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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

 رد ما. است علیهم الله صلوات بیتاهل حدیث منابع در شوورا به مربوط روایات پیرامون ما امروز بحث
 رد شووهریری آقای را روایات این از معتنابه بخش که داریم شووورا درباره ترمفصوول روایات بیت،اهل منابع
 بندیتقسوویم توانمی دسووته چند به را روایات این. هسووت هم خوبی کار که کرده آوریجمع الحکمه میزان

 تاسوو خوب کهاین اسوت  آمده شوورا مسووهله بر تأکید و تشووی  درزمینه   که اسوت روایاتی اول دسوته: کرد
 همان نظیر و اسووت تشوووی  حد در روایات این. کنند مشووورت یکدیگر با خود امور در مؤمنین و مسوولمین

 .گفت خواهیم را هااین که کردیم بحث سنت اهل منابع در ما که است روایاتی

 .است واردشده دیگران با حاکم مشورت. درباره که است روایاتی دوم دسته

 هک سیاسی شورای عبارتی به یا است واردشوده حکومتی شوورای درباره که اسوت روایاتی سووم، دسوته
 دو ای یک هااین از یک هر در وگرنه است  بندیتقسیم دسوته، از ما منظور البته. هسوتند دودسوته هم هااین

 اکمح تعیین شووورای درباره که اسووت روایاتی آن روایات، سوووم دسووته از اول بخش. نیسووت بیشووتر روایت
 است روایت یک سوم دسته از دوم بخش و شود استفاده طوراین آن از ظاهر صوورتبه اینکه ولو واردشوده،

 نای. شودمی اسوتفاده الحکم مع شوورای عبارتی به و رهبری شوورای یا و حکومتی شوورای درباره آن از که
 .کنیممی بررسی و کنیممی بحث ما را دسته چند

 به وی تش و مشورت مسهله بر تأکید که است آیاتی است، رابطه این در شورا روایات عمده   که اول دسوته
 ذکر با همراه روایات و دارد خوبی بندیدسته الحکمه میزان. اسوت آمده الحکمه میزان در که دارد مشوورت

 اولدسووت منابع که جهتازآن ولی نیسووت، اول دسووته منبع حکمهال میزان خود. اسووت شووده آورده منابع
 .کردیم مراجعه کتاب این به ما لذا است، ذکرشده

 و آله و علیه اللهصلی خدا رسوول از که اسوت روایاتی قبیل از برشومرد، توانمی دسوته این در که روایاتی
 .افتدنمی هَلکت به کند مشورت که کسی ،1«َمشَوَرةٍ  بغد   امرؤ یهلک لن: »که است واردشده سلم
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 َعَلیهِ  اللهلیص اللهرسول َبَعَثِنی: »که است واردشده علیه تعالی الله صولوات امیرالمؤمنین از که روایتی یا 
 کند استخاره که کسی 1«ِاْسَتَشاَر  َمِن  َنِدمَ  لَ  َو  ِاْسَتَخاَر  َمِن  َحاَر  َما َعِلی یا یوِصیِنی ُهَو  َو  َفَقاَل  َاْلیَمِن  َعَلی آِلهِ  َو 
 به را صحیح راه خداوند و شود نخواهد متحیر کند، خیر طلب بدهد، انجام خواهدمی که عملی در خدا از و
 ام. «شد نخواهد پشیمان گیردمی که تصمیمی از بعدازآن کند  مشورت که هم کسوی و داد خواهد نشوان او
 کاظم امام از. بود خاب با آنجا منتها آوردیم  را روایت این به قریب یا و روایت این سوونت، اهل روایات در

َواِب  ِعْنَد  یْعَدمْ  َلْم  ِاْسَتَشاَر  َمِن : »که است شدهروایت هم السوَلمعلیه  اگر 2.«َعاِذراً  َاْلَخَطاِء  ِعْنَد  َو  َماِدحًا، َالصَّ
 تصمیم هم اگر و کنندمی ستایش را او مردم گرفت، درست تصمیم مشورت این درنتیجه و کرد مشورت کسی

 دیگران رأی و کرده مشورت کرده  عمل خود وظیفه: گویندمی و دانندمی معذور را او مردم گرفت، اشتباهی
 .است معذور او بوده، خطا اگر پس گرفته  را

 َتضاَء اس الُعقوِل  َذِوی شاَوَر  َمن: »فرمایدمی که است علیه تعالی الله صلوات امیرالمؤمنین از دیگر روایت
 .گیردمی بهره و نور هاآن خرد روشنایی از کند، مشورت خردمند مردم با که کسی 3«الُعقوِل  بأنوارِ 

: دیگر روایت 4.«غیرک صواب لک تجلب المشورة: »است السَلمعلیه امیر حضورت از باز دیگر روایت
ن   الُمسَتشیُر » َقِط  ِمَن  ُمَتَحصِّ  حضرت از دیگر روایت. است امان در سقوط از کند، مشورت که کسی 5.«السَّ

یُر : »علیه تعالی الله صولوات امیر َتشوِ َجاحِ  َطَرِف  َعَلی َاْلُمسوْ  طری  بر همیشه کند، مشورت که کسوی 6«.َالنَّ
 اگر 7«ِلَغیِرک َتَعب   و لک راَحة   الُمشاَوَرةُ  : »که شودهروایت حضورت از باز و بود  خواهد موفقیت و پیروزی

 تو زا تواندنمی کسی: که اسوت معنی این به ظاهراً  «ِلَغیِرک َتَعب  » بود، خواهی آسوایش در تو کنی مشوورت
 تزحمبه تو منتقدین اما برد  خواهی سوور به آرامش و آسووودگی در مشووورت درنتیجه   تو یعنی کند  انتقاد

 .افتاد خواهند

                                                           
ُه َعَلْیِه َو آِلِه َعَلی اَ » 011, صوفحه  22. بحار األنوار جلد 1 ی َاللَّ ِه َصلَّ وُل َاللَّ ََلُم َقاَل: َبَعَثِن  َرسوُ ِمیِر َاْلُمْؤِمِنیَن َعَلْیِه السوَّ

َ
ْلَیَمِن َفَقاَل َو ُهَو ُیوِصیِن  َیا َعْن أ

َتَشاَر َیا َعِل ُّ َتَخاَر َو َل َنِدَم َمِن ِاسوْ َهاِر َیا َعِل ُّ ُاْغُد َعَلی ِاْسِم اَ  َعِل ُّ َما َحاَر َمِن ِاسوْ ْیِل َما َل ُتْطَوی ِبالنَّ ْرَض ُتْطَوی ِباللَّ
َ
ْلَجِة َفِإنَّ َاأْل ِه َفِإنَّ َعَلْیَك ِبالدُّ َه للَّ  َاللَّ

ِت  ِف  ُبُکوِرَها. مَّ
ُ
 «َتَعاَلی َباَرَك أِل

 36, صفحه  0. الدرة الباهرة من األصداف الطاهرة , جلد 2
 . 4436الحکم : . غرر 3
 0011. غرر الحکم، ح 4
 01144، ح 662. غرر الحکم و درر الکلم ص5
 64, صفحه  0. عیون الحکم و المواعظ , جلد 6
 . 0402. غرر الحکم : 7
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 ْغَنیِاْستَ  َمِن  َخاَطَر  َقْد  َو  َاْلِهَدایةِ  َعیُن  َاِلْسِتَشاَرةُ  َو : »تعالی الله صلوات امیر حضرت از بازهم دیگر روایت
یهِ 

ْ
 خودش که کسی. شودمی هدایت راست راه به مشورت وسیلهبه انسان و است هدایت همان مشورت 1«ِبَرأ
 .دهدمی قرار خطا معرض در را خودش اندازد،می مخاطره در را خود کند، دیگران رأی از نیازبی را

ْن  َاْلَحْزمُ : »فرمود که اسووت روایت سوولم و آله و علیه اللهصوولی اکرم رسوول از
َ
یَر  أ َتشووِ ی َذا َتسووْ

ْ
أ  یَع ُتطِ  َو  َالرَّ

َمَرهُ 
َ
 و رأیصاحب که را کسانی که است این مستحکم رویه اسوتحکام، اسوت  محکم کار معنی به حزم 2.«أ

 به هستند، تدبیر و فهم اهل و خرد اهل اگر هم بعد و دهی قرار مشوورت مورد هسوتند خرد و عقل صواحب
 .کنی عمل هاآن مشورت

 إَلی ُهِدی إل   أَحدا یشوواِوُر  َرُجٍل  ِمن ما: »اسووت سوولم و آله و علیه اللهصوولی اکرم رسووول از بعد روایت
شدِ   .شودمی هدایت درست راه به کند، مشورت دیگران با که کسی 3«الرُّ

 زیلُتوا َعقُلهُ [ السَلمعلیه الکاظم المام] کاَن : »: که است روایت علیه تعالی الله صولوات رضوا امام از
ما و الُعُقوُل  ِبهِ  وداِنهِ  ِمن األسوَودَ  شواَوَر  ُربَّ ه ِإنَّ : َفقاَل  هذا؟ ِمْثَل  ُتشاِوُر : َلهُ  َفقیَل  سوُ م َتعالی و َتباَرَک  الل   َفَتَح  اُربَّ

 د،رسووینمی او خرد پایبه دیگران خرد که بود بالتر و بیشووتر همه از کاظم امام عقل اینکه با 4«ِلسوواِنهِ  َعلی
 مشورت هااین با:. گفتند ایشان به. کردمی مشوورت بودند او خدمتگزار که پوسوتیسویاه افراد با وجودبااین

 شوواید :فرمود! کنید؟می مشووورت هم خود نوکر با شووما نیسووت، بیش نوکر و خدمتگزار یک اینکه! کنیدمی
ما َفکاُنوا: قاَل » بزند تریپخته و بهتر حرف و شووود جاری انسووان این زبان بر درسووت حرف شووارُوا ُربَّ

َ
 هِ َعَلیْ  أ

ی ْیَعةِ  فی ِبهِ  َفَیْعَمُل  ِء ِبالش   «َواْلُبستاِن  الضِّ

 َح   » :که است تعالی الله صلوات امیر حضرت از کنیممی اشواره آن به دسوته این در که روایتی آخرین و 
ْن  َاْلَعاِقِل  َعَلی

َ
یَ   أ یهِ  ِإَلی یضووِ

ْ
ی َرأ

ْ
 عاقل فرد عهده بر حقی 5.«َاْلُحکَماِء  ُعُلومَ  ِعْلِمهِ  ِإَلی یْجَمَع  َو  َاْلُعَقََلِء  َرأ

 علم و کند اضووافه خود رأی به را دیگر خردمندان و عاقَلن رأی که او بر کندمی حکم عقل یعنی اسووت 
 .کندمی براو حکمی چنین او عقل باشد، عاقل کسی اگر. بیفزایید خود علم به را حکیمان

                                                           
 »601, صفحه  44. بحار األنوار جلد 1
 010صفحه 20. بحار األنوار جلد 2
 . 00ص  1. مجمع البیان ج3
ْسَوَد ِمْن ُسوداِنِه، َفقیَل َلُه: ُتشاِوُر ِمْثَل هذا؟ َفقاَل: ِإنَّ  کاَن » 330. مکارم اخَلق:ح 4

َ
ما شاَوَر اأْل ه َعْقُلُه لُتوازی ِبِه اْلُعُقوُل و ُرب  ما َتباَرَک و َتعالی ُربَّ  الل 

ْی  شارُوا َعَلْیِه ِبالش 
َ
ما أ ْیَعِة َواْلُبستاِن.ِء َفَیْعَمُل ِبِه فی اَفَتَح َعلی ِلساِنِه، قاَل: َفکاُنوا ُربَّ  «لضِّ

 232, صفحه  0. عیون الحکم , جلد 5
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 دیگر و اسووت مضوومون همین به هم دیگر روایات. شوود ذکر دسووته این در که روایات از ایمجموعه این 
. است شده مشورت به تشوی  و دعوت و مشوورت بر َحث   هاآن در که اسوت روایاتی هااین. کنیمنمی تکرار

 درباره هم آنجا. نیست آن از بیش و باشدمی 1«َبیَنُهم ُشوری َامُرُهم َو » آیه با مضمون هم روایات از دسته این
 عنیی شود نمی فهمیده الحکم قبل مشورت روایات از دسته این از. کنندمی مشورت که است کسوانی مدح

 شودمی اسوتفاده آن از بلکه شوود نمی اسوتفاده حکومت خود بودن شوورای یا و حاکم تعیین بودن شوورایی
 ینکها برای گیرنده تصمیم فرد گیرد،می تصومیم آن درباره خودش اسوت، انسوان خود با آن اختیار که اموری

 این پس .نکند خود نظر به اکتفاء و کند استفاده دیگران رأی از که است خوب باشود، ترصوابب تصومیمش
 تکلی  این هک کند عمل آن به باید مسهله یک در گیرنده تصمیم که است تکلیفی با رابطه در روایات از دسوته

 تاس ارشادی. دارد مسامحه حالت تکلی  به تعبیر و است ارشوادی تکلی  کردیم، عرض که طورهمان هم
 صاببی تصمیم تو، تصمیم کهاین برای بگیری، تصمیم خواسوتی اگر که بگیرد تصومیم خواهدمی که کسوی به

 این پس. کنی مشورت خردمندان و عاقَلن با که است خوب باشد، دور به خطا از که باشدمیتصمی و باشد
 با ایدب گیرنده تصوومیم آن که شووده فرض اینجا در ایگیرندهتصوومیم چون ندارد حکومتی شووورای به ربطی

 میمتص خواهدمی که است کسی همان درباره بحثمان کنیم،می حاکم درباره وقتی ما. کند مشوورت دیگران
 در گیرنده تصوومیم مقام بالترین و اسووت گیرندهتصوومیم حاکم بعد کنیم؟ انتخاب چگونه باید را این بگیرد 
 روایات این بنابراین گیرد می تصمیم همه برای او بلکه گیردنمی تصمیم او برای کسی یعنی باشود می جامعه

 در هک اسووت خوب بگیرد، تصوومیم بخواهد اینکه برای حاکم: گویدمی باشوود، داشووته حاکم به نظریهم اگر
 این ؟کرد معین باید چگونه را گیرنده تصوومیم این خود اما کند  مشووورت دیگران با گیردمی که تصوومیمی

 است الحکم دبع شورای به مربوط ما، تعبیر که است روایاتی نشده  وارد گیرنده تصمیم تعیین درباره روایات
 یامبرپ کهوقتی: فرمایدمی حضرت روایت آن در. ندارد الحکم مع شورای یا و الحکم قبل شورای به ربطی و

َتَخاَر  َمِن  َحاَر  َما َعِلی یا: »فرمود فرسووتاد، یمن به را من اَر  َمِن  َنِدمَ  لَ  َو  ِاسووْ َتشووَ  این تمام: کردیم عرض «ِاسووْ
 حاکم هاینک از بعد یعنی است  بعدالحکم به مربوط باشود، داشوته حکومت مسوهله به ربطی هم اگر روایات

 هاییریگتصمیم در که شدهتوصویه او به بگیرد، تصومیم خواهدمی و شودهمعین گیرنده تصومیم شوده،معین
 .کند مشورت دیگران با خود

                                                           
ا َرَزْقَناُهْم ُیْنِفُقوَن »  34. شورا، آیه 1 ْمُرُهْم ُشوَرٰی َبْیَنُهْم َوِمَم 

َ
ََلَة َوأ َقاُموا الَص 

َ
ِهْم َوأ ِذیَن اْسَتَجاُبوا ِلَرِب   «َواَل 
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 رتمشو باید برسید ح  به خواهیدمی اگر که است این روایات این کلی مضومون: حضوار از یکی سوؤال
 .کنید مشورت باید شود، انتخاب عادلی و خوب حاکم خواهیدمی اگر پس کنید 

 باید اشد،ب درستی تصمیم او تصومیم اینکه برای بگیرد، تصومیم خواهدمی که کسوی یعنی: اسوتاد پاسو 
 و تنیسو جهت این متعرض روایات این کنیم؟ انتخاب چگونه باید را گیرنده تصومیم خود اما کند  مشوورت
 دارد، جودو گیرنده تصوومیم که کندمی فرض. دارد گیرنده تصوومیم شوودن تعیین از بعد به نظر اینکه خَلصووه

 در را روش این باید گیرنده تصوومیم این اسووت  عنه مفروغ یا اسووت مفروض گیرندهتصوومیم یک وجود
 .است رشادا لسان بلکه نیست  وجود لسان روایت، لسان: گفتیم اینکه ضمن. کند اتخاذ خود گیریتصمیم

 .است بهتر شود انتخاب مشورت با اگر هم گیرنده تصمیم پس_ 

 .است کسی چه ح  انتخاب کند؟ انتخاب خواهدمی کسی چه وقتآن: استاد

 را جامعه تواننمی هم حکومت بدون و نکرده انتخاب را حاکمی خدا که گذاریممی این بر را فرض_ 
 .آیدمی پیش مسلمانان برای انتخاب فرصت اینجا درنتیجه و کرد اداره

 را اکمح تواندمی کسووی چه که کنیممی بحث داریم. دارد دلیل به احتیاج دارند، را ح  این کهاین: اسوتاد
 نه لیلد که شد بحث این قبل در دارد؟ را حقی چنین کسی چه داردکه دلیل به احتیاج این خود کند؟ انتخاب

ُهَم   ُقِل : »فرمایدمی که است کریم قرآن تاقطعی از بلکه تا ده و دوتا و یکی  َمن لکالُم  ُتؤتی الُملک مِلک الل 
ن الُملک وَتنِزعُ  َتشواُء  هُ : »فرمایدمی کهاین 1«َتشاُء  ِمَم  . است حصر هااین همه2« ۚ  یَشاُء  َمْن  ُمْلکهُ  یْؤِتی َوالَل 

 ار آیات این چقدرامثال. هکذا و «احدا حکمه فی یشوورک ل. »«الملک فی له شووریک ل: »گویدمی کهاین
 امنظ صووفحه اول جلد نبودند، بحثمان اوایل که دوسووتانی کنممی توصوویه و شوودهچاپ هم این که خواندیم؟
 نظام قهف مباحث تمام اصلی پایه اول جلد چون. کنند مباحثه داشتند فرصوت اگر بلکه بخوانند  را سویاسوی
 سوویسوویا نظام فقه مسووابل در نکند، محکم اول جلد نآ وسوویلهبه را پایه کسووی کهوقتی تا. اسووت سوویاسووی

 از عدب به روایات این نظر: که است این ما عرض. است مهمی بسیار مسهله اول جلد. باشد محکم تواندنمی
 اما کنند  خابانت مردم باید هستند، گیرنده تصمیم مردم که گفتید اگر. است گیرنده تصومیم بودن عنه مفروغ

                                                           
ُهمَّ ماِلَک اْلُملْ »  24. آل عمران، آیه 1 ْن َتشاُء َو ُتِعزُّ َمْن َتشاُء َو ُتِذلُّ َمْن َتشاُء ِبَیِدَک ُقِل اللَّ َک َعلِک ُتْؤِت  اْلُمْلَک َمْن َتشاُء َو َتْنِزُع اْلُمْلَک ِممَّ   اْلَخْیُر ِإنَّ

 «ٍء َقدیر  ُکلِّ َش ْ
َه َقْد َبَعَث َلُکْم َطالُ »  226. بقره، آیه 2 ُهْم ِإَن  الَل  َحُ   ِباْلُمْلِك ِمْنُه َوَلْم ُیْؤَت َسَعًة ِمَن َوَقاَل َلُهْم َنِبُی 

َ
ٰی َیُکوُن َلُه اْلُمْلُك َعَلْیَنا َوَنْحُن أ َن 

َ
 اْلَماِل  وَت َمِلًکا   َقاُلوا أ

ُه ُیْؤِت  ُمْلَکُه َمْن  َه اْصَطَفاُه َعَلْیُکْم َوَزاَدُه َبْسَطًة ِف  اْلِعْلِم َواْلِجْسِم ۖ َوالَل  ُه َواِسع  َعِلیم   َقاَل ِإَن  الَل   «َیَشاُء   َوالَل 
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 ح  ردمم که شوود معلوم اگر. نیسووتند یا هسووتند گیرنده تصوومیم مردم آیا که کنیم بحث جایی در باید را این
 چه که کنیم بحث این درباره باید اول اما شووود می هم هاآن شووامل روایات این وقتآن دارند، گیریتصوومیم

 .شود بحث شورا مسهله از قبل باید این. است گیرنده تصمیم حکومت مسهله با رابطه در کسی

 که روایاتی این همه البته است  آمده دیگران با حاکم مشورت درباره که است روایاتی روایات، دوم دسته 
: خواندیم که روایتی همین مثل. داریم هم روایاتی حاکم، خصوص در اما شود می هم حاکم شوامل خواندیم

َتَخاَر  َمِن  َحاَر  َما َعِلی یا» اَر  َمِن  َنِدمَ  لَ  َو  ِاسووْ َتشووَ  امیرالمؤمنین چون اسووت  حاکم به خطاب اصووَلً  این «ِاسووْ
 المؤمنینامیر که ایمگفته هم را این البته فرسووتاد  یمن بر حاکم عنوانبه فرسووتاد یمن به که را السووَلمعلیه
 ولیت آغاز الولربیع نهم: گوییممی گاهی ما اینکه. بوده امام اللهرسوووول حیات زمان در السوووَلمعلیه
 ما ار این. صامت امام منتها اند بوده امام همآن از قبل حجت حضرت. نیست دقیقی تعبیر است، عصورولی
 هم اول از امام، شود، شوروع قبلی امام شوهادت از بعد امام امامت که نیسوت طوراین که ایمکرده بحث قبَلً 
 او، امامت کند، غیبت دلیل به امام اگر هم زمآن همان در. اسووت صووامت که اسووت امامی منتها اسووت  امام

 در علی و رفتمی بیرون مدینه از رسووول حضوورت اگر هم اکرم رسووول زمان در لذا. شووودمی بالفعل امامت
 یمن رد دیگر او فرسووتند،می یمن به را علی حضوورت وقتی. بود مدینه مردم بالفعل امام ماند،می باقی مدینه

 .عصر امام از منصوب امام منتها است  بالفعل امام

 از. اسووت آمده الحکمه میزان 2162 باب در روایات این که اسووت آمده متعددی روایات هم زمینه این در
وا َفََل : »است روایت البَلغهنهج در تعالی الله صلوات امیر حضرت ، َمَقاَلةٍ  َعْن  َتُکفُّ ْو  ِبَح ٍّ

َ
 از 1«ْدٍل ِبعَ  َمْشِوَرةٍ  أ

 رسوود،می نظرتان به حقی گفتار اگر یا و بدهید نظری دارید، ایعادلنه نظر اگر یا بدهید مشووورتی اینکه
ی» بگویید، من به و نکنید خودداری ْن  ِبَفْوِق  َنْفِسی ِفی َلْسُت  َفِإنِّ

َ
ْخِطَئ، أ

ُ
 خطا زا بالتر خود خودی به من «أ

ْن  ِإلَّ  ِفْعِلی، ِمْن  ذِلَک  آَمُن  َوَل » نیسوتم
َ
هُ  یْکِفی أ ْمَلُک  ُهَو  َما َنْفِسی ِمْن  اللَّ

َ
ی ِبهِ  أ  گهن را من خدا اینکه مگر «ِمنِّ

ْت  َوَلَقْد : »فرمود که است آمده هم یوس  حضورت ح  در که اسوت چیزی همان این. دارد  ِبَها َوَهَم  ۚۖ  ِبهِ  َهَم 
ْن  َلْوَل 

َ
ٰی  أ

َ
هِ  ُبْرَهاَن  َرأ ِب   را همین هم حضووورت. لغزیدمی هم یوسووو  پای نبود، خدا نگهداری اگر که 2«َر

 ایدب خوب این به. نیستم شما مشوورت از نیازبی خودم شوخ  به من نبود، الهی عصومت اگر که فرمایدمی
 از یکی به متعال خداوند: که مضمون این به هست جالبی روایت. نیست عصومت نفی معنی به که کرد توجه

                                                           
ْخِطَئ، َوَل آ» البَلغهنهج 204: 22. خطبه 1

ُ
ْن أ

َ
ی ِبَفْوِق أ ُت ِفی َنْفسووِ ی َلسووْ ِوَرٍة ِبَعْدٍل، َفِإنِّ ْو َمشووْ

َ
، أ وا َعْن َمَقاَلٍة ِبَح ٍّ ْن َفََل َتُکفُّ

َ
َمُن ذِلَک ِمْن ِفْعِلی، ِإلَّ أ

ُه ِمْن َنْفِسی ی یْکِفی اللَّ ْمَلُک ِبِه ِمنِّ
َ
 «َما ُهَو أ

وَء َواْلَفْحَش »  26. یوسف  آیه 2 ِلَك ِلَنْصِرَف َعْنُه الُس  ِه   َکَذٰ ِب  ٰی ُبْرَهاَن َر
َ
ْن َرأ

َ
ْت ِبِه ۖ َوَهَم  ِبَها َلْوَل أ ُه ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْخَلِصیَن َوَلَقْد َهَم   «اَء   ِإَن 



 7931اهبهمن م 8                                                                                        قه نظام سیاسی، مدرسه دارالشفاء            ف 46ه جلس

َک : »بگو دانیال به و برو که کرد وحی انبیا  َفَغَفْرُت  َصْیَتِنیعَ  َو  َلَک  َفَغَفْرُت  َعَصْیَتِنی َو  َلَک  َفَغَفْرُت  َعَصْیَتِنی ِإنَّ
ْنَت  َفِإْن  َلَک 

َ
ْیَتِنَی  أ اِبَعةَ  َعصوَ ْغِفْر  َلْم  الرَّ

َ
 تخل  که  است معلوم خود مقام در انبیا معصیت مسوهله البته 1«َلک أ

 «نالمقربی سیهات البرار حسنات: »است معروف که اسوت معصویتی مراد بلکه نیسوت خدا واجب حکم از
 یعل خوانم،می من که نمازی اگر. شودمی محسوب سویهه مقربین برای اسوت، حسونه ابرار برای که چیزی

 برای اسووت، عبادت من برای که نمازی. اسووت سوویهه او برای بخواند، علیه تعالی الله صوولوات ابیطالب بن
 را تو نم کردی، معصیت: فرمود خدا اینکه خَلصوه. اسوت سویهه علیه تعالی الله صولوات ابیطالب بن علی

. خشیدب نخواهم را تو کنی، معصیت اگر چهارم بار. بخشیدم را تو سوم بار بخشویدم، را تو دوم بار. بخشویدم
 هک اسووت روایات در بعد. دارم تو برای خدا طرف از پیامی چنین: گفت دانیال حضوورت به و رفت پیامبر

 عصوویتک» داد پیام آن به را جواب این خدا با مناجات از بعد و اسووتاد مناجات شووب دل در دانیال حضوورت
ِتَک  َفَو  فغفرتنی ثمعصوویتک فغفرتنی ثمعصوویتک فغفرتنی ْمِنی َلْم  َلِهْن  ِعزَّ َک  َتْعصووِ َینَّ ْعصووِ

َ
َک  ُثمَّ  أَل َینَّ ْعصووِ

َ
 ُثمَّ  أَل

ک َینَّ ْعصووِ
َ
َمنی ان ال أَل  یگرد بار کردم، معصوویت باردیگر بخشوویدی مرا کردم، معصوویت! پروردگارا «َتعصووِ

 بازهم و کرد خواهم خَلف همچنان! سوووگند خودت عزت به. بخشوویدی کردم، خَلف سوووم بار. بخشوویدی
 دارم  نیاز تو نگهداری به من. دارینگه مرا تو اینکه رمگ کرد  خواهم خَلف بازهم و کرد خواهم خَلف

. ارندد بزرگوار که است ادبی. دارند انبیا که است ادبی آن این،. نیست معصویت از فراتر ذات من، ذات چون
 را خود که نیست طوراین که است خدا برابر در الهی رهبران ادب ادب، این. اسوت ادب نوع همان به اشواره

 .دارندمی نگه عصمت مقام در الهی تأیید با را خود و بدانند خطا از فراتر خود ذات در

 ،204 خطبه شده، باید را البَلغهنهج از روایت این 

 یَر ُتشووِ  لکان: »فرمود عباس بن عبدالله به حضوورت کردیم مطرح قبَلً  را آن که هسووت هم دیگری روایت
ْیُتَک  َفِاْن  آری َو  َعَلَی    و طلحه جواب در حضوورت که کردیم مطرح قبَلً  که دیگری روایت یا. 2«َفَاِطْعِنی َعصووَ
 مشووخ  را آن تکلی  رسووول و خدا که امری در من: فرمود کنی،نمی مشووورت ما با چرا: گفتندمی که زبیر
 جهلته، حکم وقع ل و غیرکما  رأی و رایکما الی ذلک فی احتج فلم. »ندارم مشووورت به نیازی و اندکرده

 اینجا ما شوواهد 3«غیرکما عن ل و عنکما ارغب لم ذلک کان لو و المسوولمین من اخوانی و کما فاسووتشوویر
 هک باشود جایی اگر. بوده رسوول سونت و خدا حکم مبنای بر ام،کرده عمل آنچه من: فرمایدمی ابتدا: اسوت

                                                           
 «.00، ح044ص، باب التوبة، 6. اصول کافی، ح1
 320. نهج البَلغه، کلمه قصار، شماره 2
 210. نهج البَلغه ، خطبه 3
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 ما ثالم شاهد. شما غیر با یا کنم مشورت شما با اینکه از ندارم ابایی من باشند، نداشته حکمی رسول و خدا
 .است البَلغهنهج 210 خطبه. شد بحث قبَلً  که است آخر جمله این

 محمد آل و محمدعلی اللهصلی و 

 

 


