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

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

توان ا عا  ر   ه یک نمونه از رثثثورا  لبل الح.م  بحث  مثا  ر رثثثورا  لبثل الح.م بو م  کتیمی  ه می
هایی  ه ی بو ا برا  تعیین خلیکه بعد از رسول؛  ه ما  ر بح یرثورا  سثفیکه بو ا اسثه  ه این رثورا  رورا

رو  رورا بو ا؛ ولی رورا نبو ا مدارک متفنی  ه این رورا ا عا می  ر یم توضثی   ا یم و رورثن رد بر اسا 
اسثثه  به  واهی همان  سثثی  ه خو  ماسثثک این  ار و این هیب   ه به نا  رثثورا اسثثه  بو ام خو  او نکی 

 ویدی  ه این فلته ا  بو ا اسه و  ار  بدون مشورت با یافته بارد و با صراحه می ند  ه این رثورا تحف می
  ند از ت.رار این  ارمی بو ا و لذا منع می س

رو براین رورا  تعلی  می ۵ن.ته و  ۵ نیمم  کتیمی اینجا ی.ی  و ن.ته به ن.اتی  ه لبًَل  کته رد اضافه می
 ا عایی وار   ر ی

 اول این.ه رورا نبو ا بل.ه فلته بو ا اسهم 

  رفته اسهم و  این.هی با تهدید به لتل انجا  

 نظامی صورت  رفته اسهی با اعمال نوعی ح.ومهسو  این.ه

خانه و صثثاحبان خانه و الله علیها و تهدید خانه و صثثاح ههار  این.هی با حمله به خانه فاطمه زهرا سثثَل  
 ها   یگر   ه  ر روایه آمدا بو م رفته؛ با  ر یر ا  به آتش ز ن انجا سا نان خانه

 مدینه اصًَل با این رورا مواففه ندارتندم ه ا ثریه مر   مدینه و خارج همین 

عَلوا بر این مطالبی  ه لبًَل  کته رثد  مطل   یگر   ه هسه این اسه  ه ا ر هنین رورا  بنا بو  بشو  
الله علیه و آله و سلم بو   باید  ر بیان رسول ا ر  جبئیات و مور  تأیید اسثَل  و رثرا اسَل  و رسول ا ر  صلی

ًً اعاثا  این رثورا هه  سثانی هستندا آیا همه مسلمین باید طرو مشورت لرار این رثورا تعیین می رثد؛ او
 بگیرند؛  ه ام.ان آن نبو ا  ر آن زمانم
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تنهایی باید مور  مشورت لرار بگیرندا آیا آیا همه اهل مدینه باید مور  مشورت لرار بگیرندا آیا مهاجرین به 
ها با هاا هه تعدا   از آنها یا برخی از آنلرار بگیرندا آیا تما  آنمهاجرین و انصثثار با هم باید مور  مشثثورت 

ها هیچ اثر  از آن  ر ررا اسَل  نیسه؛ بااین.ه رسول هه رثرایطیا با هه صثکاتیا هه خصوصیاتیا همه این
ماز را یط نالله علیه و آله و سثلم  جبئیات فرای   یگر را بیان  ر ا اسه؛ نماز را  اجبا  نماز و رراا ر  صثلی

طور  سثایر فرای  به همین صثورت و فریاثثه تعیین حا م از طور  حج هم همیناولات نماز را  روزا هم همین
تر نبو ا  ا ر باًتر نبارثثد  ه باًتر هم هسثثه؛ هون این این فرای   متر نبو ا! رثثأن آن از این فرای  یایین

 »فرمایدی تعج  اسه؛ بااین.ه لرآن می  ند و خو  جا ح.ومه اسه  ه فرای   یگر را به یا می
َ
 َمْلُه اْلیْوَ  أ

الله علیه و آله و سثثلم  ر هند مور   منجمله  ر همان خطبه یدیریه وهم خو  رسثثول ا ر  صثثلی1« َل.ْم ِ یَن.ْم 
ُب.ْم ِمَن َاْلَجنَّ »خطبه روز عرفه و روز منا اعَل  فرمو ندی  یٍ  یَفرِّ اُ  َما ِمْن رثثَ یَها َالنَّ

َ
ًَّ یا أ اِر ِإ ِة  َو یَباِعُد ْم ِمَن َالنَّ

ًَّ َو َلْد َنَهیتُ  ِة ِإ اِر  َو یَباِعُد ْم ِمَن َاْلَجنَّ ُب.ْم ِمَن َالنَّ یٍ  یَفرِّ َمْرُت.ْم ِبِه َو َما ِمْن رثَ
َ
هیب  هسه  ه از  2«.ْم َعْنهُ َو َلْد أ

را رسثول ا ر  متذ ر نشثدا اسثثها این تر بارثد یا مبعدتر بارثد از آتشا هطور این این مسثلله ح.ومه مفرب
ن بو   جبئیات آن و خصوصیات آ ند از این.ه هنین هیب  اصًَل  ر ررا اسَل  نبو ا اسه  ه ا ر می شف می

 ردمو ررایطش بیان می

رثو  آن را استنا   ا  به حجیه سنه صحابه  ا ر بتوان برا  آن حجیه آلا میسثاال ی.ی از حاثاری حاج 
 لائل ردم

سه اندا خو  رسول ا ر  بیان  ر ا ایاسخ استا ی یعنی صحابه  ر تشریع اح.ا  از خو  رسول ا ر  برتر بو ا 
ایمی ها بیایند و بیان  نند هیب  را  ه رسثول ا ر  بیان ن.ر اا سثنه صحابه یعنی هها ما این را  کتهو حاً این

هی ایم  آنجا مکصل بح   ر ا« سثنه الصثحابیحجیه ال»ا   اریم  ه هاپ هم رثدا اسثه به نا  یک  تابچه
ه بارثثد؛ به  لیل ًیل این.هی تعریف اصثثًَل مم.ن نیسثثه  ه سثثنه صثثحابه حج  ها  مختلف از جمله این  

 بارثثد  یک« الله لُّ َمن َلِفَی رسثثول» نیدا ا ر صثثحابه صثثحابی هیسثثها رثثما صثثحابه را هطور تعریف می

                                                           
ِهَل   3 ةیم مائد1

ُ
یِر َو َما أ ُ  َو َلْحُم اْلِخْنِب َمْه َعَلْیُ.ُم اْلَمْیَتُة َواْلَد  ًَ  َما ذَ  ُحِر  ُبُع ِإ َ َل الَس 

َ
ِطیَحُة َو َما أ َیُة َوالَن  ِه ِبِه َواْلُمْنَخِنَفُة َواْلَمْوُلوَذُة َواْلُمَتَرِ   ْیتُ ِلَغْیِرالل  ْم َو َ  

ن َتْسَتْفِسُمواْ 
َ
ُصِ  َو أ ًَِ  َذِلُ.ْم فِ  ُذِبَ  َعَلی الُن  ْز

َ
ِذیَن َ َکُر  ْس   ِباأل ْتَمْمُه اْلَیْوَ  َیِلَک اَل 

َ
ْ َمْلُه َلُ.ْم ِ یَنُ.ْم َو أ

َ
وْا ِمن ِ یِنُ.ْم َفََل َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن اْلَیْوَ  أ

ْثٍم  ِضیُه َلُ.ُم اإِلْسََلَ  ِ یناً َعَلْیُ.ْم ِنْعَمِتي َو َر  ِ
ِحیم  َفَمِن اْضُطَر  ِفي َمْخَمَصٍة َیْیَر ُمَتَجاِنٍف إِل  َه َیُکور  َر   َفِإَن  الل 

ُه َعَلْیِه َو َخ م 2 ی َاللَّ ِه َصلَّ ِة َاْلَوَ اِا  َطَ  َرُسوُل َاللَّ اُ  َما ِمْن َريٍْ  آِلِه ِفي َحجَّ َها َالنَّ یُّ
َ
ةِ    َفَفاَل َیا أ ُبُ.ْم ِمَن َاْلَجنَّ َمْرُتُ.ْم بِ ُیَفرِّ

َ
ًَّ َو َلْد أ اِر ِإ  َو هِ   َو ُیَباِعُدُ ْم ِمَن َالنَّ

ارِ  ُبُ.ْم ِمَن َالنَّ ِمیَن َنَکَ  ِفي ُروِعيَما ِمْن َريٍْ  ُیَفرِّ
َ
وَح َاأْل ًَ َو ِإنَّ َالرُّ َ

ًَّ َو َلْد َنَهْیُتُ.ْم َعْنُه أ ِة ِإ ْن َتْطُلُبوُا ِمْن    َو ُیَباِعُدُ ْم ِمَن َاْلَجنَّ
َ
ْن َلاَلی أ

َ
َو َذَ َر ِمْثَلُه ِإَلی أ

ِه َفِإنَّ  ًَ ُیْدَرُك َما ِعنْ َیْیِر ِحلِّ ًَّ ِبَطاَعِتِهمُه  ِه ِإ  َد َاللَّ
 72ی ص  33ج المسائل  مستنبط و الوسائل ستدركم
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رثثثدا  ه این مناففین هم معلو   نیدا و  کته ار میلرآن آمدا اسثثثه را هههمثه آیاتی  ه  ربارا مناففین  ر این
بی بو ند و ها عبدالله بن ارو   ه مناففین معلو  بو ند؛ همه آنولتی  کته مینیستند  ه هه  سانی هستند؛ یک

بن ابی بو ا اسه!   ویندی این عبداللهر.نند؛ هر هه آیه مناففین آمدا میها را سثر این بندا خدا میهمه  اسثه
همه آیاتی  ه  ربارا نکاق  ر لرآن  ریم وار ردا اسه  ر سورا عبدالله ابن ابی هه تفصثیر   ارثته اسثها این

کاِق ً َتْعَلُمُهْم َنْح »فرمثایثد توبثه می ِة َمَرُ وا َعَلی الِن  دینثَ ِل اْلمثَ هثْ
َ
ْعراِب ُمنثاِفُفوَن َو ِمْن أ

َ
ْن َحْوَلُ.ْم ِمَن اأْل ُن َو ِمَم 

 اللهرناسیم  ر سورا محمد صلیها را نمیرثو   هی تو اینبه رسثول خدا  ه عفل  ل بو  خطاب می 1«َنْعَلُمُهْم 
ُهْم ِفی َلْحِن اْلَفْوِل »رثناسی ها را نمیعلیه و آله و سثلم هم  ار   هی این ها را از توانی بعای از اینمی 2«َوَلَتْعِرَفَن 
 ر بین  ها ندارته اسه؛ مناففینی بو ندناففین ربطی به عبدالله ابن ابی و اینلحن لولشثان بشناسیم یک این م

من  ان مع » وییمی تعریف صحابه این اسه  هی همین صثحابه ا ر تعریف صحابه به این معنا باردم البته ما می
ًً و عمَلً رسثول امحمد رسول»این آیه  ریمهی « الله لو ِرَد 

َ
ِذیَن َمَعُه أ اِر ُرَحَماُ  َبیَنُهْم الله َواَل  معیه  3«ُ  َعَلی اْل.َک 

الله به معنی هیسها به معنی همراا با رسول خدا بو ن الله  رثر  صحابی بو ن اسهم صحبه رسولبا رسثول
تف ایتونی ب.» وید  ر لول و عمل اسثه؛ یعنی ا ر  یدیم  ه  سی  ر عمل با رسول خدا نبو ا  رسول خدا می

إن الرجل » وید  هی نه! العیاذ بالله  نثد و میمخثالکثه می  4«ًا لن تاثثثلوا بعثدا ابثداً و  واةأ تث  ل.م  تثابث
بی یل  علیه الوجع»5«لیهجر یا هر هیب  یگر  ه  ر صثحی  بخار  آمدا اسه   ر صحی  مسلم آمدا  6«إن  الن 

یه یو  الخمیک»اسثثه  از متواترات اسثثه  ه ابن عبا  از این حا ثه به  ها   ندم یک مخالکهتعبیر می 7«رز

                                                           
کاِق ً َتْعَلُمُهْم َنْحُن  303 یم توبه1 ْهِل اْلَمدیَنِة َمَرُ وا َعَلي النِّ

َ
ْعراِب ُمناِفُفوَن َو ِمْن أ

َ
ْن َحْوَلُ.ْم ِمَن اأْل َتْیِن ُثمَّ ُیَر ُّ  َو ِممَّ ُبُهْم َمرَّ َعذاٍب  وَن ِإليَنْعَلُمُهْم َسُنَعذِّ

 َعظیٍم 
َرْیَناَ ُهْم   30 یم محمد2

َ
ُهْم ِفي َلْحِن اْلَفْوِل َوَلَتْعِرفَ ْفَتُهْم ِبِسیَماُهْم َفَلَعَر َوَلْو َنَشاُ  أَل ْعَماَلُ.ْم َو َن 

َ
ُه َیْعَلُم أ  الَل 

ِه  72 یم فت 3 د  َرسوُل اللَّ اُمَحمَّ ِرد 
َ
ذیَن َمَعُه أ اِر ُ  َعلَ َوالَّ ًدا َیبَتغوَن ُرَحماُ  َبیَنُهم ی الُ.ک  ًعا ُسجَّ ِه َوِرضوانَتراُهم ُر َّ جوِهِهم ِمن سیماُهم في ُو  اً َفاًَل ِمَن اللَّ

جوِ   َثِر السُّ
َ
وراِة ذ  أ ُا َفآَزَرُا َفاسَتغَلَظ ِلَك َمَثُلُهم ِفي التَّ

َ
خَرَج َرطأ

َ
ر   َوَمَثُلُهم ِفي اإِلنجیِل َ َبرٍا أ ُه اَر اَا ِلَیغیَظ ِبِهُم الُ.ک  َفاسَتو   َعلی  سوِلِه ُیعِجُ  البُّ َوَعَد اللَّ

اِلحاِت مِ  ذیَن آَمنوا َوَعِمُلوا الص  جًرا َعظیمالَّ
َ
 اً نُهم َمغِکَرًة َوأ

)صلی الله علیه وآله(یلبه الوجع  وعندنا  تاب الله حسبنائتونی ب.تاب ا ت  ل.م  تابًا ً تال  ام 4 ا  من  ایذ  بر موا بعدا  لال عمری إن  النبی 
نب   لهی  ه ما را  افی اسه حاضر  نید  تا برا  رما نامه ا  بنویسم  ه یک از آن  مراا نشوید! عمر  کهی بیمار  بر ییامبر هیرا ردا و  تاب ا

 مماسه
   4)باب  تابة العلم(  ح  32صحی  بخار    تاب العلم  باب 

 م همان5
  همان م6
 نانکان جانشینی خَلفه امیرمامنگرانی از اجرا  توطله مخال صلی الله علیه و آله و سلم  ر روز ینج رنبه و ههار روز ییش از  ر ذره ییامبر م7

را بر آن  اره تا  ر زمانی  ه بسیار  از اصحاب  ر منبل و  جمع بو ند  آور ن للم و  ایذ را صلی الله علیه و آله و سلم   ییامبرا ر  ه السَل علی
به سر ر  ی یك ههرا راخص  با اجرا  این  ستور  ندم مخالکان حاضر  ر خانه ییامبرامه  مراا نشو  ستور  هد تا هیب  بنویسد  ه بعد از آن 

« لخمیکیو  ا»به والعه از نگارش این سند جلو یر   ر ندم  ربارا این ماجرا   ه  صلی الله علیه و آله و سلممخالکه  ر ا  ضمن توهین به ییامبر 
 مرهرت یافه
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همه مخالکه  ه  ر  تاب آمدا   ر روایات معتبر خو  اهل سثثنه هم آمدا  ه صثثری  و نه ی.بار و نه  وبار! این
انسثثثان بثاید برو  بگر   و فحص  ند؛ جناب ابوب.ر  جناب عمر  جناب عثمان و همچنین خیلی از صثثثحابه 

ف توان وص ر ندم هگونه میایستا ند و مخالکه میرسول خدا میاندم مفابل ها  صثری   ارته یگر مخالکه
ًً و عمَلً من  ان مع رسول»ها منطب   ر ا صثحابی یعنیی معیه با رسثول خدا را بر آن  هون آیه  یگر« الله لو

ی   ِمنْ »فرمثایثدی می ی  َفِر َطْعَنا ُثَم  یَتَوَل 
َ
وِل َوأ سثثثُ ِه َوِبالَر  ا ِبالَل  یُفوُلوَن آَمَن  ِلک ِباْلُمْاِمِنیَن َو وَل 

ُ
ِلکۚ  َوَما أ  1«ُهْم ِمْن َبْعِد َذ 

َطْعَنا»مامن  یسثها  سثانی  ه میگویندی 
َ
ِمْعَنا َو أ این مامن نیسثه تا هه برسد به این.ه بخواهیم وصف  2«سثَ

الله باید  ر نظر  رفه  مامن بو ن اسهم با صثحبه برا  او لائل رثویمم الل وصثکی  ه برا  صثاح  رسول
 توانیم بگوییم  ه او ند  هطور میین وصثثف  ه ذ ر رثثد  ا ر  سثثی را  یدیم  ه از رسثثول خدا ییرو  نمیا

 وییم صلوات الله علیهم الله را لبول  اریم می وییمی همه اصحاب رسولصثحابی رسثول خدا اسها لذا ما می
ًً و عمَلً مع رسول من  ان»الله یعنیی الله یعنی هها صحابی رسولاجمعین؛ اما صثحابی رسول وذر اب« الله لو

آله  الله علیه والله صلی انوا مع رسول»ها بو ند  ه بو ا اسثه  سلمان بو ا اسه  مفدا  بو ا و عماربو ا  این
جه اندم ا ر سنتی بنا بارد  ه حالله  ارتهالله معیه با رسولها از  سانی  ه صحابه رسولو امثال این« وسثلم

اسه تا  شف از سیرا رسول و لول رسول  ند؛ اما « من  ان مع الرسول»باید بارثدا سثنه  بارثد  هه سثنتی
ته همه مخالکه با رسول خدا  ارالله ندارته اسه؛ نه ی.بار و نه  و بار و نه سه بار! این سی  ه معیه با رسول

 «لسنه الصحابیحجیه ا»توان  که سثنه او حجه اسثها خَلصثه؛ آنجا ما  ر این  تاب اسثه  هگونه می
 ایم و به هاپ هم رسیدا اسهمایم؛ بح  اساسی و بنیا    ر امکصل بح   ر ا

 

 نیمی ا ر این رثثورا حجه اسثثه و رثثورا  لبل الح.م متعین آخرین ن.ته  ه  ربارا این مطل  ارثثارا می 
ین رثثثورا برا  اسثثثه  هرا خو  جناب عمر به آن عمل ن.ر  و هرا خو  جناب ابوب.ر به آن عمل ن.ر ا ففط ا

َل  حجه اسثها ا ر باید رثورا  بارد و ا ر خو  جناب عمر  ر آن خطبهعلی بن ابی ه اش  طال  علیه السث 
ة أن »خوانثدیم  ثه  کثهی  فمن بثایع رجًَل علی ییر مشثثثورة من المسثثثلمین  فَل یتابع هو وً الذ  بایعه  تغرَّ

جب بر آنچه  ر تاریخ آمدا  ه عمر ییش او بو ا و به م هرا خو  جناب ابوب.ر  بدون مشثورت مسلمین بنا3«یفتَل

                                                           
 42 یم نور1
ِه َو َمآلِئَ.ِتِه َو ُ ُتِبِه َو ُرُسِلِه آَمَن  78۵ ةیم بفر2 ِه َواْلُمْاِمُنوَن ُ ل   آَمَن ِبالل  ِب  نِبَل ِإَلْیِه ِمن َر 

ُ
ُسوُل ِبَما أ َطْعَنا الَر 

َ
ُسِلِه َو َلاُلوْا َسِمْعَنا َو أ ن ُر  َحٍد ِم 

َ
ُق َبْیَن أ ُنَکِر  ًَ

َنا َو ِإَلْیَك اْلَمِصیُر ُیْکَراَنَك  َب   َر
 0830خار  ح ی  بحم ص3
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ا اش اسثثهعنوان خلیکه نورثثته و این هم نامهعمر  سثثی نب  او نبو ا؛ عمر بیرون آمد و  کهی ابوب.ر من را به
نویسثدا ولتی رسثول خدا خواسه نامه بنویسد  به او رسثول خدا ح  ندار  نامه بنویسثد؛ ولی ابوب.ر نامه می

بی یل  علیه الوجع«»إن الرجل لیهجر»بعد  کتندی « حسثثثبنا  تاب الله» کتنثد  ثهی  ایتی  ه طب  رو« إن  الن 
الله بو ا هطور ولتی ابوب.ر نامه  ا   بعد مرگ هم بو ؛ به او ها مربو  به رسول نند؛ همه اینخو ران نفل می

 خواهیم با این   یناسها بعد ما می هطور یک با   و هوا و یا یک با  و هند هوایی« إن الرجل لیهجر»نگکتند 
خواهیم همه رریعه را رو  این مبتنی  نیم! تما  جامعه اسَلمی را تا به امروز تحه خدا را تأسثیک  نیم و می

همه  رفتار   ر جامعه اسثثثَلمی  ه تا  نون ییش آمدا  بو ؛ و اً ایم و این منشثثثأ اینتأثیر این حا ثه لرار  ا ا
د  »فرمایدی طور سثثاخه  ه لرآن  ریم  ربارا آن میامعه اسثثَلمی را رسثثول خدا آنرثثو  آن جهطور می ُمَحَم 

اِر ُرَحَماُ  َبیَنُهْم  هِ الل   وُل ُس َر  اُ  َعَلی اْل.َک  ِرَد 
َ
ِذیَن َمَعُه أ ً  « ُرَحَماُ  َبیَنُهْم »این  «َواَل   ر آن حا ثه  ربَل هه طور با او

الله علیها انجا  هه طور عملی را  ه عمر با خانه فاطمه زهرا سَل « َبیَنُهْم  ُرَحَماُ  » ندا این الله عمل میرسثول
خواهید تما  خانه را با تما  اهلش آتش اسثثثها برا  هه می« ُرَحَماُ  َبیَنُهْم » ندا این هه  هد را توجیه میمی

م از این اوصافی  ه لرآن  ری یک نمم  دا ها  تو را  ر  هانه خر  میببنیدا به سعد بن عبا ا میگوییی  ندان
رثثدا ها نفل ربارا مامنین و اصثثحاب رسثثول ا ر  نفل  ر ا اسثثه  بر این رفتارهایی  ه  ر تاریخ معتبر خو  آن

ی  ند؛ این روایاتاسثثه منطب  اسثثه  ه بگوییما همین روایتی  ه خو  عمر بن خطاب از جریان رثثورا نفل می
  ها را بر  تاب الله عرضثثثه  نندتواتر اسثثثه  ر بین مورخین؛ والعًا این نند و م ثه ابن لتیبثه و طبر  نفل می

ها را یذیرفه و هرا خو ران به این اصل  ه رورا باید با مشورت مر   بارد  عمل ن.ر ند و رثو  اینهطور می
ول رسثثهه طور ابوب.ر ح   ار   ه خلیکه بعد از خو ش را تعیین  ند؛ اما رسثثول ا ر  ح  ندار ا آ یا حاثثرت 

رسثید  ه این  ار را انجا  بدهدا ا ر این  ار مشثروعی اسثه  هرا رسول ا ر  این  ار را العیاذبالله عفلش نمی
ن.ر ا حدالل برا  این.ه جلو  این اختَلفاتی  ه صثثورت  رفه را بگیر ا ا ر هم  ار نامشثثروا اسثثه و نباید 

ب عمر هرا این  ار را  ر ا  ار   ه بح  امروز ما انجثا  رثثثو   هرا جناب ابوب.ر این  ار را انجا   ا ا و جنا
 همین اسهی رورا   یگری

رثثو ؛ یعنی رثورا  لبل الح.م  ر تاریخ اسثثَل   رثورا  رثثش نکرا نمونه  یگر   ه از این رثورا نفل می 
جناب عمر بن خطاب اسثه  ه  ر اواخر حیات خو   ولتی  ه به او حمله رثد و زخمی رد و آخرین لحظات 

بو   یک رثورا  رثش نکرا تعیین  ر م ببینیم هه رثورا  عجیبی اسثثه این رورا  رش نکرا! من  حیات او
 ویدی این رش نکر بهترین  هندا خو ش میها را می انم  ه علما  اهل سثنه هگونه یاسثخ به این ساالنمی

ها جمع دی ا ر این ویها رضثثایه  ارثثهم بعد می سثثانی هسثثتند  ه زمانی  ه رسثثول خدا از  نیا رفه  از این
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ها مخالکه  ر ؛ او را ب.شیدم ا ر  و نکر مخالکه  ر ؛ ب.شیدرانم سه نکر مخالکه  ر ند؛ رثدند  ی.ی از آن
ها اعتنا ن.نید؛ هرا ها حجه نیسه و به آنها را ب.شثیدم این هه حرفی اسها ا ر مخالکه  ر ند  حرو آنآن
اسثثه!  ر لرآن آمداا  ر سثثنه رسثثول ا ر  آمدا مگر  ر روایه  ها را ب.شثثیدا این ح.م به لتل از  جا آمداآن

ْعَظُم ُحْرَمًة »یا این.ه  1«ًَ یِحُل  َ ُ  اْمِرٍئ ُمْسِلٍم »رسثول خدا  ه به صثورت متواتر هم هسه نیامدا  هی 
َ
َاْلُمْاِمُن أ

 ها  ه فوق حد تواتر اسهمیا امثال این 2«ِمَن َاْل.ْعَبةِ 

ترین متن تاریخی معتبر و مدونی اسثثه  ه نب  اهل سثثنه از خوانیم  ه لدیمیرا می باز هم روایه ابن لتیبه 
ثم إن المهاجرین  خلوا علی عمر رضی » ویدی اعتبار برخور ار اسثهم  ر همین  تاب اًمامه و السثیاسهی می

ا ففالوای ی»د  ولتی  ه مجروح رثد  مهاجرین و انصار بر او وار  ردن« الله عنه وهو فی البیه من جراحه تلک
سول ا ر  ر« استخلف علینا»ها رسید  ه به جناب عمر  کتند هگونه عفل این« أمیر المامنین  اسثتخلف علینا

ی والله لال»ا «استخلف علینا»ها به ایشان نگکتندی همه اصحاب عالل  اره و آنصثلوات الله تعالی علیه این
 ذارثثتی خو رثثان این  ار را انجا   هندا این هه حرو مییک هرا این  ار را  ر  ا « ً أحمل.م حیا ومیتا

یعنی مسثثلولیه خَلفه رثثما را بعد از مر م « ً أحمل.م حیا ومیتا»متنالاثثی اسثثها از طرفی می  وییی 
خواهم بپثذیر   یک بگثذار به حال خو رثثثان تا این.ه خو رثثثان تعیین ت.لیف  نندم هرا میگویی رثثثش نمی
 هم من این رش نکر را خلیکه لرار می«= الله وهو عنهم راضلذین توفی رسولول.نی سثأسثتخلف النکر ا»نکرا

ه  طال  صلوات الله علیفأرسل إلیهم فجمعهم  وهم علی بن ابی» ه از بین خو رثان یک نکر را انتخاب  نند  
رضوان  عوووعثمان بن عکان  وطلحة بن عبید الله  والببیر بن العوا   وسعد بن أبی ولاص  وعبد الرحمن بن 

و حاً هرا ابوذر نیسثه  هرا عمار نیسثه  هرا سثلمان نیسه  هرا مفدا  نیسه  هرا خذیکه بن « الله علیهم
ففالی یا معشثثر المهاجرین »ظاهرًا او بیرون مدینه بو ا اسثثه  « و ان طلحة یائبا» اند  یمان نیسثثه  خدا می

ً نکالا  فإن ی.ن بعد  رثثثفاق ونکاق فهو فی.م األولین  إنی نظرت فی أمر النثا   فلم أجثد فیهم رثثثفثالا و
 وإً فأعب  علی.م بالله أن ً»رو   یعنی من به رما منام می« تشاوروا ثَلثة أیا م فإن جا  م طلحة إلی ذلک

                                                           
ِة َاْلَوَ اِا َفَف م 1 ُه َعَلْیِه َو آِلِه َوَلَف ِبِمًنی ِحیَن َلَای َمَناِسَ.َها ِفي َحجَّ ی َاللَّ ِه َصلَّ ًَ ِإنَّ َرُسوَل َاللَّ ي  ي َفِإنِّ ُلوُل َلُ.ْم َو ِاْعِفُلوُا َعنِّ

َ
اُ  ِاْسَمُعوا َما أ َها َالنَّ یُّ

َ
اَل أ

 ْ 
َ
ْعَظُم ُحْرَمًة َلاُلوا أ

َ
يُّ َیْوٍ  أ

َ
ْلَفاُ ْم ِفي َهَذا َاْلَمْوِلِف َبْعَد َعاِمَنا َهَذا ُثمَّ َلاَل أ

َ
ًَ أ ي  يُّ ِري َلَعلِّ

َ
ْهُر َلاَل َفأ ْعَظُم ُحْرَمًة َلاُلوا َهَذا َالشَّ

َ
يُّ َرْهٍر أ

َ
َهَذا َاْلَیْوُ  َلاَل َفأ

ْعَظُم ُحْرَمًة َلاُلوا هَ 
َ
ْمَواَلُ.ْم َعَلْیُ.ْم َحَرا   َ ُحْرَمِة َیْوِمُ.ْم َهَذا ِفي َرْهِرُ ْم َهَذاَبَلٍد أ

َ
ُلُ.ْم َعْن  َذا َاْلَبَلُد َلاَل َفِإنَّ ِ َماَ ُ ْم َو أ

َ
ِفي َبَلِدُ ْم َهَذا ِإَلی َیْوِ  َتْلَفْوَنُه َفَیْسأ

ُه  ْغُه َلاُلوا َنَعْم َلاَل َاللَّ ًَ َهْل َبلَّ
َ
ْعَماِلُ.ْم أ

َ
ًَ َیِحلُّ َ ُ  أ ُه  َها ِإَلی َمِن ِاْئَتَمَنُه َعَلْیَها َفِإنَّ َماَنة  َفْلُیَا ِّ

َ
ًَ َمْن َ اَنْه ِعْنَدُا أ َ

ًَّ ِبِطیَبِة مَّ ِاْرَهْد أ ًَ َماُلُه ِإ  ِاْمِرٍئ ُمْسِلٍم َو 
 ًَ ْنُکَسُ.ْم َو 

َ
ًَ َتْظِلُموا أ اراً َنْکِسِه َو    َتْرِجُعوا َبْعِدي ُ کَّ

  723ص   2ج   ال.افي
عْ م 2

َ
  مَظُم ُحْرَمًة ِمَن َاْلَ.ْعَبةِ َاْلُمْاِمُن أ
 احترا  مومن بیشتر از  عبه اسهم فرمو یعلیه السَل   اما  صا ق

 72  ص 7الخصال  ج 
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 هم  ه روز سو  از هم یرا ندا نشوید رثما را به خدا لسثم می« تتکرلوا من الیو  الثال  حتی تسثتخلکوا أحد م
م فإن أرثرتم بها إلی طلحة  فهو لها أهل  ولیصل ب.»ک نکر را به عنوان خلیکه تعیین  ر ا بارثید  مگر این.ه ی

این سثه روز هم  ه رثما  ر حال مشورت هستید  بگذارید  ه « هاصثهی  هذا الثَلثة األیا  آلتی تشثاورون فی
سثثی از رثثما امامه  ند  صثثهی  رومی بر مر   امامه  ندم هراا هرا از رثثما  سثثی امامه ن.ندا هون ا ر  

خواهد اما  رو م اماصهی   هون رومی بو ا و عرب نبو ا  همه خیالشان راحه اسه رثو   ه او میمعلو  می
هرا نباید منازعه  ندا ا ر رما ح   ارید  « فانه رجل من الموالی ً ینازع.م أمر م» ه او خلیکه نخواهد رثد 

ها نیسثثه  خَلفه ح  آن« نصثار  ولیک لهم من أمر م رث وأحاثروا مع.م من رثیوا األ»او هم ح   ار   
ها هون لو  و خویش هسثثتند  این« وأحاثثروا مع.م الحسثثن بن علی وعبد الله بن عبا   فإن لهما لرابة»

وأرجو ل.م البر ة فی »ها حاثثور افتخار  اسثثه  ها را هم بیاورید اما خلیکه نخواهند رثثدم حاثثور ایناین
أمر م رث   ویحاثر ابنی عبد الله مستشارا  ولیک له من األمر ر م لالوای یا أمیر  حاثورهما  ولیک لهما من

خلکه  فإنا فاست» کنتدی عبدالله یسثر رما  جایگاا خوبی برا  خَلفه  ار  « المامنین إن فیه للخَلفة موضثعا
یکه رثثد برا  آل خطاب همین یک نکر  ه خل« راضثثون بهکفالی حسثث  آل الخطاب تحمل رجل منهم الخَلفة

ول ن.ند خَلفه را لب« لیک له من األمر رثثث م ثم لالی یا عبد الله إیاک ثم إیاک ً تتلبک بها» افی اسثثثه  
اینجا رثثاهد ما « ثم لالی إن اسثثتفا  أمر خمسثثة من.م وخالف واحد فاضثثربوا عنفه» نی! هرا معلو  نیسثثهم 

ر ن او را خواهید  و تان را بگیریدم هرا میاسه  بر فرض  ه مخالکه  نند؛ به او اعتنا ن.نید و رما تصمیم خ
ببنیدا آیا ح  مخالکه  ار  یا ندار ا ا ر مخالکه  ار   ه مخالکه  ر ا اسه؛ ا ر ح  مخالکه ندار   هرا او 

 ویمی مسلمین باید بیایند و  ر مور  این حا ثه ف.ر  نندم هرا به خو ران ا ا من میرا جبو این رش نکر آور ا
 هندا آخر این هطور رثثورایی اسثثها  ر طول تاریخ بشثثر هنین هیب  از یک فر  عالل ر ن نمیاجازا ف.ر  

وإن استفا  أربعة واختلف اثنان فاضربوا أعنالهما  وإن استفر ثَلثة واختلف ثَلثة فاحت.موا »اتکاق نیکتا ا اسه 
م رو  ]زید فی روایة عند الطبر  رثد  بگذارید فرزند  عبدالله ح. 3به  3ها ا ر نسثبه آن« إلی ابنی عبد الله

وابن اًثیری فثإن لم یریبوا بح.م عبثد اللثه بن عمر ف.ونوا مع الثذین فیهم عبد الرحمن بن عوور ا ر به حرو 
ه یک از این سعبدالله عمر هم عمل ن.ر ند  بگذارید عبدالرحمان بن عوو ح.م رثو  و او تعیین  ند  ه  دا 

َلثة لاثثثی فالخلیکة منهم وفیهم  فإن أبی الثَلثة اوخرون ذلک فاضثثثربوا فأل  الث»نکر بثایثد خلیکثه بثارثثثد 
ًدا َوَمْن یْفُتْل ُمْاِمًنا ُمَتعَ »توانیم این را تکسثثیر  نیم با آیه  ریمه بر اسثثا   دا  مَلکا ما هگونه می« أعنالهم ِم 

ُم َخاِلًدا فی  ندا مجوز لتل هه بو اا ویها هه می وید و اینلرآن هه می 1«هاَفَجَباُؤُا َجَهَن 

                                                           
د َوَمْن   23  یم نسا1 ُم َخاِلد اً َیْفُتْل ُمْاِمًنا ُمَتَعمِّ ُه َعَلْیِه َوَلَعَنُه َو  اً َفَجَباُؤُا َجَهنَّ َعدَّ َلُه َعَذابِفیَها َوَیِاَ  اللَّ

َ
 اً َعِظیم اً أ
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 ساال ی.ی از حااری استا  راید مخالکتی  ه منجر به رورش بشو  منظورش بو ا 

ایدم هنین هیب  نگکته؛ ففط  کته  ر صورتی  ه مخالکه  نندم ا ر یاسثخ اسثتا ی خیر! رما  ه آنجا نبو ا 
خالف  »الف  بگوید  ویثدی خ کتثه بو ی مخثالکثه  ننثد و بعثد رثثثورش  ننثد   رسثثثه بو ؛ ولی ففط می

همین  ثار را امیرالمامنین علیثه السثثثَل   ر م ا ر بنا بو   ه صثثثرو مخالکه منشثثثأ فتنه رثثثو   « 70ی72ًا
امیرالمامنین هم همین  ار را  ر ؛ یعنی  سثثثانی را  ه بیعه ن.ر ا بو ند  به حال خو رثثثان رها  ر  و فرمو ی 

 رسثثتی  این مبنا  مبنا « ومن لاتلنا  لاتلناا»یه السثثَل  بو ا این مبنا  امیرالمامنین عل« من لم یبایع تر ناا»
 اسه؛ اما این.ه هون مخالکه  ر ا اسه  باید او را  شه و حتی به او مهله هم ندا   ه راید رأ  او بر ر  م

فخرج عبد الرحمن إلی المسجد  فجمع النا   فحمد »این ابتدا  رثورا بو ا و حال نتیجه رورا را ببینیمی 
 ویدی به نمایند ی از همه مر   می« ه وأثنی علیه  ثم لالی إنی نظرت فی أمر النا   فلم أرهم یعدلون بعثمانالل

 فَل تجعل یا علی»رسثثد   ید   ه مر   هیچ  ک را به اندازا عثمان لبول ندارند و هیچ  ک به یا  اسثثمان نمی
َعِلی َمَع »  ویدمطال  علیه السَل  میبن ابی به علی« ]علیه السثَل ر سثبیَل إلی نکسثک  فإنه السثیف ً ییر

ِه َو ِعْتَرِتی » کته رثثد 1« اْلُفْرآِن  َو اْلُفْرآُن َمَعهُ  وای  َتاَب َالَل  ُل  .ُتْم ِبِهَما َلْن َتاثثِ َفَلیِن َما ِإْن َتَمسثثَ  ی ُمْخِلف  ِفی.ُم َالَث  ِإِن 
ی یرِ  ا َحَت  ا َلْن یْکَتِرلثَ ُهمثَ ِإَن  َل َبیِتی  فثَ هثْ

َ
َه فی أهِل َبیتی  »2«َ ا َعَلی َاْلَحْوَض أ َه فی أهثِل َبیتی  اَذ ُر ُم الل  اَذ ُر ُم اللث 

َه فی أهِل َبیتی  «ثم أخذ بید عثمان فبایعه وبایع النا  جمیعاً » ه  ر صثحی  مسلم هم آمدا اسهم  3«اَذ ُر ُم الل 
یر این بیعه  بیعه مبتنی بر رثثمشثث  وییماین اسثثه  ه ما می« فإنه السثثیف ً ییر»هنوز بیعه نشثثدا  کهی 

خواهی نخواام ا ر خواهی بخواا  نمی ویدی همین اسثثه  ه هسثثه میاسثثهم هنوز بیعتی نشثثدا اسثثهم می
ا   ا ر ن.نی یاسثخ تو رثمشثیر اسثهم هنوز بیعتی صورت نگرفته اسه  ه  کته رو ی با مواففه  نی  ه  ر ا

ه الخَلفه بیعه ردام آنچه  ه نفل  ر یم  از  تاب ازاًمام سی بیعه رد و  سی مخالکه  ر  با خلیکه مستفر
 4۵و  44و السیاسهم صکحه 

                                                           
ِه ) م1 ی َیِرَ اً الله علیه ]و آلهر ( َیُفوُل ی َعِليٌّ َمَع اْلُفْرآِن صلی َرُسوَل اللَّ  َعَليَّ اْلَحْوَض    َو اْلُفْرآُن َمَع عليٍ   َلن َیْکَتِرَلا َحتَّ

 4078 ح   تاب معرفة الصحابة  مستدرك الحا م
 م 2

َ
ْهَل َبْیِتي َو أ

َ
ِه َو ِعْتَرِتي أ َفَلْیِن ِ َتاَب َاللَّ ف  ِفیُ.ُم َالثَّ ي ُمَخلِّ ََلُ ی ِإنِّ ی َیِرَ ا َعَليَّ َاْلَحْوَض َما ِإْن َتَمسَّ ِمْن َلْوِلِه َعَلْیِه َالسَّ ُهَما َلْن َیْکَتِرَلا َحتَّ ْم ِبِهَما َلْن ْ.تُ نَّ

وام  َتِالُّ
   383ص   3ج   وتفری  المعار

 ر ح   اهل بیتم به یا  رما  آور   خدا راا  رما میا  ر ح   اهل بیتم به یآور   خدا را  ر ح   اهل بیتم به یا  رما میو اهل بیه من  خدا رم 3
 آور ممی

 7408/ 3823/ 4  صحی  مسلم



 3131آذر ماه  52             فقه نظام سیاسی، مدرسه دارالشفاء                                                                                               13جلسه 

خوانیم تا معلو  رثثثو   ه اوضثثثاا  ندم از  تاب طبر  هم یک مفدار میو اما طبر  هم این متن را نفل می 
 هیسهی

من اًنصار  فلما صثلوا الصثب  جمع الرهط وبع  إلی من حاثرا من المهاجرین وأهل السثابفة والکاثل»
وإلی أمرا  اًجنثا  فثاجتمعوا حتی التج المسثثثجثد بثأهلثه ففثال أیها النا  إن النا  لد أحبوا أن یلح  أهل 

ها مشثثخص رثثو  و خواهند  ه زو تر ت.لیف آنمر   جمع رثثدا بو ندم  کتندی مر   می« اًمصثثار بأمصثثارهم
خواهند ولتی  ه به رثثهرهایشثثان می« مولد علموا من أمیره»مر   رثثهرها به رثثهرها  خو رثثان بر ر ندم 

و  رخصی ییدا رد و  که بهم خ« ففال سعید بن زید إن نراک لها أهَل»ها  یسه بر شثتند  بدانند  ه امیر آن
ال فف» کهی ]ل.ن مبا  نیسثثثه  ه من زا  یشثثثتر ر ر  ا میتو خیلی خوب هسثثثتی؛ هرا  نبال  یگر  می

ت أن ً یختلف المسلمون فبایع علیا ففال المفدا  بن اًسو  صدق عمار أریروا علی بغیر هذا ففال عمار إن أر 
ح  اینجا ب« إن بثایعه علیا للنا سثثثمعنا وأطعنا لال ابن أبی سثثثرح إن أر ت أن ً تختلف لریش فبایع عثمان

 ففال عبدالله بن أبی ربیعة صدق إن بایعه عثمان للنا سمعنا»لریش اسه و مسلله امه اسَلمی مطرح نیسه 
فت.لم »از بنی امیه و وضع او مشخص اسه « وأطعنا فشتم عمار ابن أبی سرح ولال متی  نه تنص  المسلمین

بنو هارثثم وبنو أمیة ففال عمار أیها النا  إن الله عبوجل أ رمنا بنبیه وأعبنا بدینه فأنی تصثثرفون هذا اًمر عن 
تو  «سثثثمیة وما أنه وتأمیر لریش ًنکسثثثهاأهل بیه نبی.م ففال رجل من بنی مخبو  لفد عدوت طور یا ابن 

خواهد انتخاب  ند یا بنا اسه  ه خواهد برا  خو ش امیر انتخاب  ندم لریش می ارا هسثتیا لریش میهه
ار را تما  تر  سریع« ففال سثعد بن أبی ولاص یا عبدالرحمن أفر  لبل أن یکتتن النا »امیر مسثلمین بارثدا 

مان خطابه عبدالرح« ظرت ورثاورت فَل تجعلن أیها الرهط علی أنکس.م سبیَلففال عبدالرحمن إنی لد ن» ن 
ها هم هسهم  کهی من تصمیم  ر اینجا  یگر ففط به امیرالمامنین علیه السثَل  نیسثه؛ به عمار و مفدا  و این

ب.تاب  ه لتعملنو عا علیا ففال علیک عهد الله ومیثال»ا  و رثثما راا لتل را بر خو تان باز ن.نید خو   را  رفته
الله وسثنة رسوله وسیرة الخلیکتین من بعدا لال أرجو أن أفعل وأعمل بمبل  علمی وطالتی و عا عثمان ففال له 
مثثل مثا لال لعلی لال نعم فبایعه ففال علی حبوته حبو  هر لیک هذا أول یو  تظاهرتم فیه علینا فصثثثبر جمیل 

صثثکحه  ۵ نیمم این مطل   ر تاریخ طبر   جلد ر ا  نبال میا امه بح  را ف« والله المسثثتعان علی ما تصثثکون
 م آمدا اسهم83

 ه و سلمالله علی محمد و آلو صلی


