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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

 آن بهمی اسَل حکومت برقراری در حاکم یا تعیین در شورا وجوب اثبات برای هابعضی که بود آیاتی رد بحث
 بر دللت آیه دو این از یکهیچ که شتد روشتن گذشتته بحث در و پرداختیم یاتآن آبه . نداهکرد استتدل  آیات
 .دوم آیه نه و او  آیه نه است؛ نشده وارد مقاله این در اساسا   و ندارد حاکم تعیین برای شورا

نکُ  نَوْلَتکُ : »فرمایدمی که استتت ستتوم آیه درباره امروز بحث ة   ْم مِّ مَّ
ُ
یَ  اْلَخیرِ  ِإَلی ْدُعوَن یَ  أ ُمُروَن َو

ْ
 ِباْلَمْعُروِف  أ

یَ  ْوَلتِئَک  اْلُمنکرِ  َعِن  ْنَهْوَن َو
ُ
- آیه این درادعا شده است که . است عمران آ  سوره در یهآ . این1«اْلُمْفِلُحوَن  ُهُم  َوأ

 هک شتتدمی گفته قبل آیات بحث در. استتت آمده امر دیگر -شتتد خواهیم متعرض که بعد و قبل آیات همچنین و
نکُ  نَوْلَتکُ : »نیست اما در این آیه چنین دارد تکلیف مقام در خبری جمله اینو  است خبری جمله جمله، ة   ْم مِّ مَّ

ُ
 أ

 جامعه در حاکم تعیین و استتَلمی حاکمیت برقراری و حکومت اقامه از بهتر خیری چه «اْلَخیرِ  ِإَلی ْدُعوَن یَ 
نکُ  نَوْلَتکُ : »دهدمی دستتتور آیه این ؟استتت استتَلمی ة   ْم مِّ مَّ

ُ
یَ  اْلَخیرِ  ِإَلی ْدُعوَن یَ  أ ُمُروَن َو

ْ
یَ  ِباْلَمْعُروِف  أ  َعِن  ْنَهْوَن َو

ْوَلتتتِئَک  اْلُمنکرِ 
ُ
 انهنش آیه این و بوده معروف مصادیق از حاکم تعیین اسَلمی و حکومت اقامه .«اْلُمْفِلُحوَن  ُهُم  َوأ

 این و امت بپردازند. حا  به دلیل اینکه حاکم تعیین مستتتئله به و بیایند مردم از امتی یکباید  که استتتت آن
 را یرخ این و کنندمی اقامه را معروف این یکدیگر کمک و مشتتورت باپس یعنی  کند، تعیین خواهدمی مجموعه

 کومتح برقراری و اسَلمی حکومت مسئله در ما که شودمی استناد ،شتکل این بهلذا به این آیه . دارندمی پا به
 .گیردمی قرار استفاده مورد اسَلمی حکومت اقامه برای شورا این و کنیم استفاده شورا از باید

 محمد هم را آن که گویدمی عبده محمد مرحوم از نقل به الدوری عبدالرحمان قحطان آقای]این حرف را[ 
 ندارد؛ شتتورا مستتئله به ربطی هیچ آیه این که استتت این حق ولی. استتت آورده المنار تفستتیر در رضتتا رشتتید

یَ  اْلَخیرِ  ِإَلی ْدُعوَن یَ » که آیات این که دلیل این به اول  . حاکم تعیین در شورا مخصوصا   ُمُروَن َو
ْ
 آن در «ِباْلَمْعُروِف  أ

 اطاعت مصداق که است چیزی آن وباشد  شتده شتناخته شتر  در که استت معروفی و خیر آن به مربوط آمده،
 رستتو  و خدا از اطاعت خَلف و یا خالی که چیزی. باشتتدصتتلی الله علیه و آله و ستتلم  رستتو  اطاعت و خدا

 :فرمایدمی توبه ستتوره دیگر آیه در لذا .شتتودنمی حستتاب خیر استتَلم شتتر  منطق در و نقرآ منطق در باشتتد،
ُهْم  َواْلُمْؤِمَناُت  َواْلُمْؤِمُنوَن » ْوِلیاُء  َبْعضتتُ

َ
ُمُروَن یَ  َبْعٍض  أ

ْ
یَ  ِباْلَمْعُروِف  أ یَ  اْلُمْنکرِ  َعِن  ْنَهْوَن َو َلةَ  ِقیُموَن َو یَ  الصتتَة  َن ْؤُتوَو

                                                           
 401 :عمران آ . 1
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کاةَ  یِطیُعوَن  الَزة هَ  َو وَلهُ  الَلة  ؛است رسو  و خدا اطاعت چارچوب در منکر از نهی و معروفامربه این یعنی ؛1«َوَرستُ
 تعیین ئلهمس گفتند و کردند خارج مردم اختیارات از کَل   را حاکم تعیین مسئله و آمدند رسو  و خدا اگر بنابراین
 .شودنمی خداوند و خدا رسو  اطاعت مصداقکار  این دیگر ندارد مردم به ربطی و است الهی ایمسئله حاکم،

 منطقه در و کریم قرآن منطق در شود ومی رسو  و خدا حاکمیت از خروج مصداق حاکم تعییندر این صتورت 
 .شد نخواهد شمرده معروف و خیر مصداقاسَلم  شر 

 نای در که دلیلی همه این و روایات و آیات همه این که گفتیم هم قبل آیه دوبه  استتتدل  در گذشتتته در ما
 و اختیار در حکومت مستتئله اندگفته کَل   که استتت شتتده وارد عام طوربه که ایادلهشتتده و همچنین  وارد زمینه

 عوتد مسئله در که اخباری آن نیز و کند دخالت حاکم تعیین در تواندنمی کسیو  استت متعا  خدای انحصتار
 کنیممی بیعت تو اب وقتی ما: گفتندمی هاآن که اقوام وارد شده است ازصتلی الله علیه و آله و ستلم  خدا رستو 

 تنیس من دست به کار این :فرمودمی تأکید حضرتاما ،باشتد ما آن از تو از بعد حکومت قدرت و خَلفت، که
 اینکه در دارد صراحت که دیگری زیاد بستیار روایات هم و روایات آن هم. خداستت دستت به امر ایناختیار  و

 .است الهی ایمسئله حکومت، مسئله

اُء یَ  َما ْخُلُق یَ  َوَرُبةک: »چنین استتت شتتده وارد زمینه این در که الهی آیات یَ  شتتَ  تا 2«اْلِخیَرةُ  َلُهُم  اَن کَ  َما ْخَتاُر َو
ِإَلیهِ  اْلُحکُم  َوَلهُ : »فرمایدمی که آنجایی ُهمَّ  ُقِل : »یا و «ُتْرَجُعوَن  َو اء َمن اْلُمْلَک  ُتْؤِتی اْلُمْلِک  َماِلَک  اللَّ  نِز ُ َوتَ  َتشتتَ
ن اْلُمْلَک  اء ِممَّ اء َمن َوُتِعز   َتشتَ َک  اْلَخیُر  َک دِ یَ بِ  َتَشاء َمن َوُتِذ    َتشتَ  را خیر آنجا اصَل   که 3«َقِدیر   َشیٍء  لِّ کُ  َعَلی ِإنَّ

هُ : »فرمایدمی که دیگر آیه. استت داده قرار او اختیار در و متعا  خدای مخصتو  و  4«َیشاُء  َمْن  ُمْلکهُ  ُیوِتی اللة
 تاس شده معین قطعی طوربه اسَلم شریعت در که ایمکرده مطرح مفصتل را هاآن خود جای در که دیگری آیات

 وستتیلههب کَل   استتَلم، شتتر  در حاکم تعیین پرونده اینکه و بوده متعا  خدای اختیار در حاکم تعیین مستتئله که
 بخواهد ربش اینکه. پذیردینم حاکمیت مسئله در شریکی متعا  خدای و است شده بسته بشتر روی به وندخدا
 در فصتتلم بحث را به شتتکل این. شتتودخدا  شتتریکحاکمیت  مستتئله در بشتتر یعنی کنند، تعیین حاکم و بیاید

                                                           
ْوِلَیاُء َبْعٍض  َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت  14: . توبه1

َ
ُهْم أ یُ  َبْعضتُ َکاَة َو ُیْؤُتوَن الزَّ ََلَة َو ُیِقیُموَن الصتَّ َیْنَهْوَن َعِن اْلُمنَکِر َو ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو

ْ
َه َوَرُسولَ َیأ ُه ِطیُعوَن اللَّ

وَل  
ُ
ُه أ یز  َحِکیم  ِئَك َسَیْرَحُمُهُم اللَّ َه َعِز  ِإنَّ اللَّ

اُء َو ْخُلُق َما یَ یَ َوَرُبةک  10الی  86آیات  :. قصتت 2 ا یُ ْخَتاُر َما کاَن َلُهُم اْلِخیَرُة یَ شتتَ ِه َوَتَعاَلی  َعَمة ْبَحاَن الَلة ِرکوَن َوَرب ک یَ ستتُ ُدوُرُهْم َوَما شتتْ ْعَلُم َما ُتکن  صتتُ
َه ِإلَّ ُهَو ْعِلُنوَن َوُهَو الیُ  ُه َل ِإَل  وَلی  َواْلِْخَرِة  َلُه اْلَحْمُد لَّ

ُ
ِإَلیِه ُتْر  َوَلهُ ِفی اْْل  َجُعوَن اْلُحکُم َو

ن َتَشاء َوُتِعز  َمن َتَشاء َوُتِذ    68 :. آ  عمران3 اء َوَتنِزُ  اْلُمْلَك ِممَّ ُهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمن َتشتَ ٍء َك َعَلَی ُکلِّ َشيْ َمن َتَشاء ِبَیِدَ  اْلَخْیُر ِإنَّ ُقِل اللَّ
 َقِدیر  

ي َیُکوُن َلُه اْلُمْلُک َعَلْینا َو  611 ة:بقر .4 نَّ
َ
َه َقْد َبَعَث َلُکْم طاُلوَت َمِلکا  قاُلوا أ ُهْم ِإنَّ اللَّ َعة  ِمَن اْلماِ  َو قاَ  َلُهْم َنِبی  َحق  ِباْلُمْلِک ِمْنُه َو َلْم ُیْؤَت ستتتَ

َ
َنْحُن أ

َه اْصَطفاُه َعَلْیُکْم َو زاَدُه َبْسَطة  ِفي ُه ُیْؤتي قاَ  ِإنَّ اللَّ ُه واِسع  َعلیم  ُمْلَکُه َمْن  اْلِعْلِم َو اْلِجْسِم َو اللَّ  َیشاُء َو اللَّ
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 شده تهگذاش مردم عهده به که خیری مصتداق حاکم، تعیین مستئله کَل   بنابراین ایم؛کرده بحث گذشتته مباحث
ة  : »کهنیستتت  باشتتد َمة

ُ
 یلهوستتبه حاکم تعیین. دشتتو عمل وارد خیر این در بیایند بخواهند «اْلَخیرِ  ِإَلی ْدُعوَن یَ  أ

 و داخ اطاعت از خروج این بلکه نیستتت؛ مردم وستتیلهبه آن تعیین برای راهی دیگر و شتتده تعیین متعا  خدای
 .است حاکم تعیین مسئله از خارج آیه، این لذا. است رسو ال معصیة و الله معصیة و رسو  اطاعت از خروج

ُموااْعتَ  َو : »فرمایدمی استتت این که بعدازآن آیات و آیه این از قبل البته آیه و همین در اینکه دیگر نکته  صتتِ
هِ  ِبَحْبِل  ُقوا ل َو  َجمیعا   اللَّ هِ  ِنْعَمَت  اْذُکُروا َو  َتَفرَّ ْعداء   ُکْنُتْم  ِإذْ  َعَلْیُکْم  اللَّ

َ
َف  أ لَّ

َ
َبْحُتْم  ُقُلوِبُکْم  َبْیَن  َفأ صتتْ

َ
 ِإْخوانا   ِنْعَمِتهِ بِ  َفأ

ارِ  ِمَن  ُحْفَرةٍ  َشفا َعلی ُکْنُتْم  َو  ْنَقَذُکْم  النَّ
َ
ُن  َکذِلَك  ِمْنها َفأ هُ  ُیَبیِّ ُکْم  آیاِتهِ  َلُکْم  اللَّ   ِمْنُکْم  ْلَتُکْن  َتْهَتُدوَن * َو  َلَعلَّ

ُ
ة  أ  َیْدُعوَن  مَّ

ُمُروَن  َو  اْلَخْیرِ  ِإَلی
ْ
ولِئَك  َو  اْلُمْنَکرِ  َعِن  َیْنَهْوَن  َو  اْلَمْعُروِف بِ  َیأ

ُ
ذیَن  َتُکوُنوا ل * َو  اْلُمْفِلُحوَن  ُهُم  أ ُقوا َکالَّ  َلُفوااْختَ  َو  َتَفرَّ

ناُت  جاَءُهُم  ما َبْعدِ  ِمْن  ولِئَك  َو  اْلَبیِّ
ُ
موا َو : »فرمایندیم آیه که این از قبل آیه و آیه این 1«َعظیم   َعذاب   َلُهْم  أ  اعَتصتتِ

هِ  ِبَحْبِل  ُقوا ل َو  َجمیعا   اللَّ صتتَبحُتم: »فرمایدمی بعد و «َتَفرَّ
َ
 قرینه هب چیستتت؟ نعمت آیه این در «ا  ِإخوان ِبِنعَمِتهِ  َفأ

 هاللصلی اکرم رسو  به نظر آیه، این در مخصتوصتا  . استت الهی امامت و رهبری ،نعمت این از مراد دیگر، آیات
 خدا و رست نعمت آن به نیستت آن از بالتر نعمتی هیچ که نعمتی به فاصتبحتم یعنی دارد؛ همستلم  و آله و علیه

 به. لمالله علیه و آله و سصلی اکرم رسو  فرمانروایی نعمت یعنی ؛تعبیر شتده است ستلم و آله و علیه اللهصتلی
هِ  ِنْعَمةَ  َواْذکُروا: »فرمایدمی مائده که ستتوره هفت آیه در دیگر قرینه ِذی َوِمیَثاَقهُ  َعَلیکْم  الَلة  ُقْلُتْم  ذْ إِ  ِبهِ  َواَثَقکْم  اَلة

ِمْعَنا َطْعَنا ستَ
َ
ُقوا َوأ هَ  َواَتة هَ  ِإَنة  الَلة ُدورِ  ذاِت بِ  َعِلیم   الَلة َطْعَنا َسِمْعَنا» یعنی «الصتُة

َ
و آله و  الله علیهصلی اللهرسو  از «َوأ

 .است گذاشته منت شما به نعمت این سبب به متعا  خدای که خداست نعمت این :فرمایدمی. سلم

 ود کریم قرآن در نعمت که شتتده تأکید داریم، کریم نقرآ در نعمت مفهوم در که مفصتتل بحث یک در البته
 عمتن عنوانبه آن از که دیگر نعمت یک و کنیممی تعبیر تامه نعمت به آن از که نعمتییک نعمت  ؛استتت نو 

ِإن: »فرمایدمی که شتتودمی الهی هاینعمت تمام شتتامل عامه، نعمت. کنیممی تعبیر عامه واْ  َو هِ  ِنْعَمةَ  َتُعُدة  لَ  اللة
وَها  خدایکه  نعمتی یک ولی هستند؛ بیشمار الهی هاینعمت این و استت الهی هاینعمت هااین همه 2«ُتْحصتُ

 شتترب بر را خود نعمت نعمت این با و کندمی تعبیر تامه نعمت به آن از کرده و اشتتاره آن به کریم قرآن در متعا 
 ینمع بشتتر برای را فرمانروایی یک وقتی خدا یعنی استتت؛ الهی فرمانروایی نعمت نعمت، ؛ اینکندمی اتمام

 که وسفی سوره در مثَل   جملهمن و زیاد قرائن به گفتیم. کندمی تام بشر بر را خود نعمت فرمانروا این با کند،می
علیه  یوسف هبعدازاینک کند،می تفسیر و تعبیر راعلیه السَلم  یوستف رؤیای وقتیعلیه الستَلم  یعقوب حضترت

                                                           
 401الی  401آیات  :. آ  عمران1
وا نِ  46 :نحل 2 ِإن َتُعد  ِه َل ُتْحُصوَهاَو ِحیم  إِ  ْعَمَة اللَّ َه َلَغُفور  رَّ  نَّ اللَّ
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 که ستاعلیه السَلم  یوستف حضترت رؤیای تعبیر این حقیقت در کند،می نقل پدر برای را خود رؤیایالستَلم 
ِلک: »فرمایدمی َک  ْجَتِبیَک یَ  َوکَذ  ُبة ُف یُ  َقاَ   ِإذْ : »فرمایدمی آن از قبل «َر ِبیهِ  وستتُ

َ
َبِت  ایَ  ِْل

َ
ی أ یُت  ِإِنة

َ
َحَد  َرأ

َ
َر عَ  أ  شتتَ

ْمَس  ا  ْوکبکُ  یُتُهْم  َواْلَقَمَر  َوالشتَة
َ
 َل  ُبَنی ای َقاَ  : »فرمایدمی او به علیه السَلم یعقوب حضرت بعد و «َساِجِدیَن  ِلی َرأ

  ْ یاک   َتْقصتتُ یَطاَن  ِإَنة  ا  کید َلَک  َفیکیُدوا ِإْخَوِتک َعَلی   ُرْؤ اِن  الشتتَة ْنستتَ ِلک  َوک: »فرمود ستتپس و «ُمِبین   َعُدو ة  ِلْْلِ  َذ 
َک  ْجَتِبیَک یَ  ُبة یَ  َر ُمَک َو ِویِل  ِمْن  َعِلة

ْ
َحاِدیِث  َتأ

َ
یُ  اْْل َها َماکَ  یْعُقوَب  آِ   َوَعَلی   َعَلیَک  ِنْعَمَتهُ  ِتُمة َو َتَمة

َ
َبَویک َعَلی   أ

َ
 َقْبُل  ِمْن  أ

َحاَق  ِإْبَراِهیَم  ِإستتْ  را نعمتشو  دهدیم تو به خواب تعبیر علم چنین این متعا  خدای و 1«َحکیم   َعِلیم   َرَبةک ِإَنة  َو
  آ در امامت که استتت آن دهندهنشتتان تو خواب یعنی کند؛می تمام یعقوب آ  و تو بر را نعمت این. کندمی تمام

ی َقاَ  : »فرمود علیه الستتَلم ابراهیم حضتترت به داخ که امامتی آن امامت؟ کدام. شتتد خواهد محقق یعقوب  ِإِنة
اِس  َجاِعُلَک  یِتی َوِمْن  َقاَ   ا  ِإَمام ِللَنة  معلوم کرد که خدا از درخواستتتیعلیه الستتَلم  ابراهیم حضتترت آنجا در 2«ُذِرة

 زرو به مربوط آیه مثَل   یا. کند تمام ما بر را خود نعمت این خواهدمی خدا که دهدیم نشان تو خواب که شودمی
کَمْلُت  َاْلیْومَ : »غدیر

َ
ْتَمْمُت  َو  ْم دیَنکَ  ْم َلکُ  أ

َ
ْسَلمَ  َلُکُم  َرضیُت  َو  ِنْعَمتی َعَلیُکْم  أ  معرفی با یعنی نعمت اتمام 3«دینا   اْْلِ

 و متاما پذیرش و قبو  و او با شما بیعت و خدا سوی از منصتوب امام عنوانبهعلیه الستَلم  طالبابی بن علی
 .]نعمت تمام شده است[ شما توسط او ولیت

راَط  اْهِدَنا: »یدفرمامی که هم حمد ستوره در عطا و استت این کریم قرآن منطق در تامه نعمت هرحا به  الصِّ
َتقیَم  راَط  اْلُمستْ ذیَن  * صتِ ْنَعْمَت  الَّ

َ
یَن  لَ  َو  َعَلْیِهْم  اْلَمْغُضوِب  َغْیرِ  َعَلْیِهْم  أ الِّ ذیَن »، «الضَّ ْنَعْمَت  الَّ

َ
 و رانرهب «َعَلْیِهم أ

 .بده قرار هاآن راه سر در را ما که هستند قائدان

 اینبنابر مردم؛ بین در الله علیه و آله و سلمصتلی اکرم رستو  مقدس وجود نعمت یعنی تامه، نعمت خَلصته
صَبحُتم: »یدفرمامی وقتی

َ
و  شده تام هاآن بر نعمت خدا طرف ازکه است  ملتی یک به خطاب «ا  ِإخوان ِبِنعَمِتهِ  َفأ

 زمان در حداقل آن رهبر که دارد رهبر که است امتی به خطاب خطاب، این. است کرده معین را رهبر هابرای آن
 داخ هستید، امتی چنین که شتما: گویدمی. استت بوده ستلم و آله و علیه اللهصتلی رستو  حضترت آیه، نزو 

 ت؛اس داده قرار رهبر این چتر زیر را شما و کرده معین شما برای را رهبرخدا  ؛است کرده تمام شما بر را نعمتش
نکُ  نَوْلَتکُ : »پس ة   ْم مِّ مَّ

ُ
یَ  اْلَخیرِ  ِإَلی ْدُعوَن یَ  أ ُمُروَن َو

ْ
یَ  ِباْلَمْعُروِف  أ ْوَلتِئَک  اْلُمنکرِ  َعِن  ْنَهْوَن َو

ُ
 لبته. ا«اْلُمْفِلُحون ُهُم  َوأ

ه «نمِ » بلکه نباشتتد؛ تبعیض «نمِ » اینجا در «نمِ » رودمی احتما  که ایمگفته خود محل در ما  باشتتد؛ نشتتویة

                                                           
ِإِذ اْبَتَلی  ِإْبَرا 8الی  1آیات  :سفو. ی1 ُبة َو ُهَنة ِهیَم َر َتَمة

َ
يُه ِبَکِلَماٍت َفأ اِس ِإَماما   َقاَ  ِإِنة ِتي َقاَ   َجاِعُلَك ِللَنة َیة اِلِمیَن َقاَ  َل َوِمْن ُذِرة   َیَناُ  َعْهِد  الَظة

 
 1. مائده، آیه 6
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 آید؛ جودو به عظمتی چنین شما از. شوید امتی چنین که رودمی انتظاری شما از و باشید امتی چنین شما یعنی
نکُ  نَوْلَتکُ : »است چنین که امتی ة   ْم مِّ مَّ

ُ
یَ  اْلَخیرِ  ِإَلی ْدُعوَن یَ  أ ُمُروَن َو

ْ
یَ  ِباْلَمْعُروِف  أ ْوَلتتتتِئَک  اْلُمنکرِ  َعِن  ْنَهْوَن َو

ُ
 ُم هُ  َوأ

 .باشد امتی چنین ؛ بایدچنین کونوا: باشد گفته که است این مثل .«اْلُمْفِلُحون

 نآ برای ما البته ]به این معنای مورد نظر ما نزدیک استتت[. نپذیرد چه بپذیرد کستتی را احتما  آن چهحا  
ُهم َوالُمؤِمناُت  َوالُمؤِمنوَن » آیۀ همتان قرائن جملته از ؛داریم هم قرائنی احتمتا  وِلیاُء  َبعضتتتُ

َ
 أُمروَن یَ  َبعٍض  أ

یَ  ِبالَمعروِف  یُ  رِ الُمنکُ  َعِن  نَهوَن َو َلةَ  وَن قیُم َو یُ  الصتتَة کاةَ  وَن ؤتُ َو یُ  الَزة هَ  وَن طیعُ َو ِئَک  َوَرستتوَلهُ  الَلة ول 
ُ
یرَحُمُهُم  أ هُ ا ستتَ  1«لَلة

 أُمروَن یَ : »فرمایدمیها[ ]در رابطه با آن که استتتت این مؤمنات و مؤمنین همه هستتتتند؛ طوراین هاآن همته
یَ  ِبالَمعروِف   ،«نمِ » اینجا که استتت قرینه آیه همین باشتتد. طوراین هاآن از بعضتتی اینکه نه «رِ الُمنکَ  َعِن  نَهوَن َو

 شما زا یعنی است؛ نشوآن  معنای دهد بلکهنمی بعض معنای نیست زیرا تبعیضیه «نمِ » استت؛ نشتویه «نمِ »
 .برخیزد امتی چنین

 رهبری امر که است درجایی کجاست؟ در آیه مورد و نزو  حداقل استت؟ امت کدام به خطاب این هرحا به
 الله علیه و آله و سلمصتلی خدا رستو  رهبر. استت بوده عنه مفروغ که مخاطبان برای آیه، نزو  زمان در الهی
صتَبحُتم: »فرمایدمی قبل آیه در و استت بوده

َ
 و شدید ادربر یکدیگر با شد، تمام شما بر نعمت «ا  ِإخوان ِبِنعَمِتهِ  َفأ

 یرخ به دعوت: باشید چنین این ،یداشده امتی چنین که حال .یداشده رسو  و خدا مطیع امت و الهی امت یک
 عنه فروغم حاکم، تعیین و ندارد حاکم تعیین مسئله به ربطی اصتَل  لذا  کنید. منکر از نهی و معروفامربه کنید،
 .استبوده 

 لاقل م،حاک تعیین مستتئله که بودند کستتانی آیه این مخاطب که استتت این بگوییم خواهیممی که دومبحث 
نکُ  نَوْلَتکُ » اگر. استتت بوده عنه مفروغ متعا  خدای ستتوی از هاآن برای ة   ْم مِّ مَّ

ُ
 معنی به را «اْلَخیرِ  ِإَلی ْدُعوَن یَ  أ

 به خدا و بودند نکرده تعیینرا  حاکم هنوز هااین شودیم معلوم که است معنای آن به این دهیم، قرار حاکم تعیین
 شتتده تعیین که حاکم کنید اما تعیین را حاکم تا کنید منکر از نهی و معروفامربه و خیر به دعوت فرمود هاآن

 مسئله هک بودند کسانی لاقل آن ورود محل و آن مخاطبین چون ندارد؛ حاکم تعیین به نظر آیه اینبنابراین . بود
 حاکم تعیین مسئله از بعد. بود شده تمام هاآن برای حاکمیت مسئله و است بوده عنه مفروغ هاآن برای حکمیت

صتَبحُتم» مستئله از بعدو 
َ
نکُ  نَوْلَتکُ : »فرمایدمی «ِإخوانا   ِبِنعَمِتهِ  َفأ ة   ْم مِّ مَّ

ُ
 اعَتِصمواَو » معنی. «اْلَخیرِ  ِإَلی ْدُعوَن یَ  أ

                                                           
ْوِلَیاُء َبْعٍض َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت  14 :. توبه1

َ
ُهْم أ ُمُروَن َبْعضتُ

ْ
یُ َیأ َکاَة َو ُیْؤُتوَن الَزة ََلَة َو ُیِقیُموَن الصتَة َیْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکِر َو َه َوَرُسولَ ِباْلَمْعُروِف َو ُه ِطیُعوَن الَلة

ُه ۗ ِئَك َسَیْرَحُمُهُم الَلة وَل 
ُ
یز  َحِکیم   أ َه َعِز  ِإَنة الَلة
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ُقوا ِه َجمیعا  َو ل َتَفرَّ  و اشدب شده معین رهبری که وقتی است؟ ممکن موقع چه تفرقوا ل است؛ همین «ِبَحْبِل اللَّ
 ریرهب به کند؟می پیدا تحقق چیز چه به امت هر وحدت اصَل  . نشتوید متفرق رهبری این از فرمایدمی وقت آن
موا: »گویدمی وقتی. استتت ایواحده امت باشتتد، داشتتته رهبری که امتی. کندمی پیدا تحقق امت آن  َواعَتصتتِ

ُقوا ِه َجمیعا  َو ل َتَفرَّ  زمان در حال. استتت الهی رهبری همان الله،حبل منظور از که استتت مشتتخ  «ِبَحْبِل اللَّ
هم علی معصتتومین ائمه با اللهحبل این هم او از بعد و بوده ایشتتان خود ،الله علیه و آله و ستتلمصتتلیاکرم رستتو 
ِذیَن کَ  وُنواَتکُ  َوَل »: فرمایدمی آیه این از بعد. کندیم پیدا ادامه اندبوده الهی رهبران که الستتَلم ُقوا الَّ  َواْخَتَلُفوا َتَفرَّ

ِئَک  اْلَبیَناُت  َجاَءُهُم  َما َبْعدِ  ِمن وَل 
ُ
 الهی رهبر از تفرق به اشتتاره چیستتت؟ به اشتتارهآیه  این .«َعِظیم   َعَذاب   َلُهْم  َوأ

 .کنند پشتتت الهی هاییرهبر به کرد معین را رهبر و هکرد اقامه ما برای را خود بینات خدا بعدازاینکه. استتت
 فسی سلة  ما: »گویدمی که کردیم نقل خود محل در ما را (نحل و ملل صاحب) شهرستانی، حرف آن که گفتیم

 نشد کشیده اسَلمی جامعه بین اسَلم، در شمشیری هیچ «اْلمامة علی سل مثلما دینیة قاعدة علی اْلسَلم فی
 محل از را امامت که شد شرو  ازاینجا دعواها و هاجنگ همه. شد شتمشیرکشی امامت مستئله در که همچنان

 ءنستتا به خطاب که خود دوم خطبه آن در علیها الله ستتَلم زهرا صتتدیقه تعبیر مانند کردند. جا جابه خود
 رفته بودند. خانه در حضرت عیادت به که است انصار و مهاجرین

 یعجیبخطبه  که بیت در خطبه یک و مستتجدیه خطبه یک ؛دارد خطبه دو علیها، الله ستتَلم زهرا صتتدیقه
 به یعنی استتت؛ آینده به مربوط بیت خطبه و حا  به مربوط مستتجد، خطبه. بیت در خطبه این یعنی استتت؛
ْیَحُهْم : »فرمایدمیدر آنجا  حضترت .پردازدمی استَلمی جامعه آینده تحلیل ی َو نَّ

َ
َساَلةِ  َرَواِسي َعْن  َزْحَزُحوَها أ  الرِّ

دِ  َو  ة َقَواعتِ ُبوَّ  بعد. دادند؟! منتقل دیگری جای به خود جایگاه از را خَلفت امر کته کردنتد چنین چرا1 «الن 
َما» ،کردی؛ چنین که حال فرمایدمی

َ
ْیَثَما َفَنِظَرة   َلِقَحْت  َلَقْد  ِإَلِهَك  َلَعْمُر  أ  ما  دَ  اْلَقْعِب  ِطََل َ  اْحَتَلُبوا ُثمَّ  ُتْنَتُج  َر

ُر  ُهَناِلَك  ُمْمِقرا   ُزَعافا   َو  َعِبیطا   اُلوَن  َیْعِرُف  َو  اْلُمْبِطُلوَن  َیْخستَ َس  َما ِغبَّ  التَّ سَّ
َ
ُلوَن  أ وَّ

َ
ْنُفِسُکْم  َعْن  ِطیُبوا ُثمَّ  اْْل

َ
  أ

َ
 َو  ْنُفسا  أ

وا شتا   ِلْلِفْتَنةِ  اْطَمِئن 
ْ
ُروا َو  َجأ ْبشتِ

َ
ْیٍف  أ اِرٍم  ِبستَ اِمٍل  َهْرٍج  َو  صتَ اِلِمیَن  ِمَن  اْسِتْبَدادٍ  َو  شتَ  ْرَعُکْم َز  َو  َزِهیدا   َفْیَئُکْم  َیَد ُ  الظَّ

یدا    و مد هر و شودیم بلند شما سر روی که اییختهمآ شمشیرهای هست شما انتظار در «َلُکم َحْسَرَتی َفَیا َحصتِ
 .کندیم غارت را شما الما بیت کرده و درو را شما جمع هازمان همه در

 تانعربس. هستند چتر همین زیر در شتکلی به که هاییحکومت این در بینیم؟می چه ستعودی عربستتان در
 مژده «وأبشروا»کلمه . ه استداد رخ اسَلم تاریخ در آغاز از که است انحرافی جریان همان نماد امروز ستعودی

                                                           
 111:   الن ، اْلخبار، معاني .1
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 را ماش باد مژده. آیدمی وأبشروا کلمه با شود،می شتدید خیلی تهدید که هاوقت گاهی و استت تهدید برای باد،
 رود را شما جمع «َحِصیدا   َزْرَعُکْم  َو  َزِهیدا   َفْیَئُکْم  َیَد ُ . »شد خواهد یختهآم شما سر بر شتمشیر همواره اینکه به

 در که استتت چیزی همان این. بردمی غارت به زانیار به و آستتانی به و راحتی به را تانعمومی اموا  و کندمی
ِذیَن کَ  َتکوُنوا َوَل » استت شتده تحذیر آن از کریم قرآن ُقوا الَّ ِق . گیردمی نشأت جاهمین از تفرق این «َتَفرَّ  کی تفرة

 مسکمت رهبری به مردم جمعیت و باشد رهبری کهوقتی. نباشد رهبر فرمان زیر که گیردمی نشأت ازآنجا امت،
 دور از کهوقتی شتتود؟می پراکنده جمع این کجااما . خواهد شتتد واحد هاآن جمع کنند، پیروی او از و باشتتند
نکُ  نَوْلَتکُ : »آیه حتی و آیات این کل لذا. شتتودمی پراکنده هم اینجا شتتدند، پراکنده رهبری ة   ْم مِّ مَّ

ُ
 َلیإِ  ْدُعوَن یَ  أ

نکُ  نَوْلَتکُ : »این اساسا   و دارد؛ رهبری که دارد قصد را امتی «اْلَخیرِ  ة   ْم مِّ مَّ
ُ
 ثمباح در بازهم. «اْلَخیرِ  ِإَلی ْدُعوَن یَ  أ

 است رسو  و خدا اطاعت به امر اساسی، و اصلی معروفامربه که بیان شتده است منکر از نهی و معروفامربه
 و خدا اطاعت امر یعنی شتتوند؛می خَلصتته اصتتل چند این زیر منکرها، از نهی همه و هامعروفامربه همه   که

 که معروفی آن لذا گردد؛برمی اینجا به هامعروفامربه همه. الهی رهبری و خدا عصتتیان از نهی و الهی رهبری
 ینا بنابراین است. الله معصیت و رسو  معصیت منکراستت، که منکری آن. استت الله اطاعت استت، معروف

نکُ  نَوْلَتکُ : »آیه ة   ْم مِّ مَّ
ُ
 الهی ریرهب از تبعیت وجود بر تأکید و تأیید مقام در که استتت ایآیه «اْلَخیرِ  ِإَلی ْدُعوَن یَ  أ

 مدندآ که گرفت نشأت ازاینجا اسَلمی جامعه مشکل بشری، جامعه مشتکل. ندارد رهبر تعیین به ربطی و آمده
 .یو  لم و اللهرسو  مات: گفتند و

نکُ  نَوْلَتکُ : »اگر یعنی بود؛ چیزی چنین واقعا   اگر اینکه سوم مطلب ة   ْم مِّ مَّ
ُ
 در شورا هب امر «اْلَخیرِ  ِإَلی ْدُعوَن یَ  أ

 اتقو و صتتَلح نماد شتتما نظر در دوم و او  خلیفه نکردند؟ عمل آن به دوم و او  خلیفه چرا داشتتت، رهبر تعیین
 شخود کرد؛ تعیین چگونه را عمر او  خلیفه که دارند قبو  همه نکردند؟ عمل شورا این به هاآن چرا هستند اما

 دستتت در اینامه و آمد بیرون او  خلیفه نزد از عمر. نبود کار در شتتوراییو  نکرد مشتتورت. کرد تعیین را او
 سمجل و کرد نهی را او و بنویسد الله علیه و آله و سلمصلی خدا رسو  که نگذاشت او که اینامه همان ،داشت

 تفک و دوات به ایتونی: »فرمود الله علیه و آله و سلمصلی خدا رسو  که خمیس یوم وزر آن در .ریخت هم به را
 کتاب حسبنا» اینجا چطور . اما1«الله کتاب حسبنا: »گفت و شتد بلند ،«ابدا   بعده. تضتلوا لن کتابة لکم اکتب

 شورا هب امر اگر. است عمر خلیفه من از بعد که گرفت مکتوب نامه ابوبکر از ایشان ؟استت شتده فراموش «الله
 نکردند اعتراض مسلمانان چرا نکرد؟ عمل این به او  خلیفه چرا اند،شده امر مستلمین و استت آمده آیه این در
 را فرِ ن شش شتورای خطاب بن عمر دوم خلیفه حتی استت؟ قرآن کریمه آیه خَلف خلیفه، تعییناین شتکل  که
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 ماا بود شتتورا شتتکل آن شتتکل بود؛ حاکم تعیین از ایشتتیوه یک این که کردیم روشتتن خود محل کرد. در معین
 در خواهندمی که کسانی و هست مهمی نکته این. کرد سته به سته را هااین. نبود شتورای محتوای آن، محتوای

 هجامع در که دهدمی نشان -خواندیم قبَل   ما که- عمر خطبه   همان. دهند قرار مدنظر را این کنند، تحقیق تاریخ
 عمر اگر :گفت و آمد که کسیآن. استت الستَلمعلیه ابیطالب بن علی به متعلق خَلفت که بوده مطرح استَلمی

 به کسی نعثما قتل از بعد لذا و استت بوده معنا این. بود امیر حضترت او منظور کنیم،می بیعت فَلنی با بمیرد،
 کرد،مین تعیین را نفره شش شورای آن عمر اگر. رفتند علی سراغ همه بلکهبروید  علی سراغ به که نگفت مردم
 شش نتعیی این. رفتندمیعلیه السَلم  طالبابی بن علی ستراغبه  همه و افتادمی اتفاق همین هم او مرگ از بعد
 او  .گرفت شتتکل بود، حاکم استتَلمی جامعه بر که یذهنیت از عمومی افکار کردن منحرف برای حقیقت در نفر

 طالببیا بن علی با هاآن نفر دو که گذاشت نفریسه را هااین. گذاشت سه به سه بعد و کرد انتخاب را نفر شش
 عینم را دیگری نفر سه بودند؛علیه الستَلم  علی حضترت طرفدار زمان آن در زبیر و طلحه. بودند علیه الستَلم

 انعثم با نفر ستته ایننظر  که دانستتتمی او. بود وقا  ابی بن ستتعد و عوف بن نعبدالرحم و عثمان که کرد
 نای. کندمی تعیین را عثمان هم او دانستمی که دادند عوفبن  عبدالرحمن دستت به را اختیار هم بعد و استت
 .شورا نه و بود خلیفه تعیین نو  یک ؛بود معلوم آغاز از قضیه

 خطبه نآ که در گفتیم شتتد؟ تعیین چطور ابوبکر. شتتد تعیین ابوبکر دستتتور به عمر آقای حداقل هرحا به
 ناگهانی و بارهیک طوریهمین و نبوده مشورت این که بگوید خواست 1«فلتة بکر أبی بیعة کانت: »گفت کذایی

 نگیرد انجام بیرتد و تدبر و مشورت با که کاری ؛گیردنمی انجام مشورت با که کاری یعنی فلته معنای گفتیم. بود
 .شد شرو  ازاینجا: دستت را دراز کن ای ابابکر و گفت و آمد جلو عمر. گویندمی فلته را

 ه و سلمآل و محمد علی اللهصلی و

                                                           
فلتة  رالبختار  عن ابن عبتاس: ثم إنته بلغني قتائتل منکم یقو  والله لو قد مات عمر بایعت فَلنا فَل یغترن امرؤ أن یقو  إنما کانت بیعة أبي بک .1

مثل أبي بکر، من بایع رجَل من غیر مشورة من المسلمین وتمت، أل وإنها قد کانت کذلك، ولکن الله وقی شرها، ولیس فیکم من تقطع اْلعناق إلیه 
 و ول الذ  تابعه تغرة أن یقتَل.فَل یتابع ه


