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

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

توان را میسه نوع شورای سیاسی س بود. بیان شد که اسوَلبحث در شوورا و جاناا  شوورا در نماس سویاسوی 
گیری ؛ شورای پیش از برقراری حاکمیت، شورای حاکمیت نا شورای حکومت، شورای بعد از شکلکردتصور 

 شود.حکومت و شورای کمک حاکم شورانی که از آن به شورای بعد از حکومت تعبیر می

دو شوورا را در نمر گرتت؛ شووورای که تعیین و تبیین بواب   توانمی که در شوورای قبل از حکومت گتتیم 
توان از آن به شووورای قانون اسوواسووی تعبیر نمود؛ نماس حکومتی و تعیین شووکل حکومت را بر عهد  دارد که می

و د هر .شووورای تعیین حاکم نا تعیین حکومت اسووت و حاکمشووورای دنار شووورای انتهاب هیات حاکمه نا 
 ایهسابق هیچدو نوع از انن شوراها را در تارنخ اسَلس  برای حکم است. عرض کردنم که ماقبل ال ، شورایشورا
انم: نکی شوورای قانون اسواسوی نعشی شورای شکل گیرد و مقررا  و قوانین مربوه به شکل حاکمیت و نیاتته

هم  شورای حکومتچشین شوورانی در تارنخ اسَلس سابقه ندارد. همنشین  که کشدبوواب  انن حاکمان را تعیین 
مه هیات حاکمه، هیات حاک ؛ نا به تعبیریخود حکومت شورای باشد و کشدسابقه ندارد که نک شورا حکومت 

هی و انم و بشابر آننه مشابع تارنانن دو نوع شووورا در تارنخ اسووَلس سووابقه نیاتتهما برای شووورانی باشوود. گتتیم 
 .وجود نداردچشین چیزی  کششدحدنثی بیان می

 ،حاکمنکی شووورای تعیین  ؛در تارنخ اسووَلس سووابقه دارد ار دو نوع از انن شوووراهاکه توان ادعا کرد میاما  
گیرد و دناری شوورای بعد الحکم، نعشی شورانی که وقتی حاکم تعیین شوورانی که برای تعیین حاکم شوکل می

 ها برای مدنرنت جامعهآنو با  دهدشوود و شووکل حاکمیت شووکل گرتت، حاکم اترادی را ورت مشووور  قرار 
 .دارند. انن دو نوع شورا در اسَلس سابقه مشور  کشد

بحث ما در نوع اول اسوت؛ نعشی آن شورانی که شورای تعیین حاکم است. گتتیم در ددر اسَلس دو نمونه از 
 د. نکی شورایانآن را شوورا گااشوت ولی بر اسواد ادعا شورا بود ناس انن شووراها وجود دارد؛ البته اگر بتوان 

 .زمان عمر بن خطاب استسقیته و دناری شورای شش نتر  

به چه  سقیتهخواند، روشون خواهد شود که به شورای بحث در شوورای سوقیته اسوت. از متونی که خواهیم
عشوان مقدما  شورا در شورای سقیته هیچشود ولی بهعشوان شورا ناد میالبته گاهی از آن بهشوکلی بود  است. 

هم نه از نآ کشیم؛ن کشد رجوع میبیاجرنان سووقیته را  که بتواندمتن حدنثی و تارنهی  به .د نداشووته اسووتوجو
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مشابع شویعه که بهواهد تشوکیکی در متن آن از سوی کسانی انماس بایرد، بلکه وبم متون روانی و تارنهی اهل 
شد  ینوسیله انن شورا خلیته اول تعیگونشد انن شورا، شورانی بود  است که بهسشت که شورا را قبول دارند و می
ترنن متشی که در تتکر اهل سشت بعد از قرآن کرنم وجود دارد، کشیم. دوحی اسوت. ما به انن متون مراجعه می

ک تا آنما که مَل« ما ِتی الُبهارنه دحی    کل  »متن دوحی  بهاری اسوت که تقرنباا اجماع اهل سشت است که 
به روانت بهاری ابتدا دانشد که بهاری از او روانت کرد  باشووود. ما جرنان سوووقیته را وثاقت راوی را در انن می

ی است کشد، روانتروانتی که بهاری در جرنان حادثه سقیته نقل می .خوانیمکشیم. متن روانت را میبررسوی می
نعشی در  ،استآورد  شد  « باب رجم الحبلی من الزنا إذا أحصشت». در است وانت شود ر 6038که به شومار  

. حدنث را کَلا بیان شوود  اسووت باب حدود به مشاسووبت نک قطعه در انن روانت که مسوواله زنای محصوون دارد
ا بحث دارد ر خوانیم و بعد آن نقاوی که جایخوانیم چون به شکلی تمامش جای بحث دارد. ابتدا کامل میمی

 کشیم. به سشد آن کاری ندارنم.بررسی می

ظاهراا به انن معشی -عن ابن عبواد قوال: کشوت أقرج رجوانا من المهاجرنن، مشهم عبدالرحمن بن عوت » 
ه تبیشما أنا تی مشزل -ها بودسمشغول قرائت قرآن و تصحی  قرائت قرآن آن و خواندسها قرآن میاست که برای آن

در مشا بودنم، در مشزل نعشی جاناا  نزول عبدالرحمان  .«هاحجشود عمر بن الهطاب تی آخر حم  هو ع و بمشی
إذ رجع إلی » در آخرنن حج که جشاب عمر به آن حج رتتشد. .داشووتشدبن عوت که جشاب عمر هم آنما تشوورن  

لیوس، تقال: نا أمیر لو رأنت رجَلا أتی أمیر المؤمشین ا»عبودالرحموان پیش من آمد و گتت: « عبودالرحمن تقوال
، توالله ما کانت بیع  أبی بکر إن تلت   المؤمشین، هول لوک تی تَلنی نقول: لو قود موا  عمر لقود بوانعوت تَلناا

ت گوند: اگر عمر بمیرد، من با تَلن کا ای که آمد  و میعبودالرحموان بوه من گتت: تَلن کا را دند  .«تتموَّ
کر نک کشد که بیعت با ابوببعد اباته می -السوَلس باشودماطالب علیهاحتمانا مراد علی بن ابی-کشمی بیعت می

عمر انن حرت را از او ششید که چشین وقتی« تغضوب عمر، ثم قال»لغزشوی بود که دوور  گرتت و تماس شود. 
إنی إن شاء الله لقائم العشی  تی الشاد، تمحارهم هؤنء الانن نرندون »به خشوم آمد و گتت:  گوندمیچیزی 

خواهشد امور مردس را از خوانم و مردس را از کسانی که میانستم و خطبه میمن امشب می« نغصبوهم أمورهم.أن 
خواهشد امر خَلتت را از ها میدارس. خَلتت امر مربوه به مردس اسووت و انن، برحار میکششد غصووب خودشووان

تإن الموسوووم نممع رعاع الشاد قوال عبودالرحمن: تقلوت: نوا أمیر المؤمشین ن تتعل، »مردس غصوووب کششود. 
شا جای آن نیسوت؛ انشما مردس عامه حضور دارند و مگوند به عمر گتتم: انشما در عبدالرحمان می .«وغوغاءهم

ا های بی سر و پشوود. رعاع به تعبیر ما انسانومرج میو هرج اتتدمیاگر بهواهی آن را مطرح کشی، ولوله به را  
خوانی هانسووتی و خطببوقتی بهواهی  .«نن نغلبون علی قربک حین تقوس تی الشادتإنهم هم الا»گونشد. را می
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ستی و اترسم که بیو من می« أنا أخشی أن تقوس تتقول مقال  نطیرها عشک کل  مطیر و»گیرند ها دور تو را میانن
د نتهمش ؛«وأن ن نعوها» .ومرج شووودهرج کهنقل کشد برای مردس  یبه شووکلحرت تو را ای بهوانی و بعد خطبه

، «وأن ن نضووعوها علی موابووعها»ها چیز دناری را برداشووت کششد آن اما باونیگونی، تو چیزی که تو چه می
، مهلت بد  و دوووبر کن و به «تأمهل حتی تقدس المدنش » .هوا حرت را در جای خود نایرندحرتی را بزنی و آن

 خواهی حرتی بزنی آنما بزن؛ انشمااگر می پا ت کشترل اسووتآنما پانتهت اسووت و اوبوواع تح نممدنشه برگرد
 جانش نیست.

ه قدر اوباع پیش عمر و بقیای دربار  امر خَلتت گتته و آنمسواله چیستی نک مسالهباند دند که حان -
واقعاا  .کششدحسووواد اسوووت کوه جرا  ندارند که بیانشد مطلب مربوه به خَلتت را در جمع عامه مردس مطرح 

اشوورات مدنشه را  ، در مدنشه«تإنها دار الهمرة والسووش ، تتهلب بأهل التقه وأشوورات الشاد»جای تأمل دارد. 
تیعی أهول العلم » خواهی بزن.هوانی را کوه میآنموا حرت و بعود در «تتقول موا قلوت متمکشواا »کشیم جمع می

جا تهمشد و بهحرتای تو را می و تشدهسوووها اهل علم و اهل تهم آن«. مقوالتوک، ونضوووعونها علی موابوووعها
 .گیرندمی

 وسبربعد عمر گتت به مدنشه که «. ألقومنَّ بالک أول مقاس أقومه بالمدنش  -اللهإن شوواء- تقال عمر: والله»
، «قال ابن عباد: تقدمشا المدنش  تی عقب ذی الحم » هانم را خواهم زد.اولین تردتی که پیش بیاند حرت در

لت الرواح حین »گونود: بعد از انشکه ذنحمه تماس شووود به مدنشه آمدنم ابن عبواد می تلما کان نوس الممع  عمَّ
حتی أجد سعید بن زند » .که خورشید به حد زوال رسید، زود به محل نماز جمعه آمدنم، وقتی«زاغت الشما

د بن ، آمدس و پیش سووعید بن زن«بن عمرو ابن نتیل جالسوواا إلی رکن المشبر، تملسووت حوله تما رکبتی رکبته
تلم أنشوووب أن خرج عمر بن »کرد. عمرو ابن نتیول نشوووسوووتم توا آنمانی که زانوی من به زانوی او برخورد می

که دندس جشاب عمر دارد ، وقتی«ما رأنته مقبَلا تل»چیزی ناواشوووت که عمر بن خطاب پیدا شووود  .«الهطواب
 سکشاری که به شهص« قلت لسعید بن زند بن عمرو بن نتیل: لیقولنَّ العشی  مقال  لم نقلها مشا استهل »آند می

گوند که تا کشون از زمانی که خلیته شوود  آن حرت را نشووسووته بودس، گتتم: امشووب عمر بن خطاب مطلبی را می
، او مرا انکار کرد و گتت: چه چیزی «کر علی وقوال: موا عسووویوت أن نقول موا لم نقل قبلهتوأن»نزد  اسوووت. 

، عمر بانی «تملا عمر علی المشبر، تلما سوکت المؤذنون قاس» خواهد باوند که تا به حال نشود  اسوتیمی
د، تإنی ال: أما بعتأثشی علی الله بما هو أهله، ثم ق» و گتت که مؤذنان سواکت شدند، بلشد شدمشبر رتت و وقتی

ر لی أن أقولها  خواهم مطلبی را به شوما باونم که انن مقدر شد  است که باونممن می .«قائل لکم مقال  قد ُقدِّ
وعاها  و هاعقلتمن »دانم، ممکن اسووت که اجل من نزدنک باشوود ، من نمی«ها بین ندی أجلین أدری لعل»
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ث بها حیث انتهت به راحلته  ومن»رت من را شوووشید، هر جا رسوووید برای دناران نقل کشد ، هر کا ح«تلیحدِّ
 و اگر کسووی حرت من را نتهمید، حم نقل کردن آن را ندارد« خشووی أن ن نعقلها تَل أحل  ألحد أن نکاب علی

م، سلم بالح إنَّ الله بعث محمداا دلی الله علیه و»کشم. چون من دروغ بسوتن به خودس را برای کسی حَلل نمی
ای که در قرآن کرنم وجود ندارد انشما جشاب عمر به دو آنه-، «لیه الکتاب، تکان مما أنزل الله آن  الرجموأنزل ع

کششد، انشما را که دنار ما انود. بعضوووی موا را متهم به تحرن  قرآن میگونود در قرآن بود کشود و میر  میاشوووا
 وجود ندارد.ود در قرآن وجزند که ای در قرآن حرت میاز دو آنه -انم.ناتته

گونشد دارنم، همان چیزی است که در روانا  ما مطلبی را که ما نسوبت به آنه رجم نا آنه بعدی که انشان می
ه دلی الل، رسول اکرس شدنازل می قرآن کرنم بر رسوول اکرس دولی الله علیه و آله و سولموقتی هم آمد  اسوت. 

دوولی الله علیه و آله و سوولم دو گونه وحی بر رسووول اکرس  .بودی هم وحآن ،بودمأمور به بیان علیه و آله و سوولم 
َل ِإَلیِهْم »ترماند: شووود: نکی وحی قرآنی؛ دناری وحی بیوانی. آنوه میمی اِد َما ُنزِّ کَر ِلُتَبیَن ِللشَّ نَزْلَشا ِإَلیک الاِّ

َ
َوأ

ُهْم نَتَتکُروَن  ه شوود، آنه را ککرد. قرآن کرنم که نازل میتبیین می دوولی الله علیه و آله و سوولم رسووول اکرس 1«َوَلَعلَّ
نَها » نازل شوود؛ نمود. مثَلا وقتی آنه تبلیغمصووادنم را بیان می و کردنمود و تتسوویر میخواند، تبیین میمی

َ
نا أ

ک َّ
ْنِزَل ِإَلیوک ِمْن َربوِ

ُ
ا أ ْغ موَ وُل َبِلَّ سوووُ ک »نعشی:  2«الَرَّ َّ

ْنِزَل ِإَلیوک ِمْن َربوِ
ُ
ا أ ْغ موَ ادوووحاب هم وقتی « تی علیَبِلَّ

ت حملش انن اس ؛کشد، وجه دحیحی نداردنوشوتشد. انن چیزی که انشان اشار  مینوشوتشد، تتسویر هم میمی
دلی الله علیه و آله و سلم وقتی آنا  حدود تَلو  شود  اسوت، رسوول اکرس  و اسوتکه انن تتسویر قرآن بود  

 رآنیقاند. حان انن نک آنه بود  است به حالت آنا  بیان کرد عشوان تتسیر و تبیین آنا  حدود بهمساله رجم را 
َلن آنه شود مثَلا تدارنم، انشکه گتته می آن و رواناتی هم که در ادوول کاتی و غیر اسوتنک بیان غیر قرآنی  اما
ن علیه یالمؤمشووری است، انن هم مربوه به تتسیر قرآن است. انشکه حضر  امیروور بود  و نا در قرآن اننانن

ر اس اگدارد کوه ما قرآن را جمع کردنم و پیش خلیته اول آوردنم و گتتیم انن قرآن را من جمع آوری کرد  السوووَلس
ها گتتشد ما به انن قرآنی که تو داری احتیاجی ندارنم. انن هم مربوه به آن اما گاارسمیبهواهید در اختیار شووما 

سلمین بود، قطعاا انن اختَلتاتی که بین مسلمین رخ داد  است هرگز بیان قرآنی است؛ اگر بیان قرآنی دست ما م
وبووو  بارپشج پیامبرحداقل روزی  !گونشد انن چه احادنثی اسووت که شووما دارندیها میاتتاد. بعضوویاتتاق نمی

هم با نکدنار  ناپیامبرتشووما در وبووو گرتتن  اما گرتتمیگرتتشد و در مشووهد و مرای مسوولمین هم وبووو می

                                                           
ُهْم َنتَ  44نحل، آنه  .1 َل ِإَلْیِهْم َوَلَعلَّ اِد َما ُنزِّ َن ِللشَّ ْکَر ِلُتَبیِّ نَزْلَشا ِإَلْیَك الاِّ

َ
ُبِر ۗ َوأ َشاِ  َوالز  ُروَن ِباْلَبیِّ  َتکَّ

ْغ َما  66مائد ، آنه  .2 ُسوُل َبلِّ َها الرَّ ن 
َ
اِد ۗ ِإنَّ َنا أ ُه َنْعِصُمَك ِمَن الشَّ ْغَت ِرَساَلَتُه ۚ َواللَّ ْم َتْتَعْل َتَما َبلَّ ِإن لَّ َك ۖ َو بِّ نِزَل ِإَلْیَك ِمن رَّ

ُ
نَن  أ َه َن َنْهِدي اْلَقْوَس اْلَکاِتِر  اللَّ
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ه دلی اللَلت دارند! مششواء انن اختَلتا  در چیسوتی مششواء آن، حات تتسیری است که از رسول اکرس اخت
 در ذنل هر آنه آمد  است.علیه و آله و سلم 

دلی ، حضور  رسول «تقرأناها وعقلشاها ووعیشاها، رجم رسوول الله دولی الله علیه وسولم ورجمشا بعد » 
تأخشووی إن وال بالشاد زمان أن نقول قائل: والله ما » .از او رجم کردنم رجم کرد و ما هم بعد الله علیه و سوولم

وا بترک ترنضوو  أنزلها الله اب ترسووم که کسووی باوند آنه رجم را در کت، می«نمد آن  الرجم تی کتاب الله، تیضوول 
 .ندا  شوووبیشیم ولی انن در کتاب خدا بود  اسوت و به واسوطه ترک چیزی که خدا نازل کرد  اسوت گمرخدا نمی

والرجم تی کتواب اللوه حم علی من زنی إذا أحصووون من الرجال والشسووواء، إذا قامت البیش ، أو کان الحبل أو »
اب ثم إنا کشا نقرأ تیما نقرأ من کت»نا بیشه قائم شووود، نا حاملای واقع شووود و نا اقرار و اعترات به زنا « انعترات

. انن هم «أن ترغبوا عن آبائکم، أو إن کتراا بکم أن ترغبوا عن آبائکم اللوه: أن ن ترغبوا عن آبوائکم، تإنه کتر بکم
نم به انن مضمون که  .نیستدر قرآن بود  است و انن  ناد دار البته انن نک روانتی است که ما هم در مشابعمان ز

چشد جمعیت را لعن کرد  است: کسی که از مونی دلی الله علیه و آله و سلم خدای متعال با زبان رسوول اکرس 
انن  1غیر . و را انتهاب کشد؛ کسوووی که عاق والدنن شوووود خودخودش بارنزد و مونی دناری غیر از مونی 

همان  ابرز آن ماتکرار شد  است و به عقید  دلی الله علیه و آله و سلم چشد لعشت اسوت که از زبان رسول اکرس 
هم مسواله وننت که انشما مطرح شود ، وننت سویاسی است که بحث انن در جای خود ابو  وننتی اسوت و 

 .مطرح خواهد شد

أن ثم إن رسووول الله دوولی الله علیه وسوولم قال: ون تطرونی کما أوری عیسووی بن مرنم، »دهد: ادامه می
نکشید آننشانکه در مدح وقولوا: عبد الله ورسووله.. حضور  رسول دلی الله علیه و ترمود: در مدح من مبالغه 

ائل ثم إنه بلغشی ق»پسور خدانی. من عبد و رسوول خدا هستم. تو حضور  عیسوی مبالغه شود و به او گتتشد که 
د، من ، اگر عمر بمیر«والله لو قد ما  عمر بانعت تَلناا »گوند: ششیدس که کسی از شما می . سوسا«مشکم نقول

نَّ »با تَلن کا بیعت خواهم کرد  تتَل نغترَّ ی مغرور نشود ، کس«امرؤ أن نقول: إنما کانت بیع  أبی بکر تلت  وتمَّ
قی ولکن الله و»، بله خطا بود «أن وإنها قد کانت کالک» .و باونود: بیعوت ابوبکر خطوانی بود و تماس شووود

ها  ثل، چه کسووی م«ولیا تیکم من تقطع األعشاق إلیه مثل أبی بکر»، خداوند شوور انن لرزش را دتع کرد «شوورَّ

                                                           
عي کشیه191 - 123األمالي، ووسووي: . 1 ن علي علیه السووَلس و از شیمؤمالم از ناران ونژ  امیراش ابو القاسوو. َادووَبغ بن ُنباته تمیمي َحْشملي ُمماشووِ

که من به عیاد  رسول خدا دلي  ادبغبدان اي  هاي برجسته ناران انشان و از معتمدان آن حضر  است. نقل کرد  حضر  به انشان ترمود:چهر 
تر از سن، برو مردس را جمع کن و باني مشبر برو و نک پله پانینبه من ترمود: اي اباالح و ايآمد گونه که تو اکشون الله علیه و آله و سولم رتتم همان
خدا بر او باد. هش دارند، هرکه از دوواحبان خود بارنزد هش دارند، هرکه پدر و مادرش را ناخشووشود کشد لعشت»جاي من بانسووت و به مردس باو: 

 «او باد.خدا بر خدا بر او باد. هش دارند هر که مزد اجیر خود را ندهد لعشتلعشت



 1991آذر ماه  19             فقه نظام سیاسی، مدرسه دارالشفاء                                                                                               28جلسه 

 

ة » ابوبکر در بین شوما وجود داردی من بانع رجَلا من غیر مشوورة من المسلمین تَل نتابع هو ون الای تابعه، تغرَّ
بیعت ا او بآن کسی که از نه مردس حم ندارند  با کسی بیعت کرد مسلمین، اگر کسوی بدون مشوور  با «أن نقتَل

کشد که من خلیته هسووتم و کسووی هم با او بیعت کشد، و اگر کسووی بیاند و ادعا شوود  و نه از دناری تبعیت کششد 
کشیم. هم خودش و هم کسی را که با او ادعای بیعت کشد او را می ممکن اسوت هر دو کشوته شووند. اگر کسی

وإنه قد کان من خبرنا حین توتی الله نبیه دوولی الله علیه وسوولم أن األنصووار خالتونا، واجتمعوا »کشد بیعت می
د انشوود که اونا همه انصووار با انشان مهالتت داشتهانشما مشوهب می . در«بشی سواعدةبأسورهم تی سوقیت  

َلس الساند، جمعی که با علی علیهکه انشوان مهالتت داشته ، همانطوری«وخال  عشا علی والزبیر ومن معهما»
  روانت اسووتتاد از .، ولی مهاجرنن به ابوبکر ممتمع شوودند«واجتمع المهاجرون إلی أبی بکر» زبیرهسووتشدو 

تقلت ألبی بکر: نا أبا بکر انطلم بشا إلی » .خودش و ابوعبید  جراح ؛دو نتر هسووتشدانن مهاجرنن شووود که می
گونم دو نتر هسوتشد در روانا  تارنهی و در همین روانت هم اشار  شد  ، انشکه می«إخوانشا هؤنء من األنصوار

تانطلقشا نرندهم، تلما دنونا » .اسوووت. انن دو نتر عبوار  هسوووتشد از خود جشاب عمر و جشاب ابوعبید  جراح
اکرا ما ت»، دو نتر از انصار با ما مَلقا  کردند «لقیشا مشهم رجَلن دالحان»انصار رتتیم که پیش ، وقتی«مشهم

 یکششدگونشد و با هم مشور  و گتتاو میسهن می ایو گتتشد که انن قوس انصوار در چه رابطه« تماأل علیه القوس
نرند إخوانشا هؤنء من األنصووار، ن تقلشا: ا»خواهید بروندیکما می« تقان: أنن ترندون نا معشوور المهاجرننی»

، به ما گتتشد: به انصوووار چه کار دارندی خودتان کار خودتان را «تقوان: ن علیکم أن ن تقربوهم، اقضووووا أمرکم
هم، تانطلقشا حتی أتیشاهم تی سووقیت  بشی سوواعدة، تإذا » .انماس بدهید و مشتمر انصووار نمانید تقلت: والله لشأتیشَّ

ل بین ظهر تقلت: من هاای تقالوا: هاا »ای به خودش پینید  ، آمدنم و دندنم شووهصووی پارچه«انیهمرجل مزمَّ
ا گتتشد: مرنض اسووت ن« قالوا: نوعک» چرا خودش را پینید  اسووتی واگتتیم « سووعد بن عبادة، تقلت: ما لهی

د خطیبهم، تأثشی علی الله بما هو أهله، ثم قال» .اسووتسوورما خورد   : أما بعد، تشحن تلما جلسووشا قلیَلا تشووهَّ
ما بودنم که لشووکراسووَلس را  :ها گتتحتی به آن .«أنصووار الله وکتیب  االسووَلس، وأنتم معشوور المهاجرنن ره 

ت داتَّ  من قومکم، تإذا هم نرندون »تشکیل دادنم و شما مهاجرنن جمع اندکی بودند که از مکه آمدند،  وقد دتَّ
خواهشد امر خَلتت را از ما بایرند و انن جمع مهاجرنن می«. رأن نهتزلونا من أدوولشا، وأن نحضووشونا من األم

ر   تلما سووکت أرد  أن أتکلم، و» .و ما را کشار بااارند باشووشد خودشووان مسووتقل در امر خَلتت کشت قد زوَّ
أرد  أن أقدمها بین »من نک مقاله را آماد  کرد  بودس که خیلی از انن مقاله خوشوووم آمد  بود  .«مقال  أعمبتشی

ی از ، من خیل«وکشت أداری مشه بعض الحد»خواسوووتم انن مقواله را در برابر ابوبکر بهوانم ، می«دی أبی بکرنو
شم، خواسووتم دحبت ککه می، وقتی«تلما أرد  أن أتکلم، قال أبو بکر: علی رسوولک»کردس ابوبکر مَلحمه می

تکلم ت»که او را به خشم بیاورس  ، دلم نهواسوت«تکرهت أن أغضوبه» .ابوبکر گتت: حان دوبر کن و آراس باش
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 .«هالمثأبو بکر تکوان هو أحلم مشی وأوقر، واللوه موا ترک من کلمو  أعمبتشی تی تزونری، إن قال تی بدنهته 
نا بهتر از آن را « أو أتضووول مشها»هرچوه کوه من آماد  کرد  بودس که باونم، دندس او تلبداهه مثل همان را گتت 

تا انشکه سوواکت شوود و به انصووار گتت: شووما « تم تیکم من خیر تأنتم له أهلحتی سووکت، تقال: ما ذکر»گتت 
ولن نعرت هاا األمر إن لهاا الحی »ها هستید هرچه از خوبی خودتان گتتید درسوت است؛ شما اهل انن خوبی

 هم»مربوه به انن وانته از قرنش است و ربطی به شما ندارد.  اسوت، ولی انن امر که امر خَلتت «من قرنش
د وق» .ها بهترنن عرب و قلب عرب هستشد، هم از نمر نسب و هم از نمر جاناا ، انن«أوس  العرب نسباا وداراا 

و گتت: من نکی از انن دونتر را وکه از قرار از مهاجرنن تق  همین سووه نتر « ربوویت لکم أحد هانن الرجلین
به انن  «تبانعوا أنهما شووواتم»ابوعبید  جراح. ا بکشید و نا  یعتبمر عکشم؛ نا با انود. به شوووما پیشوووشهاد میبود 
و جالا ه تأخا بیدی وبید أبی عبیدة بن المراح، و»کشیم. گونشد سوویاسووتمداری؛ نه انن کارهانی که ما میمی

س »، خیلی از انن پیشوووشهادی که انشوووان کرد، ناراحت شووودس. «بیششا، تلم أکر  مما قال غیرها کان والله أن أَقدَّ
 .دوسوت داشوتم گردن من زد  شوود ولی چشین پیششهادی به من داد  نشود که من خلیته شوس ،«تتضورب عشقی

ر علی قوس تیهم أبوبکر» بشی ذلووک من إثم، أحووب إلی من أن أتووأمَّ ، گشوواهی از انن بووانتر برای خودس «ن نقرِّ
شاهی و من تحمل چشین گاست. خیلی گشا  بزرگی بود  آن دردانستم که من امیر قومی شوس که جشاب ابوبکر نمی

ل لی نتسی عشد المو  شیااا ن أجد  اآلن. تقال قائل من األنصار» .را نداشتم  .«اللهم إن أن تسوِّ

ا أمیر، ومشکم أمیر»نکی از انصووار بلشد شوود و گتت:  ب، مشَّ ، من مرد «أنا ُجانلها المحکک، وُعانقها المرجَّ
نا »باشود. نک امیر از شوما  ودهم چه باند گتت. نک امیر از میدان هسوتم؛ من مردی هسوتم که تشوهیب می
د شد بلش گتت، سروددا ، شولوغ شود؛ هر کسوی نک چیزی«معشور قرنش. تکثر اللغ ، وارتتعت األدووا 

تتم: ابابکر ، گ«تقلت: ابسووو  ندک نا أبا بکر»، ترسووویدس که اختَلت به را بیتتد. «حتی ترقت من انختَلت»
رد و من با دستش را جلو ب« تبس  ند  تبانعته، وبانعه المهاجرون»کشم. دستت را جلو بیاور. من با تو بیعت می

بن عباد   ، سعد«ثم بانعته األنصار. ونزونا علی سعد بن عبادة» .کردنداو بیعت کردس و مهاجرنن هم با او بیعت 
تقال »گوند: روی سوعد بن عباد  اتتادنم و تا جانی که توان داشوتیم او را کتک زدنم رئیا قبیله خزرج بود. می

گتتم: خدا  نبه م و «تقلت: قتل الله سعد بن عبادة»، نکی گتت او را کشتید «قائل مشهم: قتلتم سعد بن عبادة
، عمر گتت: ما «قوال عمر: وإنوا والله ما وجدنا تیما حضووورنا من أمر أقوی من مبانع  أبی بکر» .او را بکشووود

، «خشووویشا إن تارقشا القوس ولم تکن بیع : أن نبانعوا رجَلا مشهم بعدنا»چیزی قونتر از بیعوت بوا ابوبکر نودندنم. 
مار شووورانی -ها با کا دناری بیعت کششد. انن ،یرون بیانیمب و نکشیمرسوویدنم که اگر سوورنع با ابوبکر بیعت ت

بکر آنا تق  آن شورانی قبول است که در آن با ابو -!ترسوید که با کسی دناری بیعت کششدینیسوتی پا چرا می
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با او بیعت  ، نا باند«تإما بانعشاهم علی ما ن نربووی»بیعت شووودی وگرنه اگر ابوبکر را نتیمه ندهد، قبول نیسووت 
کردنم که ها مهالتت می، نا باند با آن«وإما نهالتهم تیکون تساد» .با کسوی که با او رابوی نیستیم نا کردنمیم

ة أن نقتَل»اتتاد. تسواد را  می  «تمن بانع رجَلا علی غیر مشورة من المسلمین، تَل نتابع هو ون الای بانعه، تغرَّ
ور  با مسلمین وکه بحث خواهیم کرد که مراد از مشور  گردد: اگر کسی بدون مشدوبار  به حرت اولش برمی

سی با کمسولمین چیستی ظاهراا مراد از مشور  با مسلمین تق  همان تصمیمی است که خود او گرتته است. 
کسوی نباند از او پیروی کشد وگرنه هر دو کشته خواهشد شد. هم کسی که با او بیعت شد  و هم کسی بیعت کرد 

 .باند کشته شوند که بیعت کرد  است

 و دلی الله علی محمد و آله و سلم


