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

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

 که درباره علل علیه الستتَلب بودبحث کردیم که روایت فضتتل بن ذتتاذان ار حضتر  ر تتا  رددلیل هشتتم را 
بیان وحد  در امامت یا وحد  در اماب بیان ذده است.  در این روایت علِت  .ه استو ذترای  وارد ذتد احکاب

حکم  حهر جایی علت باذتتد .چون علت بیان ذتتدهح حکم در ایا ا لعلیل دارد و علتم معمم حکم استتت ذتتد
ی ااین فرمانروچه  کاد.اقتضا می مطلقا  که در این روایت آمده است وحد  فرمانروای سیاسی را  یعلل .هست

ح هاتعلفرمانروای سیاسی نایب عاب آن حضر  باذد.  کهباذتد یا ایاعلیه الستَلب ستیاستی ذتمع معصتوب 
 .ذودذامل هر فرمانروای سیاسی مشروع می هاعلت و لعمیم دارد

استتت که برای اابا  لموب وحد  فرمانروای ستتیاستتی در نااب ستتیاستتی  یاادلهدر دلیل نهم ار  بحث امرور
 .ایمکاسَلب مطرح می

در اابا   تتترور  یا وجود وحد  فرمانروایی  در دلیل نهمح استتتتدبه به مقبوله عمر بن حااله بحتث ما
ایم لذا نیار به لکرار بحث نیست. گفته میاکردهمقبوله را ار نار سادی بحث  مباحث گذذته در .استت ستیاستی

و این  ه دبیل متعددی اقه استتتعمر بن حااله هم ب خود .هستتتاد اقمومقبوله که ار نار ستتادی همه رجاه 
. ار لحاظ ستتادی اذتتکالی در این روایت نیستتت اما دبلت این روایت بر میاکردهدر محل خود بحث  مستتهله را

: دیفرمایمآن مقدار ار روایت که مربوط به بحث ماستتت این استتت که  مورد بحث استتت. مدعای ما در ایا ا
ِدی َ » ْد َرَوی حتَ اَن ِمْاُکْم قتَ ي َقْد َجَعْلُتُه َمْن کتَ ْوا ِبِه َحَکما  َفِِّنِّ ْحَکاَمَاا َفاْر تتتَ

َ
َاا َو َنَاَر ِفي َحََلِلَاا َو َحَراِمَاا َو َعَرَف أ

 1«َعَلْیُکْم َحاِکما  

                                                           

ُد ْبُن َیْح 1 ی َعْن َفْفَواَن َعْن َداُوَد ْبِن َاْلُحَصْیِن َعْن ُعَمَر ْبِن . ُمَحمَّ ِد ْبِن ِعیستَ ْیِن َعْن ُمَحمَّ ِد ْبِن َاْلُحستَ ِه َعَلْیِه َیی َعْن ُمَحمَّ َبا َعْبِد َاللَّ
َ
ْلُت أ

َ
ََ َقاَه: َسَ  َحْاَاَل

ْفَحاِبَاا َیُکوُن َبْیَاُهَما ُمَاا
َ
ََلُب َعْن َرُجَلْیِن ِمْن أ  َیِحلُّ َذِلَك َفَقاَه َمْن َلَحاکَ َالسَّ

َ
ْو ِإَلی َاْلُقَضاِة أ

َ
ْلَطاِن أ ْو ِمیَراٍث َفَتَحاَکَما ِإَلی َالسُّ

َ
ٌَ ِفي َدْیٍن أ اُووِ  َم ِإَلی َالطَّ َرَع

اُو  َخَذ ِبُحْکِم َالطَّ
َ
ُه أ نَّ

َ
ُه َااِبتا  ِِل ُخُذ ُسْحتا  َو ِإْن َکاَن َحقُّ

ْ
َما َیَ ْن ُیْکَفَر ِبِه ُقْلُت َکْیَف َیْصَاَعاِن َقاَه ُاْنُاُروا ِإَلی َمْن َکاَن ِمْاُکْم َقْد َفَحَکَم َلُه َفِِّنَّ

َ
ُه أ َمَر َاللَّ

َ
وِ  َو َقْد أ

ي َقْد َجَعْلتُ  ْوا ِبِه َحَکما  َفِِّنِّ ْحَکاَمَاا َفاْر تتَ
َ
َما ِبُحْکِم ُه َعَلْیکُ َرَوی َحِدیَ َاا َو َنَاَر ِفي َحََلِلَاا َو َحَراِمَاا َو َعَرَف أ ْم َحاِکما  َفَِِّذا َحَکَم ِبُحْکِمَاا َفَلْم َیْقَبْلُه ِمْاُه َفِِّنَّ

ْرِك  ِه َو ُهَو َعَلی َحدِّ َالشِّ ادُّ َعَلی َاللَّ ادُّ َعَلْیَاا َالرَّ ِه َقِد ِاْسَتَمفَّ َو َعَلْیَاا َردَّ َو َالرَّ ِه. َاللَّ  ِباللَّ

 214، ص: 7اإلسالمية(، ج -الكايف )ط 



 1931مهر ماه  24                                            فقه نظام سیاسی، مدرسه دارالشفاء                                                                14جلسه 

. 

ي َقْد َج »عبار   در ایا تا بته قرا ن متعتدد من جملته ل ییر عبار  حکم به حاکمدر  کته قبَل  گفتیم َعْلُتُه َفِِّنِّ

 جعل در خصوص قضاء. جعل به وبیت عامه است نه« اِکما  َعَلْیُکْم َح 

قضتاء ار لوارب وبیت عامه استت و فردی هم که جعل در خصوص قضاء باذدح این کشف ار  افتَل   هم دوب

ار فروع وبیت عامه است. بر فرض هم که  قضتا که میاکردههم اذتاره  قبَل  ما  . این راکادیمفقیه  وبیت عامه

 یذیخ انصار .«َجَعْلُتُه َعَلْیُکْم َحاِکما  »که چون ولی عاب است  پس معاایم آن استقضا کاد  اذتاره به مستهله
ي قَ »این جمله  و آورده که این دلیل بر وبیت عامه فقیه است ذهادا روذن در قضا و  طوربهاین جمله را  ْد َفِِّنِّ

 .ولی فقیه دارد است که دبلت بر نصب یاجمله «َجَعْلُتُه َعَلْیُکْم َحاِکما  

َتَمفَّ َو َعَلْیَاا َردَّ َو َالرَّ : »دیفرمایمهم بعتد   ِه َقِد ِاستتتْ َما ِبُحْکِم َاللَّ ْیَاا ادُّ َعلَ َفَِِّذا َحَکَم ِبُحْکِمَاا َفَلْم َیْقَبْلُه ِمْاُه َفِِّنَّ
ِه. ْرِك ِباللَّ ِه َو ُهَو َعَلی َحدِّ َالشتتِّ ادُّ َعَلی َاللَّ هِ » ایاکهار  «َالرَّ ْرِك ِباللَّ رد حکم اماب و  خواهیم دانستتت «َعَلی َحدِّ َالشتتِّ

 و ربی فکه ذتر  اساسی که ذر   میاکرده لَکید ما مکرر ذتر  استت.ولی امر ماصتوب ار ستوی اوح همان 

ح ذر  در اطاعت و فرمانروایی است و عباد  معای اطاعت بودهذدید قرآن  ذرکی است که مورد لوجه و نهی

لذا طبیعی استتت کستتی که ار فرمان فرمانروا  .اطاعتدر  ر  در عباد  هم یعای ذتتر محض استتت و ذتت
هِ » ؛سرپیچی کاد ْرِك ِباللَّ  .است« َعَلی َحدِّ َالشِّ

ي َقْد َجَعْلُتُه » :دیفرمایم ا ایادر که ن استتت آ -وجه استتتدبه این بمم-اما مو تتوع ذتتاهد ما یعای  َفِِّنِّ
نار دیگری هیچ مشتتروط به  و استتت واحدوبیت امر فقیه  یعای .آورد تتمیر فرد می تتمیر را « َعَلْیُکْم َحاِکما  

 ؛کادیمه فدق بر فرد واحد جعلتاین باید معلوب ذود که ایا ا  .کادیمرا حاکم  خودنیست و خودش فی نفسه 
ْحَکاَمَااَرَوی َحِدیَ َاا َو َنَاَر ِفي َحََلِلَاا »به فرد واحدی که این ففا  را داذته باذد که: 

َ
 کی« َو َحَراِمَاا َو َعَرَف أ

 وحکم کاد به حکم ما  اگر :فرمایدبعد می .کادیماین بر او فتتدق  حنفر باذتتد و این فتتفا  را داذتتته باذتتد
 ذر  بالله دارد. دیگری نپذیرد

 مقط  اوه عبار  .میکایمستتته مقط  داریم و ار این ستتته مقط  استتتتفتاده وحتد  فرمانروایی  در ایا تا
ه جعلت .است که خطاب به کیست؟ خطاب به کل ماعدای آن حاکماست « َجَعْلُتُه َعَلْیُکْم َحاِکما  »در  «َلْیُکْم عَ »

بر همه به عبارلی ذامل . ذودیمذامل همه  ودیگر  یم تهدها. پس ذتامل حاکم استت بر کل ذتما هم یعای

ار . پس این حاکم بر همه ذتتماستتت. ذتتد خواهد کادیمبر او فتتدق  «َجَعْلُتهُ » ماعدای آن م تهد واحدی که
ا ا ای .ود ایاکته بر همه ذتتتما حاکم استتتت یعای ایاکه ایا ا دیگر فرفتتتتی برای لعدد حاکمیت وجود نداردخ
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. خود جمله نصب ظهور در  نگفته است: فرفتی برای لعدد فرمانروایی وجود ندارد. َجَعْلُتُه َعَليْ بعضُکْم َحاِکما 
 یی دارد.وحد  حاکمیت و فرمانروا

ِه َقِد : »دیفرمایمآن مقطعی استتتت که  نکتته و مقط  دیگرح َما ِبُحْکِم َاللَّ َفَِِّذا َحَکَم ِبُحْکِمَاا َفَلْم َیْقَبْلُه ِمْاُه َفِِّنَّ
َتَمفَّ  واحتدی داذتتتتیمح اگر کس دیگری و لو فقیته دیگری در مقتابل این حاکم ادعای  اگر حکمحتاب « ِاستتتْ

حکم خودب را قبوه و دح معای فرمانروایی او این استتتت که من حکم لو را قبوه ندارب فرمانروایی کا وحتاکمیت 

َتَمفَّ »دارب و این مصتداق  ِه َقِد ِاستْ ذتود. خفیف ذمردن حکم خدا گااه کبیره است و طرف را ار می «ِبُحْکِم َاللَّ
 چون ؛افتادیمجد ذرایط بودن . حتی اگر هر دو هم واجد ذرایط باذاد هر دو ار واانداردیمواجد ذرایط بودن 

َتَمفَّ » نیاهم  ِه َقِد ِاستْ  اگر ار اوه فرضالبته  این کار را کرده است. ذتود و هم آنمرلکب کبیره می و« ِبُحْکِم َاللَّ
 .بر لعدد رهبری داذته و ار اوه دو انتماب داذته باذیم

 اگر کسی حاکم است همیشه حاکممسهله حد رمانیح مسهله دیگری است. یک نکته هم ایاکه باید دانستت 
حرف  مکاینماگر خودش بپذیرد که من چهار ساه بیشتر قبوه  پس چرا لاها برای م َل  چهار ساه باذد؟استت 

ار سمیف ذمردن حکم خدا  یاکها ذترایط را که دارا است چرا نباید قبوه کاد که ادامه بدهد؟ اما دیگری استت
ذتترایط را  دیخواهیمستتاه هم حکومت کرده و موفق بوده و حاب  او دارای ذتترایط استتت و چهار ؛بدلر استتت

 ؟!دیگر را بیاورید خراب کاید و

وبیت  ق علیه السَلبفاداماب  رنده بوده استت.علیه الستَلب ککه حدیث ار ایشتان استت  خود اماب فتادق 

ی بالفعلبوده استتت. وقتی ولی عاب ایشتتان رمان حضتتور رمانح داذتتته و  خودعامه را  بقیه افرادی که  دیگر مدار

. حاب هستاددهد ماصتوب می هاآنولی عاب به  ح در محدوده اختیارالی کهذتوندیمطرف ولی عاب ماصتوب  ار
و  . خود ولی امر رنده استتتدگوید آن کار را بکامی به ابوبصتتیرو گوید این کار را بکاد می به او استتتاگر رراره 

ککسی  کادیمت. در جایی که ولی عاب حا ر است و بالفعل وبیت کاد. هم رنده و هم حا ر اسممارستت می

به   که او یامحدودهالبته کستتان دیگری که دارای این وفتتف باذتتاد و بمواهاد بیایاد در  حق وبیت ندارد. 
ولی ایا ا ما درباره نصتتب عاب داریم فتتحبت  حکومت کااد. لوانادیمدهد در آن محدوده اختیارا  می هاآن
جا ولی عاب نبود و ما بمواهیم  ؛ نصتتب عامی که در این روایت آمده استتتح نصتتب عامی استتت که هرمیکایم

بیت و گوید که این ذمع اگر واجد ذرایط بودحاین دلیل این را دارد می وبیت عامه را با این دلیل اابا  کایمح

خواهد ذتتد. و اگر کستتی  «َلْیُکْم َحاِکما  عَ »و اگر این وبیت عاب برای او اابت بودح  ذتتودیمعامه برای او اابت 

ِه َقِد ِاْسَتَمفَّ » نپذیرفتح  .ذودیماستفاده  گونهاین حروایت ینا را. کادیمبر او فدق  «ِبُحْکِم َاللَّ
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برای اابا  وحد  رهبری استتتفاده کرد  لوانیممقط  ستتوب که در این روایت وجود دارد که ار این مقط  هم 
ادُّ » عبار : ِه. َالرَّ ْرِك ِباللَّ ِه َو ُهَو َعَلی َحدِّ َالشتتِّ ادُّ َعَلی َاللَّ در این مقط  هم رد حاکمیت یا رد حضتتر  « َعَلْیَاا َالرَّ

که هر یک ار این دو حاکم حکم  ذتتتودیمنفی کرده استتتت. هر نوع لعدد حاکمیت موجب این  حکم حتاکم را
و د داذتته باذتیم معایم این است که یا هر لعداد حاکمجا ما  هر. کادو دیگری را قبوه نمی کردهدیگری را رد 

 لعدد حاکمیتمعاای این  کاد.حکم دیگری را قبوه نمی هاآنیتا حتداقتل یکی ار  کااتدیمحکم دیگری را رد 
و اگر فرض را بر این داذتتتتیم که  کاد. یکی ار این دو برب را دارد: یا ایاکه هر دو حکم دیگری را رد میاستتتت

 و مشتتروعیت ماتفی خواهد ذتتد ححکم دیگریبر یک  رد هربا همین  مشتتروع باذتتد دیبایمو هر د حاکمیت

 علی اوه هم این رد علی ذلک و هم دیگری رد   به دلیل ایاکهذود. واجدیت ذرایط هر یک ار این دو ساقط می
هِ » وقتی .ذتتوندیممشتتتر  هر دو استتت و  ْرِك ِباللَّ و  ذتتدهیت امر بیرون ذتتد هر دو ار ذتترایط وب «َحدِّ َالشتتِّ

د دیگری را ر یکیفقط اگر  . امابمواهد دیگری را رد کاد هاآناگر هر دوی البته . ذودیمساقط  هاآنفَلحیت 
 .تاابت اس ؛ باابراین همیشه وحد  حاکم و وحد  فرمانرواییذودیمفاقد فَلحیت  کادیمرد  کههمانکاد 

. این درباره حکم نیست! اذتباه نشودح دارد کاد و آن یک روایت دیگرمیبحث این است که این یک روایت 
کی ی فرمایدست بعد میحکم ما استمفاف ردش فرماید:افتَل  لعدد حکم معقوه نیست وقتی خود حضر  می

ا ا بحث ؛ ایکادیمو به آن استااد  آوردیم و دیگری به روایت دیگری کاادیمو به آن استااد  کادیمیک روایت 

اِدَر » :دیفرمایمکه حضتر   دیآیمپیم  لعارض روایتین اذَّ الاَّ ْفَحاِبَك َو َدِع الشَّ
َ
سر بحث 1«ُخْذ ِبَما اْذَتَهَر َبْیَن أ

ه این دو ب افَل  لعارض بین دو حکم!   و نهمرجحا  باب لعارض استت. لعارض بین چه؟ لعارض بین روایتین 
لوانیم وا میفت بابدر  بلکه داذتتته باذتتیملعارض لوانیم نمی افتتَل   در باب حکم ؛لواناد لعارض کاادحکم نمی

 .ستااد کادا و آن به روایت دیگر یتایاکه این به یک رواای یعدر باب فتوا لعارض کااد  .لعارض داذتته باذتیم
کم نفوذ ار لوارب ح ؛م بود یعای حکمی است که نافذ استمحکلعدد نیست. حکمح اگر  اما حکم قابل لعارض و
است که باید به آن لوجه ذود! فرق است بین موارد حکم و  یانکتهنافذ است این  بر همهاست. نافذ است یعای 

ر موارد اما د حدیث استح لعارض معقوه است.به فتوایی که مستاد  درباره نقل حدیث و یا موارد فتوا و روایت؛
و فرض هم بر این بود که این حکم نافذ  معقوه نیستتت. چون اگر کستتی حکم فتتادر کرد افتتَل  حکم لعارض 

                                                           

ْلُت اْلَباِقَر ع 1.
َ
َ ِهَما آُخُذ َفَقاَه َیا لیه الستتَلبَقاَه ستتَ یِّ

َ
اِن َفِبَ ِو اْلَحِدیَ اِن اْلُمَتَعاِر تتَ

َ
ِلي َعْاُکُم اْلَمَبَراِن أ

ْ
َتَهَر َبیْ  َفُقْلُت ُجِعْلُت ِفَداَك َیَ َن ُرَراَرُة ُخْذ ِبَما اذتتْ

اِدَر َفُقْلُت  اذَّ الاَّ ْفَحاِبَك َو َدِع الشَّ
َ
ُاوَراِن َعْاُکْم  أ

ْ
اِن َمَ یَّ ُهَما َمعا  َمْشُهوَراِن َمْرِو ِدي ِإنَّ  .َیا َسیِّ

 .311 ص ح4ج عوالي اللعاليح ابن جمهور احسایيح  
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 و ذودیمراد ین ا هم چون ؟چرا ذودیمدو ساقط  هر آید.استتح دیگر فرفتی برای حکم دیگری به وجود نمی
 ذود و نه حکم آن.حکم این نافذ می نه .راد است هم آن

 قا ی حکم اگر ؛گویمما در حکم قا تی هم همین را می) بگوییم دولا حاکم که هر دو حکم نافذ دارندح اگر
چون اگر حکم حاکم فتتادر ذتتدح  ؛لواند حکم حاکم را رد کادنمی و (لواند آن را نقض کادکرد دیگر کستتی نمی

ارد؛ مگر ایاکه خودش حکم خودش را نقض کاد و بر خودش معلوب ذتتود که دیگر لماب استتت. نقض معای ند
و اب اگر او حکم  .ار این حکمی که گفته دست بردارد مباای حکمم درستت نبوده و حکم خود را نقض کاد و

چون رد حکم ختتدا  حکم را رد کاتد. لوانتدینمدیگر فرد دیگری  داردشتتتاری و روی حکمم هم پتاف کاتدیم
و وقتی ذده حکم معصوب  و حکممنفوذ دارد علیه الستَلب ح رد حکم نافذی که ار طرف اماب معصتوب ذتودیم

 .استکم خدا حرد هم  و رد حکم معصوب ذودمیحکم معصوب  رد معصوب ذده استح رد حکمح حکم حکمح

 دیا باب نقل فتوایی که مستتتتاد به روایت باذتتتد و موجب لعارض و لعد روایت نقِل  در جتایی که باِب  البتته
حکم قضایی هم ار موارد حکم  ریرا .چاین نیست در حکم قضایی اما در موارد حکم حتی ذود معقوه استمی

 حعدهاین قا افَل   حچاین است الهی است. مسهله وبیتح مسهله حکم حاکمی که ولی امر است بلکه هر حکمی
کمیتی استت که ممصتوص به استَلب و ذترع ما هم نیستح در هر نااب حاکمیتی و در هر سیستم حا یاقاعده

اگر حرف ردح حرفم حرف آخر استتتت و اگر کستتتی بمواهد در برابر حاکم حرف دیگری بمندح این  حاکم یعای
یک  وگر عاوان یک ذورش به ؛را نپذیرداو دهد که حاکمیت او را نپذیرفته استت و اگر حاکمیت معای آن را می

 ه به عاوان یک حاکمی که حق حاکمیت در برابر حاکم را دارد.ذود و نبرخورد میبا او متملف 

تی ه باذتتدح در ن  ا نصتب علی نحو قضتتیه حقیقیهکایم که هر به فتور  مفصتتل گفته قبَل  هم  این بحث را

ن ای و دیگر وب به ذمصه ار طرف خداستماصکه  اماب معصوب باذد  ا که خودک هر .استنصتبح نصب عاب 
 ییعا ؛که نصب او نصب خاص است ؟ کسی استاین اماب چه کسی است. نمواهد ذتد کارگر واق نصتب عاب 

 ار طرف خدای متعاه به وبیت عامه است. هر جا ماصوب به نصب خاص وجود داذته باذد بشمصه ماصوب
نصب عاب  حجا ماصوب به نصب خاص نبود ذود. هرو در حاه ممارست حکم باذدح این حکم عاب فاقد اار می

 .هم به همین ذکل است که در هر جای دیگر ا ایادر  لاهانهذود. این یک قاعده کلی است؛ عاه میدر ایا ا ف
ران هر یک ار این براد دییگویمیک وقت  ؛دهیدبه دو ذتتتکل این کار را ان اب میبمواهید وکیل معین کاید اگر 

ن ماین وکیل  ءیذ فَلندر  دیگویمیا  ذتودیممن وکیل استتح این یک نصتب عاب استت که ذتامل چاد نفر 
اما دیگر آن وکالت خاص است.  وقتی ذتمع خاص را معین کرد .دیکایمذتمع خافتی را معین  و استت
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وقتی ذمع خاص باذد نصب عاب کارگر  حکه ذتمع خاص دخالت نکاد ذتودیمکارگر  رمانینصتب عامه 

انطباق قهری پیدا  خودخودبهو  ذودیمبر ذمع ماصوب به نصب خاص ماطبق   چون نصتب عاب .ذتودینم
 رسد.و وقتی نصب خاص کارگر استح نوبت به نصب عاب نمی کادیم

 این همان .«َجَعْلُتُه َعَلْیُکْم َحاِکما  » ؛این چایای است وجود دارد که هر کستی که فقیه عابایا ا یک نصتب 
 فرموده است.فلی الله علیه و آله و سلم چیمی است که رسوه خدا 

فهم  !ذتتما عقل نداریدآیا ؛ آخر میکایملع ب  کاادیمار کستتانی که در مستتهله وبیت فقیه لشتتکیک ما 
ِه َو َمْن » بیاید این روایت را؟نمی !چشتتم ندارید !ندارید وَه اللَّ ُهمَّ اْرَحْم ُخَلَفاِ ي َاََلاا  ِقیَل َیا َرستتُ  َقاَه ُخَلَفاُؤَك  اللَّ

ِذیَن ُیبَ  ِتي.الَّ مَّ
ُ
ُموَنَها أ ِتي ُامَّ ُیَعلِّ ُ وَن َحِدیِ ي َو ُساَّ این من که رسوه خدا هستاد که خدا درباره من چ یهافهیخل 1«لِّ

ه» :فرمود طاَع الل 
َ
وَه َفَقْد أ ستتتُ ِتي ُامَّ » ؟«ُخَلَفاُؤَك  َمْن » ؛این را گفت 2«َمْن ُیِطِ  الرَّ اَّ ُ وَن َحِدیِ ي َو ستتتُ ِذیَن ُیَبلِّ الَّ

ِتي.یُ  مَّ
ُ
ُموَنَها أ د؟ این بگویه چگوندیگر باید فتتلی الله علیه و آله و ستتلم رستتوه خدا ؟ لرروذتتنار این  گرید« َعلِّ

 یا در نباذد باقل اخبار ار یک نصب عابهم ء نصتب عامه است و این اخبار ار نصب عاب است. در مقابل انشا
ُ وَن َحِدیِ ي  خلفا ی»مقاب انشتاستت و معاای آن این است که  ِذیَن ُیَبلِّ ِتي.الَّ مَّ

ُ
ُموَنَها أ ِتي ُامَّ ُیَعلِّ باقل در  ای« َو ُساَّ

ن چو ؛باذتتد محضلواند اخبار نمی هامقاب گونهاینکه  میاگفتهما در جای خود  البته .مقاب اخبار محض باذتتد
که جانشتیاان من چه کستی هستادح این یعای نصب. این نصب آمده است. خبر بده  به من دیگویمحاکم وقتی 

ه است. ب خلیفالسَل امعلی بن ابیطالب علیه د نصب خاص در کاارش که بعد فرمودبا وجو نصتب عاب بله! این
ح فرموده استت که ع ل الله لعالی فرجه الشریف به حضر  اماب رمان  لا یک و دو و سته بعدی ااای عشتر امیرا 

ر عای اگی حافتدینمیعای لعیین مصتتداق برای نصتتب عامه؛ اما نصتتب عاب که ار کار  . این نصتتب خاصبرستتد
متعدد  به فور برگردیم و روایت در این رمیاه  عابدارد نبود باید به نصب نصب خاص دستترستی به کستی که 

ار پاج فتتدیق رحمَالله علیه هم در کتب ما که حداقل ذتتیخ فتتدوق  ؛داریم و این حدیث حدیث متوالر استتت
 تتعیف هم باذتتد وقتی طرق  قهر یک ار این طر رگا. حتی به این ذتتکل استتت در کتب عاب هم و کادیمنقل 

. وقتی یک روایت به طرق متعدد ولو  تتعیفح ذتتودیممتوالر  -طریق دارد دهقریب روایت این –استتت متعدد 
 .ذودمیر کاد و قط  به فدومیطرق احتماه جعلی و کذب را نفی  لعدد لعدد پیدا کردح

                                                           

 381ص . امالی فدوقح 1
ُسوَه َفَقْد  َمْن ُیِطِ   81 ء:نسا .2 هَ الرَّ طاَع الل 

َ
ْرَسْلااَك َعَلْیِهْم َحِفیاا   أ

َ
ی َفما أ  َو َمْن َلَول 
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دا پیب برای نصب عانصتب عاب داریم اگر یک نصتب خاص بیایدح این نصتب خاص مصداق  خَلفته وقتی
ن لعیی ؛ ریراماندمصتتداق برای نصتتب عاب پیدا ذتتد دیگر جایی برای عمل به نصتتب عاب نمی یو وقت کادیم

 اماب ایالستتَلب  مادر ایا ا علی بن ابیطالب علیه عابجاعل گفته که مااور من ار نصتتب  مصتتداق ذتتده و خود
 .حضر  سیدالشهدا علیه السَلب است ایم تبی علیه السَلب 

و دسترسی به او به هر دلیلی نبودح آن  ذد یرندان م َل  و مانعی پیم آمد  خواصماستوب به نصتب برای اگر 
 .و باید به آن عمل کرد و این نصب عاب در رمان ویبت کبری همین است ذودیمنصب عامه فعاه 

ُهمَّ اْرَحْم ُخَلَفاِ ي» همان« ما  َجَعْلُتُه َعَلْیُکْم َحاکِ »ن ای ا تتافه بر آن نیستتت. این را اماب  یمیچاستتت و « اللَّ
 َل  قبرا  بح مکه  کامیمجعل  هانیااه ام من هم  ؛کامیمکه من هم همین کار را  دیفرمایمعلیه السَلب فادق 

 ایم.مفصل کردهبه فور  

 ه و سلممحمد و آل الله علی یفلو 


