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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 گذشووته در ما. کردیم بحث بود را آمده رابطه این در که را قرآن کریمه آیات. بود شووورا در بحث
 آن دوم بخش و کردیم بحث را آن اول بخش منتها کردیم بحث شورا، با رابطه در اسَلم صودر حاکمان سویر 
 .ماند باقی

 داشتهن سابقه اسَلم تاریخ در حاکم شورا  گفتیم. بود الحکم قبل شوورا  در حاکمان سویره اول بخش
 راشو نوع دو دارد، سوابقه که کرد ادعا توانمی یا داشوته سوابقه که آنچه .کند حکوم  شوورا خود که اسو 
 اصول و طضواب تعیین برا  الحکم قبل شورا  نه ؛اس  حاکم تعیین برا  الحکم قبل شوورا  یکی: اسو 

 در مه شورا  چنین این نمود. تعبیر توانمی اسواسوی قانون شوورا  عنوان به آن از که حاکم تعیین قواعد و
 یکی که کردیم را آن بحث که دارد سووابقه حاکم تعیین شووورا  گف  توانمی اما ندارد سووابقه اسووَلم تاریخ

 اسووَلم تاریخ در شوورا از دیگر  نوع گفتیم. بود عمر قتل از بعد نفره شوش شوورا  یکی و سووقیفه شوورا 
 .اس  حاکمان مشورتی شورا  آن و دارد سابقه

 هب ابتدا که در آن کنیم بررسیرا  مشوورتی شوورا  در اسوَلمی حاکمان سویره که اسو  این امروز بحث 
 .پردازیممی سلم و آله و علیه الله صلی اکرم رسول سیره

 اشور مورد چند آمده، روایات و تاریخ در آنچه بر بنا و سلم و آله و علیه الله صولی اکرم رسوول سویره در 
 یعنی ؛اس  بدر جنگ شورا  -کردیم تتّبع ما آنچه بنابر-شده نقل که یشورای موردِ  اولین. اسو  شوده نقل

 چنین بدر جنگ جریان. دادند انجام سلم و آله و علیه الله صلی اکرم رسوول بدر، جنگ از قبل که شوورا 
 بین یعنی بود؛ راه سر هم مدینه گردد.برمی مکه سم  به شوام از مکیان تجارتی کاروان رسوید خبر اسو  که

 نمسلمی اموال تمام و بوده سلم و آله و علیه الله صلی اکرم رسول با جنگ حال در مکیان. اس  مکه و شوام
 شما: فرمود مسلمین به سلم و آله و علیه الله صلی خدا رسول سبب همین به بودند. کرده مصادره قبَلا  هم را

 و ردهک تقاص را قریش اموال ؛کنید تَلفی و بگیرید قرار قریش تجارتی کاروان راه سوور در توانیدمی هم
 به وندبر غنائم آوردن دس  به برا  که شودند آماده مسولمین و شود گرفته تصومیم این وقتی. کنید مصوادره

 برا  کامل تجهیزات با بود، بیشتر یا نفر هزار حدود که را مفصلی بسیار لشکرهم  او و رسید خبر ابوسوفیان
 بر ردنب غنیم  برا  خواستندمی که جمعی و سولم و آله و علیه الله صولی اکرم رسوول و مسولمین با مقابله
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 با ابوسووفیان شوود که خبردار سوولم و لهآ و علیه الله صوولی اکرم رسووول. کرد آماده بگیرند قرار کاروان راه سوور
 و علیه هالل صلی اکرم رسول که بود اینجا. اس  کاروان مسیر و مدینه به شدن نزدیک حال در بزرگی لشوکر

 بعد و را خوانده اس  آمده مسلم صحیح در که را متنی ابتدا نرویم؟ یا برویم ما که کردند مشورت سولم و آله
 کی بعد و خوانیممی را اسوو  آمده سوون  اهل منابع در که هاییمتن ابتدا-. خوانیمرا می دیگر متن دو یکی

 این داستان که داریم سعی مجموع در -کنیممی نقل همرا  اس  شیعه منابع در وارد روایی متن درکه  اضافی
 :اس  آمده چنین مسلم صحیح در. کنیم بررسی را مشورتی شورا 

 رخب وقتی «سووفیان أبی إقبال بلغه حین شوواور -سوولم و و آله علیه هالل صوول -الله رسووول أن أنسعن »
 ابوبکر «نهع فأعرض بکر أبو فتکلم قال» اند،آورده مدینه به رو قریش از مفصلی لشکر و ابوسفیان که رسید

 هک اینجاسوو  عجیب- «عنه فأعرض عمر تکلم ثم» .کرد اعراض او از حضوورت: گف  سووخنی و شوود بلند
 ا تهبرجس ها شخصی  هااین نزد در هم عمر و ابوبکر و اسو  بزرگ حادثه بااینکه اند!گفته چه گویدنمی

 اکرم ولرس به «الله، رسوول یا ترید إیانا: فقال عبادة بن سوعد فقام» -اند!گفته چه که گویدنمی اما هسوتند؛
 الله صلی اکرم رسول یعنی بدهیم؛ نظر ما که اس  این شوما منظور: کرد عرض سولم و آله و علیه الله صولی

 جنگ برا  ما بگویند و بیایند میدان به انصار که بود این نظرشان بیشتر کردند، مشورت که سلم و آله و علیه
 و رانصا با سلم و آله و علیه الله صلی اکرم رسوول وقتی ،اسو  آمده تاریخ در که طورآن چون هسوتیم. آماده

 در نکهای شوور  به اما کنیممی حمای  تو از ما! الله رسووول یا: گفتند هانآ کرد، بیع  هعقب در مدینه قبائل
 سوولم و آله و علیه الله صوولی اکرم رسووول مثَلا . کنیممی حمای  تو از آمد ، مدینه در اگر باشووی؛ مدینه

 ذ وال. »کنیم حمای  تو ازمدینه  از خارج در ما قرار نبود بگویند هایناه ک نباشوود طور  که خواسووتندمی
یا به ما که بدهی دسووتور اگر «ألخضووناها البحر نخیضووها أن أمرتنا لو بیده نفسووی  جرا ا برا  فروبرویم در

 ربنضوو» عبارت «لفعلنا الغماد برک إلی أکبادنا نضوورب أن أمرتنا ولو» کنیم،می را کار این شووما، دسووتور
 گرهاج معنی به اکباد. خواهیم رف  برویم سووختی راه که بدهی دسووتور اگر که اسوو  این از کنایه «أکبادنا
 را کار نای -اس  دوردسوتی منطقه یک که- غماد برک به برسویم تا بزنیم را جگرهایمان اینکه یعنی اسو ؛

 اگر .انجام خواهیم داد برسیم الغماد برک به تا کنیم طی را دشووار  و سوخ  راه اینکه یعنی دهیم.می انجام
 قوافانطل الناس، وسلم صلی الله علیه الله رسول فندب: قال. »دهیممی انجام را آن ما دادید دسوتور  چنین
 را مردم سوولم و آله و علیه الله صوولی اکرم رسووول دادند، را خودشووان نظر هم انصووار وقتی «بدرا نزلوا حتی

 ۱۲۶۴ حدیث مسوولم، صووحیح در کردیم، نقل که را روای  از مقدار این. رفتند بدر سووم  به و کرد فراخوان
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 احمد مسووند در. که دارد اضووافاتی با البته بود آمده احمد مسووند در هم این به قریب مقدار یک. اسوو  آمده
 .۴33۴1 حدیث

 تانداس در (.اس  اسحاق ابن از هشام ابن روایات غالباا ) اسحاق ابن از نقل به النبویة سیره در هشام ابن
 قریش عن الخبر» سوولم و آله و علیه الله صوولی الله رسووول یعنی «أتاه و: »کندمی نقل چنین شووورا این

 استشارف. »کنند حمای  کاروانشان از که اندآمده لشکر  با قریش که رسید خبر «عیرهم لیمنعوا بمسیرهم
 برا  را مجهز  لشووگر قریش که دادند خبر هاآن به و نمودند مشووورت مردم با حضوورت «أخبرهم و الناس

 طابالخ بن عمر قام ثم فاحسن، فقال عنه، الله رضی بکر ابو فقام. »اسو  کرده مهیا کاروان این از حمای 
؛ فتندگ سخن خوب خیلی و گفتندمی سخن گویدمی. گویدنمی اند راگفته چه دو این حاال «فاحسون فقال

 یاران از که اسووود بن مقداد همان «عمرو بن المقداد قام ثم»! اسوو ؟ شووده نقل چرا پس بوده خوب اگر اما
 نچهآ راستا  در برو پیش «الله امرک لما امض الله، رسول یا: فقال»اسو :  بوده السوَلم علیه امیرالمؤمنین

 هب قال  کما نقول ال الله و» هستیم تو همراه هم ما «معک فنحن» اس ، داده دسوتور تو به متعال خدا  که
ْنَ   اذهب: لموسوی إسورائیل نو

َ
ا َفقاِتَل َربُّک َو  أ  سیمو به اسرائیلبنی که را حرفی این ما «.قاِعُدوَن  هاُهنا ِإنَّ

 و أن  هباذ لکن و» گف  نخواهیم تو به ایمنشووسووته اینجا ما بجنگید، خودت خدا  با و برو تو که :گفتند
 لو قالح به بعثک الذ  فو. »کنیممی جنگ شما سر پش  و شوما همراه ما «مقاتلون معکما انا فقاتَل ربک

 طههرنق به را ما اگر «تبلغه حتی دونه من معک لجالدنا -الحبشووه مدینه یعنی- الغماد برک الی بنا سوورت
 به له دعا و خیرا( ص) الله رسووول له فقال» .بود خواهیم تو همراه برسووانی، هم الغماد برک به حتی دور ،

 آله و هعلی الله صلی اکرم رسول ««الناس أیها علی أشیروا: »سّلم و علیه الّله صوّلی الّله رسوول قال ثم. خبر
 و لهآ و علیه الله صلی رسول حضرت دیگر اینجا «األنصار یرید إنما و. »دهید مشورت من به: فرمود سلم و

 آنجا در مردم اکثری  اوالا  چون «الناس عدد کانوا أّنهم ذلک و» بزنند؛ حرف انصووار که خواهندمی سوولم
 مأّنه و» بودند کمی عدد هاآن به نسووب  مهاجرین و بودند انصووار مدینه، در کثیر جمعی  آن بودند، انصووار

 بیع  ضرتح با که عقبه در «دیارنا إلی تصل حّتی ذمامک من برآء إنا الّله رسول یا: قالوا بالعقبة بایعوا حین
 حمای  وت از آنجا ما گیریمنمی عهده به برسید ما دیار و خانه به کهوقتی تا را تو از حمای  ما: گفتند کردند و

 لّلها رسووول فکان. نسوواءنا و أبناءنا و أنفسوونا منه نمنع مما نمنعک ذمامنا، فی فأن  وصوول  فإذا» کنیم،می
 سولر .«عدّوه من بالمدینة دهمه ممن إاّل  نصرته علیها تر  األنصار تکون أاّل  یتخّوف سّلم و علیه الّله صوّلی

 صلی کرما رسول از که نبینندرا  ا وظیفه چنین خود در انصار نکند اینکه از سلم و آله و علیه الله صولی اکرم
 وت از مدینه در ما بودند گفته هاآن چون ؛داشووتند بیم کنند حمای  مدینه، از خارج سوولم و آله و علیه الله
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 که نیسوو  هاآن برعهده اینکه و «بَلدهم غیر فی عدّو  إلی بهم یسوویر أن علیهم لیس أن و» کنیم.می حمای 
 چنین روای ، این بر بنا ببرد. مدینه از خارج جنگ برا  را هاآن سوولم و آله و علیه الله صوولی اکرم رسووول
 «سّلم و علیه الّله صّلی الّله رسول ذلک قال فلما. »بود سلم و آله و علیه الله صلی اکرم رسول دل در خوفی
 وییمگ می را این حاال «الناس أیها علی أشیروا: »فرمود دوبارهو سلم  آله و علیه الله صلی اکرم رسوول وقتی

 که ادهعب بن سعد همان یعنی عباده؛ بن سعد بود گفته که خواندیم مسولم صوحیح در دیگر و ها نقل در که
 همان معاذ، بن سووعد از مراد یا حاال. معاذ بن سووعد گویدمی اینجا داشوو  و را موضووع آن سووقیفه جریان در

: دارد روای  این در که حالی در اسووود؛ بن مقداد به معروف مقداد. مقداد خود مثل اسوو ؛ عباده بن سووعد
 بوده رسم عرب بین در. اس  االسوود بن عمر بن مقداد مقداد، کامل اسوم چون ؛آورده اسو  عمر بن مقداد

 اما باشد؛ عباده بن سعد همان معاذ، بن سعد از مراد هم اینجادر  شواید. دادندمی جد به را نسوب  گاهی که
 الله یصل اکرم رسولبه  «الّله رسول یا تریدنا لکأنک الّله و: معاذ بن سوعد له قال» .اندداده جد به را نسوب 

: قال. »بدهیم جواب که هسووتیم ما شووما مقصووود و ایدکرده اراده را ما شووما: کرد خطاب سوولم و آله و علیه
 صّدقناک و الّله رسول یا بک آمّنا فقد: قال! »آر : فرمودند سلم و آله و علیه الله صلی اکرم رسوول «.أجل

 «.الطاعة و السمع علی مواثیقنا و عهودنا ذلک علی أعطیناک و الحّق  هو به جئ  ما أّن  شهدنا و

 با ،سلم و آله و علیه الله صولی اکرم رسوول که خواندیم سون  اهل منابع از مفصول را روای  این قبَلا  ما
 علی موسوول علیه الله صوولی الله رسووول بایعنا: »دارد روای  در ؛کردمی بیع  طوراین کرد،می بیع  که همه

 ومةل الله فی النخاف کنا حیثما الحق نقول وان اهله االمر الننازع وأن والمکره، المنشط فی والطاعة السمع
 نحنف أردت لما الّله رسووول یا بنا فامض» بود طاع  و سوومع بیع  کردیم، تو با ما که بیعتی اصووَلا  «الئم

 هذا بنا استعرض  لو الحّق  به بعثک الذ  فو. »هستیم تو با ما که برو پیش از خود مقصود سم  به «معک
یا به اگر «معک لخضوناه خضوته و البحر  بود خواهیم تو همراه ما( اس  سور  دریا  همان منظور) بزنی در

 أن نکره ما و» بود. خواهیم تو رکاب در همه و ماند نخواهد جا به هم نفر یک «واحد رجل مّنا یتخّلف ما»
 إّنا» .هسووتیم آماده و کنیم مقابله دشوومن با ما وسوویله به اینکه از نداریم کراهتی هیچ ما «غدا عدّوا بنا تلقی

 امَلا ک دشمن، با برابر  در «الّلقاء عند صدق» هستیم، استقام  با و صابر جنگ در ما «الحرب عند لصوبر
 الّله سووولر فسووّر . الّله برکة علی بنا فسوور عینک؛ به تقّر  ما [مّنا] یریک أن تعالی الّله لعل» هسووتیم راسووتین

 نودخش سعد، حرف این از سلم و آله و علیه الله صلی رسول حضرت[« سعد بقول] سوّلم و علیه الّله صوّلی
طه و» شوودند  «الطائفتین إحد  وعدنی قد الّله فإّن  أبشووروا؛ و الّله برکة علی سوویروا: »قال ثم ذلک؛ نشووّ

ِإذْ » :اس  آمده انفال سووره اول در که طورهمان هُ  َیِعُدُکُم  َو اِئَفَتْیِن  ِإْحَد  اللَّ ها الطَّ نَّ
َ
وَن  َلُکم أ نَّ  َوَتَودُّ

َ
 َذاِت  َغْیَر  أ
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ْوَکةِ  یُد  َلُکْم  َتُکوُن  الشووَّ ُیِر هُ  َو ْن  اللَّ
َ
َیْقَطَع  ِبَکِلَماِتهِ  اْلَحقَّ  ُیِحقَّ  أ ین َداِبَر  َو  به یا که داد وعده طوراین خدا 1«اْلَکاِفِر

 که ا طایفه به یا نیسوو ، کار در جنگی و هسوو  آن در غنائم تنها که کرد خواهید برخورد تجارتی کاروان
 لیإ أنظر لکأّنی الّله و. »شوود خواهید روبرو جنگی لشووکر با روبرو خواهید شوود یعنی هسووتند جنگ طایفه

 را قریش قوم سران شدن کشته جا  اینجا من: گفتند و دادند غیب خبر یک اینجا حضرت. «القوم مصوارع
 .بینممی

 که هر دو  گفتیم اس . آمده اسود بن مقداد عمر، بن مقداد جا به مسوند در حنبل بن احمد روای  در
. اس  اسود بن عمر بن مقداد او کامل اسم منتها اسو  رعم بن مقداد اسوود، بن مقداد همان ؛هسوتند هانآ

 رد مختصر  خیلی تفاوت این و آمده عباده بن سعد معاذ، بن سعد جا  به مسولم روای  و احمد روای  در
ود ب خزرج رئیس و انصار بزرگ عباده، بن سعد چون باشد؛ عباده بن سعد همان باید هم قاعدتاا . اسو  نقل

 نقل رد نه سیره، در هشام ابن نقل در نه. باشد شانرئیس که بگوید سوخن هاآن طرف از کسوی باید قاعدتاا  و
 اند؟هگفت چه عمر و ابوبکر جناب که اندنگفته یک هیچمستندش  در احمد نقش در نه صحیحش و در مسلم
 هبود چه «احسن و قال» این اس ، بوده اسوَلم تاریخ از مهمی بسویار مقطع و مهم خیلی جایگاه یک اینجا

 اس ؟

 نینچ -اس  شدهنقل بدر شوورا  داسوتان این تفصویل هم آنجا که- قمی ابراهیم بن علی تفسویر در اما
 ایرسوو چون ؛کنیمبیان می ابراهیم بن علی از را مقطع این فقط ما اما کندمی نقل را داسووتان-: کندمی نقل

 ردهک حذف دیگران که را مقدار  آن یا اند؛کرده نقل دیگران که اسوو  چیز  آن نزدیک تقریباا  روای  مقاطع
 و «الله ولرس عنه اعرض و تکّلم: »اندگفته یا و اندکرده اکتفا «احسون و نقال» تعبیر به یا و اندنکرده نقل و

 بن علی روای  در اینجا را اسوو  شووده حذف هانقل این در که مقطعی معین .گفتندیم چه که اندنگفته
 ال و کفرت منذ آمن  ما هاخیَلئ و قریش هاأن الّله رسووول یا: فقال بکر أبو قام» -.کنیمیم نقل قمی ابراهیم

 جنگاوران دارند، ارتش هسووتند، قریش هاینا: گف  ابوبکر «الحرب هیئة علی تخرج لم و عزت منذ ذل 
 بودند نفر 3۴3 روز آن مسلمین همهخب  .دارند زیاد  بسیار تعداد دارند، فراوانی امکانات دارند، شوجاعی

 جابجا مسوویر در هم را شووتر ۰1 که بوده شووتر ۰1 فقط نفر 3۴3 این در. نداشووتند هم درسووتی ابزار تازه و
 امکانات و کذایی  هااسب همه هاآن . امانداشتند هم اسب دو از بیش. شدندمی سوار نوب  به و کردندمی

 اجلس،(: آله و علیه الله صوولی) الّله رسووول فقال. بود ابوبکر جناب حرف این. داشووتند  مجهز بسوویار
 فقام. علی أشیروا: فقال» بدهید نظر: فرمودالله صلی الله علیه و آله و سلم  رسول حضورت دوباره« فجلس

                                                           
 7. انفال، آیه 1
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 حرفی همان عمر هم -.اندبوده هماهنگ یکدیگر با هم اول از کامَلا دو  این- «بکر أبی مقالة مثل فقال عمر
 زتع و تکبر هااین !شویم؟ مواجه هااین با شوودمی مگر هسوتند؛ قریش هااین که زد ابوبکر جناب کهرا زد 
 شما ند،بشک را قریش اقتدار نتوانسوته کس هیچ یافته، دسو  عزت و اقتدار به قریش کهوقتی آن از. دارند

 «اجلس(: آله و علیه الله صوولی) فقال.»زد هم عمر را حرف همین کنید؟ مقابله هاآن با خواهیدمی چگونه
 را اریخیت مهم بسیار مقطع این ببینید حاال-. بنشین: گف هم  او به صلی الله علیه و آله و سلم خدا رسوول
 آمنا قد انا الّله رسول یا: فقال( عنه الله رضوی) المقداد قام ثم» -.اندکرده حذف هایشواننقل تمام در چطور

 الهراس شوک و الغضا جمر نخوض أن أمرتنا لو و الّله عند من حق به جئ  ما أن شهدنا و صودقناک و بک
 و ردیمک تصدیق را تو ما توس ، فرمان فرمان تو و دستور دستور گف  و شود بلند خَلصوه. «معک لخضونا
 مه دیگر  افراد ظاهراا . کرد را صووحب  همین نظیر هم عباده بن سووعد هم بعد و آییممی بگویی، که هرکجا
 اقاتف بدر در که اس  شورا  داستان این .اسو  آمده تاریخ در آن مقدار این اما اندکرده هاییصوحب  چنین
 .دارد وجود کنیم تحلیل بتوانیم را شورا داستان این اینکه برا  نکته چند اینجا . درافتاد

ین وبد برا  ا زد، مشورت به دس  اینجا در صلی الله علیه و آله و سلم اکرم رسول که نکاتی از یکی اوالا 
 و هعد از پر قهار دشمن یک با داشتند، را سخ  جنگ یک با مواجهه امکان مسلمین که بار اس  اولینکه 

 صلی الله علیه و اکرم رسوول البته بود. آمده توانش تمام با قریش هرحالبه بود؛ قهار  دشومن خیلی عدد،
 که بود رسیده خبر رف ،می احتمال و دانستندنمی مسلمانان عمده ولی دانس می الهی اخبار به آله و سولم

 عده و هبود بار اولین چون آید؛می کاروان از حمای  برا  جرار  لشکر بادارد  ابوسفیان آید،می دارد قریش
 پیدا آمادگی مقابله برا  مسوولمین باید آنجا. بود مسوولمین برابر چند هاآن توان بود و اندک بسوویار مسوولمین

 اراده با هم بعد چشم بگویند هم هاآن و بروید گف  دستور  هاآن به بشود که نبود این جا  اینجا کردند؛می
 پس ند؛شو سس  جنگیدن از ببینند که را دشمن لشکر و عده قدرت. شوند روروبه دشمن برابر در سوستی

 هاینک تا بیایند خودشووان اراده با و قو  تصوومیم با هاآن باید چون چرا؟. اسوو  مشووورت جا  ،یجای چنین
 قدرتمند  دشوومن چنین با شوودن روروبه باشووند، نداشووته روحیه اگر باشووند؛ داشووتهجنگیدن  برا  روحیه
 .اس  همین خاطر به افتاده اتفاق مشورت این اینکه اصل اس ؛ نکته یک این پس. شودمی مشکل

 همه عنیی بزنند؛ حرف انسان که داشتند اصرار صولی الله علیه و آله و سولم اکرم رسوول اینکه دیگر نکته
 هک داشتند اصورار حضورت کردند، صوحب  مهاجرین وقتی گویدمی اسو ، شوده بیان که تاریخی ها نقل

 زبان هب انصار کهوقتی تا «الناس أیها علی أشیروا: »فرمود هم باز و کرد تکرار لذا و کنند صوحب هم  انصوار
 .«رواأبش و الّله برکة علی سیروا: »فرمود حضرت کردند، صحب  انصار وقتی. کنند صحب  و بیایند
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 نهاای را جمع اکثری  و بود کافی و اکثری  انصووار، عده و عدد چون انصووار؟ چرا که اسوو  این دوم نکته
 شووود،می مشووورت و نظرخواهی اگر که کرد کار  باید هامشووورت در شووودمی معلوم. دادندمی تشووکیل

 اردو رغبتی و اسووتقام  و اراده یک با بتوانند هاآن تا شووود جلب جمع، اکثری  نظر که باشوود نظرخواهِی 
 هک بود این بر نظرشان حضرت مشوورت، این در که اسو  این دوم نکته پس. شووند  کارزار چنین و جنگ

 .باشند داشته موافق نظر و بدهند نظر دهند،می تشکیل را مسلمین اکثر جمع که ا عده آن مخصوصاا 

 نظر هنکت داشووتند؛ منفی نظر عمر، و ابوبکر جناب مثل مسوولمین از بعضووی که بود همین هم سوووم نکته
اکرم صلی الله علیه و  رسول حضرت اما اس  قدرتمند و قو  خیلی دشمن لشوکر که بود این هم هاآن منفی

 بخیَلئها القریش اقبل: »گفتند بااینکه هااین که اسوو  مهمی نکته این. نکرد نظر این به اعتنایی آله و سوولم
. تندهس ناپذیرشکس  پذیرند ونمی ذل  نیستند، ایمان اهل هااین «عزت منذ ذل  ال و کفرت منذ آمن  ما

 تقدر و نخوردند شوکس  وق  هیچ اند،رسویده قدرت به کهوقتی از: دارد مضومونی چنینابوبکر  عبارت
 که این با و ادند اثر ترتیب ضعف، این برابر در صلی الله علیه و آله و سلم اکرم رسول. دارند ناپذیر شوکس 

 و علیه الله صلی اکرم رسول ولی اس  گسوترده قدرت باال و قدرت دشومن قدرت که شود داده نظر  چنین
 نقش هاجنگ در آنچه که کنیممی استفاده این از ما. گرف  جنگ به تصومیم و نکرد اعتنا نظر به سولم و آله

. زندمی هم به را قدرت معادله جنگاوران، روحیه و اراده این. اسو  جنگاوران روحیه و اراده دارد، بیشوتر 
 برا  قو  اراده و کردند پیدا اراده هااین اگر اسوو ؛ جنگاوران اراده و روحیه باشوود، اقتدارآور تواندمی آنچه

 .شد دشمن با کارزار وارد هااین با شودمی داشتند، جنگیدن

 هاسووتفاد نقل از که آنچه بر بنا- بوده مهم صوولی الله علیه و آله و سوولم اکرم رسووول برا لذا چیز  که 
 اشتهد وجود هم اقلیتی یک اینکه حاال باشند، داشوته جنگ آمادگی اکثر جمع که اسو  بوده این -شوودمی

 .هاس مجموعه غالب توده و اکثر جمع آن مهم نیس ؛ مهم ندارد قو  روحیه که باشد

 روحیه مردم، روحیه شوووند،می کارزار یک وارد وقتی که اسوو  بوده از این مشووورت این هدفبنابراین 
 برود جنگ به باید که داشته شک صلی الله علیه و آله و سلم اکرم رسول اینکه نه باشد کار این برا  مساعد

 را ب اس ؟ بوده چه برا  مشورت این پس نداش  شکی حضورت شوود، چنین باید اینکه اصول در. خیر یا
 کنند نظر اظهار خودشان هاآن تا کندمی مشورت. باشوند داشوته جنگ برا  کافی انگیزه جمعی  این اینکه

 .شوند کارزار وارد کافی و خوب روحیه با تا بگیرد انجام کار هاآن نظر با و

 و سلم آل و محمدعلی الله صلی و


