ِلْل

 یگرید اگر چیسوو ؟ تکلیف نکرد، مشووورت و کرد ترکاین کار را  حاکم اگر که فرمایدمی «َتَرکُه؟ ُهَو  ِإَذا کوُن یَ 
 اگر لیو کند. مشووورت به جبر را او باید حاکم که بگوییم توانیمیم باشوود، داشووته وجود حاکم و نکرد مشووورت

 ِفی شاِورُهم: »بگویم ما اگر دارد؟ وجود شوورا به او اجبار برای ضوامنی چه اینجا کند، مشوورت نخواهد اکمح
مرِ 

َ
مرِ  ِفی شاِورُهم» این خود که اس  نکرده اشاره اینجا در ایشان البته اس . حاکمی هر شوامل «األ

َ
 اشاره «األ

 گف  تواننمی پس. اس  آمده شورا به امر گرفته، شکل حاکمی  بعدازاینکه ؛اس حاکم  تعیین از بعد حاکم به
 حکم از بعد شورای به مربوط آیه این ما تعبیر به. دارد حاکم خود تعیین در مشورت وجوب بر د ل  آیه این که

 .خواهدنمی هم زیادی استد ل خیلی و اس 

                                                           
 901 :. آل عمران1
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یه و صلی الله عل خدا رسول تعیین که داریم قبول ما بگوینددر اینجا  سن  اهل اس  ممکن :حضار ازیکی 
 از باید صلی الله علیه و آله و سلم خدا رسول را بعدی امور اما اسو ، وتعالیتبارک خداوند طرف از آله و سولم

مرِ  ِفی شاِورُهم» طریق
َ
 .دهد انجام دیگران مشورت باو  «األ

 اس  ینا نیس ، الحکم قبل شورای شورا، این اینکه دلیل که گف  خواهیم هم رامسولله  این اتفاقاا  :اسوتاد 
 حتی تاریخ در ما. اس  کرده مخالف  خودش از بعد حاکم تعیین با صولی الله علیه و آله و سلم اکرم رسوول که

 عیینت برای مسلمین با صولی الله علیه و آله و سلم اکرم رسوول که باشود داشوته روایتی که نداریم هم مورد یک
مرِ  ِفی شاِورُهم» اگر. ه باشودکرد مشوورت خود از بعد حاکم

َ
 اندتومی باشد،هم  حاکم تعیین شامل تواندیم «األ

 اب صلی الله علیه و آله و سلم اکرم رسول حضرت که اسو  قولمع آیا هم باشود. اما الحکم قبل شوورای شوامل
 رسو ن درباره متعال خدای و اس  معصوم او کهدرحالی نکند؟ امتثال ا را خدا امر و کرده مخالف  امری چنین
هَ  َیْعُصوَن   : »فرمود خود صلی الله علیه و آله اکرم  رسول حضرت درباره و ؛1«ُیْوَمُرون ما َیْفَعُلوَن  َو  َاَمَرُهْم  ما الَلا

ُسوَل  ِطِع یُ  َمْن : »فرمود و سلم طاعَ  َفَقْد  الَرا
َ
ه أ  .2«اللا

ا»ادامه کتاب:  مَّ
َ
ة   ِمْنُکْم  ْلَتُکْن  َو » آیه همان یعنی «اْلْیةُ  َهِذهِ  َوأ َما

ُ
َها» «اْلَخیرِ  ِإَلی ْدُعوَن یَ  أ ْن  َتْفِرُض  َفِإنَّ

َ
 َن وکُ یَ  أ

اِس  ِفی ِحُدوَن  َجَماَعة   النَّ یاُ   ُمتَّ ْقِو
َ
ْوَن یَ  أ ْعَوةَ  َتَولَّ ْمَر  اْلَخیرِ  ِإَلی الدَّ

َ
ْهی ِباْلَمْعُروِف  َواأْل  ِفی َعام   َوُهَو  اْلُمْنکِر، َعِن  َوالنَّ

ْعَرُف  َمْعُروَف  َوَ   َواْلَمْحکوِمیَن، اْلُحکاِم 
َ
ْنکُر  ُمْنکَر  َوَ   اْلَعْدِل  ِمَن  أ

َ
ْلِم  ِمَن  أ  عدل بر د ل  آیه این اینکه «.الظ 

 یدرش آقای فرمایش این !دارد؟ حاکم تعیین به ربطی چه ولی اسو  درسو  ،بوده آن بارز مصوادیق از و کندیم
 گوید؟می چه الدوری قحطان آقای خود ماا 3چنین اس . دکنمی نقل عبده محمد آقای قول از که رضا

 رب د ل  آیه سووه این گف  تواننمی که اسوو  این رضووا رشووید آقای نقل به عبده محمد آقای کَلم حاصوول
مرِ  ِفی شوواِورُهم: »فرمودمی که اول آیه. دارد شووورا وجوب

َ
 وجوب بر د ل  که برفرض آیه این چون چرا؟ «األ

مرِ  ِفی شاِورُهم» این که کنید فرض. اس  نیامده آن در اجرا برای تضمینی اما باشد، داشته مشوورت
َ
 املش «األ

                                                           
ْهلیُکْم ناراا َوُقوُدَها  ۳ :. تحریم1

َ
ُکْم َو أ ْنُفسوَ

َ
ذیَن آَمُنوا ُقوا أ َها الَّ ی 

َ
َمَرُهْم َو َیْفَعُلوَن ما یا أ

َ
َه ما أ داد    َیْعُصوَن اللَّ اُس َو اْلِحجاَرُة َعَلْیها َمَلِئَکة  ِغَلظ  شوِ النَّ

 ُیْؤَمُروَن 
 و در گفتار و اخَلق)فرشتگانی  (آتش)بر آن  .نگه دارید هاس سنگ، خود و کسان خود را از آتشی که هیزم آن مردم و ایدآوردهای کسانی که ایمان 

لند که خدا را در آنچه به آن (در هیکل و اراده)خشوون و  (تعذیب انجام  شوووندمیو آنچه را دسووتور داده  کنندنمینافرمانی  کندمیها امر قوی، موکا
 .دهندمی

هَ َمْن ُیِطِع  30  :. نسا2 طاَع اللا
َ
ُسوَل َفَقْد أ ْرَسْلناَك َعَلْیِهْم َحِفیظاا  الرَّ

َ
ی َفما أ  َو َمْن َتَولا

 و اعراض کند؛ پس ما تو را ردهاز اطاع  رسووول سوورپیچی ککسووی که اطاع  کند رسووول اکرم را، پس محققاا اطاع  خدا را نموده و کسووی که 
 ها را حفظ کنی.نفرستادیم که آن
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 این هک دارد تضمینی چه ولی نیس ؛ صلی الله علیه و آله و سلم اکرم رسول مخصوص تنها و شودمی حکم همه
ْمُرُهْم »آیه  اما کند؟ عمل آن به کند انتخاب خودش از بعد را کسووی خواهدمی که حاکم

َ
وَری   َوأ  که هم «َبیَنُهْم  شووُ

 مدح. کندمی خوب هایانسان اوصاف بر د ل  و اس  وصوفیه جمله یک زیرا دارد؛ن وجوب بر د ل  اصوَلا 
 .نیس  وجوب بر د ل  و کنندمی مشورت امور در که را کسانی کندمی

ة   ْم ِمْنکُ  ْلَتُکْن  َو » آیه کند، شورا وجوب بر د ل  تواندمی که ایآیه بهترین فرمایدمی ایشان بنابراین َما
ُ
 ْدُعوَن یَ  أ

ُمُروَن یَ  َو  اْلَخیرِ  ِإَلی
ْ
ولِلَک  َو  اْلُمْنَکرِ  َعِن  ْنَهْوَن یَ  َو  ِباْلَمْعُروِف  أ

ُ
 و اسوو  امر «ْلَتُکْن  َو » اسوو ؛ زیرا «اْلُمْفِلُحوَن  ُهُم  أ

 خیر به دعوت مجموعه، این و شوووند برانگیخته یامجموعه یک شووما بین ازکه  بایدمی امر را اسووَلمی جامعه
 رد که اس  واجب بنابراین اس ؛ عدل هم شورا و اسو  عدل به دعوت خیر، به دعوت مصوادیق از یکی. کنند

 دلع این. کنند تعیین را حاکم مشورت، طریق از و کرده مشورت باهم که شووند پیدا جمعی اسوَلمی، مجموعه
 طریق از باید. دهید انجام را کار این باید که شووده امر و اسوو  عدل مشووورت، طریق از حاکم تعیین اسوو ؛

 س ا تقریبی حاصول این . لذا«ِمْنُکْم  ْلَتُکْن  َو : »فرمود چون کنید عدل به عمل و کنید تعیین را حاکم مشوورت
 .کنیمیم بیان ایشان فرمایش از ما که

. اس  شوده نقل رضوا رشوید محمد طریق از که زندمی حاشویه عبده محمد آقای کَلم این قحطان بر آقای
 معلوم «ْلَتُکْن  َو » آیه د ل  «بینهم شوووری وامرهم د له من اقوی لیسوو  ا یه هذه د لة ولکن: »گویدمی

ْمُرُهْم » آیه یعنی «ا یه هذه  ن. »باشد اقوی که نیس 
َ
 هانأ ذکرا  کما خبریه جمله کان وان» «َبیَنُهْم  ُشوَری   َوأ

 بخواهیم راگ خودمان، تعابیر در ما. انشاس  مقام در خبر این: گویدمی «.بالمعنی انشوائیة باللفظ خبریة جملة
 معنی م،کنی تنظیم خودمان فقهی اصول ادبیات طبق را ایشان حرف و کرده صحب  خود فقهی اصوول ادبیات با

 به ارید خبر  » یعنی اسوو ؛ انشووایی آن تصوودیقی مدلول و خبری جمله آن تصوووری مدلول که شووودمی این آن
مرِ  ِفی شاِورُهم: الصریح با مر تعالی قوله التفسیر هذه و» .«ا نشوا 

َ
 أییدت اس ، امر که شاورهم این خود «األ

مرِ  ِفی شاِورُهم: »جمله این که کندمی
َ
: آیه ان ثم. »انشاس  ارادۀ بیان مقام در خبر اما اس ، خبری اگرچه «األ

مرِ  ِفی شاِورُهم»
َ
 «األ

ْمُرُهْم » و 
َ
وَری   َوأ  و عامه «ِمْنُکْم  ْلَتُکْن  َو » آیه و» آمده شووورا خصوووص در آیه این اگرچه «یخاص «َبیَنُهْم  شووُ

 شورا خصوص در دوم و اول آیه که اسو  این اول آیه دو و سووم آیه بین فرق اما «غیرها و الشوورا علی تشومل
 من اقوی الخاصه د له و» شورا ازجمله و شودمی شامل را خیر عمل همه و اس  عام سووم آیه ولی شوده وارد

 آقای و عبده محمد آقای فرمایش گویدمی تقریب این لذا .«الفقه ا صووول علم فی معروف هو کما العام د له
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 ل د  و اس  عام این چون نیس ؛ درس  اس ، اقوی «ِمْنُکْم  ْلَتُکْن  َو » د ل  گفتندمی که رضا رشید محمد
 این. اس  اقوی که اسو  خاص د ل  اول، آیه دودر  آن کهدرحالی اسو ، خاص بر عام د ل  شوورا، بر آن

 اس . 1«اتطبیق و النظریة بین الشورا» کتاب در الدوری، عبدالرحمان قحطان آقای حرف خَلصه

 بررسوویآیات را  یکبهیک لذا. اسوو  مردود کَلا  اسووتد ل نوع این و دارد تأمل جای همگی مطالب این
 رُهمَوشاوِ : »فرمایدمی. اس  شده امر صلی الله علیه و آله و سلم خدا رسول به که اس  ایآیه اول آیه. کنیممی
مرِ  ِفی

َ
هِ  َعَلی َفَتَوکل َعَزمَ   َفِإذا األ  را قدن این- که اسوو  این شووودوارد می اسووتد ل این بر که نقدی اولین .«اللَّ

. اسوو  حاکم تعیین از بعد خطاب یعنی اسوو ؛ حاکم به خطاب آیه، این که -ایمکرده هم تکرار و گفته هم قبَلا 
 عیینت از بعد که اس  معلوم پس. کن مشورتامر  در مسلمین با که اوسو  به خطاب حا  و شوده تعیین حاکم
 خارج آن مورد حداقل شود؛نمی حاکم تعیین برای شورای شامل. گویدمی را الحکم بعد شورای اسو  و حاکم

 اردو مورد یک در نصی که تواندنمی و اس  صلی الله علیه و آله و سلم اکرم رسول مخاطب. اس  آیه مدلول از
 هعلی اللهصلی اکرم رسول به خطاب که مورد این خود. باشد نص مدلول که اس  خارج مورد، آن خود که شوود

مرِ  ِفی َوشاِورُهم» این که اس  موردی اس ، سولم و آله و
َ
هِ  َعَلی َفَتَوکل َعَزمَ   َفِإذا األ  دبع حاکم به خطاب «اللَّ

 .دارد تعیین از بعد حاکم مشورت در ظهور آیه این بنابراین ؛شده حاکم تعیین از

 آله و لیهع اللهصلی اکرم رسول از متواتر که زیادی روایات مفصول و گفتیم هم گذشوته در ما اینکه بر اضوافه
 والمکره شطوالمن والیسر، العسر فی والطاعة، السمع علی اللهصلی الله رسول بایعنا: »کههستند را بیان کردیم 

 دشووومی معلوم اینجا از. نکنیم منازعه اهلش با امر در که کردیم بیع  خدا رسووول با ما «.أهله األمر ننازع   أن
 یعنی انی؟کس چه یعنی نکنید؛ منازعه شما: گویدمی هک اس  شده تعیین مسلمین نظر از قبل امر برای اهلی که

 شده معین مسولمین رأی از قبل اهلش کهاین یعنی نکنید؛ منافسوه و نشووید وارد وادی این در یعنی مسولمین؛
 .باشیم داشته توجه آن به باید اینجا در که اس  دیگری نکته هم این. اس 

 ابن از هم -.شویمنمی آن وارد دیگر و گفتیم یمتعدد روایات طبق گذشته در ما که- اسو  این سووم مطلب
 لمصوولی الله علیه و آله و سوو اکرم رسووولوقتی  که ایمکرده نقل دیگر منابع از هم و گفتیم نبوی سوویره در هشووام
 هک هسووتیم حاضوور ما: گفتندمی و کرده شوورط عرب قبایل این از یبرخ ،کردمی دعوت اسووَلم به را عرب قبایل

. باشوود ام برای خَلف  شووما از بعد اینکه شوورطبه بیاییم؛ شووما لوای تح  و بپذیریم را تو فرمانرواییو  اسووَلم
م ه صلی الله علیه و آله و سلم اکرم رسول. بگیریم عهده به را ریاس  و خَلف  ما خودت، از بعد اینکه شرطبه
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 در را هااین که داشتیم روای  چند. اس خد دس  به نیس  بلکه من دس  بهامر  این: فرمودمی هاآن جواب در
مرِ  ِفی َوشاِورُهم»آیه  دهدمی نشوان که اسو  دیگری مطلب هم این. ایمخوانده خود محل

َ
 نکته این به نظر «األ

 .ندارد

مرِ ا ِفی َوشاِورُهم» از مراد که لحاظ این به فرضاا  باشد داشوته نکته این به نظر اگر هم اینکه چهارم مطلب
َ
 «أل

 کسی لیناو صلی الله علیه و آله و سلم اکرم رسول پس کن مشوورت هاآن با خودت از بعد خلیفه تعیین در یعنی
 هک نداریم ی دیگرجاکهیچ در حدیث و در تاریخ، در دلیلی هیچ ه اسوو ؛ زیراکرد مخالف  امر این با که اسوو 
 ردهک مشورت هاآن با و باشد آورده رایا مسلمین بیشری  نفر سوه یا دو صولی الله علیه و آله و سولم اکرم رسوول
 لیخی مطلب این .بگیرد انجام چگونه باید من از بعد حاکمی  و باشوود کسووی چه من از بعد حاکم که باشوود
 کند قلن که باشیم نداشته آن درباره هم روای  یک و باشود افتاده اتفاقی چنین که نیسو  معقول ؛اسو  مهمی

 که  اس اموری آن از این. کرد مشورت خودش از بعد حاکم تعیین رایب الله علیه و آله و سلمصلی  اکرم رسوول
 با این امر اس  بوده معصوم که صلی الله علیه و آله و سلم خدا رسول که نیسو  معقول بنابراین ؛«لبان کان لو»

 .داریم اول آیهبه  استد ل در ما که اس  نقدی چهار این. کند مخالف 

 سلم و آله و محمد علی اللهصلی و


