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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

 بیرز و طلحه وقتی که است شد نقل هم جریان این شورا، مسئله درعلیه السیَل   امیرالمؤمنین سییر  در
 ای بماند مدینه در آیا کند؛ مقابله هاآن با کجا در که کرد مشورت اصحاب از جمعی با حضرت کردند، خروج

 آمد ، میسَلاال تاریخال موسیوع  خوب کتاب این در کهچنانآن تاریخ، در کند؟ دیگری کار یا و برود کوفه به
 نینچعلیه السَل   امیرالمؤمنین حضرت برای علیها، تعالی اللهرضیوان سیلم   أ که اسیت شید  گفته چنین

 غیر از فرزندی او، فرزند البته داشییت؛ فرزندی 1«سییلمه ابی ابن عمر عمها ابن علی الی کتبت و: »نوشییت
 اشتهد شوهری ،سلم و آله و علیه اللهصلی اکر  رسو  از قبل او. بود سلم و آله و علیه اللهصیلی خدا رسیو 

 و زبیرال و طلح  فإن بعد، أما: سییلم  أبی بن عمر هاابن مع السییَل علیه علی إلی کتبت و. »سییلمه ابی نا  به
: یذکرون و کریز بن عامر بن الّله عبد معهم و البصرة إلی بعائش  یخرجوا أن یریدون الضَلل  أشیاع أشیاعهم

 به هم را عایشییه هااین که داد خبر «.قّوته و بحوله کافیهم الّله و بدمه یطلبون أنهم و مظلوما قتل عثمان أن
 من به أمرنا و الخروج من عنه الّله نهانا ما ال لو و. »آیندمی بصییر  سییمت به دارند و اند اندکشیی خود دنبا 
 هاانهخ در که است داد  دستور ما به متعا  خدای اینکه مسئله نبود اگر «إلیک الخروج أدع لم البیوت، لزو 

جَن  َوال ُبیوِتکَنّ  فی َوَقرَن : »کریمه آیه آن در بنشییینیم َج  َتَبَرّ  الخروج أدع لم» ؛نبود چنین اگر 2«الجاِهِلی ِ  َتَبُرّ
 نفسییی عد  و ابنی نحوک باعث  لکنی و. »کرد نمی رها را تو یاری و یهمراه هم من «لک النصییرة و إلیک
.« یراخ المؤمنین أمیر یا به فاستوص. »کند یاری را شما او که فرسیتممی را فرزند  ولی «سیلم  أبی بن عمر

 بن مرع «معه أقا  و إلیه بکتابها سییلم  أبی بن عمر فقد . »کن رفتار خیر به دانیمی صییَل  که هرطور او با
 سید ر خبر هم دیگر جاهای از البد- رسید که نامه «القو  بخبر الکتاب هجائ فلما». ماند و رفت سیلمه ابی
 ثم اببالکت أخبرهم و بکر أبی بن محمد و العباس بن الّله عبد و حنیف بن سهل و یاسر بن عّمار دعا» -بود
 هک بدهید نظر: فرمود هاآن به و خواست را هااین حضرت.« فیه القو  منکم أسمع بما علی أشیروا: لهم قا 
 لیإ القو  هؤالء انطلق قد و لنا شیییع  أهلها فإن الکوف  إلی المسیییر الرأی: یاسییر بن عمار فقا . »کنیم چه

 لمؤمنین،ا أمیر یا: عباس ابن قا  و» .کنیم مقابله هاآن با ازآنجا و برویم کوفه به که است این نظر.« البصرة

                                                           
 105ص  ،4 ، ج. موسوع  التاریخ االسَلمي1
ِ  األولی  َوَقرَن  33 :. احزاب2 َج الجاِهِلیَّ جَن َتَبرُّ َه َوَرسوَلهُ  في ُبیوِتُکنَّ َوال َتَبرَّ ِطعَن اللَّ

َ
کاَة َوأ َلَة َوآتیَن الزَّ ِقمَن الصَّ

َ
ج َوأ ُه ِلُیذِهَب َعنُکُم الرِّ ما ُیریُد اللَّ َس ِإنَّ

َرُکم  ُیَطهِّ هَل الَبیِت َو
َ
 .ا  َتطهیرأ

و خدا و رسولش  بپردازیدو زکات را  داریدو نماز را برپا  نشویدو همچون دوران جاهلّیت نخستین )در میان مرد ( ظاهر  بمانیدهای خود و در خانه
 خواهد پلیدی و گنا  را از شما اهل بیت دور کند و کامَل  شما را پاک سازد.را اطاعت کنید؛ خداوند فقط می
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 کرد  بیعت او  چون بگیرد، را دو  بیعت خواهدمی ظاهرا   «لک یبایع أن األشعری إلی تکتب أن عندی الرأی
 بعد ود،ب کوفه والی او  که) اشیعری ابوموسییی سییمت به بفرسییتید را کسییی که اسییت این نظر: گفت. بودند

 ایعونفیب الکوف  إلی رجاال تقّد  أو. »بگیرد بیعت مرد  از که بدهی دسییتور او به و( کرد عز  را او حضییرت
 فتخرج سلم   ّ أ إلی تکتب و البصرة یدخلوا أن قبل القو  تعاجل ثم بالکوف ، تلحق حتی السییر تجّد  ثم لک،
 با هم ار سلمه ا  و شوی بصر  وارد ترسیریع باید برسیند، بصیر  به هااین آنکه از قبل.« قوة لک فإنها معک

 فإن لقو ،ا وراء الطریق اّتباع فی معی من و بنفسیی أسییر بل: السیَل علیه المؤمنین أمیر فقا . »ببر خودت
 أما و یهمإل سرت و الجنود استمددت و األمصار و الکوف  إلی کتبت فاتونی إن و أخذتهم الطریق فی أدرکتهم

 خانه از را عایشییه نفر دو آن اگر «عائشیی  إخراج الرجَلن رأی کما بیتها من إخراجها أری ال فإنی سییلم ؛ أ ّ 
 اللهم :بالدعاء السماء إلی یدیه رفع ثم. »برود بیرون خانه از سلمه ا  که نیسیت این نظر  من آوردند، بیرون

 سییومهما فی کان منهما حّق  بغیر شییقانی، و عقدی نقضییا و عهدی نکثا و علی بغیا قد الرجلین هذین إّن 
: الناس فی المؤمنین أمیر منادی نادی ثم .علیهما انصرنی و بهما اظفرنی و لی بظلمهما خذهما اللهم ذلک،

 لبصیرة،ا یریدان بیتها من عائشی  أخرجا و العهد نقضیا و البیع  نکثا قد الزبیر و طلح  فإن للمسییر، تجّهزوا
 «.القبل  أهل دماء سفک و الفتن  إلثارة

 ما ج اهل با جنگ در امیرالمؤمنین علیه السَل  حضرت از تاریخ در که بود مشورتی جریان خَلصه این
 و علیه اللهصلی خدا رسو  سیر  در که است کَلنی و مهم هایمشورت آن مجموعه این. است شید  روایت

 ما. ستا آمد  السَل علیه امیرالمؤمنین سیر  در ویژ به و ایشان از بعد خلفای از بعضی سیر  در و سلم و آله
 در هک سیر  مصادیِق  این تما  ]برای این بود که بفهمانیم[ گفتیم که شیوراها این و هامشیورت این مجموع از

 الحکم مع شورای یا حکم از قبل شورای آن قبیل از و است حکم از بعد حاکم شورای همگی داریم، شیورا
 در ،شد مستقر حلکم حاکمیِت  کهبعدازاین یعنی است؛ حکم از بعد شیورای شیوراها، نوع این همه. نیسیت

 کردیم، نقل را سیر  این از مطلب هفتما  .است کرد  مشیورت قاعد  هاجریان از بعضیی در و جریانی یک
 .دارد همیتا علیه السَل  امیرالمؤمنین سیر  والله علیه و آله و سلم صلی اکر  رسو اما برای ما بیشتر سیر  

 جاییدر مشورت که شد استفاد امیرالمؤمنین علیه السَل   حضرت فرمایشیات از که اسیت این او  نکته
 ایالله علیه و آله و سلم صلی اکر  رسو  که آنجایی. باشیند نکرد  معین را آن حکم رسیو ، و خدا که اسیت
 مشورت جای دیگر اسیت، برید  اصیطَل به آنجا در را مسیئله و فرمود  معین را مطلبی حکم متعا  خدای
 :فرمود حضیرت که آمد معنا این طلحه، به خطاب امیرالمؤمنین علیه السیَل  حضیرت خطبه آن در. نیسیت

هِ  کَتاِب  ِإَلی َنَظْرُت » َع  َما َو  اللَّ َمَرَنا َو  َلَنا َوضییَ
َ
َبْعُتهُ  ِبهِ  ِباْلُحکِم  أ َتنَّ  َما َو  َفاتَّ ِبی اسییْ ( آلهو علیه اللهصییلی) النَّ
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ْحَتْج  َفاْقَتَدیُتُهَفَلْم 
َ
یکَما ِإَلی َذِلک ِفی أ

ْ
ی اَل  َو  َرأ

ْ
یَرکَما َجِهْلُتهُ  ُحکم   َوَقَع  اَل  َو  َغیِرکَما، َرأ َتشییِ سییْ

َ
 ِمَن  َواِنیِإْخ  َو  َفأ

 و خدا هم باشند؛ نداشته حکم رسو  و خدا که است چنین نه و است مجهو  من برای حکم نه1«اْلُمْسِلِمیَن 
 برای جایی دیگر و نیسییت مجهو  و اسییت معلو  من برای حکم همه .اندکرد  مشییخ  را حکم رسییو 

ْرَغْب  َلْم  َذِلک کاَن  َلْو  َو . »نیسیت شیما با مشیورت
َ
 خدا رسو  که بود چنین اگر 2.«َغیِرکَما َعْن  اَل  َو  َعْنکَما أ

 شورتم شما با اینکه از نداشتم ابا من بودند، نکرد  معین را حکمی متعا  خدای ،الله علیه و آله و سلمصلی
 یجای دیگر اند،کرد  مشییخ  را حکم رسییو  و خدا که جایی در ولی شییما؛ از غیر دیگر مسییلمین با یا کنم

 و نروشبه صورت  کریمه آیه ،امیرالمؤمنین علیه السیَل  حضیرت فرمایش بر عَلو . نیسیت مشیورت برای
ی ِإَذا ُمْؤِمَن ٍ  َواَل  ِلُمْؤِمٍن  کاَن  َوَما: »کندمی کفایت هم صییری  هُ  َقضییَ وُلهُ  الَلّ ْمر َوَرسییُ

َ
ْن  ا  أ

َ
 ِمْن  اْلِخیَرةُ  َلُهُم  کوَن یَ  أ

ْمِرِهْم 
َ
هَ  ْعِ  یَ  َوَمْن  أ  ،تبیین و کیدتأ برای ما ولی ؛کندیم کفایت آیه همین 3«ا  ُمِبین َضََلال   َضَلّ  َفَقْد  َرُسوَلهُ  َو  الَلّ

 .کردیم اشار  هم امیرالمؤمنین علیه السَل  حضرت متن این به

 علو م که خدا حکم که کنید فرض و دارد وجود متعینی اجرای شیو  یک اگر کنیم؛می اشیار  بعدا   را این
 کمح آن اجرای و انجا  برای بیشتر را  یک. نیست شورا جای دیگر اینجا. است متعین هم آن شیو  اسیت،
 حکم اجرای برای متعدد هایشیییو  اگر! بله ماند؟می باقی مشییورت برای جایی چه دیگر پس ؛ندارد وجود
 .هست مشورت جای اینجا باشد داشته وجود خدا

 هب مشورت نوع این در اشخاص و افراد ازنظر و تعداد ازنظر مشیورت طرفتعیین  که اسیت این دو  نکته
 دیگران با خواهدمی مسئله این در حاکم که است شورایی الحکم، بعد شورای چون. است حاکم خود عهد 

 هم و راداف نوعیت ازنظر هم. کند مشورت معینی افرادیا  تعداد با باید حتما   که نداریم شرع در کند، مشیورت
 تمصلح حاکم بار یک. اسیت حاکم خود با آن ختیارپس ا نداریم؛ شیرع در معینی چیز افراد، کمیت ازنظر

 مصلحت ارب یک. کند مشورت دیگری با که بیندمی مصلحت دیگر باریک و کند مشیورت این با که بیندمی
 اهیگ. کنند مشییورت نفر یک با که بیندمی مصییلحت بار یک و کنند مشییورت جمعی یک با که بیندمی

 .است جمعی با گاهی و نفر یک با مشورت

                                                           
 325ص  ،5ج  ،. نهج البَلغ 1
 همان. 2
 33یه آ :. احزاب3



 7931دیماه71         فقه نظام سیاسی، مدرسه دارالشفاء                                                                                               04جلسه 

 بود  هچ تعداد این انتخاب برای شما معیار که گرفتید خرد عمر و ابوبکر مسئله در شیما :حضیار از یکی
 بود. حاکم اختیارات از این است؛ اما

 فتهگ عمر جناب خود. است نبود  مشورتی اصَل   که گفتیم ما آنجا و نبود  حاکم زمان آن در که او :استاد
 دفعتا   که تاسیی این هم فلته معنای که گفتیم و «فلت  ابوبکر بیع  کانت» و نبود  کار در مشییورتی اصییَل   بود

 این هفلت از مراد که اندکرد  تفسیییر لغت اهل خود را این. اسییت نبود  مشییورت و تدبر و تأمل با یعنی بود ؛
 ،کردیم معنا گذشییته در را آن ما و کرد که ایخطبه آن در او خود اصییَل   بود، فلته که گویدمی او بعد. اسییت

 گفتیم. نکند تکرار را آن دیگر کسییی باشییید مواظب نبود، مشییورت با ابوبکر بیعت چون: بگوید خواهدمی
 بدون یگرد که بگوید خواهدمی بکشید، را دو هر کرد، بیعت کسیی با و آمد کسیی دیدید اگر گویدمی کهاین

 هو یبایع فَل المسلمین من مشورة غیر عن رجَل بایع من: »دارند هم کیدتأ و ندهید انجا  را کار این مشورت
 .است قتل او حکم کهاین خَلصه 1«یقتَل أن تغرة بایعه الذی وال

 ابن مثل ؛کردند جمع را صییحابه از ایعد  امیرالمؤمنین علیه السییَل  حضییرت اینکه از :حضییار از یکی
 چه باید شییود،می مشییورت هاآن با که کسییانی که گرفت کلی قاعد  یک تواننمی دیگران، یا و عباس
 باشند؟ داشته شخصیتی هایویژگی

 در ام حرف منتها خوانیم.می روایت در بعدا   ما که باشند داشیته باید را هاییویژگی ؛شیودمی بله :اسیتاد
 یکس چه را هاویژگی این دارد؟ وجود کسی چه در هاویژگی این که دهدمی تشخی  کسی چه که است این

 طوریهمین اینکه نه باشیید داشییته هاییویژگی باید البته دهد.می تشییخی  حاکم دهد؟می تشییخی 
 باید را این دارد؟ وجود کسی چه در که دهدمی تشخی  کسی چه را هاویژگی این اما گفته باشید چیزییک
 در ما. شودمی ایاستفاد  چنین سیر  از و است حاکم خود دسیت به آن اختیار و دهد تشیخی  حاکم خود

 خابانت را هااین ما گفت، چنین رسییو  چونیا  و گفت چنین خدا چون باشییند گفته مثَل   که نداریم روایات
 .است بود  حاکم تشخی  مبنای بر هاانتخاب این بلکه کردیم؛

 و هاخصییلت و هاویژگی ازلحاظ بگیرد، قرار مشییورت طرف باید که کسییی اما دارد ادامه هنوز ما بحث
 هچ دهد، تطبیق خود موارد با کسی چه را شرایط این اینکه ازلحاظ اما است؛ شد  مشخ  شرع درشرایط 

                                                           
 3330   ،. صحی  البخاری1
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ها آن تعداد و اشخاص تعیین گفتیم کیست؟ دست و کند انتخاب هستند شرایطاین  واجد که را کسانی کسی
 .کردیم نقلبود و ما  تاریخ در که مشورتی هایسیر  این بر بنا است؛ حاکم اختیار در

 که یمشورتمانند  کند، مشورت مسلمین عامه با ببیند مصیلحت فرمانروا که مواردی دراینکه  سیو  نکته
 اکثریت نظر که دادند انجا  هااین امثا  و احد و بدر جنگ در سییلم و آله و علیه اللهصییلی رسییو  حضییرت

 دادند، نظر دیگر بعضییی باوجوداینکه که -بدر جنگ در مخصییوصییا  - داشییت تَلش و بود حضییرت مدنظر
 هک اسییت این آن معنی. دارند نظری چه دهند،می تشییکیل را مسییلمین تود    که انصییار که بود این به نگاهش

 هک بیندمی مصییلحت حاکم چون موارد این در. دبده نظر غالب، تود  آن که بیندمی مصییلحت حاکم اینجا
 در که هاییآن نه و هسیتند دسیترس در که اسییت مردمی منظور البته باشیید؛ داشیته مرد  عامه از نظرخواهی

 .گیردمی انجا  کار این نیستند، دسترس

 مصییلحت اگر تواندمی حاکم که شییودمی اسییتفاد  کردیم نقل که ایسیییر  مجموعه ازاینکه  چهار  نکته
 غالب ود ت نظر حتما   که باشد داشته الزا  که نیسیت طوراین دهد و ترجی  اکثریت نظر بر را اقلیت نظر دید،

 اگر اام کنندمی را کار این کند، عمل غالب تود  نظر به که اسییت این بر مصییلحت که آنجایی. دهد ترجی  را
 ود؛شیی توجه خاصییی افراد رأی به که بود این در مصییلحت ولی گفتند را مطلبی غالب تود  ندید و مصییلحت

 که یهایمشییورت همین که کنید فرض. نیسییت غالب تود  آن تعیین برای دلیلی که رسییدمی نظر به بازهم
 ظرن و دهدمی انجا  خاصی تعداد با کهاین دادند؛ انجا  خاصیی تعداد با امیرالمؤمنین علیه السیَل  حضیرت

 را اکثریت نظر بدر غزو  درالله علیه و آله و سییلم صییلی اکر  رسییو  کردیم عرض. گیردنمی نظر در را غالب
 ندکا تعدادی برایتنها  و کند مطر  همه برای را مطلب نیامد ،امیرالمؤمنین علیه السَل  حضرت اما گرفت
 در ار غالب نظر حتما   که نیسییت الزامیلذا . گرفت را خاص تعدادی نظر و نگرفت را غالب نظر ؛کرد مطر 

 .بگیریم نظر

 د فرمان که است درسیت. گیردمی فرمانروا را نهایی تصیمیم مشیورت، از بعد که اسیت این پنجم مطلب
 رارق مشورت طرف که کسیآن که نیسیت معنا نآ به نظرخواهی این ولی کندمی نظرخواهی و کرد  مشیورت

 مشییورت طرف. نیسییت مشییورت طرف برای حقی این شییود؛ عمل او نظر به که باشیید داشییته حق گیردمی
 کند لهگ بعدا   کهاین کنی. عمل من نظر به باید کردی، مشییورت من با که حاال که کند الزا  اما  بر تواندنمی
 فرمایش آن در امیرالمؤمنین علیه السییَل  حضییرت کهچنانآن ]راهی ندارد.[ نکردی عمل من نظر به چرا که

ْن  َلَك »: فرمودند عباس ابن به خود بلند
َ
یَر  أ َری َو  َعَليَّ ُتشییِ

َ
ْیُتَك  َفِإْن  أ ِطْعِني َعصییَ

َ
 تو نظر با من اگر یعنی ؛«َفأ
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. کنی اطاعت من از باید بلکه کنی؛ اعما  را خودت نظر که کنی اصییرار که نداری حق تو کرد ، مخالفت
 رب را خود نظر باشد داشته حقاسیت  قرارگرفته مشیورت طرف چون مشیورت طرف که نیسیت طوراین پس

ْمرِ  ِفی شییاِوْرُهْم  َو : »کریمه آیه. باشیید جامعه اکثریت مشییورت طرف لو و کند؛ الزا  حاکم
َ
 َعَزْمَت  َفِإذا اأْل

ْل  هِ  َعَلی َفَتَوَکّ ه امیرالمؤمنین علی حضییرت فرمایش این بگویید اینکه یا. اسییت مطلب همین مؤید هم «الَلّ
ِطْعِني َفِإْن »: فرمود که اسییت کریمه آیه آن یدمؤ السییَل 

َ
ْیُتَك َفأ  وت نظر بااما  دادی نظربه من  تو اگر «َعصییَ

 .کنی اصرار خود نظر بر اینکه نه و کنی اطاعت من از باید تو کرد ، مخالفت

 نتهیم حاکم تصمیم به و فرمانروا تصمیم به که است زمانی تا خواهی مشورت که است این ششم مطلب
 و تنیس مشورت جای اینجا دیگر گرفت، تصمیم حاکم مشورت از پس و گرفت انجا  مشیورت اگر. نشیود

ْمرِ  ِفی شاِوْرُهْم  َو . »شودمی تما  مشیورت
َ
ْل  َعَزْمَت  َفِإذا اأْل هِ  َعَلی َفَتَوَکّ  قبَل   که هم احد غزو  جریان در 1«الَلّ

 اابتد که اسییت مطلب این بر روشیینی شییاهد کردیم، نقل آنجا در حضییرت سیییر تعریف  به صییورت مفصییل
 ماد آ و پوشیییدن جنگ لباس حضییرت که بعد. بجنگیم جاهمین و نرویم مدینه از خارج به گفتند اصییحاب

 و در نرویم! نه: گفتند و شییدند پشیییمان هااین رویم،می مدینه از خارج به که کردند اعَل  و شییدند رفتن
 سیر  این و نیست برگشتی را  دیگر پوشید، نبی لباس رز  اگر! دیگر نه: فرمودند حضیرت. بجنگیم جاهمین
 چون هک رسدمی نظر به فَلن و بودند معصو  هااین بگوید کسیی اگر حاال. اسیت الهی رهبران سییر  و انبیا

 در و اشدب اینجا در که اندنگفته و است مطلق سلم و آله و علیه اللهصلی اکر  رسو  بودن اسو  است، سییر 
وِ   ِفی َلکْم  اَن کَ  َلَقْد . »ندارد وجود سییوگیا این اینکه بر بیاید خاصییی دلیل مگر نباشیید؛ آنجا َوة   هِ اللَّ  َرسییُ سییْ

ُ
 أ

َن    هَ  ْرُجویَ  اَن کَ  ِلَمْن  َحسییَ هَ  َر َوَذکَ  اْلِْخَر  َواْلیْو َ  الَلّ وِ   ِفی ْم َلکَ  اَن کَ  َلَقْد » این «ا  ِثیرکَ  الَلّ هِ  َرسییُ َوة   الَلّ سییْ
ُ
 2«َن   َحسییَ  أ

 بر اهدش که بود چنین این اشیر س بود، اینچنین عملشالله علیه و آله و سلم صلی الله رسو . اسیت مطلق
ْل  َعَزْمَت  َفِإذا: »کریمه آیه و احد غزو  جریان سیییر ، این هِ  َعَلی َفَتَوَکّ  آیه این از و سیییر  این از. اسییت «الَلّ

 ایبر جایی دیگر تصییمیم، از بعد و اسییت تصییمیم از قبل برای نظرخواهی و مشییورت که شییودمی اسییتفاد 
 از لقب ؛است چنین حکومتی مسائل کل در که شیودمی اسیتفاد  هم مطلب این از البته که نیسیت مشیورت

 جای بشییود، قانون اینکه از قبل تا. فرمانرواسییت عز  همان قانون شییود، تبدیل قانون به چیزی اینکه

                                                           
ِه ِلْنَت َلُهْم َو َلْو ُکْنَت  511 :. آ  عمران1 ْمِر َفِإذا  ا  َفّظ َفِبما َرْحَمٍ  ِمَن اللَّ

َ
وا ِمْن َحْوِلَک َفاْعُف َعْنُهْم َو اْسَتْغِفْر َلُهْم َو شاِوْرُهْم ِفي اأْل َغلیَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضیُّ

لیَن  َه ُیِحبُّ اْلُمَتَوکِّ ِه ِإنَّ اللَّ ْل َعَلي اللَّ  َعَزْمَت َفَتَوکَّ
 25 :. احزاب2
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 نینچ که داد دسییتور حاکم و شیید قانون به تبدیل کهاین از بعد دارد اما وجود بگومگو و مناقشییه و اظهارنظر
 .نیست بگومگوو  گفتگو برای جایی دیگر شود،

 والله علیه و آله و سییلم صییلی اکر  رسییو  سیییر  و شییوراها این از که مطلبی آخرین و هفتم مطلب
 طلب بر متوقف حاکم، به مرد  دادن مشییورت که اسییت این شییودمی اسییتفاد  امیرالمؤمنین علیه السییَل 

 طرف را هاآن حاکم بدهند حتی اگر مشییورت توانندمی هاآن و هاسییتآن حق این یعنی نیسییت؛ مشییورت
 دکنن مشورت اینکه از قبلاما  دهد، انجا  کاری خواهدمی حاکم که شنید کسی اگر. باشید نکرد  مشیورت

 هب حضرت فرمایش از را این ما. ندارد اشکالی این دهید؛ انجا  را کار این شیما که اسیت این من نظر بگوید
یَر َعَليَّ»: فرمود که فهمیممی عباس ابن ْن ُتشییِ

َ
 حاکم به دارد حق مسییلمانی هر که فهمیممی این از «َلَك أ

 که ودشنمی استفاد  و است همه عا  حق این. بگیرد تصمیم حاکم کهاین از قبل البته بدهد؛ نظر و مشیورت
 همه و مرد  همه حق که کنیممی اسییتفاد  را این ما هفتم مطلب در بنابراین. باشیید خاصییی حق حق، این

 ند؛بده نظر مسلمین به مربوط مسائل و حکومت به مربوط عامه مسیائل در بتوانند که اسیت این مسیلمین
ی ِإَذا ُمْؤِمَن ٍ  َواَل  ِلُمْؤِمٍن  اَن کَ  َوَما: »فرمایدمی که آیه آن رعایت با بدهند نظر گوییممی کهوقتی البته هُ  َقضییَ  الَلّ

ْمر َوَرُسوُلهُ 
َ
ْن  ا  أ

َ
 اال و باشند نکرد  معین را حکم رسو  و خدا که بدهند نظر جایی در یعنی «اْلِخیَرةُ  َلُهُم  وَن کُ یَ  أ

نظر  اننکرد  معین را حکم متعا  خدای و خدا رسو  نیست و حکم که آنجایی. نیست دادن نظر برای جایی
 تعیین شیرع حکم که هاییمحدود  در و اسییت کار هایشییو  در و اجرا شییو  در که آنجایی در مثَل   بدهند.

 درخواست حاکم اینکه ولو بدهند حاکم به را خود نظر توانندمی مرد  عامه و افراد و مرد  آنجا در است، شد 
ِطْعِني». باشد نکرد  نظر ارائه

َ
َری َفِإْن َعَصْیُتَك َفأ

َ
ْن ُتِشیَر َعَليَّ َو أ

َ
 «َلَك أ

 و سلم هآل و محمدعلی اللهصلی و


