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 الْأَمْرِ مِنْکُمْ یالرَّسُولَ وَ أُولِ أَطِیعُوا وَ هَاللّ یعُوا: أَطِیهآائمه در  یتوال اثبات عصمت و :اول درس 1

 اشاره 1.1
 99،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.بحثشدیآنبهمقدارکافیلغویدردرسگذشتهدرمعنباشد؛یمیتوالۀدرمسألبحث

یتِوال-استیوساریجاریآنمُفادومعنیقش،کهدرتماممصاد-یلغویشۀبههمانأصلوریکنزدیمعاناز

یوالیتوالۀاستکهبواسطینقاطضعفیموترمیلوتکمیوسرپرستیونگهداریتصرّفِدراموروپاسداریبهمعن

شود؛یجبرانمیْهمعَلَیدرأفرادمُوَل مرد،صغزنخواهآنفرد، یاحاضرباشدیر،کبیاباشدیرباشدخواه یاغائب،

ویمبهترمیازآنمجتمع،مردمنینبکهازجهتربطوارتباطیآننقاطی،والیتوالۀدراجتماع؛کهبواسطیتِوال

ینهاوحکومتبراتوإماررسند؛یخودمیّتبهکمالوتمامیوالیتووالیآندارند،برأثرسرپرستیلِوتکمیمتتم

.استیتازشُعَبوال

 یرسندم یّتکمال إنسان هدرج یإمام معصوم، خالئق به أقص یتدر أثر وال 1.1

حکومتبرنفوسویت،والیراوجاللتوعظمتاست؛زیّتأهمّیدارایاراست،وبسیمیعظیارأمربسوالیت

یقت،ودرحقکند؛یخوددرشؤونمردمتصّرفمۀباإرادیوسائرشؤونمردماست،ووالیسأموالوأعراضونوام

استیاستعداداتیّتوفعلیّههبإلهموایعآنتمتّعازجمیجۀمصالحاجتماع،کهنتیاستبرعامّهبهسویادتیقیتوال

 کهدرنفوسمردم
 9۱،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

ۀبهمرحلیّتهاتماماستعداداتوقابلی،والیتوالۀوبواسطباشد؛یمیرهآنانذخیعومکنوناست،ودرطبامختفی

وزعامتویادتبهسببقیعنیشوند؛یمندموکمالخودبهرهیّتفعلۀدرجیتومردمازنهارسد،یظهوروبروزم

.آیدیمبهحرکتدرمیاستکهمجتمَعدرصراطمستقیشخصوالیجلودار

خودیتکهازلوازمهمانوالیوحکومتیتمنصبوالیناگرابنابراین، است،بهأهلشسپردهشودودرمحلّ

.کنندیخودحرکتمیقیکمالحقیوآخرتمتنعّمخواهندبود،وبسویاواقعگردد،مردمدردن

کمالاستفادهرایّه،وجهازمواهبإلهینوبهبهترگذرانند؛یروزگارخودرامی،وزندگیشعینبهبهتریادندر

بهپایوبدوننگرانبرند؛یم إلَرسانند،یمیانواضطراب،عمرخودرا الْوُصُولِ فِیَۀِاغَیمَعَ لَهُمْ الْمُقَدَّرَۀِ یالدَّرَجَاتِ

نهاالِیِّالْکَمَیْرِهِمُسَ که أعلیۀً. به سۀدرجیوصول برایکمالیردر خداوند که تضمیرا فرموده ینبندگانشمقدّر

وسلِّمفرمود:وآلهیهاهللعلی.رسولخداصلَّشوندیمتلذّذمیاخوددردنیبهثمراتمَساعیزودرآخرتننماید؛یم

یلهوس»یا«آخرتۀتجارتخان»یا«زراعتگاهآخرتیادن»مِتْجَرَۀُاآلخِرَۀِ.یاامَتْجَرَۀُاآلخِرَۀِ؛یَ؛والدُّنْ«6»مَزْرَعَۀُاآلخِرَۀِیَاالدُّنْ

 «.آخرتاستیوآلتتجارتبرا
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بنابراداشتهیوصولبهآخرتبهإنسانارزانیکهبراماندیمیهمانندابزاروآالتدنیا یّولیتوالیۀدرسایناند.

برا عالوه دنینکهصالح، نحوخوبیامردمدر به نشوند،یمندمبهرهیازکماالتخود همیدهوپسندیکوبهآخرتِ

 شوندیعِّمم،متن«۴»یُنُوَتَلَذُّالْأَعْالْأَنْفُسُتَشْتَهِیهِامیهاوبهفِید؛خواهندرس
______________________________

یَالفظآمده:الدُّنْینباا6۴۳،ص6طبعدانشگاهطهران،جیآمُد«شرحغررودُرر»منالجاه؛ودریُحمد،بابما636صی،طبعآخوند«ورّامۀمجموع» (1)

.مَعْبَرَۀُاآلخِرَۀِ

«.وجودداردبرند،یدرآخرتآنچهنفوسبهآنراغبندوچشمهاازآنلذّتم»:الزّخرُف۱9ۀ،ازسور۳6یۀازآیقسمت (2)

 95،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

 «.کنیمیهمإضافهعطامیزهائیمابهآنهاچ«»6»یدٌمَزِیْناوارداست:وَلَدَیزدانستکهدرقرآننیدباو

درآن،یۀنفوسبااستعداداتمختفیّۀسپردهشد،کلّیردرمحلّخودشواقعنشدوبدستغیتأماچنانچهآنوالو

بهصاحبشنمیعهمهضا یخواهدشد،برمبنایواناتبهائموحیشعی،وزندگیشعرسد؛یوتباهخواهندشد؛حقّ

یوغنایر،قمومرضغ،وصحّتخودرادرسُیگریرادرموتدیشخویاتوَهْموشهوتوغضب؛هرکسح

د فقر در را پَستیگران،خود در را خود جاه شأنو میو رذالتهمنوعان حقارتو بنابراپنداردیو و مجتمَعین،.

وبهائمپستدرخواهدآمدکههرکسفقطیّوَحشیبصورتبِرکَۀُالسِّبَاعومحلّاجتماعدرندگانمُفتَرِسوسگها

پایطلبیّتبرأساسشخص قرارمیزندگیۀوجلبمنفعتخود، منتهادهد؛یخودرا علیوبا یاممجتمعقیهتوان،

.خواهدنمود

بردوشمردانیتوالیدأساساستکهقرآنمجینبرهمو متحقّقیإلهیرا یتاند،وهداقراردادهکهبهحقّ

یهمعلینکهآنأفرادفقطمعصومکندیدعوتمیلهأفرادإینازایّتوقرآنمردمرافقطبهتبعکنند؛یحقّمیبسو

ویوخودخواهینیآمده؛ازخودبیرونشده؛واززَلَلوخطاهابارجبالسّوءخۀنفسأمّاریکهازهواباشند،یالسّالمم

ویزهالکلمهپاکوپاکیرهاشده؛وبهتماممعن-قلبیونقاطمُختَفیاولودرزوا-یطلبیّتوشخصیخودمِحوَر

.مطهَّرند

بهایمنداریغمبروپیّبهعنواننباییهآیدقرآنمجدر برمردمقراردادهباشد؛یّعنوان،وَلِینکهخداوندآنانرا

 کههمانیفه)بخالفلفظإماموخل
______________________________

.یدٌمَزِیْناوَلَدَیهافِیَشاؤُنَا:ق:لَهُمْم5۳ۀ،ازسور95یۀآ (1)

 91،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

وُلَاتمیمداریاتیمعصومند،وآیشوایانوپأئمّه منصبنبوّتوعنوانیرا(زکندیکهداللتبرعصمتآنأفرادِ

.یستنیادتوقیوزمامداریاریوصاحباختیتعنوانوال)مقارنومالزم(مُساوِقِیغمبریپ

نموده،خداوندیداپیبآن،اتّصالبهعالمغۀوبواسطشودیمیداازأفرادپیکهدربعضیاستشخصیحالتنبوّت

وح آنها مطالبفرستد،یمیبر عالمباالإدراکمیو از اکنندیرا نَبِیمعنین. خبریآنکسیعنییّنبوّتاست. که

ازادهد؛یم إمامآنیست؛نینچنینإماماینباشد.ولیامردمباشدیوزمامداریادتقیبرایّتیمأموریداراینکهأعمّ

قیکس إمامتدارد، والیادتاستکه میتدارد، أمر و نهکند،یدارد، دستکند،یمیو در را اجتماع زمام و

.دهدیومردمرابهمقامکمالخودشانحرکتمگیرد،یم
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 بَأَمْرِنَا یَهْدونَبِأَمْرِنَا، وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً  یَهْدُونَوَ جَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً  1.1

ازیبرإمامتبعضیاتآیاند؛ودربعضالسّالمإمامبودهیهمعلیاءأنبیکهتمامیمنداراییهآیددرقرآنمجما

ولوطوحضرتإسحقإبراهیمحضرتذکرازبعد؛«6»ابِأَمْرِنیَهْدُونَأَئِمَّۀًاهُمْ:وَجَعَلْنیۀشدهاست.مثلًاآیحآنان،تصر

عَلْنا:وَجَیۀوآیعقوب؛و أَئِمَّۀً رایاأئمّهیلإسرائیبنیانکهماازمموسی؛حضرتذکرازبعد؛«۴»ابِأَمْرِنیَهْدُونَمِنْهُمْ

.یدیمبرگز

صلَّو أکرم علیحضرترسول دارایهاهلل که سلَّم و آله والیو آنبودهیتمقام جهتنفسنبوّت به نه اند،

یّ؛رسولاهلل،همإمامبودندوهمنبیعنیاند؛مقامإمامتبودهیجهتبودکهآنحضرتداراینحضرت،بلکهبد

ابْتَلفرمایدیمیشاناربارۀالصَّلوۀوالسَّالمکهقرآندیهعلیممانندحضرتإبراه قالَفَأَتَمَّهُنَّاتٍرَبُّهُبِکَلِماهِیمَإِبْری:وَإِذِ

«9»إِماماًلِلنّاسِاعِلُکَجإِنِّی

 یبودوخداوندبهاووحیغمبرپیمحضرتإبراهینکهازابعد
______________________________

یآء:االنب۴6ۀ،ازسور۳9یۀصدرآ (1)

:السّجدۀ9۴ۀ،ازسور۴۱یۀصدرآ (2)

:البقرۀ۴ۀ،ازسور6۴۱یۀصدرآ (3)

 9۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

ممی قرآن در خدا امتحاناتفرمایدیفرستاد، به را او ما کلماتی: به خوبیمنمودیشآزمایو به او عهدیو ۀاز

وتمامپسداد؛برأثرا إمامقرارینزمیوابتالئات،مااورادررویشهاآزمایّتتمامینامتحاناتبرآمده،آنهاراتامّ

.یمداد

هستندوهمإمام؛یّهمنبیز،إمامت.وحضرترسولاهللنینبوّتاستوهمدارایهمدارایم،حضرتإبراهپس

ازیم،الصُّدورکهدردستداریّۀقطعیاتماکهآنهانبوّتندارندوفقطإمامتدارند.وطبقشواهدورواۀبخالفأئمّ

.باشندیأفضلمینالمؤمنیرآنهاأفضلهستند؛ورسولاهللازأمۀازهمینمؤمنالیردوازدهإمام،أمیانم

اینکهاخالصه إمامتکهحالمین: ایماوبحثکنیتدروالخواهیمیمقام از أعمّ عنوانإمامتاست، ینکهبه

که:آنیماستفادهکنیدرآنمجقیاتازآخواهیمیکهإمامداردومیتیازوالکنیمینباشد.مابحثمیاباشدیغمبرپ

ازشرائطاوینکهوایست؟استکیتوالینایکهدارایإمامآنویست؟اشچکهإمامداردکدامستوالزمهیتیوال

دارد؟یعصمتاستچهمعن

بانبوّتجمعبشودمانند:ینکهکهعنوانإمامباشد؛خواهایبحثفقطبرأساسعنوانإماماست؛هرجائیناپس

.نبودندیغمبرپیکهإمامبودندولین،أجمَعِیهِمصَلَواتاهللعَلَینمعصومۀخواهجمعنشودمثل:أئمّیم،حضرتإبراه

 الْأَمْرِ مِنْکُمْ یالرَّسُولَ وَ أُولِ أَطِیعُوا وَ هَاللّ یعُواآمَنُوا أَطِ ینَالَّذِ یُّهَاأَ یا: یةآ یرتفس 1.1

:استیهآینالسّالمداللتداردایهموإمارتوحکومتأئمّهعلیتقرآنکهبروالیاتآازیکی
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أُولِأَطِیعُواوَهَاللّیعُواآمَنُواأَطِینَالَّذِیُّهَاأَیا وَ تَنیالرَّسُولَ فَإِنْ مِنْکُمْ إِلَءٍیْشَفِیازَعْتُمْالْأَمْرِ إِنْالوَهِاللّیفَرُدُّوهُ رَّسُولِ

«6»یلًاتَأْوِوَأَحْسَنُخَیْرٌلِکَالْآخِرِذالْیَوْمِوَهِکُنْتُمْتُؤْمِنُونَبِاللّ

 ازیدازخدا،وإطاعتکنید!إطاعتکنیدآوردیمانکهإیکسانای»
______________________________

:النّسآء۱ۀ،ازسور53یۀآ (1)

 98،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

اولرسول و کردیاالمریخدا، تنازع پساگر هستند؛ شما از چیدکه سویزی،در به را رسولیآن و خدا

قید،برگردان روز و خدا به اختیدهپسندیقطریق،طریناید؛داریمانإیامتاگر بازگشتویاشدهیارو استکه

 «.خوباستیلشخوباست؛تأویارمرجعشبس

مندومواهببهرهۀاجتماع،ازهمیرخوبخواهدبودودرمسیلیعاقبتشماخید،رکتکنراهحیناگردرایعنی

!یدرسیدخواهید،برسیدخودبایکمالیرنظرسۀکهازنقطیوبهآنمحلّوجائشوید؛یمتمکّنم

یهآینمعصومباشند.ایدکردکه:أُولوااالمرحتماًبایممعصومنمودهواستفادهخواهیتاستداللبروالیهآینبااما

یت،وبهعنوانوالداندیالسّالممیهمأطهارعلۀاستکهأُولوااالمررامنحصربهأئمّیدروشنوبارزقرآنمجیاتازآ

.شمردهاستاعهآنهاراکهمعصومند،واجباإلط

االمر در أحکام  یت، و إطاعتِ اولقرآن، إطاعتِ رسول عمل به سنّ یرویإطاعتِ خدا پ 1.1

 است یّهوِالئ

متابعتخدا،إطاعت،*هَاللّیعُواآمَنُواأَطِینَالَّذِیُّهَاأَیا:یفۀشریۀ:درآگوئیمیاستکهمیقطریناستداللبدتقریب

«6»ینَقَلْبِکَلِتَکُونَمِنَالْمُنْذِرِیعَلینُشده؛نَزَلَبِهِالرُّوحُالْأَمِیانبیماستکهدرقرآنکرایإلهیّهأحکاماز

خدا؛هرجاازإطاعتپروردگارصحبتشد،مقصودإطاعتازیاتإطاعتازکتابخداوآیعنیخدا،إطاعت

!إطاعتخداستیننازلشده.ایددرقرآنمجیغمبراستکهبرپیاتیآ

یّهوأحکامکلّیّاتر،واردنشدهاست،بلکهمتعرّضکلامویّاتوجزئیلدرتفاصیدالبتّهمعلوماستکهقرآنمجو

.نشدهاستیانبیّاتشخصوصیولیرها،است؛مانندوجوبنماز،زکوۀ،حجّ،جهادوغ

 شودیإطاعترسول،بهدوقسممُنقَسِمم،«یدورسولراهمإطاعتکن»الرَّسُولَ،یعُوادرأَطِو

 یانبیغمبراستکهپاییّهقسمأوّل:إطاعتدرأحکامجزئ :
______________________________

:الشّعرآء۴1ۀ،ازسور63۱و639یۀآ (1)

 93،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

رسولیعنیاست؛یعتشریۀبازگشتشبهناحینوشرائطآنها؛وایودوقیّهحدودأحکامکلّیینتعیاست،برافرموده

أَقِفرمایدینمازمۀمثلًاقرآندربارفرمودند؛یمیعکتابخداتشریّۀأحکامکلّیرابرایغوراهللحدودوث ۀَالصَّالیمُوا:وَ

واجبهفدهرکعتاست،نمازظهرچهارینمازهاینکهنمازچگونهاست؟وایفیّتأمّاک«6»الْمُشْرِکِینَمِنَتَکُونُواالوَ
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وطالیرحریدنمردانپوشیبراینوهمچنیرد،درلباسپاکومکانمباحوبااستقبالقبلهانجامپذیدرکعتاست،با

.استنشدهیانبیدکهدرقرآنمجیّاتخصوصیناباشد،یمُجازنم

مقیمعناین و اهللمُشَرِّع پسرسول اهللاست. رسول معیِّدإطاعتاز و مُحَدِّد یِّنو و حدود مشخِّصِ وو ثُغور

 آمدهاستیداستکهدرقرآنمجیتشخّصاتِأحکامکلّ

آنحضرتوإمامتاوبرمردم؛همچونیتازنظروالباشد،یمیّهقسمدوّم:إطاعتازرسولخدادرأحکاموِلَائ .

 رابرإمارتیمنصوبنمودنفرد
______________________________

:البقرۀ۴ۀ،ازسور631یۀازآیقسمت (1)

 ۱6،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

یّاتخصوصیندرتمامایغمبرپینها؛وأمثالادهد،یرادرقلبلشکرقرارمیگریدکند،یراعَلَمدارمیدزلشکر؛

با وما حتّیدواجباإلطاعهاست؛ اباشدینمیحومخالفت،صحیم؛امورإطاعتکنیندرایازرسولخدا سمقین.

ازیأوامرونواهینبلکهاباشد؛ینمیعتشرۀدردائریّهوالئامأحکیرازیست،نیعإطاعتازآنحضرت،إطاعتدرتشر

.باشدیوآلهوسلَّمبرمردمصادرشدهاست؛وإطاعتازآنهاواجبمیهاهللعلیوإمامتِرسولاهللصلَّیتجهتوال

ویّه؛اموروالئینهمدرایکیویّه،درهمانأحکامجزئیکیإطاعتدارد:ۀکهرسولاهللدوجنببینیمیمبنابراین

آمدهاست.ویمکهدرقرآنکراییّهازإطاعتپروردگاراستکهعبارتاستاز:إطاعتدرأحکامکلّیرهردوغینا

الرَّسُولَ.*چونإطاعتخداوندأَطِیعُواوَهَاللّیعُواآمَنُواأَطِینَالَّذِهَایُّأَیافرموده:وتکرارشده«یعُواأَطِ»لفظیهآینلذادرا

ویّهقرآناست؛وإطاعتازرسولاهللدرأحکامجزئیعنیازإطاعترسولاست.إطاعتخدا،إطاعتازکتابیرغ

بدیّهدراموروالئ ازإطاعت«یعُواأَطِ»جهتاستکهلفظیناست؛ برسررسولهمآمدهاست؛وإطاعترسولرا

.پروردگارجداکردهاست

 «.یداالمرإطاعتکنیشماازرسولواولیدبا»الْأَمْرِمِنْکُمْ.ی:وَأُولِفرمایدیمسپس

تشریبخوبیانبینااز که: اولیعروشنشد أمّا رسولخداست؛ )والیمختصّ حقّیاناالمر مطلقا یعتشرامور(

االمر،یراجعبهشخصرسولاهللبودهاست؛واولینوایّه؛وجعلأحکامجزئیّاتخصوصیانبیعنییعندارند.تشر

.کنندینمیعرسولاهللهستند،وخودشانتشریعآنتشریِّنمُب

بواسطیدهرسولاهللبهمردمرسیلۀبوسشرع نه بواسطۀاست، و االمر؛ تمامشدهیعتاهللشررسولیعِتشرۀأُولوا

ینَکُمْأَکْمَلْتُلَکُمْدِیَوْمَالْ»است،و
 ۱۴،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.نازلشدهاست««6»دِیناًمَلَکُمُالْإِساْلیتُوَرَضِینِعْمَتِیْکُمْأَتْمَمْتُعَلَوَ

یکاالمرفقطدریاست:إطاعتازاولینإطاعتنمودایداالمر)صاحبانأمر(بایمطلبکهازاولیناتوضیح

وَالِیّه،کهعبارتاستاز:إطاعتدراموروِالئکندیمیداجهتتحقّقپ کَوْنِهِمْ إطاعتدراموریرالِلنَّاسِ.زینَبِحَسَبِ

رسولاهللمیانچنانکهبیعیّهتشر بنابراباشدیشدمختصّ وباشدیمیّهدراحکاموالئاالمرمنحصریإطاعتازاولین. .

ینجادرا«یعُواأَطِ»هستند،لذالفظیکییّهوجوبإطاعتدراموروِالئیعنیجهتیناالمربارسولخدادرایچوناول
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أطِیگرد أطِیعُواتکرارنشدونفرمود: وَ یعُوااللَهَ وَ چونإطاعتاولیاوْلِأطِیعُواالرَّسُولَ مِنکُمْ. إطاعتیاالمْرِ االمربا

.استیکی(یّهجهت)اموروالئینرسولدرا

 یگرددعصمت قرآن و رسول و أُولوا االمر م ۀاستفاد یه،از آ 1.1

سیفهشریۀآو سبکواحدو اولیاقبا رسولو و إطاعتخدا واحد، نظر واجبمیواحدو وکند؛یاالمررا

 نداردی؛وإلّاإطاعتازآنهابنحوإطالقمعناستیاالمرضروریتحقّقمقامعصمتدراولین،بنابرا

کالمیست؛قرآنمَصُوناست؛قرآنکالمبشرنینکهای!چرا؟برایدازقرآنإطاعتکنیدشمابایعنیاللَهَ،یعُواأَطِ .

.یستکتابحقّوکتابفصلاست؛کتابهَزْلنیست؛أفکارنۀساختیست؛وهوسنیهو

برقلبمبارک«واو»یا«فاء»یکییرعباراتآنبدونتغیناستکهعیقرآنتنهاکتابیعنیمَصُوناست،قرآن

إنجیغمبرپ است. عباراتخودحضرتموسنازلشدهیوتوراتبهمعنیلنازلشده وحضرتیاندوعباراتآنها

درعالممانندقرآنیکتابیچاست؛وهیوحبارت،بلکهخودعیستنینطورقرآنایکنالسّالماست؛لیهماعلیسیع

وایکهعباراتشوحیستن وإنسانبایّتمصونۀدرجیتنهاینباشد؛ کهحقّیراازمصونإطاعتکند؛زیداست؛

إِلَّاالْحَقِّبَعْدَذااحقّومتحقّقبهحقّ،درمقابلباطل؛فَمیعنیاست.مَصون
______________________________

:المآئدۀ5ۀ،ازسور9یۀازآیقسمت (1)

 ۱9،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

یفَأَنّالضَّاللُ استوإنسانبا«6»تُصْرَفُونَ قرآنمعصوماستوینکند؛بنابرایّتازآنتبعیدپسقرآنکتابحقّ

.مَصون

أَطِفرمایدیمبعد رسولمعصوماست،خطاوگناهینکهای!چرا؟برایدالرَّسُولَ*؛وازرسولهمإطاعتکنیعُوا:وَ

کرد،یوإلّااگررسولخدااشتباهمیست؛صورتإطاعتازخداوإطاعتازرسولخداتناقضنینودراکند؛ینم

اوقاترسولخدایکهبعضیوهمازرسولخدا؛درحالتیدکنعیّتکه:همازقرآنتبیدبهمابگوتوانستیخدانم

.یستنینطور.طبعاًایدبگویزیاشتباهکند،وبرخالفقرآنچ

استکهإطاعترسولینااشیمعن.«یدوازرسولخداإطاعتکنید؛ازخداإطاعتکن:»گویدیکهمیناپس

دوینواباشد؛یم-قرآناستیاتکهإطاعتازآ-إطاعتاهللیفدرهمانردیّتومحفوظیّتخداازجهتمَصون

.یستدوإطاعتمتضادّهنإطاعت،دویناست.ورسولخداهم،معصوماست؛وایمَمْشیکإطاعتدر

ینطوراالمرهممطلبهمیاولدربارۀ إطاعتکنگویدیبههمانقسمکهمیعنیاست؛ ورسولخدا ازخدا ید،:

ازاولفرمایدیم یست؛االمرهممعصومهستند؛وأوامرآنهاخالفأوامرکتابنی.پساولیداالمرهمإطاعتکنی:

یّۀأوامروالئیّاتخصوصۀوچهازجنبیع،تشرۀجنبزچهایست،وخالفإطاعترسولخدانیست؛اهللنیاتخالفآ

.استشدهیآنهاصادرمیۀکهازناح

واحدبهماأمرفرمودهاستیاقمهستند؛وخدابهساالمرحتماًمعصویکه:اولکندیإجمالًاداللتمیهآیناعلیهذا

.یدازآنهاإطاعتکنیدواجباإلطاعههستند؛وشمابایشانکها
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 باشد یتشامل نزاع با أُولوا االمر در أمر وال شود یمورد نزاع در تَنَازَعْتُمْ نم 1.1

 چون-.الرَّسُولِوَهِاللّیفَرُدُّوهُإِلَءٍیْشَفِیازَعْتُمْ:فَإِنْتَنفرمایدیمبعد
______________________________

یونس:6۳ۀ،ازسور9۴یۀآیلذ (1)

 ۱۱،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

أَطِینَالَّذِیُّهَاأَیااست:ینخطاببهمؤمنخطاب، أُولِأَطِیعُواوَهَاللّیعُواآمَنُوا وَ یالرَّسُولَ مِنْکُمْ. کهیکسانیا»الْأَمْرِ

ید،تنازعکردیزیپساگردرچ»-.«یداالمرإطاعتکنیوازرسولخداواولید،ازخداإطاعتکنید،اآوردهیمانإ

یداپینزاعوخصومتیدرمرافعاتودرزندگی،اگرشماباهمدرامورشخصیعنی.«یدآنرابهخداورسولبرگردان

.یدحلّمشکل،خداورسولقراردهیمرجعِخودرابراید؛فصلخصومتخودرابهخداورسولإرجاعبدهید،کرد

فِچرا فَإنتَنَزَعْتُمْ إلَءٍیْشَینفرمود: اوْلِیفَرُدُّوهُ وَ الرَّسُولِ وَ ...؟برایاللَهِ یّتیاالمرشأنیشد:اولیانبینکهایاالمْرِ

کهاگرشماتنازعیدبفرماخواهدیخداوندمینجااست.ودرایآنهافقطصدورأوامروالئیفۀظندارند؛ویعتشریبرا

االمرهمدرأحکامیکردهاست؛واولیاناستکهرسولخداباییّهکتابوأحکامجزئیّاتهمانکلّمرجعتانید،کرد

وازخوداستقاللیّهجزئ وحلّیانوبیعرفعخصومت)ازجهتروشنگرندارند،پسمرجیتابعرسولاهللهستند،

.یّهوأحکامجزئیقوسنّترسولاهللباشددرمصادیّه،کتابخداباشددرأحکامکلّیدمسأله(با

مرجعتانخدایداگرنزاعکرد-یدوموردخطابِمنهست-یدآوردیمانکهایکسانیروشناستکه:ایلیخیناو

.یامدجهتنیناالمربهایلفظاولینجاورسولخداست.پسدرا

او مینجااز بعضینادرستکنیمیاستفاده کهدر تفاسیآنچهرا تفاسیراز و سنّیبعضیرأهلتسنّن، مسلکانیاز

إلَینجااند:علّتآنکهدرااند.آنهاگفتهآورده فَرُدُّوهُ اوْلِینفرمود: وَ الرَّسُولِ وَ فَإِنتَنَزَعْتُمْ،ایناالمْرِ،ایاللَهِ ستکه:

اولیدنزاعکردااگرشمیعنی ویتیم؛:ماصاحبوالیندمثلًااگرأُولوااالمربگویت؛والۀاالمردرأصلمسألیباخودِ

االمرخود،یاولیرازباشد؛یصورتمرجعتانکتابورسولخدامیننظرشمابرخالفآنانباشد،درا
 ۱5،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

نزاعهستند،ودیکی طرفِ ولذادرید؛االمرمراجعهکنی:شمابهاولیمنداردکهبگوئیمعنینجادرایگرازأفرادِ

.االمْرِمِنکُمْیاولِینفرمودهاست:وَإلَینجاا

االمررابعنوانیإطاعتاولیه،صدرآخداونددریوقتینکهایاست؛چرا؟برایغلطوباطلیارحرف،گفتاربساین

بهیدهمنزاعکردیتوالۀاالمردرأصلمسألی:اگرشمابااولیدنداردکهبعداًبگویمعنیگردکند،یإطالقواجبم

برگردنمردمبگذارد؛وازطرفیإطاعتاولی!ازطرفیدخداورسولمراجعهکن :اگرباآنهانزاعیدبگویاالمررا

!یدبهخداورسولمراجعهکنید،کرد

:یدبگویا.یدکاررابکنیناید،نزاعکردیغمبرباپیأمریکأمّااگردریدإطاعتکنیغمبر:ازپیدخدابگوینکهامثل

ید،کردیداازقرآنإشکالپیأمّااگردرمورد-.«یدابخداإطاعتکنکتاز»؛*«هَاللّیعُواأَطِ»-یدازقرآنإطاعتکن

.حرفغلطاستین!ایدثلًابهتوراتمراجعهکنم
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االمررابرماواجبکرد،سپسیالْأَمْرِمِنْکُمْ.وإطاعتاولیالرَّسُولَوَأُولِأَطِیعُواوَهَاللّیعُوا:أَطِگویدیخدامیوقت

.نداردوغلطاستیمعنیع،تفرینایگردید،چهکنید:اگرشمابهخودِأُولوااالمرنزاعکردیدبگو

 آنهاست یَّتعدم مُشَرِّع ةعلّت عدم إرجاع به أُولوا االمر در تنازع، بواسط 1.1

االمری:اولیماند؛بلکههماناستکهعرضکردعدّهتوهّمنمودهینکهایستعلّتعدمذکرأُولوااالمرآننپس

.أحکامندارندیعدرتشریّتیشأن

أحکامند.شماتابهحالیِّنِالساّلم،همهمبیهمضاوحضرتإمامزمانعلصادقوحضرتباقروحضرترحضرت

:نمازظهرراسهرکعتیدبگویبکند؟!درجائیعتیالساّلمجعلشریهحضرتصادقعلیامسألهیکدریحتّایدیدهد

:منیدبگویافالنحاللراترککن؟!یا!یاور؟رابجابرَّمفالنمُحَکنمی:منأمرمیدبگویگربخوان؟!ودروقتد

ساعتبعدیمکهنمازصبحخودراتاطلوعآفتاببخوانند؛اگرتانیستصالحمردمنیگرپسدین:ازاکنمیمیعتشر

رسولاهللیعتشریانگربا:مگویندینشدهاست.تمامآنهامیده!أبداًدینها؟ازآفتابهمبخوانندإشکالندارد؛وأمثالا

 وآلهیهاهللعلیصلَّ
 ۱1،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

برایحدودوثُغورۀوروشنکنندیم،سلَّمهستو پسیّاتخصوصیکهرسولخدا أحکاممشخّصکردهاست.

ینکهبهکتابخداورسولخدامراجعهکند،تاایستیکهنزاعداردبایمشرِّع،خداستورسولخدا؛وإنساندرموارد

.راازآنمنابعبدستآورداشیفهوظ

.اندکهآنهاکردهیآنتوهّمباطلۀاست؛نهبواسطیامدهاالمرنیاولینجاعلّتدراینبهاپس

وآلهوسلَّمدریهاهللعلی:بدونشکّرسولاهللصلَّیدإشکالکند،وبگویمسألهروشنشد،اگرکسینکهاحال

بعنوانوالیخودأفرادیاتزمانح ینوأمثالآنها،وآنهادربیَمَنطائف،مکّه،یبرافرستادند؛یبهأطرافمیترا

بعنوانرئ میسمردم أمر تعلنمودند،یمینهکردند،یبودند، را مردم یاکردند؛یقرآنمیمو نفررایکدرجنگها

وأمراوهمواجباإلطاعهبود،جنگیدند،یدستاومیرواوفرماندهبود،ومردمهمزفرستادند،یمیوالیایّبعنوانول

.آنهامعصومنبودندینکهباا

وُالتیبراینالمؤمنیرأمیا میخودشان شهرهادادندیقرار به واجباإلطاعهفرستادند؛یمختلفمیو هم آنها

ولّ مثلًا مینالمؤمنیرکهازطرفأماییووالیبودند. ایدمردمبارود،یبهشهربصره با اوإطاعتکنند، اوینکهاز

یدربعضیاناًاست؛اگرأحیریمصلحتکثیدارایوالینووضعاعْلأمّاچونأصلجَکند؛یخطاهممیست؛معصومن

کهدرجعلاوستیآنخطادربرابرمصلحتید،بنمایهمدرأمرونهیهمازاوسربزند،واشتباهیازمواردخطائ

.شودیتدارکم

آناشتباهآنقدریولکنند،یمیاوقاتاشتباهیکهوالتبعضیمقبولداریعنی:مصلحتمُتَدارِکه؛گویندیراماین

باشد؛وإذایدآنهاستکهبایت.عمده،أصلجعلوالشودیآنهاتدارکمیتکماستکهدرمقابلأصلجعلوال

 بهبصرهنفرستدوبصرهیالساّلموالیهعلینالمؤمنیرأمینکهاینداراالمرب
 ۱۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت
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کهدریازاموراشتباهکند،البتّهفرستادنآنوالیهمدربعضیبفرستدوآنوالیوالینکهایابماند،یوالبدون

.وسرپرستبگذاردینفرستدومردمرابدونوالیأصلًاوالینکهبهتراستتااکندیازاموراشتباهمیبعض

الرَّسُولَوَأَطِیعُواوَهَاللّیعُواکهدر:أَطِیموبگوئیمراقائلشویناالمرْ،همی:أُوْلِیۀداردکهمادرآیچهإشکالحال

الساّلمیهماعلینالمؤمنیرأمیاکهرسولخدا،یصاحبانأمرخودتان)مثلأفرادین:ازاگویدیالْأَمْرِمِنْکُمْ،خدامیأُولِ

واجباإلطاعهباشند؟!ینهااید،همإطاعتکنینها(ازافرستادندیبعنواناستانداربهشهرهامیابعنوانفرماندهدرجنگها،

اوقاتازآنهایبعضیاناًکهأحیخطائۀمفسداستکهبریادکهأصلجعلآنهادربردارد،آنقدرزیآنمصلحتیراز

بزندغالبم بگوئشودیسر ما إشکالداردکه پسچه اولیم. نی: بلکههمیستنداالمرمعصوم هستندکهیأفرادین!

گوئید؟یصاحبانأمرهستند؛ودرعرفوعادتهمشمابهآنهاصاحباالمرم

یکارینأکرمچنیغمبرندارد)کهپیإشکالیّه،ودرمقامثبوتوفرضحدّنفسِهیتصوّرشمافیناست:ایناجواب

أفرادازهمهیّۀرابگمارد؛والبتّهآنشخصصددرصدنسبتبهبقیمعصومیرآنمصلحت،شخصغیبکند؛وبرا

یست؛صحبتمادرمقامتصوّروإمکانوثبوتنیکن.(ولزندیوخطاهمازاوسرمیست؛معصومنیبهتراست،ول

یراعصمتدارند؛زینهاواید؛کنیّتتبعیداالمربایشماازاولینکهظهوردارددرایهاست.آیهبلکهسخندرظهورآ

کهدرإطاعتیوهمانطورکند؛یاالمرراواجبمیواحد،إطاعتخداورسولخداواولیاقبهسبکوسیفهشریۀآ

ظاهردریهاالمرراواجبکردهاست؛وآیپروردگارورسولخداحتماًعصمتهست،برهمانأساسهمإطاعتاول

.استینا

است؛یهدرظهورومُفادآینکمعصومند؛وبحثمااینهاچوناید،إطاعتکنید:ازأُولوااالمرباگویدیمیهآپس

 حاالامکانداشتهباشدکهعنوان
 ۱8،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.خودمحفوظاستیمعصومهمإطالقشود،بجایربهغیّلغویبهحسبمعنینفسهدرجائیاالمرفاولی

استویمعنینهمظاهردرایهوآیم؛استفادهکنیهازآخواهیمیاستکهمیمربوطبهبحثماست،ظهورآنچه

.یستنیاشکّوشبههیچهیندرا

رازو تفسیّفَخر در ایرشهم أئمّینبه را االمر أُولوا او گرچه یولیداند،نمینمعصومۀمطلباعترافکرده،

معصومباشند.یأفرادیداالمربای:هرچههست،اولگویدیم

ایستنیاچارهیچهبنابراین به التزام بگوئیناز اولیمکه أفرادی: ویاالمر خطا از معصوم که مردم، از هستند

وتماممسلمانانإجماعدارندبرا أحدیهآیندرایّۀعصمتوالئیادّعایکسینکهگناهند. نکرده،مگریرادرحقّ

أئمیعهآنچهراکهش یهموردآین،.بنابراکندیادّعام-ینأجمعیهماهللوسالمهعلصلوات-خودۀدوازدهگانۀدرحقّ

.منطبقبرآنهاخواهدشدطبعاً

 .ماست یرتفس یِّنالسّالم به مالک أشتر، مُبَ یهعل ینالمؤمن یرأم ةنام 1.1

او نامهینشاهدبر هنگامیهعلینالمؤمنیراستکهحضرتأمیامطلب، مالکأشتر به برایالسّالم را او یکه

میتوال منصوبکردند، انویسندیمصر در حضرتمین. فرمایدینامه إلَ: ارْدُدْ یوَ مَا رَسُولِهِ وَ مِنَیُضْلِعُکَاللَهِ



یطهرانینیحس-درحکومتاسالمیهفقیتکتابوالیخالصه  

 

11 

 

 وَ تَعَالَمِنَیْکَعَلَیَشْتَبِهُالْخُطُوبِ اللَهُ قَالَ فَقَدْ یاالمُورِ؛ إرْشَادَهُمْ: أَحَبَّ أَطِینَالَّذِیُّهَاأَیا»لِقَوْمٍ أَطِیعُواوَهَاللّیعُواآمَنُوا

الْأَمْرِیالرَّسُولَوَأُولِ
 ۱3،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

تَنمِنْکُمْ، إِلَءٍیْشَفِیازَعْتُمْفَإِنْ إلَإلَیفَالرَّدُّ«الرَّسُولِوَهِاللّیفَرُدُّوهُ کِتَابِهِ،وَالرَّدُّ بِمُحْکَمِ الرَّسُولِ:االخْذُیاللَهِ:االخْذُ

«6»الْمُفَرِّقَۀیْرِبِسُنَّتِهِالْجَامِعَۀِغَ

یُضْلِعُکَمَا الْخُطُوبِ، وازأطرافوجوانببهتویبهپهلوزندیکهمیآنمشکالتیعنیمِنَ وبهضلعتو، تو،

خداورسولیبهسوشوند،یکهبرتومشتبهمیمهمّرابهخداورسولردّکن،وآناموری.آنکارهاکندیإصابتم

کن،ز شادکهإریبهمردمیعالخداوندتیراردّ ید،اآوردهیمانکهإیکسانیا»آنانرادوستداشته،فرمودهاست:

آنرابهید،نزاعکردی.واگردرمطلبیداالمر،کهازشماهستندبنمائیوإطاعتازرسولواولید،إطاعتازخداکن

بهسو.«یدخداورسولبرگردانیسو کِتَایخداچهمعنیردّ بِمُحْکَمِ ینا«محکماتکتابراگرفتن»بِهِ،دارد؟االخْذُ

الْجَامِعَۀِغَیخداست.وَالرَّدُّإلَیبازگشتبهسویعنیخداست؛یردّبهسو یالْمُفَرِّقَۀ؛ردّبهسویْرِالرَّسُولِ:االخْذُبِسُنَّتِهِ

کندتمامأفرادرا،یتماممصالحرا،جمعمکندیمعمسنّتجامعاست؛جیناست،کهایغمبررسول:أخذبهسنّتپ

است،یغمبرسنّتپینایست؛نیزانگیوجدائیزتفرقهانگیست،جداکنندهنیست،تمامدلهاراوتماممحاسنرا؛مفرّقن

بهسوینوا استومشکالتبهمحکمکتاب،وبهسنّترسولکهجامعیندرتماماینرسولاست.پسبنابرایردّ

!مفرّق،مراجعهکنیرغ

برعصمتأئمّهووجوبإطاعتکردیبودازقرآنکهداللتماییهآینمبارکهوأوّلیۀآینبحثمابوددرااین

بق ایدإماممعصوم، وبا ونبودهیاإشکالوشبههیجایگرکهدیدواریمکهدادهشدامیحیتوضینمعصوم. نمانده

وپاسدارانید؛مفیخازعلماءإسالماززمانأوّلتابحال،مانند:شانبزرگبینیدیولذامیست؛همنباشد،وإنشآءاهلل

 یاتیراازآیهآینایعهشینوبزرگانازمفسّریّ،حلّۀوعلّامیّطوسینالدّیرکالم،همانند:خواجهنصیِوالئ
______________________________

3۱و39،ص۴محمّدعبده،جیخشیقۀ،وازطبعمصرباتعل59مکتوبیب،المکاتباب«نهجالبالغۀ» (1)

 5۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

 مُحَمَّدٍوَءَالِمُحَمَّدیاند.اللَهُمَّصَلِّعَلَگرفتهکندیآنهامیتالساّلمووالیهمداللتبرعصمتأئمّهعلکه
56،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

 امام معصوم دارند یتکه داللت بر وال یاتیوم: آد درس 2
 59،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

 یْفَفَمَا لَکُمْ کَ یُهْدَیإِلَّاّ أَن  یَهِدِّیأَمَّن لَّا  یُتَّبَعَالْحَقِّ أَحَقُّ أَن  یإِلَ یَهْدِیفَمَن : أَیفةشر یةآ 1.1

 تَحْکُمُونَ

«6»تَحْکُمُونَ.کَیْفَلَکُمْافَمیُهْدیأَنْاإِلّیَهِدِّیأَمَّنْالیُتَّبَعَالْحَقِّأَحَقُّأَنْیإِلَیَهْدِیفَمَنْأَ
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استیافتهنیتکههدایآنکسیاشود،یرویپینکهسزاوارتراستبهاکند،یحقّمیبهسویتکههدایکسآیا»

 «!کنید؟یبارهچگونهحکممینودرایدبشود؟!چهدرنظرداریتهداینکهمگرا

تواندیمیآنکسینکهبروجوبإطاعتازإماممعصوم،واکندیاستکهداللتمیاتیازآیگردیکییهآاین

وبالذّاتدرم ویّمقامعصمتبوده،علمش،علمحضوریمردمحکمکندوواجباإلطاعهاستکهدارایانأوّلًا

.باشدیاوعلوماکتسابعلومینکهباشد،وقلبشبهحضرتحقّمتّصلشدهباشد؛نهایّإله

.یهفقیتإماماست؛نهوالیتمبارکهاستداللبروالیۀآینمادراشاهد

ازحقّیدازحقّاست.إنسانبایّتبرلزومتبعیّمبنینجا،قرآندرایاتاستکه:احتجاجآینگونهاستداللبدتقریب

 ویّتواقعینکند؛حقّ،عیّتتبع
______________________________

یونس:6۳ۀ،ازسور95یۀآیلذ (1)

 5۱،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

ویّهندارد؛وبرأساساعتباراتوأوهاموامورسرابیّتاست.درمقابلباطل،کهأصالتوواقعیقتوحقأصالت

است،زینالسّالمعیهمأئمّهعلیآنچهمتنواقعاست.وعلومحضوریعنیبناشدهاست.حقّ،یالیّهخویّهوهم یراحقّ

بخالفعلوم ندارد؛ وکندیکهإنسانازخارجکسبمیباطلدرآنراه واحتمالخطا کهمَشوببهباطلاست،

.رودیاشتباهدرآنم

إنسانبافرمایدیمبارکهخداوندمیۀآیندرافلذا وحقیازآنکسید: است،وأبداًیقتکهقلبشمتّصلبهحقّ

یشوجهقلبشبهباطلگرایچدرآندخالتندارد،وخالصهبههیّهوأهواءنفسانیّهازبطالنوآراءشخصیاشائبه

.کندیّتندارد،تبع

حقّ؛چونیّتأساساست:استداللِبرلزومتبعینبراآمدهیفهشرۀسورینمبارکاتکهدرایاتِآیناستداللِابنای

.«کندیحقّداللتمیبگوخدابهسو»لِلْحَقِّ.یَهْدِی:قُلِاللَهُفرمایدیخدام

ینایانازمیابگوآ»الْحَقِّ،یإِلَیَهْدِیمَنْائِکُمْجمله:قُلْهَلْمِنْشُرَکینکهخداوندمتعالبهمُفادقبلازاینازاپس

برایکانیشر شما دادیکه قرار سویکید،خدا به بتواند داللتکند؟!ینفرهستکه حقّ إنکار« استفهامِ ازیبا

کنند،بالفاصلهیتإنسانرابهحقّهداتوانندیاند،نمخداقراردادهیکهآنهابرایشرکائینکهمشرکانإقرارگرفتبها

اللّ سؤالدادهشده،درانتظارِینفوراًجوابایداستکهبایاستمقام،مقامیهیلْحَقِّ.وبدلِیَهْدِیهُجوابفرمود:قُلِ

بدیپاسخگوئ فوراً لذا نگرفت؛ صورتینمخاطبقرار فرمود: هدا»پاسخ استکه فقطخداوند حقّیتبگو به

.یُهْدیأَنْاإِلّیَهِدِّیأَمَّنْالتَّبَعَیُالْحَقِّأَحَقُّأَنْیإِلَیَهْدِی:أَفَمَنْفرمایدیسپسم.«نمایدیم

الْحَقِّویإِلَیَهْدِیقَوْلِهِ:أَفَمَنْینقراردادهبیامعادلهیکمتابعتازحقّ،خداوندیمبناینکهبرابینیمیمینجاادر

.یُهْدیأَنْاإِلّیَهِدِّیقَوْلِهِ:أَمَّنْال

 وإثباتینفیناستفهامبیوستهپیراز-دوطرفداشتهباشدیدبااستفهام
 55،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

ا-است یکینجادر فَمَنْ أَ استوطرفدیإِلَیَهْدِیطرفاستفهام، الیگرش،الْحَقِّ .یُهْدیأَنْاإِلّیَهِدِّیأَمَّنْ

ینبنابرا فَمَنْ أَ یإِلَیَهْدِیفرمودهاست: أَنْ أَحَقُّ الیُتَّبَعَالْحَقِّ میُهْدیأَنْاإِلّیَهِدِّیأَمَّنْ وما بابازیَهِدِّیهکدانیمی.
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را«هاء»ویم،إدغامکن«دال»رادر«دال»و«دال»راقلبِبه«تاء»چونجائزاستکه؛بودهیَهتَدِیافتعالاستوأصلش

بده کسره مناسبت، یم؛به یَهِدِّیشودمییَهتَدِیآنگاه پسلَا یعنییَهِدِّی. ایَهْتَدِیلَا در ابینیمیمینصورت. دوینکه

افطر در نمینمعادله درستدر معادلآیدیاستفهام، چون چرا؟ بایحهصحۀ. مثلًاینفینبیدحتماً إثباتباشد. و

یناست؟ایکاطاقشتاریاآمدیدگفت:زتوانیمیااآوإثباتاست.أمّینفیناستفهامبیامد؟نیاآمدید:زگوئیمیم

:گوئیمیمثلًامیایامد؟نیاآمدیدزیمبگوئیدباشد،بایدزءیعِدْلِمَجِتواندینمید،بودنِاطاقزیک.تاریستنیحصح

.وإثباتاستینفیناستفهامبیشههمی؟نگفتیایمطلبرابهعَمروگفتینا

یاکندیمیت(هدایَهْدِیأوْلَایَهْدِی)یَهْدِی،أمَّنلَّایُتَّبَعَالْحَقِّأحَقُّأنیإلَیَهْدِیبود:أفَمَنینایهاگرآینجادراو

اینفکند،ینمیتهدا ولینوإثباتبود، آیگریمعادلهبنحودیفهشریۀآیندرایکنإشکالنداشت. آنیااست:

مهبیتکههدایکس )یهتدیفعلکرداوراخدایت:هدایعنیاست؛هَدَاهاللَه؛یفعلمتعدّیَهْدِی،ی،هَدَ-کندیحقّ

نشدهاستمگریتکههدایآنکسیاسزاوارتراستکهإنسانازاومتابعتکند-الزمویهدیفعلمتعدیاست.(

.یستنکند،یمیتهداینشدهاست،عِدْلِبرایتهدابشود؟!یتهداینکها

.جملهمقدّرباشدیکدرستاستکهدرهرطرف،یمعادلهدرصورتین:ایمبگوئیدصورتبانیادر

یدآمدنِزیبودناطاق،عِدْلبرایکاست؟تاریکاطاقشتاریاآمدیدزیا:آکنمیکهمنازشماسؤالمینامثل

 یووقتکند،یاطاقشراروشنمآیدیمیدکه:هروقتزایمیافتهدریّهخارجۀأمّاچونبهمالزمیست؛دراستفهامن
 51،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

دریم،کنیانکههردوجزءهردومالزمهرابینبهعوضاینجااست،آنوقتدرایکاطاقشتاریامدهکهنهم

.یمجزءراحذفکردیکمعادله،ینرا؛وازطرفیگریطرف،دیکودریم،کردیانرابیکیطرفیک

یدزیا:آگوئیمیاست؟میکواطاقشتاریامدنیاآمدواطاقشروشناست،یدزیا:آیمکهبگوئینایبهجایعنی

.یمداریادنوعاستعمالهمزیناست؟وازایکاطاقشتاریاآمد

براتواندینمیُهْدَی(إِلّآأَنتَدِییَهْ)لَایَهِدِّی:لَاینکهاست.بهعلّتایلقبینازایزموردبحثمانآیۀ أَفَمَنیعِدلِ

درطرفیگریدرطرفإثباتودیکیدوجمله:یرمُعادلهباشد،مگربهتقدینایعدلبراینکهبشود،تااواقعیَهْدِی

 ینف

 یْرِهِبِغَیُهْدَیإلَّاأنیَهْتَدِیالْحَقِّوَلَایإلَیَهِدِّیأمَّنْلَایُتَّبَعَ،بِنَفْسِهِأحَقُّأنْیَهْتَدِیالْحَقِّوَیإلَیَهْدِیفَمَنْأ

الْحَقِّوَلَایإلَیَهْدِیأمَّنلَّایُتَّبَعَبِنَفْسِهِأحَقُّأنیَهْتَدِیالْحَقِّوَیإلَیَهْدِی:أفَمَنآیدیصورتدرمینمعادلهبهاپس

.یُهْدَیإلَّاأنْیَهْتَدِی

هدایآنکسآیا» میتکه حقّ هداکندیبه بنفسه پیافتهیتو سزاوارتراستکه یرویاست، آنکهیاشود،

 «کند؟یتاوراهدایر،غینکهمگرایابدینمیتحقّوهدایبسوکندینمیتهدا

یتاوازمردم،کهاوراهدایرنشودمگربهغیتهدایعنیاست؛یُهْدیأَنْاإِلّیَهِدِّیدرآنطرفِمعادلهأَمَّنْالچون

است،یَهْتَدِیطرفمعادلهینباشد،پسدرایریّهغیتشهدایعنیکند، ویمباشد؛بدونتعلیّهذاتیتشهدایعنیبِنَفْسِهِ

.یگرددأفرایتِتعلّموهدا
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بهیَهتَدِی،ویْرنباشد؛بِالْغَیُهْدَیباشد؛یّذاتیتشهدایدباکند،یمیتکههدای:آنکسیدبگوخواهدیمیهآپس

بلکهیستعلّمومکتبوخواندنوتدر کسانیّهمانعلمحضورینباشد؛کهابِنَفْسِهِیَهْتَدِینباشد؛ کهعلمیاست.

.یّهإلهیتاندبههداهیافتیتبنفسههداینهادارند،ایحضور

 دردهیم؛یترازوقرارمینرامثلشاهیُتَّبَعَ:أَحَقُّأَنۀماجملبنابراین،
 5۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

أفَمَنگوئیمیطرفمعادلهماین یإلَیَهْدِی: وَ یَهْتَدِیالْحَقِّ أنْ نباشد؛بلکهخودشیربغیتشهدایعنییُهْدیبِدُونِ

!کند؟یرویسزاوارتراستکهإنسانازاوپیُتَّبَعَ،فردأحَقُّأنینایّ؛ذاتیتاستبههدایافتهیتهدا

ولَایإلَیَهْدِی:أمَّنلَّاگوئیمیآنطرفمعادلههممدر یَهِدِّیالْحَقِّ بهحقّیتکههدایآنکسیایُهْدَی؛إلَّاأنْ

یْرِ؟بِالْغَیَتُهُ:کَانَتْهِدَایعنییر،غۀاستمگربواسطیافتهنیتوخودشهداکند؛ینم

هرکسینستمعادلهایناۀنتیج یریّهغیتشکههدای: لَا یُمْکِنُباشد، اونمیإلَیَهْدِیَأنْ بهمتنحقّتواندیالْحَقِّ؛

هدایکند.آنکسانیتهدا بهحقّیتِکههدایباشد.وکسیّونفسیّذاتیتشانهدایدباکنند،یمیتکهبهمتنحقّ

.استیإلهویّذاتیتشهماناستکههداکند،یم

وبرایّتاستکهفعلیعلمحضوریهمانمعنیناو علمفعلیداکهپیهرکسیدارد، وخداوندیشود، است.

ی،معنیندرایهوزَلَلمصونداشتهاست.وظهورآیاخطایعکهبهاودادهاست،اوراازجمیّعلمحضوریناۀبواسط

است.واضحوروشنیارکهعرضشد،بسیدقتّینباا
 58،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

عصمتإمام)إماممعصومکهقائمبهاموریفقطبرایهآینکه:اشودیمیدهمطلبکهشرحدادهشدفهمینازاو

.(آمدهاستیدمردمقضاوتکندوحکمنمایندربیداستوبا

ازیکیهمانطورکهخودبندهدر-یهفقیتبروالیه،آینازأعالمبهایاستداللبعضکه:شودیمعلوممینجاازاو

إقامهشدهبودحضورداشتموشنیّامأ استداللیهفقیتبروالیفه،شریۀآینبااکهیدمکهنمازجمعهدربهشتزهرا

 .یستنیحصح-نمودند

ابِأَمْرِنیَهْدُونَأَئِمَّۀًاهُمْ:وَجَعَلْنیۀباآیه،مُفادِآاتّحاد

جَعَلْنفرمایدیقولخداوندمتعالاستکهمۀالمجموعبهمَثابیثمنحیهآیناو أَوْحَیْناوَابِأَمْرِنیَهْدُونَأَئِمَّۀًاهُمْ:وَ

.«۴»عابِدِینَلَناکانُواوَاۀِالزَّکإِیتاءَوَالصَّالۀِامَوَإِقیْراتِفِعْلَالْخَیْهِمْإِلَ

زکوۀرابهیتاءصَلوۀوإۀوإقامیراتبهأمرما،ومانفسفعلخکنندیمیتکههدایمقراردادیاآنهاراأئمّهما»

 «مابودندیازعبادتکنندگانبراینانوایمکردیآنهاوح

بهمایعنیا،بِأَمْرِنیَهْدُونَ ازعالمأمر،کهاختصاصِ أمرماکهدردستآنهاست؛وما م: احِدَۀٌوإِلّاأَمْرُناادارد)وَ

بِالْبَصَرِکَلَمْحٍ دردستداررشتۀ«9»( را هدایمقلبآنها را بهصراطمستقکنیمیمیتوآنها کهمردمرا وآنها یم.

 کهدرآنیّه،إِلهیقیّۀحقیّتهمانمشیعنیأمرماست.أمر،ۀبواسطکنند،یدعوتم
______________________________

:الطّارق81ۀ،ازسور6۱یۀآ (1)

یآء:االنب۴6ۀ،ازسور۳9یۀآ (2)
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:القمر5۱ۀ،ازسور5۳یۀآ (3)

 53،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.یستنخطائی

أَوْحَۀدرجملین،عالوهبراو الْخَیْهِمْإِلَیْنا:وَ الْخَیْهِمْإلَیْنَآ:أوْحَفرمایدینمیْراتِ،فِعْلَ افْعَلُوا یکارهاینکهایْرَاتِ،أنِ

؛یمکردینمازرابهآنهاوحیم؛کردیرامابهآنهاوحیراتبلکهنفسفعلِخید؛نمازکنۀإقامیایاورید،خوبرابجاب

.نمازوزکوۀاستیوجودشانمصداقبرایعنییم؛کردیزکوۀرابهآنهاوح

 حَقِّبِالْ اسِالنّ یْنَبَ فَاحْکُمْالْأَرْضِ  یفِ خَلِیفَةً جَعَلْناکَ إِنّا اوُدُد یا: یةآ 1.1

فَاحْکُمْیفِخَلِیفَۀًجَعَلْناکَإِنّااوُدُدیااست:یهآیناکندیمعصوممیتداللتبروالیاتیکهازآیگردیکی الْأَرْضِ

«۴».هِاللّیلِعَنْسَبِیُضِلَّکَفَالْهَویتَتَّبِعِالوَبِالْحَقِّاسِالنّیْنَبَ

ینوجانشیفهخلینداودماتورادرزمیا:»کندیالسّالمخطابمیهوآلهوعلیّنانبیبهحضرتداودعلخداوند

توراازراهی،کههَویرامکن؛زیرویپیمردمبهحقّوازهوینحکمکنب-کندیمیعتفر-ین.بنابرایمخودقرارداد

 دکنیتوراگموگمراهمدارد؛یخداکنارم

الَّذِیفۀ.خلینجانشیعنییفه،خل .« الْعُبُودِیهِتَجْتَمِعُفِیاهلل:هُوَ لِذَاتِهِجَلَّیَّۀِلِلصِّفَاتِالرُّبُوبِیَۀُبِتَمَامِهَاالْمُحَاذِیَّۀِالصِّفَاتُ

بایّت،ناستکه:بندهمتّصفشودبهصفاتعبودیایخدابودنبهتماممعنیفۀشأْنُهُبِتَمَامِهَا،وَلَاتَتَحَقَّقُإلَّابِالْعِصْمَۀِ.خل

 درمقابلصفاتیقی،تمامشؤونولوازمعبدحق
______________________________

:السّجدۀ9۴ۀ،ازسور۴9یۀآ (1)

:ص98ۀ،ازسور۴1یۀصدرآ (2)

 16،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

مِثْلِیحَتَّیأَطِعْنِیکهفرموده:عَبْدِ)ربوبی خالفت،باین.وایبتماممعنیّت(آنهمصفاتربوبیأومَثَلِی،أَجْعَلَکَ

مگربهعصمت.شودیمتحقّقنم-نبودهاستیدونَجهتیشده،وخالفتازجَهتیانکهبنحوإطالقب-یّتخصوصینا

یفۀالکلمهگفت.وإلّاخلیاهللبتماممعنیفۀخلتوانیالکلمه،اورامیمعنبتمامعصمتباشدیکهدارایآنکسیعنی

جهت جهتیعنیی؛دونجهتیاهللاستاز جهتیاز از و اینبنابرایَّت؛مزینقصاندارد، آثار و لوازم ینعصمتاز

.خالفتاست

مردمرامتفرّعنمودیانجوازحکممینجا،ا:خداوندکهدریماستکهبگوئینبهایفهشریۀآیناستداللدراتقریب

بَیفِخَلِیفَۀًجَعَلْناکَا:إِنّینزمیخداستدررویفۀحضرتداودخلینکهبرا فَاحْکُمْ بینحکمبِالْحَقِّ،اسِالنّیْنَالْأَرْضِ

.اهللبودناستیفۀبرخلیست؟مردممتفرّعبرچ

 اللّهُ أَراکَ بِما اسِالنّ بَیْنَ لِتَحْکُمَ بِالْحَقِّ ابَالْکِت إِلَیْکَ أَنْزَلْنا ا: إِنّیةآ 1.1

مبارکهاستکهخداوندیۀآینازإماممعصومنمود،ایّتبهآناستداللبرلزومتبعتوانیکهمیاتیازآیگردیکی

:فرمایدیوآلهوسلّممیهاهللعلیبهرسولأکرمصلّ
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تَکُنْالوَاللّهُأَراکَبِمااسِالنّبَیْنَلِتَحْکُمَبِالْحَقِّابَالْکِتإِلَیْکَاأَنْزَلْنإِنّا
 1۴،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

نازلکردیکهماقرآنرابسویبدرست«»6.»یماًخَصِلِلْخائِنِینَ مردمبهیاندرمیکهحکمکنینایبرایمتوبهحقّ

!باشینخائنیهعلینبلکهمُدافعازمؤمن«ومُدافِعآناننباش.ینلَهِخائنیم،صِآنچهکهخدابهتونشاندادهاست.وخَ

یدحقّوباطل.چوندرقرآنمجینازحقّ،وعدمفصلبیّتهممتوقّفاستبرانحصارِلزومتبعیهآینبهااستدالل

درید،اگرازحقّعدولکردیست،نیاحقّوباطلفاصلهیانم«۴»تُصْرَفُونَ.فَأَنّیالضَّاللُإِلَّاالْحَقِّبَعْدَذااآمدهاست:فَم

بیداپتواندیرانمی.إنسانجائایدتادهدامنباطلاف وباطلباشد.اگرأمرینکند،کهبرزخِ بودویحقّ بهحقّ متحقّقِ

.باطلوجودنداردحقّوینِصرفبود،آنحقاست؛واگرنبودباطلاست.برزخبیّتِواقع

ومتنِواقعوأصالت،یقتحقّوحقینِعیعنی.بهحقّیم:ماقرآنرابهحقّبرتونازلکردفرمایدیمینجادرایهآو

.بلکهیستنکند،دراونیقکهبامتنواقعتطبیومطالبیّهوآراءشخصیّهوأفکارنفسانیطانیّهازآراءشیاکهأبداًشائبه

ینکهایبرایم،تونازلکردیبود،آنرابسویقتومعارف،آنچهمتنواقعوحاقّحقینوأحکاموقوانینأخبارسابقاز

.اللَهُیکَبِمَآأَرَیمردمحکمکنیاندرم

یتنزولقرآندادهاستوآنرؤیقتحقّوحقیناستکهبرأساسایتیکهخداوندبهتوداده،رؤیتیآنرؤپس

واگربهحقّکنی،حکماللّهُأَراکَابِمینکهتاایماست.چونقرآنرامابهحقّنازلکردیووجدانیمحضورتو،عل

.ومَشُوبِبهباطلبودیشخصیترؤد،نبویخدائیتتو،رؤیتآنرؤکردیم،ینازلنم

نازلکردبنابراین بهحقّ کهقرآنرا دینایبرایم،ما یداستکه: ومتّصلبهغوفکرتو، وأصالتویبحقّ

 متفرّعین.واکنیحکماللّهُأَراکَامردمبِمیاناست(،کهدرمیوعلموجدانیعلمحضوریِمعنینباشد)وایقتحق
______________________________

:النّسآء۱ۀ،ازسور6۳5یۀآ (1)

یونس:6۳ۀ،ازسور9۴یۀآیلذ (2)

 19،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

یأسرارالهوتیاست،ومُتلقِّیإلهیوحیکهواعِیغمبر،برنزولقرآنبهحقّ.پسنزولقرآنبهحقّبرقلبپاست

هُوَیست؟کهمعلولشبراومترتّببشود.معلولشچینحضرتپروردگاراست،علّتاستبرایِوملکوتیوجبروت

همانکهاللّهُأَراکَامردمبِمیانتاآنکهتودرمیم،النَّاسِبِمَاأرَاهُاللَهُوَهُوَالْحق.ماقرآنرابهحقّنازلکردیْنَالْحُکْمُبَ

.کنیحکماست،حقّ

مُنْذِینَمُبَشِّرِالنَّبِیِّینَاللّهُفَبَعَثَواحِدَۀًأُمَّۀًالنّاسُانَاست:کینقرآنایاتازآیگردیکی الْکِتینَرِوَ مَعَهُمُ أَنْزَلَ ابَوَ

«6.»یهِاخْتَلَفُوافِفِیمَااسِالنّیْنَبَلِیَحْکُمَبِالْحَقِّ

بسیکمردم،» اختالفیطامّتواحدبودند، بهیوساده، مُتَشَأّنِ مُتشتِّتو متفرّقو آنها آدابورسوم نداشتند،

مختلفنبود،ودر بساطتوسادگیکشؤُونِ ایغمبران.خداوندپکردندیمیزندگیعالمِ مبعوثفرمود،تا ینکهرا

مردم،درآنچهکهباهماختالفیانکتابدرمینکهنازلفرمود،تااحقّبشارتدهندوبترسانند؛وباآنهاکتابرابه

 «.دارند،حکمکند
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رایبیتقرینبهحقّ.وعیاء،متفرّعاستبرنزولکتاببرأنبیها،مردمدرمسائلمُختَلَفٌفینهم،حکمبیهآینادر

درمشودیاستفادهمیبهمباهمانتقرینجاسابقعرضشد،درایۀکهدرآ بهیدمردمبایانکهحکمبهحقّ مترتّبِ

.یاءبرأنب،حقّباشد؛وآن،نزولِکتاباستبهحقّ

أَنْزَلْنیهآینایاتازآیگردیکی فَاحْکُمْیْهِعَلَمُهَیْمِناًوَابِمِنَالْکِتیَدَیْهِبَیْنَلِمامُصَدِّقاًبِالْحَقِّابَالْکِتإِلَیْکَااست:وَ

«۴».الْحَقِّمِنَجاءَکَعَمّاأَهْواءَهُمْتَتَّبِعْالوَاللّهُأَنْزَلَابِمیْنَهُمْبَ

ینسابقیکنندهاستآنچهراکهدربرابراوستازکتابهایققرآنتصدینایم؛توقرآنرابهحقّنازلکردیبسوما

 یرهماوغیل،)تورات،إنج
______________________________

:البقرۀ۴ۀ،ازسور۴69یۀصدرآ (.(1)

:المآئدۀ5ۀ،ازسور۱8یۀصدرآ (2)

 1۱،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

کهصفتشیقرآنینایم،قرآنرامابهتونازلکردینآنهادارد.اۀوإحاطهبرهمیطرهوعالوه،س«یْهِعَلَیْمِناًمُهَوَ»

سابقینا کُتبِ شده،ومصدّقِ بهحقّ تواسیطِرومُسَیمنآنهامُهۀاستوبرهمینومرسلیاءازأنبینِاستکهنزولِ

بَ فَاحْکُمْ دارد، بِمیْتسلّط تفر-بنابرایناللّهُ،أَنْزَلَانَهُمْ فاء م-کندیمیعبا بِمیاندر آنچهأساسبر)اللّهُأَنْزَلَامردم،

!نکنمتابعتآنهاأهواءازوأَهْواءَهُمْ؛تَتَّبِعْفروفرستادهاست(حکمکن،وَالخداوند

یچکدامدارد.لذاهیّتیأصالتوواقعینهاایراازفکرآنها؛زیازکالموسخنآنان،وحتّ:ازأقوالآنهاویدگونمی

یمحتویچوپوچکههیأفکارتوخالیعنی:ازأهواءآنانمتابعتنکن.أهواء،فرمایدیرانفرمود.بلکهمیراتتعبینازا

.ندارد

أفکارآنها،أهواءوپوچوباطلاست.قرآنیعنیدهاست.لفظاستفادهشینازایدقرآنمجیاتازآیاریدربسو

برتونازلشدهاست،با حقّ،ینکهآنحکماستبهحقّ،والبتّهای،حکمکناللّهُأَنْزَلَاآنها،بِمیاندرمیدکهبهحقّ

بَفرمایدیفاصلهمیگفتارباکمایندنبالو.اءَهُمْأَهْوتَتَّبِعْمتحِّقشدهاست؛وَال تَتَّبِعْالوَاللّهُأَنْزَلَابِمیْنَهُمْ:وَأَنِاحْکُمْ

«6»إِلَیْکَاللّهُأَنْزَلَاعَنْبَعْضِمیَفْتِنُوکَأَنْاحْذَرْهُمْوَأَهْواءَهُمْ

عَنْبَعْضِیَفْتِنُوکَآنهامتابعتنکن،وَاحْذَرْهُمْأَنْخیاالتوأهواءازواللّهُأَنْزَلَاآنهابِمیانحکمکندرمینکهاو

میندازندتورابهفتنهوفَسادبینکهوبترسوبرحذرباش،ازاإِلَیْکَ؛اللّهُأَنْزَلَام وتورابرإِلَیْکَ،اللّهُأَنْزَلَاازبَعْضِ

ویّهازآراءشخصیمختصرۀکهبهاندازیکنیومباداکارازأهواءآنهادرتورخنهبکند.یکناربدارند؛ومقدارکم

ندارد،وآنچهراکهخداوندبهتونازلیأصالتیطانی،أهواءآنهادرتونفوذکند،چراکهآنأهواء،باطلاستوش

 قتاستیحقّوحقینکرده،ع
______________________________

:المآئدۀ5ۀ،ازسور۱3یۀصدرآ .(1)

 15،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

کهحکمبِمَآأَنزَلَاللَهُرایرالزوممتابعتِازإماممعصومکَمَاسَبَقاست.چرا؟زیهم،برایهآیناستداللِبهاتقریب

کندیمتفرّعم بِالْحَقّ. الکِتَابِ برتونازلکردیعنیبرنُزُولِ بهحقّ یاندرمیدأساستوباینبرایم،چونما،کتابرا

.مردمنداردیاناوحقِّحکمدرمیست،کهمتحقّقِبهحقّنیکسآن.ویمردمحکمکن
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 یْنَهُمْشَجَرَ بَ یمافِ یُحَکِّمُوکَ یحَتّ یُؤْمِنُونَ ال رَبِّکَ وَ : فَالیةآ 1.1

یَجِدُواثُمَّالیْنَهُمْشَجَرَبَیمافِیُحَکِّمُوکَیحَتّیُؤْمِنُونَالرَبِّکَوَاست:فَالیهآینمبارکاتقرآنایاتازآیگردیکی

مِمّیفِ حَرَجاً قَضَیْتَاأَنْفُسِهِمْ مگرآنآورند،مینیمانمردمإینمحمّد!ایقسمبهپروردگارتوا«6»یماًتَسْلِیُسَلِّمُواوَ

حَکَمقراردهندونزدتوآمدهوافتد،یآناناتّفاقمینکهبیکهدرمرافعاتومشاجراتومخاصماتیزمان تورا

یانتوراحَکَمقراردادند،وتودرمینکهآنگاهبعدازایم،ماقبولداریرسولاهلل،آنچهتوبرماحکمکنیا:یندبگو

أبداًاشینهاوست،درسیهکهحکمعلیآنکس-خواهدبودیگریدیهوعلیکی،وطبعاًحکم،لَهِ-یآنهاحُکمکرد

یتوباشندبتماممعنیمتسلینهاایمًا،تَسْلِیُسَلِّمُوامناست؟وَیهحکمشعلیامبر:چراپیدنباشد،ونگویوحَرَجیگرفتگ

.باشدیکسانیکنماوحکیهعلیاکهاگرلَهِاو،یالکلمه.همانندکس

ایمانإاین در و مطلبهمآوردهیمانإینهاصورتایناست، هم حقّاً و پینطوراند؛ چون قلبش،یغمبراست.

حکمشودیخدامیامانندخداوند.آیناًحکمبهباطلکند؟!عشودیاست؛مگرمیّتواقعینحقّاست،عینوجودش،ع

ا با موجودات،وجودشانعلمحضور؟اطّالعداردیعبرتمامعلومووقاینکهبهباطلکند، است،وعلمپروردگاریِ!

.پروردگار،نفسموجوداتاستیِحضوریِفعل

ازیبودکهخواستندمقدارخمسآنراقسمتکنند،بهبعضینوآلهوسلَّمدرغنائمحُنیهاهللعلیأکرمصلَّپیغمبر

 کهتازهمسلمانشدهینمشرک
______________________________

:النّسآء۱ۀ،ازسور15یۀآ (1)

 11،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

یادیزهاییّهسهمبودند یکیدادند، درایاازأصحابآمدوگفت: خواهییکهمیمیتقسینرسولاهلل،اعْدِلْ!

پیبکن وَیغمبرعدالتکن! یْحَکَفرمودند: فَمَنْ أَعْدِلْ لَمْ إنْ وایَعْدِلُ؟! یبرتو!اگرمنعدالتنکنمپسچهکسی!

!کند؟یلتمعدا

عدالتنکردهاست.ابنیموآلهوسلَّم(درتقسیهاهللعلیبودکهگفتند:محمّد)صلّیمهاتقسینازهمیکیدرباز

:فالنشخصیموبگویغمبرتابرومدرنزدپکنمیوگفت:قسمبهخدا،مناآلنحرکتمیدمطلبراشنینمسعودا

وآمدنزدپینشماچنۀدربار فیغمبرگفت. پینشخصچنالنوگفت: وناراحتویبشدّتعصبانیامبرگفتهاست.

ودرمقابلکالمقومکشیدیمهایّتأذینازایخداچهکنم؟!قسمبهخدابرادرمموسیبرافروختهشدند؛وفرمودند:ا

!کند؟یعدالتمیاگرمنعدالتنکنمپسچهکسکرد،یخودصبرم

صدیغمبردکهحکمپآنشخصدوستدارحال باشد، او ایالَهِ از ولینهزارشتر بدهند، او یغمبرپیغنائمبه

یمهمهتقسینبیکسانیدکهبای)البتّهنهآنمقدارکندیکهخوددرنظرداردقسمتمیمصلحتیوازرودهد،ینم

رسدیصورتکهبهمردمنمینست(،دراایغمبرباپاختیارشخمسازغنائماستویّۀکهسهمیبشود،بلکهآنمقدار

.شوندیناراحتم
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وتوراینددرتماممرافعاتومشاجراتخودنزدتوآینکهمگرارسند،ینمیمانإیقتوبهحقآورندینمیمانإاینها

خاطر،بدونینۀآنهاباکمالآرامشدلوسکی،آنانحکمکردیانکهدرمیتورا؛وهنگامیرحَکَمقراربدهند،نهغ

.مؤمنهستندینهاتومراجعتکنند.آنوقتازدازنیشان،هاینهدرسیدغدغهوگرفتگیچه

مرکزحکمقراردادهکههمیغمبرنفسپی،خداوندتبارکوتعالینجاادر باۀرا بگردند؛یغمبربهدورپیدمردم

 یدمحورمشاجراتومخاصماتشانبا
 1۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

واجبویشانمعصوم،مرکزحکماست؛وبرمردماتّباعِازایغمبرِنباشد.پسپیندربیگرفتگیچباشد؛وهپیغمبر

أعمّازکند؛یصادرمیغمبرکهپیوأحکامیوجوبإطاعتمردمازأوامرونواه:»یتوالیاستمعنینالزماست؛وا

.«کندیخودصادرمیأوامروالئۀمردمبواسطیانرکهدرمیگاموردیاتومشاجراتباشد،درمخاصماینکها

کرده،ومُتخلّقبهیتجلّیآنحضرتاستکهدرآننفس،نورإلهیّۀنفسیّتمنشعبازنورانیغمبر،وحکمپقضاء

گذشتهوبهیّتقلبشازجزئیغمبراست.پیدهگردیّهشدهومتحقّقبهعلومکلّیأسماءوصفاتخداوندسبحانهوتعال

.ستشدهایّهومتحقّقبهعلومکلّیوسته،پیّتکلّ

 هِبِإِذْنِ اللّ لِیُطاعَ ارَسُولٍ إِلّ مِنْ أَرْسَلْنا ا: وَ میةآ 1.1

هموجوبإطاعترااستفادهیهآهمینازکه)هِبِإِذْنِاللّلِیُطاعَإِلّارَسُولٍمِنْأَرْسَلْناااست:وَمینایهآینقبلازاآیۀ

مگریمرانفرستادیغمبریپیچماه»دارد،وبرمردمواجباستازاوإطاعتکنند.(یتوالیغمبریکه:هرپکنیمیم

ظَلَمُواأَنْفُسَهُمْج«متَّبَعباشدبهإذنخدا.واومُطاعینکها إِذْ أَنَّهُمْ لَوْ لَوَجَدُواالرَّسُولُلَهُمُاسْتَغْفَرَوَاللّهَفَاسْتَغْفَرُوااؤُکَوَ

.«6»رَحِیماًتَوّاباًاللّهَ

همیغمبرازمابگذر!وپیا:خدایندوبگویندنزدتوآشوند،یمرتکبمیوگناهیمردم،جُرمینکهایوقتاگر»

.آمرزدیوندآنهارامخدایعنی.«یابندیمیممردمخداراتوّابورحیناینهآنانطلببخششکند؛هرآیبرا

کنند،یمراجعهنمیغمبرأصلًابهپیستند،نیماًتَسْلِیُسَلِّمُواروند،یبارنمیروزکنندیکرد؟!مردمگوشنمیدچهباأمّا

.راهمدرقلوبخوداحساسنکنندیحرجیچاوراحَکَمقراردهند؛وهینکهبهایْفَکَ

«۴»مِنْهُمْقَلِیلٌإِلّافَعَلُوهُامیارِکُمْأَنِاقْتُلُواأَنْفُسَکُمْأَوِاخْرُجُوامِنْدِعَلَیْهِمْکَتَبْناالَوْأَنّ:وَفرمایدیمیهآینازابعد
______________________________

:النّسآء۱ۀ،ازسور1۱یۀآ (1)

:النّسآء۱ۀ،ازسور11یۀصدرآ (2)

 18،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

یائیدبیرونهابازخانهید،کنیارجالءوطناختیاید،کهخودتانرابکشکردیمیواجبمونوشتیمیمینهامابرااگر»

 «.یمگرأفرادنادرداد،یانجامنمیچکسمِنْهُمْ.هقَلِیلٌإِلّافَعَلُوهُامید،کنیزندگیگردیدرجایدوبرو

انجامشودیاگرآنچهراکهبهآنهاأمرم«»6»یتاًلَهُمْوَأَشَدَّتَثْبِخَیْراًانَبِهِلَکیُوعَظُونَاکه:وَلَوْأَنَّهُمْفَعَلُوامیحالدر

وآنهاراکند،یرادرصِراط،ثابتمیشانداردوقدمهایاریبسۀآنهافائدیاست،وبراتریدهآنانپسندیبدهند،برا

 «.نمایدیمُحکمواستوارم
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لَآتَوَ لَدُنّیْناهُمْإِذاً لَهَدَ.«کنیمیمیتعنایمماازنزدخودبهآنهاأجرعظ«»۴»عَظِیماًأَجْراًامِنْ مُسْتَقِیماًاطاًصِریْناهُمْوَ

.«کنیمیمیتآنهاراهدایم،ومادرصراطمستق«»9»

 با آن خواهد شد تیّمع یت،از وال یّتأثر تبع 1.1

فرمایدیمسپس مَنْ وَ اللّینَالَّذِمَعَفَأُولئِکَالرَّسُولَوَهَاللّیُطِعِ: النَّبِعَلَیْهِمْهُأَنْعَمَ الصِّدِّیِّینَمِنَ الشُّهَدیقِینَوَ وَاءِوَ

«۱»رَفِیقاًئِکَوَحَسُنَأُولالصّالِحِینَ

إطاعتکند)و» رسول و خدا از سنّتپیعنیهرکسکه قرآنو ایغمبراز معین( یّتأفراد یکییعنیدارند،

هستندوینهارفقاءآنها،ایعنیاست.یدهکهخداوندبرآنهانعمتبخشینوشهداءوصالحیقینوصدّیّینبانَبِشوندیم

 «!إنسانهستندیبرایچهخوبرفقائ

اللّالْفَضْلُذلِکَ وبهبه!خداوندچقدریدهاستکهازطرفپروردگاررسیفضلینا«»5»عَلِیماًهِبِاللّکَفیوَهِمِنَ

رساندیمیآنهارابهجائیغمبر،پیتکنند،درأثروالیّتتبعیغمبرکهازپیکهأفراد«ودانابهحقائقاموراست!یمعل

ینازهمیرویلزومپیزونیت،والۀاستفادیهآینازاتوانیاست.لذامیتخود،والین.واکنندمییداپیّتکهبااومع

 یّتمعیغمبرکهباپیأفراد
______________________________

:النّسآء۱ۀ،ازسور11یۀآیلذ (1)

:النّسآء۱ۀ،ازسور1۳یۀآ (2)

:النّسآء۱ۀ،ازسور18یۀآ (3)

:النّسآء۱ۀ،ازسور13یۀآ (4)

:النّسآء۱ۀ،ازسور۳۳یۀآ (5)

 13،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.نمودکنند،یمپیدا

میستایهمُفادهمانآیه،آینامُفاد نماز الصِّرخوانیمیکههرروزدر اهْدِنَا أَنْعَمْتَالَّذِینَاطَ*صِرالْمُسْتَقِیمَاطَ:

.«6»الِّینَوَلَاالضّیْهِمْالْمَغْضُوبِعَلَیْرِغَیْهِمْعَلَ

ینجادرا«یکهبهآنهانعمتدادیکداماست؟صراطآنکسانیمصراطالمستق-کنیتهدایمرادرراهمستقما»

یّینبانَبِکنندیمیداپیّتمعینهاوا.«کنیمیداخلمیمرادرصراطمستقینهاوا»مُسْتَقِیماًاطاًصِریْناهُمْ:وَلَهَدَفرمایدیهمم

ویکهدرآنجاجدائیّهإلهیتوهمهدرمعدنوالشوندیومتّحدمیکپارچهوخالصهین؛صالحووشُهَداءیقینوصدّ

 شوندمیواردآنجادرهمهالْحَقِّ،هِلِلّالْوَالیَۀُالِکَوهُنیستنیْزیمَ

 مُحَمَّدٍوَءَالِمَحَمَّدیاللَهُمَّصَلِّعَلَ .
______________________________

:الفاتحۀ6ۀازسور۳و1یۀآ (1)

۳9،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت
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 امام معصوم دارند یتکه داللت بر وال یاتیو بعض روا یاتآ یهم: بقسودرس  3

 اشاره 1.1

مِنْأَمْرِهِمْیَرَۀُلَهُمُالْخِیَکُونَأَنْأَمْراًرَسُولُهُوَهُاللّقَضَیإِذامُؤْمِنَۀٍالوَلِمُؤْمِنٍکانَا:وَمیفۀشرآیۀ

ینوآلهوسلَّماستداللکردایهاهللعلیرسولاهللصلَّیتوالیبراتوانیکهمیدمبارکاتقرآنمجیاتازآیکی

:مبارکهاستیۀآ

الْخِیَکُونَأَنْأَمْراًرَسُولُهُوَهُاللّقَضَیإِذامُؤْمِنَۀٍالوَلِمُؤْمِنٍکانَاموَ یَرَۀُلَهُمُ مَنْ وَ أَمْرِهِمْ فَقَدْرَسُولَهُوَهَاللّیَعْصِمِنْ

.«6»مُبِیناًضَاللًاضَلَّ

راحکمکنند،آنهایخداورسولخدا،أمریکهوقتیستنیاستحقاقوشأنینچنیامؤمنومؤمنهیچهبرای»

وکسیاریودشاندرآنأمراختخیبرا بکندبهگمراهیانکهعصیداشتهباشند؛ را ورسولخدا آشکارویِخدا

 «.فرورفتهوگمشدهاستیضاللتروشن

مردمؤمنوزنیچهیعنی.کنندیعموممۀبودهوإفادینفیاقدرسنکرۀمؤمنه،ومؤمنمُؤْمِنَۀٍ؛الوَلِمُؤْمِنٍکانَاموَ

مؤمنهبراوصادقباشد،یاکهعنوانمؤمنیهرکسیامت،تاروزقیشانچهدرزمانرسولخداوچهپسازای،امؤمنه

یاوأمرۀکهخداورسولشدرباریباشد،زمانخواهدیهرکهمید،سفیاباشدیاهاعجم،سیبدوناستثناء،عربباشد

 راحکمکنند
______________________________

:االحزاب99ۀ،ازسور91یۀ،آ(1)

 ۳۱،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

بگۀدربارتصمیمی تصمیاإرادهیرند،او آن إرادیمبکنند، خودۀو از آنها و است؛ رسولشمقدّم و پروردگار

.ندارندیاریاخت

است،أعمّازمسائلویاست.وحکمرسولخدا،أحکاممجیدقرآنوکتابحکمِخدا،حکم:رَسُولُهُوَهُاللّقَضَی

همدرذی)أمرونهیّهاموروِالئیابدستآنحضرتاست(یعش)کهتشریّهمواردجزئ وَهَاللّیعُوا:أَطِیۀآیل(.وسابقاً

ذکرشدکأَطِیعُوا بهمعنهالرَّسُولَ*، کهدرخصوصقرآنآمدهاستیإطاعتازقرآنوأحکامیإطاعتازخدا

.است

یتخلّفکند.خواهآنحکمبهصورتکلّتواندینمیازطرفپروردگارآمد،کسیازآنکهدرقرآنحکمپس

.باشدیخاصّۀمسألۀدربارینکهایابوده،

:نازلشدیهالساّلمبخصوصهاآیهعلینالمؤمنیرأمیتوالۀدربارمثلًا

.استیحکمشخصاین«6»رِسالَتَهُبَلَّغْتَامِنْرَبِّکَوَإِنْلَمْتَفْعَلْفَمإِلَیْکَأُنْزِلَاالرَّسُولُبَلِّغْمیُّهَاأَیا

(بکنند،آنهایامؤمنومؤمنهۀدرباریی)أمرونهیکهخداورسولاو،حکمی.زمانیاستدرأحکامکلّهمچنین

خداورسولۀوإرادیّتخداورسولخداقراربدهند،ومشیارخودشانرادرتحتاختیاراختیدبایعنیندارند.یاراخت
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خودیارخداورسولشرابراختیارخداورسولخداباشند.واختیاراختیطرۀاو،برآنهاحکومتکندودرتحتس

.استینیوضاللتمباست؛وتمرّدشگناهبزرگیاتیأمرواجبوالزموحیکینمقدّمبدارند.وا

کهرسولاییّهدرمواردجزئیابراوحکمکرده،مجیدقرآندرخداآنچهدرکسهرورَسُولَهُ؛وَهَاللّیَعْصِمَنْوَ

 آنچهکهیراآشکارفرورفتهاست.زی:درگمراهمُبِیناًلًافَقَدْضَلَّضَالید،بنمایانکندعصینهیاخدا،بهاوأمر
______________________________

یغرسالتاوراتبلی،کاررانکنینتوفرودآمدهإبالغکن!واگرایرسولما!آنچهکهازجانبپروردگارتبسویا»:المآئدۀ5ۀ،ازسور1۳یۀصدرآ (1)

«!یاننموده

 ۳5،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

خودشیراکهبرایزی.وهرکسآنچپسنددیخودمیاستکهبرایزیآنچکند،یمیارخوداختیبراإنسان

.یشتراوست؛نهبیتفکرودراۀدرحدودسعپسندد،یم

إنساندارند،وبرإنسانیرموجوداتأعمّازإنسانوغۀبرهمیّهحُضورۀوإحاطیّه،علمۀورسولخداکهإحاطخدا

وراهفسادوصالحبینند،یبَواطنإنسانرامتریقعمیتیودراتریبعجیرتیوبابصنگرند،یافقإدراکاتِاومیازباال

.کنندیآنهاازآنافقبرإنسانأمرمکنند،یمیتودرافهمندیهرکسرامهْلِکاتومُیاتومُنجدهند،یمیصراتشخ

استکهإنسانبهیباالترازآنمصلحتیلیخیلیخینبهسعادتونجاتمطلق.وارساندیأمرآنهاإنسانرامیقاًوتحق

.کندلدهدودنبایصخود،تشخیّۀخود،برأساسآراءوأهواشخصۀنظرکودکان

بهنظریدخوددارد.فرزندبایراستکهپدربرفرزندصغیتیمانندوالدرست أمرپدرومادرباشد.بچّه درتحتِ

!واگریکنینچنیدکهباکندیفلذابهاوأمرمپسندد؛ینمیّشولیکنولداند،یمخودصالحیخود،فالنکاررابرا

ناقصیتش.علماوأندکودراافتدیوبهمرضمبتالشدهوبههالکتمرود،یفرومیفرزندمخالفتکند،درگمراه

.پدراستیتازاوست،وإدراکاتاوباالتراست،لذااودرتحتوالیشتربیارپدربسیّاتاست،تجرب

یاست،وازافقیدارد،وعلمشعلمحضوریّإحاطۀچونجنبکند،یکهمیمنوال،رسولخداهمأوامرینهمبه

أفرادعامّ برهرمؤمنیّتعصمتدارد،درإدراکاتشمصوننگرد،یمردممۀباالترازافقِ واجبیاومؤمنهدارد؛لذا

.اندفرورفتهیقعمیاند،وبگمراهشدهیاند،نابودوفانرفتهینازبیایند،واگردرنیند؛استکهدرتحتأوامراودرآ

أَمْرًا»همچنین إِذ« أمرزمانی»استنکرهأَمْراًرَسُولُهُوَهُاللّقَضَیادر: ورسولخدا، درباریکهخدا اوحکمۀرا

 همبهمقدّماتحکمتینازا«کنند.
 ۳1،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

یاباشدیامورشخصیّ،والئیاباشدیعیّتشری،کلّیاباشدیباشد،جزئخواهدیأمرهرچهمشود؛یعمومماستفادۀ

.کندإنسانإطاعتیدچونوچرابایکهأمرخداورسولخداآمد،بیوقتی؛نوع

إطاعتخوددریۀآیندرایأعلیّعلخداوند با قراردادهیاقسیکودریزان،میکمبارکهإطاعترسولرا

.رَسُولُهُوَهُاللّقَضَیاآمدهاست:إِذیاقسیکاست.حکمخداورسولخدادر

است؛ویعالیاربسکند،یکهمیوقضاءوحکمشودیکهازرسولخداصادرمیکه:أحکامکندیداللتمیناو

قضاخدا،بلکهعیتال یّهقرآنوأحکامکلیاتاستکهقضاخدا،آینفقطفرقشدرایمقضاخداست.وگفتینتِلْوِ

.یستنیتفاوتیچوإلّاهست؛ایّهوأوامروالئیّهاست؛وقضارسولخدا،أحکامجزئ



یطهرانینیحس-درحکومتاسالمیهفقیتکتابوالیخالصه  

 

22 

 

یعنی«یَرَۀخِ»وَالْمُؤْمِنَات،ساقطاست.وآنهاینَمامّت،مِنَالْمُؤْمِنِازتمایارکهخداورسولخداأمرکنند،اختزمانی

اوندارند.حکمرسولخدا،حکمخداست،درإحکامۀدرمقابلإرادیادرمقابلخداورسولِاوندارند.إرادهیار،اخت

.ومِتَانتواستقامت

 أُمَّهاتُهُمْ اجُهُمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْو ینَبِالْمُؤْمِنِ یأَوْل یُّ: النَّبِیةآ 1.1

آیگردیکی میاتاز آن از که ایتوالۀاستفادتوانیمبارکاتقرآن نمود، النَّبِیهآینمعصوم یأَوْلیُّاست:

أَزْوینَبِالْمُؤْمِنِ وَ أَنْفُسِهِمْ فِبِأَوْلیبَعْضُهُمْالْأَرْحامِأُولُواوَأُمَّهاتُهُمْاجُهُمِنْ الْمُهالْمُؤْمِنِینَمِنَاللّهِابِکِتیبَعْضٍ اإِلّاجِرِینَوَ

«6»مَسْطُوراًابِالْکِتفِیذلِکَانَمَعْرُوفاًکیائِکُمْأَوْلِإِلیتَفْعَلُواأَنْ

.دارندینرابرمؤمنیّتأولوینإسالماستکهآنحضرتایغمبرپیُّالنَّبِ«الفوالم»ازمقصود

أَزْویشتربهخودشانبینمؤمنیتازوالین،بهمؤمنیغمبرپوالیت وَ أُمَّهاتُهُمْاجُهُاست. یهممادرهایغمبرپزنهای».

 ینوبرهم«هستند.ینمؤمن
______________________________

:االحزاب99ۀ،ازسور1یۀآ (1)

 ۳۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

ۀرسولاهلل،جنبیوِالئِۀچونجنب«6»أَبَوَاهَذِهِاالمَّۀیٌّ.ولذافرمود:أَنَاوَعَلِباشندیمینرسولأکرمپدرمؤمنأساس،

.همرسولاهللپدرباشدیامّتمیندوپدرِایِبلکهبهمعنیستامّتنینپدرومادرایِفعلاست.وأَبَوَاهَذِهِاالمَّۀ،بهمعن

.ینالمؤمنیرمأموه،است

الْأَرْحوَ فِأَوْلیبَعْضُهُمْامِأُولُوا دبعضیرَحِمْ،صاحبانو».*اللّهِابِکِتیبِبَعْضٍ بهبعضِ وینازمؤمن-یگرازآنها

.«دارندیّتدرکتابخداأولو-برندیإرثمیکدیگرکهآنهاازینیمهاجر

صدر إسالم، أفراد بر أساسِ  در توارث به اخوّت را نسخ نمود یة: أُوْلُوا االرْحَام، آیةآ 1.1

بود. مؤمن از مؤمن  ینیبلکه وراثت بر أساس اخوَّت د بردند؛ یإرث نم یکدیگراز  یّترَحِم

 .نه از أقوامشان بردند، یداشتند، از هم إرث م ینیکه با هم اخوَّت د یآن کسان برد؛ یإرث م

ین،مهاجریاندرمکّهمیکیأصحابخود،دوعقدِاخوَّتبستند:یانوآلهوسلّمدرمیهاهللعلیأکرمصلّیغمبرپو

همبودند.وحتّینمهاجرینبینهدرمدیکیو درإرثهم،هرکدامازیوأنصار؛وآنهابرأساسعقداخوَّت،برادرِ

.ماننددوبرادربرد؛یإرثمیگریدمردند،یآنانم

همباو أقوامآنهامردمانیراباشد؛زینطورهمیدحقّاً کافربودند؛ویدرصدرإسالمأفرادمؤمنکمبودند؛وغالباً

مؤمن یناگر أفرادبردند،یإرثنمیکدیگراز بودندإرثمیآن کافر ابردند،یکه در زینو به یانِصورتمسأله

 ینمؤمن
______________________________
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یراغبإصفهان«مفردات»راباألفاظمختلفهازکتبعامّهوخاصّهازجملهیترواینا6۳5،ص9قم،جیّۀعلمۀطبعمطبع«مناقب»کتابابنشهرآشوبدر (1)

وِلَادَتِهِمْ؛فَإنّانُنْقِذُهُمْإنْأَطَاعُونَایْأَعْظَمُمِنْحَقِّأَبَوَیْهِمْهِاالمَّۀِ؛وَلَحَقُّنَاعَلَأَبَوَاهَذِنْتَ!أَنَاوَأَیُّعَلِیَاوَءَالِهِوَسَلَّمَ(:یهِاللَهُعَلَی)صَلَّیُّ:قَالَالنَّبِکندیجالبنقلمیلیباذ

.االحْرَارِیَارِبِخِیَّۀِدَارِالْقَرارِ،وَنُلْحِقُهُمْمِنَالْعُبُودِیمِنَالنَّارِإلَ

حذفشدهاست«مفردات»یرأخیازطبعهایلذینایکننقلنموده؛ول«مفردات»راازیلذین،ا66،ص91ج«بحاراالنوار»دریزنیمرحوممجلسو

 ۳8،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.نبودکهکفّارازآنانإرثببرندیحپسصحزیستند،یشدّتومشقّتمیتِدرنهاینکهمؤمنیرازشد؛یمتمام

إیدوإنسانبادهد؛یوجانمیدهاستکهدرإنسانروحدمیمانعالوه،إو یکامورتشرۀدرهمیمانبرأساسِ

.ازمسلمإرثببردتواندیدرإرث؛إرثمختصّبهمُسلماستوشخصکافرنمیکند،حتّیمَساع

الْأَرْحۀمبارکیۀآینکهأمّابعدازاو أُولُوا فِأَوْلیبَعْضُهُمْامِ:وَ منسوخأوّلیحکمآنشد،نازل*اللّهِابِکِتیبِبَعْضٍ

إرثببرند)پدرازفرزند،ویَّتبرأصلرَحِمِیگررفت.وبناشدکهأفرادازهمدینجهتازبینشد،وحکماخُوَّتازا

ۀدرجیِودوریکی(وبحسبنزددهندیمیلوُرَّاثراتشکۀوهکذاهرکدامازأرحامکهطبقاتسهگانپدر،فرزنداز

إرثبردهیَّت،مبارکهبرأساسرَحِمیۀآینپس،بناشدکهطبقهمین.وازاشودیمیدادرإرثهمپیّتأولویّترحم

.شود

ۀچهآنإخو-خودتانیاازأولیبهبعضیدشمابخواهینکهمگرا»مَعْرُوفاً.یائِکُمْأَوْلِإِلیتَفْعَلُواأَنْا:إِلّفرمایدیمسپس

یإشکالینا.«یدکنیّتیآنهاوصۀازثلثمالِخود،دربار-همندارندیَّتکهباشمارَحِمِیگرازدوستاندیبعضیاینی،د

یندرإرثندارند،برسد.وایّتأولویایستند،کهرَحِمهمنینیوازأموالتان،بهآنمؤمنیدکنیّتوصیدتوانیندارد؛م

.استاییدهپسندهمکار

درثلثتواندیقانونگذشتهاست،وانسانمیعنی«.استشدهنوشتههمکتابدرو».مَسْطُوراًابِالْکِتفِیلِکَذکانَ

ورث-أموالخودش همبرإرثیّتوصینبدهد.واینیکردهوبهبرادراندیّتوص-شودینمیعضایرَحِمۀکهحقِّ

.مقدّماست

ازثلثأموالخودتوانندیراهبازاستکهمیناینمؤمنیبستهنشدهوبرایآنراهمعروفهمبهطورکلّبنابراین،

.بدهندینیبرأساساخوّتبهبرادراند
 ۳3،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

جهترَحِمیناو )إرثاز باقیّتحکم ای( عجلّ زمان حضرتإمام ظهور زمان تا بود تعالخواهد فرجهیهلل

نهبرگردد،یبازمینیحکمإرثبرأساساخوّتدکند،یکهصدوقنقلمیتی.ودرآنزمانبازطبقروایفالشّر

.یّتأساسرحم

مرحوم السّالمکهفرمود:إِنَّیهازحضرتصادقعلکندینقلم«یهالْفَقِیَحضُرُهُمَنال»صدوقدرآخرکتابإرثِ

وَرَّثَاالخَیْتِعَامٍ،فَلَوْقَدْقَامَقَآئمُنَاأَهْلَالْبَیْاالجْسَادَبِأَلْفَیَخْلُقَاالظِلَّۀِقَبْلَأَنْیاألرْوَاحِفِیْنَبَیءَاخَیاللَهَتَبَارَکَوَتَعَالَ

«6»الْوِلَادَۀیاالخَفِرِّثِیُوَاالظِلَّۀِوَلَمْیفِیْنَهُمَابَیءَاخَیالَّذِ

أرواحعقداخوّتینبود(بیامدهنیددرأصلودرظالل،کهعالمخلقپدیعنیدرأظلّه)یتبارکوتعالخداوند»

آنهاعقداخوّتبستهشدهاست(قبلازینهستند،درآنجابیکنزدیاربسیکدیگرباینجاکهدرایبست)آنأرواح

إرثید،نمایامظهورکندوقیتکهقائمماأهلبی.پسوقتصلهأجسادوأجسامراخلقکندبهدوهزارسالفاینکها
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کهازیآنهاعقداخوّتبستهشدهاست،وبهبرادرانیاندرأظلّهودرأصل،میگرکهبابرادردیبهآنبرادردهدیم

.«دهدیإرثنمیگربرادرهستند،دیّتوالدتورحمۀجنب

را  یتکتاب از أحکام وال یک یتوانم الْبَیْعَ هُهمچون: أَحَلَّ اللّ ینَ،بِالْمُؤْمِنِ یأَوْل یُّ: النَّبِیةاز آ 1.1

 استخراج نمود

یهبلکهشاهدفقطدرهمانصدرآ-ذکرشدیهآیانبهمناسبتبینهاا-مطالبنبودینمبارکهایۀآینمادراشاهد

.مِنْأَنْفُسِهِمْینَبِالْمُؤْمِنِیأَوْلیُّاست:النَّبِ

کسیچخودرادارد.هیاراختیشتروبباشد،یمیکترخودشاست،وازهرکسبهخودشنزدیارصاحباختإنسان

یندارد؛حرکاتوسکناتإنسان،همهمالخوداوست.وخالصهخودمختاریمثلخودإنسان،برإنساننفوذوتصرّف

 تجزسرشتإنساناس
______________________________

آخریت،ازطبعنجف،روا۴5۱ۀصفحیث،،بابنوادرالموار۱ج«یهالفقیحضرهمنال» (1)

 8۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

میۀآینادر پفرمایدیمبارکه مؤمنیغمبر: اختین،به والیاراز تدبیتیو از خودشاندارند، نسبتبه آنها ویرکه

است.یشتربیتشأفعالوسکناتخوددارند،والیعکهدرجمیّتیازإرادهومَشکنند،یکهآنهادرامورخودمیتصرّف

یتوالینواإنسان.ۀوإرادیّتاستوبعدمشیغمبرإنسان.أوّلپیارروبعداختیغمبوبعدإنسان.أوّلپیغمبرأوّلپیعنی

.بهنحومطلقاست

استدرهریشترازخودشانبینمؤمنۀبههمیتشوالیغمبرپینمِنْأَنْفُسِهِمْمطلبراتمامنمود.اینَبِالْمُؤْمِنِیأَوْلالنَّبِیُّ

.الْبَیْعَهُنحواإلطالق،مثل:أَحَلَّاللّیازامور،علیأمر

اللّیکاز أَحَلَّیکفقطازشود؟یکتابنوشتهمیکوشودیاستنتاجمیره،فروعکثین،چگونها«6»الْبَیْعَهُأَحَلَّ

!اوَحَرَّمَالرِّبالْبَیْعَهُاللّ

ازیوعشدهودرکتاببیداإشکالپیهفقیبرایات:دربابعباداتوبابصلوۀازکثرتوتضاربروایندگومی

ویْعَالْبَهُإطالق:أَحَلَّاللّینوشتهاست،فقطبررویهرضواناهللعلیخراکهمرحومش«مکاسب»کتابین!ایاتقلّتروا

أَنْإِلّااطِلِبِالْببَیْنَکُمْأَمْوالَکُمْتَأْکُلُواآمَنُواالینَالَّذِیُّهَاأَیا:یۀوآ«۴»آمَنُواأَوْفُوابِالْعُقُودِذِینَالَّیُّهَاأَیا:یۀأمثالآن،مانندآ

عمدهمی«9»مِنْکُمْتَراضٍعَنْتِجارَۀًتَکُونَ و اللّیناشهمباشد؛ الْبَیْعَهُأَحَلَّ و روایکیاست، النَّاسُیتدو مانند:

عَلَ شُرُوطِهِمْ،وأمثالایمُسَلَّطُونَ عِنْدَ اللّ.شماچگونهازإطالقأَینهاأَمْوَالِهِمْ،والْمؤْمِنُونَ استفادهکرده،والْبَیْعَ،هُحَلَّ

کهیدارد،وشماهرمقدارطالقیإیکیناست.اینطورهممطلبهمینَبِالْمُؤْمِنِیأَوْلیُّ!درالنَّبِکنیدیراجدامیشقوق

 یدکنیجهفروعواستنتاجنتیعتفرتوانیدیازإطالقشمخواهدیدلتانم
______________________________

:البقرۀ۴ۀ،ازسور۴۳5یۀازآیقسمت .(1)

:المآئدۀ5ۀ،ازسور6یۀصدرآ (2)

:النّسآء۱ۀ،ازسور۴3یۀصدرآ (3)

 86،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت
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!کندیمیغمبرپیتاستکهداللتبروالیروشنیاربسیاربسیاتازآیناو

بهإنسانازیتوالیراباشند.زیغمبردرتحتأمرپیدباینکند،تماممؤمنییأمرونهیغمبرکهپیوقتپس اونسبتِ

.استیشترخودإنسانب

أَوْلَیهآیناستداللنموداتوانیبهآنمینمعصومیتوالۀقرآنکهدرباریاتازآیکی بِإِبْراهِیمَاسِالنّیاست:إِنَّ

.«6»ینَالْمُؤْمِنِوَلِیُّهُآمَنُواوَاللّینَوَالَّذِالنَّبِیُّذَااتَّبَعُوهُوَهینَلَلَّذِ

نزدسزاوارترین» إبراهترینیکمردم، به مردم أحقِّ پیآنکسانیم،مردم، او از اکنند،یمیرویهستندکه ینو

 «.مؤمناناستیّاند؛وخداوندولآوردهیمانإیغمبرپینکهبهایوآنکسانیغمبرپ

اعِلُکَجیراإمامقراردادهاست:قالَإِنِّیمکهسابقاًذکرشد)کهخداوندحضرتإبراهاییهبادرنظرگرفتنآزیرا

قراردادهکهازاووازیآنانرابهاو،کسانینِوسزاوارتریم،مردمرابهإبراهیکترینکه:نزدیهآاینو.«۴»إِماماًلِلنّاسِ

ۀاستفادتوانیمکنند؛یمیرویاست،پیشترازهمهبیمآناننسبتبهحضرتإبراهیتکرم(،کهوالأول)رسیغمبرپینا

.أفرادنمودینهمیبرایتوال

آنهاباخودیکینزدۀبرحسبدرجتوانندیومشوند،یمیتمقاموالیداراینهاایعنیبِإِبْراهِیمَ،اسِالنّیکه:أَوْلَزیرا

ودرباریأمرونهیم،حضرتإبراه هۀکنند. الَّذِینطورهمکهمعلوماست؛وهمالنَّبِیُّ،ذَا: آمَنُوا،بحسبدرجاتینَ:

.خواهدبودیشتربیتشانبشوندوالتریکنزدیمغمبروحضرتإبراهیهرچهبهپیمان،إ

مجیاتیآۀمجموعاینها قرآن از که نمودیتوالیبرایدبود استخراج ویم؛إمام زیهفقیتالنه بحثیرا. آن

.داردیاجداگانه

 خواهین،برانحصارحکمدرمعصومکندیکهداللتمیاتیأمّارواو
______________________________

:ءَالعمران9ۀ،ازسور18یۀآ (1)

:البقرۀ۴ۀ،ازسور6۴۱یۀازآیقسمت (2)

 8۴،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.استیادزیارالسّالمبسیهمخداباشد،وخواهأئمّهعلرسول

 یٌّأَوْ شَقِ یٍّنَبِ یُّأَوْ وَصِ یٌّإلَّا نَبِ یَجْلِسُهُقَدْ جَلَسْتَ مَجْلِسًا لَا  1.1

کردنِازیزپرهۀدربارکنندیمیتصدوق(روایخوشیطوسیخوشینیثالثه)کلیخاستکهمشایتیجمله:روااز

وینیاودارد.کلیِّوصیایغمبراستواختصاصبهپیعیمقامِرفینقضاءوحکومت،وخطروعظمتحکومت،کها

ینفرمودند:ایحکهآنحضرتبهشُرَکنندیمیتروا-شُرَیحالسّالمبهیهعلینالمؤمنیرگفتارأمۀدربار-صدوقیخش

کهدرآناستقراری!وخطروعظمتِمجلسیانشستهیشکهدرکداممجلسپرخطراست!ومواظببایارکارتوبس

!استیّتحائزأهمّیاتاچهاندازهیاکردهیداپ

خود،ازمحمّدبنینیکلیکن.لکنندینقلم«قضاء»رادرکتابیترواینسهنفراهر ازمحمّدبنیحیی،باسندِ

ازإسحقبنعمّار،ازحضرتصادقیلۀ،جمیرک،ازعبداهللبنجَبَلَۀ،ازأببنمبایحییازیزید،بنیعقوبأحمد،از
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أَوْیٌّإلَّانَبِیَجْلِسُهُ!قَدْجَلَسْتَمَجْلِسًالَایْحُشُرَیَا:یْحٍالسَّالمُلِشُرَیْهِعَلَیرُالْمُؤْمِنِینَأَمِکهفرمود:قَالَکندیمیتالسّالمروایهعل

.«6»یٌّأَوْشَقِیٍّنَبِیُّوَصِ

شُرَیهعلینالمؤمنأمیر» به ایْحالسّالم جائیحشُریفرمود: در تو مجلسنمیانشستهی! آن در مگرنشیندیکه

بانشیند،یمجلسمینکهدرایکسیعنی.«یّمردشقیکیایغمبریپیّوصیایغمبریپ یّوصیاباشدیغمبرپیایدحتماً

کهغصبیرازنشیند؛یمسندنمیننباشد،درایّکهشقی.وإلّا،شخصشدبایّشقیدحتماًباینصورتایرودرغیغمبر،پ

.داردیغمبرپیّوصیایغمبرمجلس،اختصاصِبهپینراکردهاست.وخالصهایتوصایامقامنبوّت

مَنلَا»أمّاصدوقدر«۴»کندیکتابالقضآء،نقلم،«یبتهذ»دریخعرضشد،شینیّراکهازکلیتیروایناینعو

 ینالمؤمنیرمرسَلًاازأم«یهالفَقِیَحضُرُه
______________________________

۴یثالساّلم،حدیهلإلمامعلی،بابانّالحکومۀإنّماه۱۳1،کتابالقضآءواالحکام،ص۳ج«یفروعکاف» (1)

6:یث،حد8۳واالحکام،بابیا،کتابالقضا۴6۳،ص1ج«یبالتّهذ» (2)

 89،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

إلَّانَبِیْحُشُرَیَاکهحضرتفرمودند:کندیالسّالمنقلمعلیه مَجْلِسًامَاجَلَسَهُ وَصِیٌّ!قَدْجَلَسْتَ شَقِیٍّنَبِیُّأَوْ «6»یأَوْ

 «.باشدیّکهشقیشخصیایغمبر،پیّوصیایغمبر،آنجامگرپکهننشستهاستدریانشستهی!درمجلسیحشُرَیا»

دو،ازنظریندارد.وا«مَاجَلَسَهُ»صدوقیتآمده،ودرروا«یَجْلِسُهُلَا»باشدیخوشینیکلیتأوّلکهروایتروادر

کهیانشستهیتودرمجلسیَجْلِسُه،:قَدْجَلَسْتَمَجْلِسًالَافرمایدیأوّلمهمتراست.میتتفاوتدارند.وروایقدریمعن

.یّشقیایغمبر،پیّوصیایغمبر،پیِنداردمگربراوسجلیّتآنمجلس،شأن

میت،رواینااز استفاده اشود؛یصعوبتقضاء قدرینکهو به استدریقضاء منحصر صَعباستکه و مهمّ

.خواهدبودیّواگرنه،شقیغمبر،پیّوصیاباشدیغمبرمعصوم؛خواهپ
________________________________________

هق6۱۴6دوم،یران،ا-مشهدیی،جلد،انتشاراتعالمهطباطبا۱درحکومتاسالم،یهفقیتوالینی،حسینمحمدحسیدستهرانی،


89،ص:6درحکومتاسالم؛جیهفقوالیت

یغمبرمجلسننشستهاستمگرپینکه:تاکنوندراشودیمیدهفهمیٌّ،:مَاجَلَسَهُإلَّانَبِگویدیدوّمکهمیتازرواأمّا

.یّشقیایغمبرپیّوصیا

 فرستادند یبه شهرها م یترا به عنوان وال یالسّالم، أفراد یهمعل ینرسول أکرم و معصوم 1.1

ااینک ببینبه و پینیممطلبپرداخته، به انحصار حکومت، و قضاء اگر پسیغمبرپیّوصیایغمبر،که دارد؛

کنند،یحکمکرده،وفصلخصومتمینکهمجتهدیکبریبتدرزمانغگیردیکهدرزمانماانجاممیهائحکومت

چهقراراست؟وانحصارالساّلم،ازیهمعلینمعصومۀأئمّددرزمانخویحتّیاوکنند،یصادرمیّهأحکاموالئینکهایاو

دارد؟یچهمعن

نداردحکمکندمگرایچ:هیموبگوئیمببندیباباجتهادرابهطورکلّیدمابایعنی یاباشد،یغمبرپینکهکسحقّ

.یحکمخداستبطورکلّیلاشتعطکهالزمهینایغمبر؟پیّوص
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ارند؛اگربناهمبشودکهمردمدرمرافعاتوندیإمامزمانکهغائبهستند،ومردمبهآنحضرتدسترسحضرت

 همینمنازعاتبهمجتهد
______________________________

9۴۴9یث،باباتّقآءالحکومۀ،حد5،ص9ج«یهالفقیحضرهمنال» (1)

 8۱،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

درزمانینکهای.چرا؟برایستنینطورمسلّمایکهشود.درحالیلتعطیکهأحکامبکلّآیدینکنند،الزممرجوع

برایوآلهوسلَّم،آنحضرتأفرادیهاهللعلیصلَّیغمبرخودپ ویَمَنحکموقضاوتبهنقاطدوردستمانند:یرا

فرستادندیطائفم و شخیا. فتح، بعداز مکّه جاصیدر به رسیرا مردم امور به گذاشتندکه ویدگیخود کرده

!یغمبرپیّبودندونهوصیغمبرآنهانهپینکهبااید؛قضاوتوحلّخصومتنما

حکومتدریرابرایالسّالمأفرادیهعلینالمؤمنیرقراربودهاست.أمینالسّالمهممطلبازهمیهمزمانأئمّهعلدر

آنانی.البتّهخطاهازدیوچهبساخطاهمازآنانسرمیغمبر؛پیّبودندونهوصیغمبرکهآنهانهپفرستادند،یشهرهام

نهایرانبود؛زیعمد دربهدستآوردنأحکاممشکوشیتمجتهد، ازروکند،یرا خطاخالفهمیواگراتّفاقاً

.یستنیبکهمجتهدمُصیرانداردوآنممکناست.زیبیعید،بنما

مجتهینبرایلدلینبهترو اختالفآرا زیندمطلب، دلیرااست. آنهاۀاستکههمینبرایلکهاختالفآراء،

.شدینمیداآراآنهاپیاندرمی.وإلّااختالفیستندنیبمُص

علحضرت شاگردانیهصادق أطرافمکردندیمیتتربیالسّالم به آنآمدندیمیأفرادیافرستادند؛یو از و

مردمینوحکومتوقضاءدربیموتعلیسومشغولتدرگشتند؛یوبهأوطانخودبرمگرفتند،یمیمحضرتتعل

.یددند:مراجعهکنفرمویوحضرتهممکردندیبهآنانمراجعهمیعیان.وششدندیم

میونس درمسجدکوفه بزرگانأصحاباست، از منشستیبنعبدالرّحمَنکه مَسائلشانراآمدندیومردم و

اوهمفکردند،یسؤالم بدادیمیتوو کردیمردمفصلخصومتمینودر ازحضرتسؤالشد: عَبْدِیُونُسُ. بْنُ

 بنعبدالرّحمن،ثقهیونس»:نَعَمْ.لَقَاینِی؟الرَّحْمَنِثِقَۀٌءَاخُذُعَنْهُمَعَالِمَدِ
 85،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

کهحضرتدریدرحال«راازاوأخذکن.ینراأخذکنم؟حضرتفرمودند:بله،معالمدینممنازاومعالمداست؟

.درکوفهبودیونسبودندوینهمد

إماممعصومدرزمانمعصومهمبرایعالوهدسترسو ایسورمردممَۀهمیبهخودِ استویبتزمانغینکنبود.

مقدورنخواهدبود.مگرحضرتیشانمردمبهاۀهمیِحضرتإمامزمانغائبهستند؛وبرفرضحضورهمدسترس

عل مدیهصادق أوّلًاحضرتدر نداشتند!؟ حضور شهرهاینهالساّلم مردم و مدیگردیبودند از بودندینهکه منقطع

کهدرکوفه،شام،مکّهویآنحضرتمراجعهکنند.أفرادمسألهبهترینیبهآنحضرتنداشتندکهدرجزئیدسترس

.الساّلمنداشتندیهبهإمامصادقعلیدرسائرشهرهابودند،دسترسیا

اینهدرخودمدیحتّو مسألهبهخدمتترینیدرجزئینداشتندکههرمردوهرزنیدسترسیشانتمامأفرادبه

 قابلإمکانبودیرأصلًاغیریطرزفراگینرفتهوازحضرتسؤالکند،ایشانا
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درتقینکهمضافاًبها . آنهامالقاتتوانستینمیوخوفوتحتنظردولتبودند،وکسیّهآنحضراتغالباً با

یث!بلکهنزدرُواتأحادیدوبهمامراجعهنکنیائید؛کهأصلًانزدمانگفتندیجهات،خودآنبزرگوارانمینکند.بنابرا

.حکمآنهاحکمماستید؛خودحَکَمقراربدهیانوآنهارامید؛ندبروکنیاوآنهاکهدرحاللوحراممانظرمم

 ینمودندم یماجتهاد را به شاگردان تعل یفیّتالسّالم، ک یهمأئمّه عل 1.1

شاگردانإمامیبت؛اجتهادمنحصرباشدبهزمانغینکهالسّالمباباجتهادمفتوحبود،نهایهمزمانخودأئمّهعلدر

یوآنهابهنظرخودفتوفرمود؛یمیمدادنرابهآنانتعلیفتویفیّتالسّالم،خودمجتهدبودند؛حضرتکیهصادقعل

.دادندیم

محلّمسح()یشپایواستخوانِرویدخودلغزیبرپایمضبوطاستکه:شخصیمَرارَهدرکتبفقهیّۀآنقضمثلًا

 آنمَرارَهبستهیشکست،ورو
 81،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

السّالمآمدوسؤالیه(.بهخدمتحضرتإمامصادقعلیندگوسفندوگاووأمثالآنهاراگوۀ)مَرارَه،زَهْربودند

هَذَاوَأَشْبَاهُهُمِنْکِتَابِیُعْرَفُدرموقعوضوچگونهمسحکنم؟حضرتفرمودند:یرم؛وضوبگخواهمینمودکهمنم

.)خداوندشودیحکموأمثالآنازکتابخدامعلوممینا»الْمَرَارَۀِ!یمِنْحَرَجٍ؛امْسَحْعَلَالدِّینِیفِیْکُمْاللَهِ؛مَاجَعَلَعَلَ

مرارَهمسحینهمیقرارندادهاست.رویوسختیحَرَجوگرفتگین،شمادردیدرقرآنفرمودهاست:(خداوندبرا

!یمسحکنراخویپاینداردمَرارَهرابرداشتهورویلزوم«کن!

مطلبندکه:قرآنینایماست.حضرتدرمقامتعلینهمیشمعنیرهبهاودادند.جبیرهحضرتدستورجبیق،طربدین

یْنِالْکَعْبَإِلَیأَرْجُلَکُمْوَبِرُؤُسِکُمْامْسَحُواوَافِقِالْمَریإِلَیْدِیَکُمْواجبکرده:فَاغْسِلُواوُجُوهَکُمْوَأَابتداءًوضوءرابرشما

تاکعبیتانپاهایستیبا«6» میۀآیمۀوجوبوضوءراضمیۀ.پسأصلآیدمسحکنینرا مِنْینِالدِّیفِعَلَیْکُمْجَعَلَا:

 موجبحَرَجخواهدیردپاانجامپذیبرداشتهشود،ومسحرویرهجبیاصورتکهاگرمَرارَهینفرمودند؛بد«۴»حَرَجٍ

.الْمَرَارَۀِیچهخواهدبود؟امْسَحْعَلَیجهتَشبرداشتهشدهاست،نتیَّبود؛پسأصلوضوثابت،وحرجِ

اوراغسلدادند،ودرأثریکانشبودجُنُبشد،نزدیضکهبستربود،ودرحالمریضکهمریآنکسۀدرباریا

 «.مبتالبهکُزازشدومُرد»عملمُرد.فَکُزَّفَمَاتَینا

خدابکشدآنهارا!کشتند»أَلَاسَأَلُوا؟یَمَّمُوهُ؟ناراحتشدهفرمودند:قَتَلُوهُ!قَاتَلَهُمُاللَهُ،أَلَایاربسیدندحضرتشنوقتی

 «مسألهسؤالنکردند؟ینندادند؟چراازایمّمشرا.آخرچراتیچارهبینا

 خودرابدانندکهیفۀوظیدخودشانبایعنیچه؟یعنییَمَّمُوهُ،أَلَا
______________________________

:المآئدۀ5ۀ،ازسور1یۀازآیقسمت :(1)

:الحج۴۴ّۀ،ازسور۳8یۀازآیقسمت (2)

 8۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

:فَلَمْیمدارید.ودرقرآنمجیستشخص،واجدالمآءنیناوضرردارد،ایشدوآبهمبرایضمریشخصوقتی

م ماء،تنهاعدموجدانخارجینبفهمانندکهاخواهندیوحضرتم«6*»یِّباًطَیداًصَعِفَتَیَمَّمُوااءًتَجِدُوا یعدموجدانِ
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ید،بلکهمقصودازعدمالوجدان،عدمالتمکّناست.اگرشمامتمکّنازآبنبودید؛نکنیداآبدرخارجپکهیستن

ازا ی.ووقتیستیدشماواجدالماءنید،جهاتمرضوأمثالآنمتمکّننباشۀبواسطیاآبدرخارجنباشد،ینکهأعمّ

.استیمّمتیفهوظیستید،واجدالماءن

..قَتَلُوهُقَاتَلَهُمُاللَهُیدواوراکشتیدخودسرانهغسلشدادیدبرداشتدادید؛یمیمّمراتیچارهبینایستیباشما

برایماستکهاصولوأحکامکلّۀاصولاست.برعهدیمماتعلۀ:اصولًابرعهدفرمایدیمحضرت یانشمابیرا

!یدفروعکنیعوبرشماستکهتفریمکن

کردند،یفروعمیعوخودشانتفرشدند؛یفروع،مجتهدمیعِآنحضرتبودند،درفنّتفرکهازشاگردانأصحابی

.السّالمبودیهممنهجحضرتصادقوحضرتباقروسائرأئمّهعلین،.وانمودندیقرآناستداللمیاتوبهآ

یبودند،بزرگانینیمجتهدیالسّالممفتوحبودهاست.ودرهرشهریهمباباجتهاددرزمانخودأئمّهعلبنابراین،

ازشینبودندازمؤمن عنواننمایعیانو به بودندوآنها کهمرجعمردم ازطرفإمامیندگیوأهلوثوقوعدالت،

.وبهحکومتمشغولبودندیمعصومدرشهرهابهفتو

 انحصارداردیّنبیّوصیایّگفتکهقضاءوحکومتبهنبتوانیقراراست،چگونهمینکهمسألهازاحال
______________________________

«.پاکینزمیاازخاکپاکیدکنیمّمتیافتید،پساگرآبن»:المآئدۀ.5ۀ،ازسور1یۀ:النّسآء؛وآ۱ۀ،ازسور۱9یۀازآی؟قسمت!(1)

88،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

 بوده است یو قضاوت استقالل یتاز وال یمعصوم، نه یرغ یو قضاوت برا یتاز وال ینه 1.1

مسألهجوابدادهوفرمودهینازا«مرءَاۀالعقول»دریهرضواناهللعلیشد،مرحوممجلسیانکهبیاتیرواینهمطبق

لَا بِظَواهِرِهاعَلَیَخْفیاست:وَ تَدُلُّ هَذِهِاالخْبارَ لِغَعَدَمِیأنَّ الْقَضآءِ لَارَیْرِجَوازِ عَلَیْبَالْمَعْصومِ؛وَ کَانَالسَّالمُیْهِمُأنَّهُمْ

وَکَذاذَلِکَإلَّابِإذْنِهِمْ،یتَصَدِّیْرِهِمْلِغَیَجُوزُأنَّالْقَضآءَبِاالصَالَۀِلَهُمْ،وَلَایالْبِالدِ،فَالبُدَّمِنْحَمْلِهاعَلَیالْقُضاۀَإلَیَبْعَثونَ

إذْنِهِمْوَیْرِبِغَیهامَنْجَلَسَفِیبِالنِّسْبَۀِإلَیٌّبِاالصالَۀِ.وَالْحاصِلُأنَّالْحَصْرَإضافأیْ،«یٌّإلَّانَبِیَجْلِسُهُلَا»السَّالمُ:یْهِقَوْلِهِعَلَیفِ

«6»السَّالمُیْهِمُنَصْبِهِمْعَلَ

باادهندیجوابمینطوراایشان برایرومسلّماستخودحضرات،أفرادغدانیمیمینکهکه: قضاءبهیمعصومرا

بدوننظروإذنیباالصاله،درشهریکسیعنیبرقَضآءبِاالصالَۀحملنمود.یدأخبارراباینافرستادند،یشهرهامیسو

کاررابکند،ینای.واگرکسیستحراماستوجائزنینکند،اضاوتخودقیشإمام،وبدونإجازهونصباو،ازپ

شق الْحُکُومَۀَ»خواهدبودویّحتماً أمّااگربهإذنآنهاوبهعنواننشودیشاملاوم«اتَّقُوا ۀباشد،وازطرفأئمّیابت.

أخباریننخواهدبود.پسایمنافاتخباردودستهازأیناینمجازومنصوبباشند،کأنّهخودآنهاهستندوبینمعصوم

.داردینمعصومۀ:قَضآءبِاالصالَۀ،اختصاصبهأئمّینکهحملکردبرایدرابا

نشیندینشسته،باالصالهنمیحکهشریمجلسینبِاالصاله.درایعنییٌّ،إلَّانَبِیَجْلِسُهُ:لَافرمایدیکهحضرتمیناپس

یروغیغمبرپیّووصیغمبرپیربلکهغیست؛نینطورنه،ابت،یا.وأمّاباإذنونیّشقیایغمبریپیّوصیایغمبریمگرپ
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الساّلمدرآنمجلسنشستهبود،وحضرتهماورایهعلینالمؤمنیرکهازطرفأمیْحشُرَخود.مانندنشیندیهممیّشق

 درآنمجلسمنصوبفرمودهبودند
______________________________

ی،ازطبعسنگ۴96،ص۱درجیزونی؛،کتابالقضآء،ازطبعحروف۴15ص،۴۱ج«مرءَاۀالعقول» (1)

 83،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

درحدوددوازدهیروانبودکهانوشهائییرانیوازهمانایَمن،بودوساکنیرانیدارد؛أصلًاایلیطوۀسابقیحشر)

راگرفتهبودند،یتآمدهوآنوالیقاکهازآفرینیآنجاکمککردند،ومهاجریفرستادکهباأهالیمنهزارنفربه

آنانند:باذانۀ.وازجملباشندیساکنبودند،ازهمانهامیمندریرانیانازایادزیکهتعدادیننمودند.وایرونهمهراب

کهیرادروقتیزخسروپروۀوجوابنامیدندرسیغمبرخرخُسْره،کهخدمتپویه(وفرستادگاناو:بابویمن)پادشاه

است،کهعمردرزمانخالفتشاورابهملههمازآنجیحشرینبودند؛ایرانیاینهاراپارهکردآوردند؛وایغمبرپۀنام

همالساّلمیهعلینالمؤمنیرقضاءبود،ودرزمانأمیقضاوتکوفهمنصوبکرد؛اودرطولخالفتعثمانهممتصدّ

ازصدیشبیاوفرتوتگشت؛وگویرپیارمتمکّنشدوبسیارکردوبسیداپیطوالنۀبود.وسابقیشغلباقینبههم

.رفتیاسالهمعمرکردتاازدن

یشأوقاتدرقضاوتهایبعضیرانبودند،زیراضیلیالسّالم،حضرتازقضاوتاوخیهعلینالمؤمنیرزمانأمدر

مردمبلندشدکه:یعمل،سروصداوغوغاین.لذاحضرتاوراعزلکردند،وبرأثراشدیمیدهازاودیخالفهائ

عزلکرده،یقضاوتمینجاسالاززمانعمروعثمانتاکنوندرایستسابقهدارماراکهدرحدودبیِقاضینایّ،عل

(.نمودهاست!حضرتناچار،دومرتبهاورامنصوبنمودند

مجلس،یناستکهایقدقیابهاندازهینکه:متوجّهمقامومنزلتخودباشکهاکنندیإشارهمینجاحضرتدراو

.بودیخواهیّحتماًتوشقی،است.واگرتجاوزکنیّشقیایّ،نبیّوصیایّ،مجلسنب

وأکملرواو أبینیاستکهکلیتیالسّالمآمدهاستهمانروایهإمامعلیتوالۀکهدرباریاتیأتمّ محمّدٍیاز

 مفصّلیاربسیت.وآنرواکندیمیتالسّالمروایهبنمسلمازحضرترضاعلیزالقاسمبنالعآلء،مرفوعاًازعبدالعز
 3۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

بهخدمتحضرتمیز.عزاست ۀکهمردمدرباریدمود:مندرمسجدبودمگویدیومرسدیبنمسلم،درمَروْ

.دهندیبهاومیوحضرتجوابمفصّلنمودندیمسائلگفتگومینگونهإمامتوحکومتوا

شأنإماماست،ازخواصّیت،استکهأصلًاوالیعالیاربسینمضامینقلشدهودارا«یکاف»بتمامهدریتروااین

.إمامیشدهاستبرایختهإماماست،ر

أَعْلَینافرماید،یمیانبیترواینکهحضرتدرایمطالبۀجملاز شأْنًاوَ أَعْظَمُ قَدْرًاوَ أَجَلُّ اإلمَامَۀَ یاستکه:إنَّ

.«6»یَارِهِممًابِاخْتِإمَایُقِیمُوابِارَآئِهِمْأَوْیَنَالُوهَاالنَّاسُبِعُقُولِهِمْأَوْیَبْلُغَهَامَکَانًاوَأَمْنَعُجَانِبًاوَأَبْعَدُغَوْرًامِنْأَنْ

جلإمامت، و منزلتشبزرگتر و شأنشعظیلقدر رفیمتر، و مکانشباالتر جانبش)یعتر، أطرافویعنیتر،

من مردمبتوانندباعقولخودبهآنینکهتراستازابهکنهشمشکلیدنومحفوظومصونتر،ورستریعأکنافش(

ویاررابهاختیإمامینکهایا.یندبهفهمآننائلآخودإمامتبرسند،وباآراءتیقبرسند؛باإدراکاتخودشانبهحق

 «!ینندانتخابخودبرگز
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استکهیمقامإمامجائیکنخودآنهاست؛ولیتطبقإدراکاتودراکنند،یمیارراکهمردماختیآنکسزیرا

اودسترسیفکرکس نمیبه و إنسانبهرسدینداشته چگونه پسإمامتیخودکسیاراخت. بهإمامتنصبکند! را

مبارکاتیاتمردمطبقآید.وباشودیمیّنمعخداوازطرفپروردگارورسولباشد،یمیوانتصابیست،نیانتخاب

.کنندیّتقرآنازإماممعصومتبع

شدهوواردیهفقیتدربحثوالیدپسباینشد.وإنشآءاهللازایانإمامبیتبودکهدرموردوالیاتیروااینها

 آنراإثباتنمودتوانیمیقیازچهطرینیمبب

 مُحمَّدٍوَءَالِمُحَمَّدیاللَهُمَّصَلِّعَلَ .
______________________________

6یثفضلاإلماموصفاته،حدی،بابنادرجامعف638،ص6ج«یاصولکاف» (1)

39،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

 یستمعقول ن یقشاختالف در مصاد یچخداست و ه یتوال ینمعصوم ع یتم: والچهاردرس  4

 اشاره 1.1

:کهینگونهنمودندبدیإشکالیانازآقایأمّابعضیم؛واردبشویهفقیتدربحثوالیمقصدداشتامروز

قرآناستفادهشد،یاتبطورإطالقازآیآنهادرأمرونهیتشد،ووالیغمبرإماموپیتوالۀکهدرباریاناتیبطبق

:گوئیمیبهحلّإشکالپرداختهمینکلذاا«کند؟یمیداکند،چهصورتپیتاگرإمامإنسانراأمربهمعص»

 نماید ینم یتاست، و خدا أمر به معص یتجلِّ یت،وال 1.1

وأمرإمامچگونهیست؟چیقتشإمامکجاست؟وحقتیوالیوممشایرکه:مسیممسألهرابشکافینایدبااصولًا

است؟پسازینازایرمسألهغیر،خیای؟ولودرموارداستثنائکنند،یمیتوإمامأصلًاأمربهمعصیغمبرپیااست؟وآ

.دشیمخواهیهفقیتآنإنشآءاهللواردبحثوال

یخداست؛وجدائیتهماننفسوالشود،یإطالقمیمعصومبطورکلّیتإمامووالیت:هرجاکهوالیمبدانباید

.نداردیآندو،معنینبیْنونَتیوبَ

یابهآنهاندادهاستکهازخودجداکردهوبهآنهادادهباشد؛ویضکهآنهادارند،خداوندبهعنوانتفووالیتی

 یتصورتکهدووالینخودبهآنهادادهباشد،بهایتالراهممشابهویتیداشتهباشد،ووالیتیخودشوالینکها
 3۱،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

اشتعدّدکهالزمهیرازیست؛نینطوراندازه!نه،ایکبهیاتر،ینپائینهاایتخداباالتر،ووالیتاالمروالیۀغاباشد؛

نیداست،ودرعالمتوح یست،نیواگذاریبهمعنیمِتسلیست،نیضتفویست،جداکردننیإعطابهمعنیست؛تعدّد

.یستاستقاللن

آنوالماندیمینابنابراین، ایتیوبسکه: به تجلّینهاکه استبهعنوانظهورو شده یداده همانیعنیاست.

یزیاست.چیشترتاآسمانبیناززمی،وتجلّیضتفوینظهوروجلوهکردهاست.وفرقبینهاخداستکهدرایتوال
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یگردیزدرچیزیمحالاستکهچین،.وبنابراشودیمایانونمکندیکند،خودشدراوظهورمیتجلّیزیکهدرچ

.کهبودهاستجلوهکندیزیازآنچیرکندوغیتجلّ

نشانینه.آشودیمیداپینهکرده،خودآنصورتدرآیدرآنتجلّیمایشنگاهکند،سینهکهدرآیشخصمثلًا

یگری،رامنعکسکند؛چشمدیگریموجوددیکرانشاندهد؛یگریدیزچینهخوداوست؛محالاستآنآئۀدهند

.اوستیمحالاست.چونتجلّینرانشانبدهد؛ایگریدینیوب

یدارد،وقتیشکستگیاکهزَنگارگرفتهوایینه.مثلًاآئیستنینطوراستقالل،کهدراستقاللایبهخالفمعنأمّا

م نشانمیخالیاویشکستگیکینهآنآئکند،یإنساندرآننگاه دریشکستگیاخالینایکهدرحالدهد؛یرا

ۀازجهتجنبیننتوانستهصورتماراخوبنشانبدهد.واهاستکینهازآنِخودآئیبعینایست؛صورتإنسانن

یدنوراست؛ازخورشید،درخششخورشۀالزمدرخشد،یمیوقتیدبودهاست.خورشینهآئینکهدرااستیاستقالل

عالم،عِیِ.تجلّکندینوراست؛درهرجاباشدرفعظلمتمیتجلّید،خورشی.تجلّآیدینمیرونبیکیتار لمشخصِ

گناهسریشودنم-بهعنوانأنَّهُمُتَّقٍ-یمتّقجهلتراوشکند،وإلّاخالففرضاست.ازشخصشودیاست؛ازعالِمنم

 ازکوزههمان»خالففرضاست.وباالخرهینبزند؛چونا
 35،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.«تراوَدکهدراوستبرون

خدارایرغشودیونمی؛بهتماممعندهدیموجودخدارانشانمینکرد،ایتجلّیاگرپروردگاردرموجودحال

باشد.یّتونفسانیَّتوأنانِیّتاستقاللوشخصیداراءیآنشینکهظهوراست.نهایکویتجلّیکنشانبدهد؛چون

ی،ودرعالموحدتوِالئاند؛یّتمقامهوهویکهداراباشد،ینحومینالسّالمبههمیهمعلینوفرضکمالمعصوم

بنابرایداوظهورپیظروفتجلّینکهآنهماختصاصبهخدادارد،ودرایستنیشتربیتوالیک ین،کردهاست.

یَنْهیوَ.«کندنمیفحشاءبهأمرخدا».«6»اءِبِالْفَحْشیَأْمُرُالهَ.إِنَّاللّکندیوخداأمربهگناهنمدهند،یآنهاخدارانشانم

الْفَحْش »۴»غْیِالْبَوَالْمُنْکَرِوَاءِعَنِ بغ« ومنکراتو کندیمیوستمنهیوازفحشاء رَبِّ.« أَمَرَ یقُلْ »9»بِالْقِسْطِ بگو«

«.کندیپروردگارمن،أمربهقسطم

 گزینند یکار خوب را بر م یاراخت ینبا ا یکنالسّالم مختارند؛ و ل یهمأئمّه عل 1.1

نهشرّ.کند؛یتراوشمیراستکهازوجودآنهاحتماًخینطورالسّالم،ایهموأئمّهعلیغمبرپیسازمانوجودبنابراین،

استکهآنهایبهنحویتجلّینکهایمبگوئخواهیمی.البتّهنمشودینمیداسوءدرآنهاپیّت؛ون«۱»یْکَإلَیْسَوَالشَّرُّلَ

.خواهدبودینطورا-کمالشانۀبواسط-یتجلّۀدنحوخویاردارندوبااختیارند؛أبداً!بلکهاختکیرامضطرّومجبورم

وایزندهمازاوسرنمیحداردوکارقبیارخودپروردگارهماختینکهاکما ندارد،مختاریارشمنافاتبااختین.

 یاراختیشههمیار،اختینباهمیاستول
______________________________

:االعراف۳ۀ،ازسور۴8یۀازآیقسمت (1)

:النّحل61ۀ،ازسور3۳یۀازآیقسمت (2)

:االعراف۳ۀ،ازسور۴3یۀصدرآ (3)
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لَبَّیّۀافتتاحۀسبعیراتتکبیناستکهدرباییهازجملهأدع (4) سَعْدَیْکَنمازهاوارداست: الْخَیْکَوَ لَیَدَیْکَیفِیْرُوَ الشَّرُّ الْمَهْدِیْکَإلَیْسَوَ هَدَمَیُّوَ .یْتَنْ

.65صی،طبعسنگی،کفعم«مصباح»

 31،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.کندیمخوب

آنها،یال.وجودأئمّه،فکرأئمّه،خگزینندیکارخوبرابرمیار،اختینباایکنالسّالمهممختارند؛ولیهمعلأئمّه

خداست؛همدرۀإرادۀآنها،سکونوحرکتآنها،وخالصهتمامأطوارآنهاحقّاست؛ونشاندهندیداریخوابوب

باطلیالخیچگاه.آنهاهاییشهواندیوفکری،وهمدرإدراکاتمغزیّهمدرساختمانوجودیع،همدرتشرین،تکو

.شودیمیدهزائیرخیر،هستندوازخیرچونخبینند،ینمیشانخوابپرکنند،ینم

اشاهد آیارمطلببسینبر در اگر ما و کنیاتاست؛ خطاباتیمقرآنتوجّه به رسولخودیو به پروردگار که

تحتأوامرکند،یم را او میو میم،دقّتنمائدهدیقرار پیابیمیدر أوامر،یغمبرکه: آن قبال در را سختخود

قادروقاهر،براومسلّطاست.واوگوشبهیکهموالایبندهیکمانندیناًعبیند،یمیروخواروحقیلکوچکوذل

درطریمخالفتینزنگاستکهکوچکتر ولذا موردمؤاخذهقرارخواهدگرفت. وإلّا یوممشایقازاوسرنزند؛

راشروجودش،بندهدرفعلش،ودرتمامشیالش،درإدراکش،درخیبهعملآوردکهحتّیچناندقّتیدخودشبا

بهخرجندهد؛أمرویّتینکند؛مَنیپروردگارإظهاریّتباشد.ودرمقابلربوبیمنشاندهندهوعَبدوتسلیعنی.اشدب

.کهراجعبهخودشباشد،نکند؛چونعبداستیینه

هوتوغضبووَهم.خدانفسنداردوبرأساسشکندیهمأمرنمیغمبرپکند،یخداوندکهأمربهگناهنمپس

همازیغمبرکردهاست،پیاستوخداازآننهیطانهمانجامنخواهدداد.گناهازآنِشیغمبرپدهد،یانجامنمیکار

یرازیم؛کهماداریریمسینداردضدّایریاختصاصبهمسیعنی؛استیطان:گناهازآنِشگویدیفرمودهومیگناهنه

درمدهدیباطلاست؛موجودمُمَوِّهاست؛حقّراباطلجلوهمیطانش خالفینواآورد؛یوباطلرابهصورتحقّ

.حقّاستیّتتحقّقوواقع
 3۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

وکندیمطلبراروشنمیناقرآنکاملًایاتآ«6»لِلْحَقِّیَهْدِیهُ.قُلِاللّکندیمیتأمّاخداحقّاستوبهحقّهداو

درأفکارویمختصرۀاگربهاندازیشأوامرپروردگاراستکهدردرونخویمچنانتسلیغمبرکه:پدهدیبمانشانم

.کندیآن،خودشراموردقهروعذابپروردگارمشاهدهممانهیند،ببیمخالفتیّتشوشخصیّتن

گوشبزنگومواظباستکهازیغمبرکهچطورپکندیمطلبراروشنمینماایتعارف،قرآنبرایچبدونهو

.تاآنراإجراکندرسد،یمیطرفپروردگارچهدستور

یستنینطورخداست.وایاراواختیارخداست؛اختیاونهیخداست؛أمراو،أمرخداست؛نهیتاووالیتوالیعنی

ازأموالمردم،هریایدبیاکند؛یخودانتخابمیودخترانمردمرابرادآییدارد،میتچونوالیغمبرپیمکنیالکهخ

!کارهارابکند،أبداًیندادهاستکهایتوالیغمبرخدابهپیمخودبردارد؛وبگوئیاستبرایسچهخوبونف
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بیانراکهانتخابکرده،چهازمیدخترانینتمامایایدبیا خودقسمتیکانأقوامونزدینمردموچهازاسراء،

دوراستکهصدیمعانینایابهدخترخودبدهد،چوندختراوست؛أبداًوأبداً!بهاندازهیسازآنأموالنفیاکند؛

.خداستیردرصدضدّمس

یوبرادبینیرافرزندخودمینمشرکداند؛یتماممردهارافرزندخودمبیند؛یتمامزنهارادخترخودشمپیغمبر

.نمایدیآنانبههزارمُشکلهبرخوردمیتهدایوبراکند؛یآنهاجهادمیتهدا

یرۀکند.سیتمردمراهداینکهایبراخوابد،یخاکمیداردکهرویداردوچنانفروتنیعیچناننظروسپیامبر

 مالحظهکندأمرویداست.وإنسانبایقودقیبعجیلیخیغمبرپ
______________________________

یونس:6۳ۀ،ازسور95یۀازآیقسمت (1)

 38،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

است؟کردهیمیچهبودهاست؟کجاأمروکجانهیغمبرپنهی

ایامبرپیاگردرجائبلی، انجامبده،إنسانباینأمرکندکه: برأساسهمانیغمبرأمرپیراانجامدهد؛زیدکاررا

وإرادینتعلّقگرفتهاستکهإنساناینجاخداونددراۀکهإرادداندیمیغمبرضوابطاست؛وخودپ بکند؛ ۀکاررا

.یکندکردهوتراوشمیداپنزولبرإنسانیغمبر،پروردگاراززبانوفکرپ

:کنیمیمیانبینجامسألهخوبروشنبشود،ماچندشاهددراینآنکهایبرااینک

 ردّ نمود یفهزن شر ۀحدِّ سرقت دربار یشفاعت اسامَه را در نف یامبر،پ 1.1

یمحبوبومورداحترامآنحضرتبودوهمانکسیغمبرنزدپیلیخیدکهعامّهوارداستکه:اسامۀبنزَیاتروادر

الوِدَاعیغمبرپیبودکهوقت یفدونفرهردیعنیترخودشاننشاندند،اوراتَرکشآمدند،یمیازعرفاتبهمندرحِجَّۀُ

وپیکیهمرو بسیامبرشترآمدند. واوهمانشخصداشتندیاردوستمیاورا برایغمبراستکهپی. یأکرماورا

وأنصار،همهرادرتحتینقراردادند؛وبزرگانِازمهاجریسشامبفرستند،رَئینواحیبسوخواستندیکهمیلشکر

.اوقراردادندیلوا

کردهبود،شفاعتکردکهآنحضرتبریکهدزدیومحترمیفزنشریکۀودرباریغمبر،اسامهآمدنزدپاین

.رودیمیشاستوآبرویّتشخصیوآبرومندودارایفزن،شرینایرانکنند؛ودستشرانبُرند.زیاوحدّجار

عَلَیصَلّفَقَالَ وَیْهِاللَهُ وَوءَالِهِ فِیْحَکَسَلَّمَ: تَشْفَعُ سَرَقَتْی!أَ مُحَمَّدٍ بِنْتُ فَاطِمَۀُ کَانَتْ لَوْ اللَهِ اللَهِ؟وَ حُدُودِ مِنْ حَدٍّ

یدرحدّکنییمیگریانجیبرتو!توشفاعتومیوآلهوسلّمفرمودند:وایهاهللعلیحضرترسولصلّ!»یَدَهَالَقَطَعْتُ

إذَا!«بریدمیکردهبود،دستشرامیدااگرفاطمهدخترمحمّددزدازحدودخدا؟قسمبخ قَبْلَکُمْ کَانَ مَنْ إنَّمَاأَهْلَکَ

 وجزاستینا»حصراست(یإنَّمابرا«.6»الْحَدیْهِأَقَامُواعَلَیفُتَرَکُوهُ؛وَإذَاسَرَقَالضَّعِیفُسَرَقَالشَّرِ
______________________________

65۳ص«یتثمّاهتد» (1)

 33،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت
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دارویرهوعشیفکهفردشریبودکه:زمانینکهقبلازشماهالکوتباهشدند،علّتشایکهآنأفرادیستناین

براوحدّکرد،یمیدزدیفیوأمّااگرفردضعکردند؛ینمیوحدّجارنمودندیاورارهامکرد،یمیدزدیآبرومند

.«کردندیمیجار

 وَ لَکُمْ عَمَلَکُمْ یعَمَلِ یدر قول رسول خدا: إنَّ لِ «یعةصفات الشّ»کتاب  یتروا 1.1

یشههمیداست؛وإنسانبایبیعجیتروایارکهبسکندیمیانب«یعۀصفاتالشّ»رامرحومصدوقدرکتابروایتی

کتابیناست؛وهمچنیعهاست،وازنفائسکتبشیکتابمعتبریاربس«یعۀصفاتالشّ»آنراحفظداشتهباشد.)کتاب

دارمدرحدودچهلیادهمأصلًاطبعنشدهبود.بندهبیرأخانکههردوازمرحومصدوقاست؛وتازم«یعۀفضآئلالشّ»

نفسَه،ازسامَرّاءبهاقَدّسیّمحمّدطهرانیرزاآقامیاهللآقایهپدرماآیِکهمرحومدائیوقتیشوپنجسالپ یراناهللُ

بهبندیشانایم،بهمشهدمقدّسمشرّفشدیشانایّتکهدرمعیآمدند،درسفر یکیشانایدادندتابراهکتابرا

پانزدهصفحهبیدمختصربود،شایلینسخهبردارم؛وکتابهمخ کتابچاپنشدهبود.البتّهیننبود.وایشترمجموعاً

آنکتابباآننسخه،فقطخدمتینقلشدهاست؛ولیاتیروا«یعۀصفاتالشّ»ازیعه،شیگروکتبد«بحاراالنوار»رد

.بودیشانا

دریشوهفتسالپیستبیباًتقرینکهبرداشتم.تاایشاناینسخهبرایکاشهممنحصربهفردنبود.بندهنسخهالبتّه

یر،استخبیکهمؤلّفیعسکریفشریننجمالدّیرزااهللآقامیۀمرحومآیشانبزرگاۀ(آقازاد6989هشتادوسه)ۀسن

یکدر«یعۀفضآئلالشّ»کتابوکتابیناست،آنراباهم«یعۀوالشّیٌّعل»تاباند،کهازجملهکنوشتهیادیزیوکتابها

نسخهیازرویشانکتابراهماینبندهباخطّخودشانفرستادند.وایمجموعهچاپکردند؛ودرهمانوقتهمبرا

هشتماست؛یثحد«شّیعۀصفاتال»درکتابیثحدینخودشانکهبازاستنساخکردهبودندطبعنمودند.(وایخطّ

:کهینگونهبد
 6۳۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

فرمایدیصدوقممرحوم حَدَّثَنَا مُوسَ: بْنُ الْحِمْیمُحَمَّدُ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُبْنُ حَدَّثَنَا قَالَ: اللَهُ، رَحِمَهُ عَنْیَرِیّ،الْمُتَوَکِّلِ

عَلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ،أَحْمَدَ مَحْبُوبٍ،عَنْ بْنِ الْحَسَنِ أَبِیِّبْنِعَنِ قَالَ:سَمِعْبَیْدَۀِعُیرِئَابٍ،عَنْ عَلَالْحَذَّآءِ اللَهِ أَبَاعَبْدِ یْهِتُ

اللَهِصَلَّیَقُولُالسَّالمُ عَبْدِالْمُطَلِّبِ!یبَنِیَاهَاشِمٍ،یبَنِیَاالصَّفَافَقَالَ:یوَءَالِهِوَسَلَّمَمَکَّۀَ،قَامَعَلَیْهِاللَهُعَلَی:لَمَّافَتَحَرَسُولُ

إلَّاالْمُتَّقُونَ!أَلَایْرِکُمْمِنْکُمْوَلَامِنْغَیَآئِیلَاتَقُولُوا:إنَّمُحَمَّدًامِنَّا!فَوَاللَهِمَاأَوْلِیْکُمْ،عَلَیقٌشَفِیوَإنِّیْکُمْ،اللَهِإلَسُولُرَیإنِّ

وَیْنِیبَیمَاقَدْأَعْذَرْتُفِیاآلخِرَۀَ،أَلَاوَإنِّیَحْمِلُونَالنَّاسُیَأْتِیرِقَابِکُمْ،وَیعَلَیَاتَحْمِلُونَالدُّنْیَامَۀِالْقِیَوْمَیفَالأَعْرِفُکُمْتَأْتُونِ

«6»وَلَکُمْعَمَلَکُمیعَمَلِیوَإنَّلِیْنَکُمْ،اللَهِعَزّوَجَلَّوَبَیْنَبَیمَاوَفِیْنَکُمْبَ

یوآلهوسلَّممکّهرافتحنمودند،آمدندباالیهاهللعلیرسولأکرمصلَّیالسّالمفرمودند:وقتیهصادقعلحضرت»

خداۀفرزندانعبدالمطلّب!منفرستادیفرزندانهاشموایکوهصفا)کهمتّصلاستبهمسجدالحرام(وفرمودند:ا

که:محمدازماست!قسمبخدایددلسوزشماهستم!نگوئیکهبهطور،شما،ومننسبتبهشمامهربانمیهستمبهسو

نشناسمین!منشماراچنید.آگاهباشیزگارانشما،مگرپرهیرمن،ازشماونهازغیکانمنودوستانونزدیاأولیستندن

ویایندبیگرومردمِدید؛باشدهخودحملکریهاهاوشانهپُشتهاوگُردهیرارویامن،ودنیشپیائیدبیامتکهروزق
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شمایبرایعذریجایگرکهمنحجّترابرشماتمامکردمودیدد.آگاهباشآخرتراباخودشانحملکردهباشن

درآنچهبیباق بینمنوبیننگذاشتم. ودرآنچه تمامکرده وبینشماستحجّترا یباقیشماستعذرینخدا

 «.مالِمناستوعملشما،ازآنِشماستن،کهعملمیدنگذاردم.بدان

 ازکتاب««۴»بحاراالنوار»دریهرضواناهللعلیّرامرحوممجلسیتروااین
______________________________

«یعۀوصفاتالشّیعۀوفضآئلالشّیعَۀوالشّیٌّعَلِ»ۀ،ازمجموع615ص (1)

666،ص۴6جی،حروفیدطبعجد«بحاراالنوار» (2)

 6۳6،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

نامدونفرساقطشده،ینکهاستوآنایإشکالیدرسندمجلسیکنولکند؛یمرحومصدوقنقلم«یعۀالشّصفات»

وشود؛یمتّصلمیَریّبنمتوکّلبهحِمْیمحمّدبنموسیقسندصدوقازطریرابنمتوکّل،زیمحمّدبنموسیکی

وعلنکیازاونقلمیریّکهحمیّأحمدبنمحمّدبنعلیگرید تقدید. درکتبعامّهوخاصّهیترواینایرکلِّ

.موجوداست

وآلهوسلّمإحساسمرگیهاهللعلی:چونرسولخداصلّفرمایدیم«إرشاد»دریهرحمۀاهللعلیدمفیخشهمچنین

هنگامرسولخدابهینشد؛درایعازمردمبدنبالاوبودندمتوجّهبقیجماعتیکهراگرفتودرحالیّنمود،دستعل

منمأمورشدهینهمراهانشچن برافرمود: پیعبقگانمردیام با مردم میغمبراستغفارکنم. در بقیانآمدندتا یعقبور

:فرمودیغمبر.پیدندرس

.أَوَّلَهَاءَاخِرُهَایَتْبِعُالْمُظْلِمِ،یْلِقْبَلَتِالْفِتَنُکَقِطَعِاللَالنَّاسُ،أَیهِمِمَّافِیهِمَآأَصْبَحْتُمْفِیُهَنِّئْکُمْأَهْلَالْقُبُورِلِیَآیْکُمْعَلَالسَّالمُ

.وبهفسادویدرفتیاکهباآنازدنیقبرها،گوارابادبرشماآنسعادتونجاتیانخفتگاندرمیبرشمااسالم»

ینأوّلیروآنهابهدنبالوپینآوردهاست،کهآخریرویشبظلمانیاهسیهاهاهمانندپاره.فتنهیدامروزمبتالنشدۀفتن

 «.آنهاست

یربهأمیفرمودورویاستغفاروطلبغفرانِطوالنیعأهلبقیوآلهوسلَّمبرایهاهللعلیازآنرسولخداصلَّپس

امسالدوبارعرضهیولداشتیباربرمنعرضهمیکدرهرسالقرآنرایلالساّلمکردهوگفت:جبرائیهعلینالمؤمن

یانمیدندگردانیّر!مرامخیّعلیأجَلومردنم.سپسفرمود:ایدنممگررسیابیآننمیبرایداشتهاست.ومنمَحمِل

اختیاندرآن،ومیستنوجاودانزیاخزائندن نمودم،چونمرگمنفرایاربهشت؛ومنلقاپروردگاروبهشترا

!شودیچشمشبدانافتدکورمیاگرکسیراورتمرابپوشان؛زمراغسلبدهوعید،رس
 6۳۴،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

کهسَرِخودرابایحالرسولخدابهمنزلمراجعتنمودوسهروزرابهحالتتبگذراند.سپسدرحالینادر

یکرده،بهسویهالسّالموبادستچپبرفَضْلبنعبّاستکیهعلینالمؤمنیربستهبود،بادستراستبرأمیدستمال

:وفرمودستآننشیمسجدروانشدوبرمنبرباالرفت،وبررو

یْنٌدَیَّمَنْکَانَلَهُعَلَوَیَّاهَا؛أُعْطِهِإیَأْتِنِیعِدَۀٌفَلْیأَظْهُرِکُمْ.فَمَنْکَانَلَهُعِنْدِیْنِخُفُوقٌمِنْبَیالنَّاسِ!قَدْحَانَمِنِّمَعَاشِرَ

.بِهِیُخْبِرْنِیفَلْ
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اشتابهوعدهیایدام،بدادهیاشماپنهانشوم.بههرکسکهوعدهیاناستکهمنازمیکجماعتمردم!نزدای»

 «.یددارد،مراإعالمنمایکهازمنطَلَبیوفاکنم؛وکس

.عَنْهُبِهِشَرًّاإلَّاالْعَمَلُیَصْرِفُأَوْیْرًابِهِخَیُعْطِیهِءٌیْأَحَدٍشَیْنَاللَهِوَبَیْنَبَیْسَالنَّاسِلَمَعَاشِرَ

یشرّیاکند،یترابدوعنایریکهخداوندبدانعلّتخیستنیخداومردم،واسطهوسببیانجماعتمردم!مای»

.«راازاوبرگرداند،مگرعمل

 یْتُلَهَوَ یْتُمَلٌ مَعَ رَحْمَةٍ؛ وَ لَوْ عَصَإلَّا عَ یُنْجِیلَا  1.1

لَاأَیُّهَا لَایَدَّعِیالنَّاسُ وَ نَبِیبَعَثَنِیمُتَمَنٍّ،وَالَّذِیَتَمَنَّیمُدَّعٍ عَصَیُنْجِیلَایًّابِالْحَقِّ لَوْ رَحْمَۀٍ؛وَ مَعَ .یْتُلَهَوَیْتُإلَّاعَمَلٌ

!؟«6»اللَهُمَّهَلْبَلَّغْتُ

آرزوداشتهباشد)کهبدونتواندینمیآرزومندیچادّعاکند،وهتواندینمیمُدّعِیچهین،جماعتمردم!بنابراای»

برانگیازجهنّمبرکنارشود(.قسمبهآنخدائیابهبهشترود،یگریجهتدۀعمل،بواسط است،یختهکهمرابهحقّ

عملِتواندینمیزیچ مگر نجاتدهد را سقوطمتوأمإنسان کنم، منهمگناه اگر رحمتخداوند. بارکنمیبا .

 کردم؛وآنچهبرعهدهداشتمبهمردمرساندمیغمنتبلیاپروردگارا،توگواهباشکهآ
______________________________

ۀ؛ومادردور519،ص۴جیروت،طبعبید،الحدیابنأب«ۀشرحنهجالبالغ»؛و38صی،؛وطبعسنگ81و85صی،طبعآخوندید،مفیخش«؟إرشاد!«» (1)

.یماآورده۳8،ص69ج«یإمامشناس»علومومعارفإسالم،قسمت

 6۳9،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

صدونودوپنجآوردهاست،وأوّلخطبهباۀدرشرحخطب«شرحنهجالبالغۀ»دریزنیدالحدیراابنأبیتروااین

:شودیعبارتشروعمینا

.رَسُولِهِسَاعَۀًقَطُّیاللَهِوَلَاعَلَیلَمْأَرُدَّعَلَیوَءالِهِ،أَنِّیْهِاللَهُعَلَیلَقَدْعَلِمَالْمُسْتَحْفَظُونَمِنْأَصْحَابِمُحَمَّدٍصَلَّوَ

مخدا،أوامرپروردگاررسول إجرا جارکرد؛یرا فقطدریچبدونهنمود،یمیحدّ نتوانستحدّیکجامالحظه.

ینهازأنصارمدیاریبود.وجماعتبسینهمدینکهازسرشناسانوسَرانِمنافقبود،یّکندوآنهمبرعبداللَهِبنابَیجار

همکهدرزمانرسولیازکارهائیاریاوبودند.بسیطرۀدرتحتسینه،مدفنصیعنیبااوبودند.وهزارنفرمسلّح،

.نفاقاوبودۀبواسطشد،یإسالممیهخدا،عل

برینهراهآمد،سپسبهمدیمۀبودکهدرجنگاحُدتانیدارد.اوهمانکسیبیوغریبداستانعجیّ،اهللبنابَعبد

باخودبهمد منصینهگشتوهفتصدنفررا ایدازشهرجنگکنیرونبیدبرودانمیالحنمبرگرداند،وگفت: ین.

یاربسیز،مَطالبنقاقآمین.وازاخوردیگوشکردوشکستموانهاومحمّدبهحرفجیرون،جوانهامحمّدرابردندب

.داردیتشکایلیخیّإسالمازعبداهللبنابَیخدارد.تاریادز

قَذْفکرد،یهمانشخصاو نتوانستبراوحّدقذفعنییبودکهعائشهرا نسبتزنابهعائشهداد،ورسولخدا

کهاگرکنند،یاعتراضمیعهوشینالمؤمنیرکهبهأمیاندبرکسانگرفتهیلدلیعهراعلمابزرگشینکند.وهمیجار

نکرد؟یامنزدوقشیربود،چرابعدازرسولخدادستبهشمیّحقّباعل
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ۀودرخطبدانندیمیزحقّداردوهمهنیکسیچطورنتوانست؟وقتگویندیچوننتوانست!م:دهندیجوابمآنها

 کهرسولخدانتوانستبری:همانطورگویندی!درجوابمتواند؟یوچنان،چطورنمینهمآمدهوچنیرغد
 6۳۱،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

جاریّاهللبنابَعبد 6»کندیحدّ بکند.یباشدکهإنساننتواندکارینفرطوریکیّتممکناستموقعیعنی«

مرتبهأوضاعرامنقلبیکدستشهستندکهیرزیاست،وسروصداوبازارداغدارد،وأفرادیّقویاطرفبهاندازه

.کنندیرامنقلبمینهمدکنند؛یم

بنیبراامبریپیکهاستکههنگامیهمانکسیّ،عبداهللبنابَاین رفتهبودند،یرونبینهالمصطلقازمدیجنگبا

یُخْرِجَنَّبرگردند،لَینهبهمدینهاگفت:اگراینچن الْأَذَلَّ مِنْهَا مسلمانهاویم،هستیومقتدریزماکهأفرادعز«»۴»الْأَعَزُّ

 «.ریزیمیمیرونبینهدستماقراردارند،ازمدیرهستندوزیلیذلانرسولخداراکهمردم

کند؛گرچهرسولخدایحدّخدارابراوجارتواندینمینجادرایغمبرپیبودکهحتّیمنافقینچنیّاهللابنابَعبد

.شودیلحدّخداهمتعطیکیحتّخواستینم

 بِهِ عُوقِبْتُمْ ما بِمِثْلِ فَعاقِبُوا اقَبْتُمْقرآن در رَدْع رسول خدا: وَ إِنْ ع یةآ 1.1

اتّفاقافتادودرآن،حضرتِحمزهراکشتندوینمسلمیکهبرایب،وغریبدرجنگاحُد،آنجنگعجپیغمبر

آمدندوچشمشانبهجَسدحضرتحمزهافتاد،کهمُثلِهشدهبود)شکمشراپارهکردهبودند،أمعاءویمُثلِهکردند،وقت

یدهرابریرشمَذاکیمعامّهداریاتازروایبودند،ودربعضبریدهرااشینیآوردهبودند،گوشوبیرونأحشائشراب

رَأَیّواقِدیتکهدرروایبعجیلیبودند(باآنوضعخ صَلَّیدارد:وَ اللَهِ عَلَیرَسُولُ مَثاْلشَدِیْهِاللَهُ ءَالِهِ یدندد.»یدًاوَ

یقیرادرغمواندوهعمیغمبرمنظرهپینا»ذَلِکَالمَثْل.نَهُفَأَحْزَ«اند.حضرتحمزهرامُثلهکردهی،بدیلیکهبهقِسمخ

 فروبرد

بِقُرَ .« بِثَالثِیْشٍثُمَّقَالَ:لَئِنْظَفَرْتُ کنم،یدابرسد،ومنظفرپیشاگردستمنبهقر»مِنْهُمْ.سپسفرمود:ینَلَامَثِّلَنَّ

 یناینفرازآنهارابهجزایس
______________________________

۴86،ص66جی،ملّاصالحمازندران«یکافۀشرحروض (1)

:المنافقون19ۀ،ازسور8یۀازآیقسمت (2)

 6۳5،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

 کنمیمُثلهمکارشان

نازلشد:یهآینپسا«6»ابِرِینَلِلصّخَیْرٌلَهُوَصَبَرْتُمْلَئِنْوَبِهِعُوقِبْتُمْمابِمِثْلِفَعاقِبُوااقَبْتُمْ:وَإِنْعیَۀُفَنَزَلَتْهَذِهِاآل .«

کهبرشماگزندیبههمانقِسمیدبرشماواردکرد،بایوجراحتیاشماراعقابکردوعذابدادولطمهیاگرکس»

وَءَالِهِوَیْهِاللَهُعَلَیرَسُولُاللَهِصَلَّیفَعَفَ«بهتراست.ینصابریآن،براینههرآیدواگرهمصبرکنیدکنیواردشد،تالف

 «.نفرراهممُثلِهنکردیکگذشتوعفوکرد؛ویغمبرپ«»۴»بِأَحَدٍیُمَثِّلْسَلَّمَ،فَلَمْ

پباید وقسمهمکردند؛یتیجناینآمدندوچنینکهمشرکبیندیمیغمبرتوجّهنمودکهمطلبازچهقراراست!

هفتادنفر،ودربیاتازروایکند،دربعضیداکهاگرظفرپخوردیم سیاتروایشتردارد: مُثلهیوارداست: نفررا
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کنمیدا:مناگرظَفَرپگویدیچهإشکالدارد؟أمّاتامریزند،یمرا.مُثلهکردنِأفرادمشرککهخونمسلمانانکندیم

یدواگرهمبگذریدکنیتالفتوانیدیواردساختند،همانرامیجلونرو!اگربهشماگزندیست؛:باگویدی...خدام

.بهتراست

پیدبنگرحال عبودیغمبرکه مقام در اندازه حالیّتچه چه است! پیپروردگار آن ایغمبریدارد! آمده، ینکه

تکّهتکّهکردهیفیّتکینکهجَسَدحضرتحمزهرابا-استیدنیوشنیدنیداستاناحُدْواقعاًد-استیدهرادیّتوضع

وأحشَاحضرتحمزهکهباخودبهمکّهبردهبودندگلوبندأمعاءازجگرویگر،)هند(وزناندیهبودندومادرمعاو

برا بهگردنهایخودسوغاتیدرستکردندو و اوبگویزانخودآویقرارداده به خدا صبرکنیدکردند؛ بب: ینید!

بازهمپیّتعبود انتخابمگویدیمیغمبررا! بااکنمی:منآنطرفبهترشرا مُثلهیخداإجازهدادهینکه. کنفررا

 .وکنمی:منصبرمگویدیاومیکند،ول
______________________________

:النّحل61ۀ،ازسور6۴1یۀآ (1)

۴3۳،ص6جیّ،واقد«یمغاز» (2)

 6۳1،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

!یبعجیۀقضیکهمین.اکندیعملمُثلهنمینایرابهجزایکنفروتاآخرعمرهمگذردیومکندیمصبر

یمخالفتبعضیجنگ،فتحبامسلمانهابود،ولیجنگاحُدکهکفّارمسلمانهاراشکستدادند،گرچهدرابتدادر

شروعکردندبهشَماتتین،ومنافقیّعبداهللبنابَینموجبشکستإسالمومسلمانهاشد؛همیغمبرازمسلمانانباپ

اند،وغلبهباکفّاربودهاست.ازمسلمانهاهفتادنفرکشتهشدهوزخمخوردهیغمبرکردنکهپیکردنودردلخوشحال

یانازهمدستانشبهجنگنرفتندوازمیاباعدّهیّعبداهللبنابَین.اآوردندیبهزبانمیسخنانیحقبیاروباعباراتبس

.مجروحبرگشتندیرفتندکهبابدنهائیغمبرهمباپیاعدّهیراهبرگشتند؛ول

 یْرٌخَ ینَصَنَعَ اللَهُ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمِسْلِمِ یالَّذِ 1.1

بودوبایبودکهمسلمانخوبیّعبداهللبنابَینهموآلهوسلَّم،پسریهاهللعلیازأصحابرسولخداصلَّیکی

ناماوعبداهللبنعبداهللبنابَکردیپدرشهممخالفتم اوخیّ. یلیاست.همپدراسمشعبداهللاستوهمپسر.

یمفصّلیلیخی.وداستانهاکردیرسولاهللباپدرمبارزهومخالفتمنفعبهیشهدرراهخداداشتهاستوهمیفداکار

جنگزخمخوردوینپسرهمدراین.اکردندیباپدرمماشاتمیپسر،قدرینهمۀدارد.ورسولخداهمبهمالحظ

)باآتشیکردندمیّکَدراکهبربدنشواردشدهبویوجراحاتیدبرگشت.وآنشبتابهصبحنخوابینهمجروحاًبهمد

.یابدیامکهعفونتنکند(تاالتسوزاندندیم

ابَعبد بن ایّاهلل که مینهم را پدیدیوضع شماتتمیغمبردائماً أصحابشرا حرفزشتمکردیو ویزدو

مرایانِمُحَمَّدٌوَأَطَاعَالْوِلْدَانَ.محمّدعصیمرد)محمّد(وَعَصَانِینایبررأیپسر!توإقدامبهجنگنمودی:اگفتیم

پینهمدیهاوجوانهاوازبچّهیدنشنمراحرفیست؛نکرد.منگفتمنرو!صالح کهأهلیرمردهاإطاعتکرد؛ازما

 پارهیراهنیپیم،خُبرههست
 6۳۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت
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اللَهِلَکَأَنِّایمکرده راکهاآلنیاناتجرینمنتماماینکههَذَا.قسمبخدامثلایکُنْتُأَنظُرُإلَیحرفگوشنکرد.وَ

.گردیدیوبرمخوریدیوشکستمرویدیکهمدیدم،یبرشماواقعشده،قبلازجنگم

الَّذِپسرش لِلْمُسْلِمِیجوابداد: وَ لِرَسُولِهِ اللَهُ فقطگفت(:یحرفزشتوناروائیچ)هیْرٌخَینَصَنَعَ بهپدرنزد؛

 «.استیرآورد،آنخیشپینرسولخودومؤمنیآنچهراخدابرا»

مُلْکٍ.یهود إلَّاطَالِبُ مَامُحَمَّدٌ همشروعکردندبهگفتارزشتکه:بازمحمّدرفتوشکستخوردوبرگشت.وَ

قتالۀخودشرادرمعرکینطورواکشیدینمیربودشمشیغمبراوطالبسلطنتاست.اگراوپیست؛نیغمبرمحمّدپینا

نم بدسپردیبدستدشمنان را او ینکه پادشاهدرهمگونه او پخواهدیمیبکوبند. یدبایغمبر. یاگوشهیکبرود

پسایزندگ نبوّتنینکند. دعوتِ أُصِیستقِسمدعوت، مَا نَبِیبَ. هیٌّهَکَذَا اوزخموینطورایغمبریپیچقَطُّ. به

أُصِیفِیبَجراحتواردنشدهاست.أُصِ وَ وأصحابشواردشدهیغمبرکهبربدنپیحَابِهِ.مثلجراحاتأَصْیفِیبَبَدَنِهِ

.است

منافقیهودحرفاین أمّا ازرسولینوهمچنین؛وخِذالنوإذاللمسلمیهمشروعکردهبودندبهبدگوئینبود.

که:ازأطرافمحمّدندکردی.وأمرمکردندی.ومسلمانهاراسرزنشمگفتندیبدمیزوآلهوسلَّمنیهاهللعلیخداصلَّ

مابودندکشتهیشکهازشماکشتهشدند،پیأفرادین:اگراگفتندی.ومدکردند،چنانکردنینچنینهااید،کناربرو

.مردراگوشکردند،همهرفتندوکشتهشدندین.حرفاشدندینم

 عَنْ قَتْلِ مَنْ قَالَ: لَاإلَهَ إلّا اهللُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَهِ یتُنُهِ 1.1

ینمنبروموایدواوآمدنزدآنحضرتوگفت:إجازهبدهید؛رسیغمبرازأصحابپیکیحرفهابهگوشاین

لهوسلّمبهاوفرمود:إنَّاللَهَمُظْهِرُوآیهاهللعلیبکشم.رسولخداصلّگویندیمینکهچنین،ومنافقیهودراازیأفراد

.ذِمَّۀٌفَالأَقْتُلُهُمْیَهُودِوَلِلْیِّهِ؛وَمُعِزُّنَبِینِهِدِ
 6۳8،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

نمیهودومندهد؛یخودراعزّتمیغمبرِوپکند،یخودراظاهرمیندخداوند» بکشم،چونآنهادرتوانمیرا

یآنهاهستم.حاالحرفزشتیهستند؛ومنمتعهّدحفظونگهداریبلکهکفّارذمّیستندنیکفّارحرب«منهستندۀذمّ

.بکشمفهاحریناۀآنهارابواسطیتوانمزدند،بزنند؛مننم

گفت فَهَؤُآلالْمُنَافِقُونَ ایَا: بده پسإجازه اللَهِ! سرتوایینمنافقینرَسُولَ مینکهدرپشتِ را ینوازنندیحرفها

یإلَّااللَهُوَأَنِّلَهَأَنْلَاإیُظْهِرُونَیسَوَءَالِهِوَسَلَّمَ:ألَیْهِاللَهُعَلَیآنهارابکشم.فَقَالَرَسُولُاللَهِصَلَّدهند،یبدرامینسبتها

رَسُولُاللَهِ؟

اللَهنمینشهادتکنندیمگربازبانإظهارنمین،منافقاین رَسُولُ إلَّااللَهومُحَمّدٌ بَلَگویند؟یرا؟مگرلَاإلَهَ یَایقَالَ:

اللَهِ.گفت:آر إنَّمَاگویند؛یمی،رَسُولَ السَّیَفْعَلُونَوَ تَعَوُّذًامِنَ أَبْدَیْفِ؛ذَلِکَ وَ أَمْرُهُمْ لَهُمْ بَانَ عِنْدَاللَیفَقَدْ أَضْغَانَهُمْ هُ

النَّکْبَۀ.گفتبل یرینۀدهایینهوخداوندأمرآنهاراظاهرکرد.وکگویند،یمیرازترسشمشیکنولگویندیمیهَذِهِ

وواقعاًد؛جنگ،آنهابواطنخودرابهزبانآوردندونشاندادندکهمنافقنینآورد.ودرایرونآنانبیهاآنهاراازدل

 بهخداندارندیمانإینهاا
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رسولخدا»عَنْقَتْلِمَنْقَالَ:لَاإلَهَإلَّااللَهُوَأَنَّمُحَمَّدًارَسُولُاللَهِ.یتُوَءَالِهِوَسَلَّمَ:نُهِیهِاللَهُعَلَیفَقَالَرَسُولُاللَهِصَلَّ .

نهیهاهللعلیصلَّ إلَّایمکهکساشدهیوآلهوسلّمفرمود:منازطرفخدا اللَهاللَهکهلَاإلَهَ رَسُولُ رایدبگوومُحَمَّدٌ

 «.بکشم

است؟!وچهاندازهیّتچهاندازهدرصراطعبودیغمبرپیناینید،حالشمابب«6»کندینقلمیّراواقدیتروااین

 یدهکشیرهمباشمشینهاوایگویند؛همهبهاوبدمینوعبدمَحضوگوشبهفرمانپروردگاراست؟!کهایلذل
______________________________

.یماآورده58،ص69ج«یإمامشناس»علومومعارفإسالم،قسمتۀ؛ومادردور96۳،ص6ج«یالمَغاز (1)

 6۳3،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

ولاندآمده ید:دستنزنگویدیمیغمبرپیکهانتقامبکشند؛ کسیندبگویدبگذار! بهمنگفتهاست: خدا کهی. را

بلکهمأموربهیستم،باشد؛منمأموربهباطننخواهدیحاالدردلشهرچهمید،نکشکند،یمیبرزبانجارینشهادت

مُحَمَّدًینظاهرم؛وازطرفخدامأمورمکهجنگکنمتابگو أَنَّ وَ إلَّااللَهُ لَاإلَهَ أَنْ اللَهِ.زماند:أَشْهَدُ ینکهایارَسُولُ

.خونومالشانمحفوظاستیگردِمَآئَهُمْوَأَمْوَالَهُمْ.دیکردند،عَصَمُوامِنِّیشهادترابرزبانجار

إنسانرایداستکهبایبیوغریبعجیاربسیۀهمقضّینجملهرادرمواطنمتعدّدهفرمودند.اینایغمبربارپچندین

راازیوتجاوزیتعدّینچگونهبودهاست،کهکوچکتریّتشچهقسمبودهوعبودیغمبرپینکندکهااریدمتوجّهوب

ینایرکند؛خیرکارخخواهدی!چوناواآلنمشمردیخودجائزنمرایقراردادهاستبیشکهخداوندبرایآنمَمْشائ

.خداقراربدهدیتوالیرادرمجرایتشاستکهعبدپروردگارباشد؛ووال

نمااگر نظر إظهار ازخود شود بیتوالیناینبید،بنا اختالفزاویتوالینو وخودششود؛یمیداپیهخدا،

اشیجهکهنتیاست،کاریشفاعتکبراشیجهکهنتی.کاریشودمیّئهبهسیلاشتبدکارحسنهیعنیشود؛یمسؤولم

باشیجهکهنتیبدستگرفتنلواحمداست،کار وسرباالرفتنِ مینوآخرینشدنبرأوّلیعوشفیلهمنبرِ ااست،وَ

6»استلِلْعالَمِینَرَحْمَۀًإِلّاأَرْسَلْناکَ اینایجۀنت« چنینکار چرا کندکه مؤاخذه او از عملینخواهدشدکهخدا

!استینفسینچنیدارایغمبرپی؟کرد

ۀجنبیچاست،کههینومستکینومسکیلپروردگار،ذلیّتِنفسخاضعوخاشعودرمقامعبودینچقدراببینید

 دهدیندارد؛مگرآنچهراکهخدابهاوإذنمیّتیوأنانیخودمِحوری،خودمَنِشیی،نمایّتشخصیی،نهی،أمر
______________________________

یآء:االنب۴6ۀ،ازسور6۳۳یۀآ !(1)

 66۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقیتوال

یممشینبرهمینهاالسّالم؛تمامایهمإمامزمانعلیتوالین،المؤمنیرأمیتأئمّه،والیتوالیت،والیاستمعناین

وال که آنها معنیتاست. ایستنینایشدارند با قیتوالینکه روز و کنند؛ استفاده سو ویامتخود، قوم تمام

ینبهجهنّمبروند(بلکهمخالفید)آنهاکهبایدتیعقینتنهامخالفنهین،خودرابهبهشتببرند؛وتماممخالفیشهایخو

کهبهبهشتیاست.آنکسیقتوحقیبرأساسمعنینهااۀ.همیستنین.نه،هرگزچنیزندراهمبهجهنّمبریرتیعش

ربطداشتهباشد؛وآنکسیفردیرودم گسستهباشد.نهااستکهازآیفردرودیکهبهجهنّممیاستکهبهآنها

 مُحَمَّدٍوَءَالِمُحَمَّدیپروردگاراست.اللَهُمَّصَلِّعَلَیأمرونهیشان،ایپروردگاراستوأمرونهیتآنها،والیتوال
666،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت
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حکم  ینحکم معصوم مخالف است اما در واقع ع یکه در نظر بدو ی: مواردپنجم درس 5

 خداست

 اشاره 1.1
 669،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

علعرض وأئمّه رسولخدا والزمیّهکلّۀمطلقیتوالیالسّالمدارایهمشدکه: شدنبهیت،والۀهستند. مُتَشَأّنْ

درمَمشایاست.وأمروالئیأعلیِّأسماءوصفاتحضرتپروردگارعَلِیَّتِشؤونومَظهر کالمخداویآنهاحتماً

.سربزندیمَمْشینبرخالفاییآنهاأمرونهزاست.ومحالاستکهاینیدیندستوراتوقوان

-إنسانیالبتّهبنظربَدْو-صادرشودکهاییکهدرچندموردممکناستازآنهاأوامرونواهکنیمیمیانباینک

.یستازکتابوسنّتنیتخطّیچهمانقانونوسنّتاستوهی،مَنشأومَمشیکنباظاهرشرعمخالفباشد؛ول

شودبازیداهمپیگریام،فقطسهمورداست؛واگرموارددموارد،بنابرآنچهکهبندهدرأطرافشتأمّلکردهاین

.گرددیموردبرمسهینبها

 تبدّل موضوع ةأوّل: مورد تبدّل حکم بواسط 1.1

کند؛یمیکهدرإنسانهست،أمریوحالیفیّتمعصومبهإنسان،برأساسکیااستکه:إمامینازآنمواردایکی

درخارجآنحالمیول کمحینکهاکندیمیالوخبیند،یمیگریودرتحتحکمدپندارد،یإنسانخودشرا

.یستنینچنینایکهمخالفحُکمُاهللاست،درحال
 66۱،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

مردارحراماست،حُرِّمَتْیکه)مُردار(بخور!درحالیتهکهازگوشتمکندیبابمثال:معصومبهإنسانأمرممِن

أمراوبهیکنکهاوبهإنسانکرده،برخالفحکمقرآناست.ولیأمریناکندیمیالوإنسانخ«6»یْتَۀُالْمَیْکُمُعَلَ

یتهگرفتاراستکهاگرمیدائیدربَیاابِضرورتاست.مثلًادرمَخمصهومَجاعَهیجدرصورتِإیته،إنسانبهخوردنم

کردهاستکهیزاوتجویبرایبراطبیمحرّمیدارویا.یستنیزیهمچیتهازمیروغمیرد،یمینخوردازگرسنگ

.ینهااوانحصاربهآندارد؛وأمثالاۀمعالج

یمکهاگردقّتکنیخالفاست؛درحالتیْتَۀِ،که:کُلْمِنَالْمَکندیکهمعصومبهإنسانمی:أمرکندیمیالخإنسان

میهمانشارعینکهایبرایست؛منشأشخالفنبینیمیم است: إنسانگفته به حُرِّمَتْحرایتهکه فرموده: استو م

یْتَۀُ،الْمَیْکُمُعَلَ فِآندرصورتاضطرار، اضْطُرَّ فَمَنِ جائزشمردهاست: غَیرا غَفُورٌاللّهَفَإِنَّلِإِثْمٍانِفٍمُتَجیْرَمَخْمَصَۀٍ

۴»رَحِیمٌ إِلّیفۀشریۀآینوهمچن« مَخمَصهوگرسنگکسیکه،«9»اضْطُرِرْتُمْمَاا: بهیدر بشود گرفتارشودومضطرّ

.بخوردیدبایست،نیبخورد،براوباکمیتهازآنیمقدار-دفعضرورتیبرا-ینکها

اپس حِلِّینجادر به حکم حقیتهأکلمیَّتکه در نیقتآمده، لهذایست؛تبدّلحکم است. موضوع تبدّل بلکه

اضطرار.ویر:مکلَّفدرحالغیکی.کندیموضوعرادوتامحقیقت،دراضْطُرِرْتُمْ،مَااإِلّیاستثناینایمبگوئتوانیمیم

.یْتَۀُحالاالضطرار:حُلِّلَتْلَهُالْمَیوفیْتَۀُ؛الْمَیْهِحالاضطرار:حُرِّمَتْعَلَغیرحالِاالضطِرار.دری:مکلَّففیگرید
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حالیکحالحَضَر،ویکتمام،مکلّفدوحالدارد:.مثلًادرنمازقصروإیمداریاریمورد،مواردبسینایرنظو

 سفر؛درحالحضرنمازچهاررکعت
______________________________

:المآئدۀ5ۀ،ازسور9یۀصدرآ (1)

:المآئدۀ5ۀ،ازسور9یۀآیلذ (2)

:االنعام1ۀ،ازسور663یۀازآیقسمت (3)

 665،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

یردحاضراست،واجباستروزهبگیکهودرحالسفردورکعت؛پسموضوعدوتاست.درماهرمضانکساست

کس استبایکهو سفر نگیددر ایردروزه در بواسطیزنینجا. و تاست؛ دو نۀموضوع حکم موضوع، متبدّلیزتبدّل

کهاستثناء،بهیراصورتِاستثناءاست،زحقیقت،.ودریرددوحکممخالف،برموضوعواحدتعلّقگینکهنهاشود؛یم

م إِلّگردد؛یتبدّلموضوعبر ولاینجادراضْطُرِرْتُمْمَااگرچه است، آمده استثناء عنوان موضوعیقت،درحقیکنبه

مالکدریکمالکدرحالاضطرار،ویکتفاوتکردهاست.مکلّفدومالکدارد:یفمتبدّلشدهومالکتکل

.دومالک،دوحکممختلفبراوباراستیناضطرار.وبرحسبایرغلحا

به:فَمَنْرسدی،تام«6»یامُالصِّیْکُمُآمَنُواکُتِبَعَلَینَالَّذِیُّهَاأَیابرشخصحاضرواجب،وبرمسافرحراماست:روزه

عَلمَرِیضاًمِنْکُمْانَک أَیأَوْ مِنْ فَعِدَّۀٌ یّامٍسَفَرٍ »۴»أُخَرَ مر« که ازشما بایایضهرکدام تعدادیددرحالسفربود به

اترابخور،حال،اگررسولخدادرسفربهإنسانأمرکرد:روزه«کهدرماهرمضانخوردهاست،قَضاکند.یهائروزه

تبدّلموضوعۀحکمِشخصإنسانرابواسطین،بلکهاباشد؛یکتابمیاوبرخالفممشایأمروالئین:ایمگوئبیدنبا

.کندیمیانب

نازلشدکهدریهبردند،وآیفدرجنگبدرکهدرماهرمضانواقعشد،ورسولخداباأصحابتشرینکهاکما

با پیدسفر و شود، خورده بایغمبرروزه إفطارکنۀروزیدفرمود: را پیاریبسید،خود و إفطارنکردند، أفراد، یغمبراز

 «!یدگروهگنهکاران!منإفطارکردم،شماهمإفطارکنیا»مُفْطِرٌفَأَفْطِروُا!یمَعْشَرَالْعُصَاۀِ!إنِّیَافرمودند:

 بکند،ویبودکهممکناستمعصومبهإنسانأمریازمواردیکیاین
______________________________

:البقرۀ۴ۀ،ازسور689یۀصدرآ (1)

:البقرۀ۴ۀ،ازسور68۱یۀازآیقسمت (2)

 661،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

ینکهایرازنماید؛یبلکهدرنظرإنسانخالفجلوهمیستخالفنیقتدرحقیخالفجلوهکند؛ولیّنظربدودر

.استیمَدرَکومالکشرعیأمردارا

 او پنهان است یرغ یکه برا یزیمعصوم ظاهر است چ یدوّم: برا 1.1

اشاره 1

برأساسآنینجادرایکندارد،کههمهجادارد؛ولیقتاستکهمعصومعِلمبهواقعوحقیدوّم:درآنجائمورد

مشکلاستیّتواقعویقتبردنِبهآنحقینظرإدراکِإنسان،پۀکهازنقطیدرحالتگوید،یرابهإنسانمیعِلم،مطلب
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وإماماستیغمبر:بروفالنکسرابکش!معصوموپگویدیومدهدیبدستإنسانمیرمحالاست.مثلًاشمشینکهایا

الحومفاسدوأمّابنظراوکهواقفبرمصیست؛بنظرإنسانکشتنِشخصمؤمنجائزنیکنولکند؛یمیأمرینکهچن

ازتحتیکنولت؛اسیّتواقعینأمرعیندارد،ایوسِعیوشرائطاست،وعلمکلّیاتومقتضیّاتعواقبوخصوص

.باشدیأفکارماخارجم

ایهاهللعلیصلّپیغمبر أبوبکرفرمودند: وبه برداروبروپشتیرشمشینوآلهوسلَّمدرمسجدنشستهبودند؛ را

 أبوبکرشمشیستاده،ایشخصیکمسجد، بکش! را دیراو بدستگرفتوپشتمسجدآمد؛ آنشخصدریدرا

رسولاهلل،نکشتم!یا!عرضکرد:نهی؟:اوراکشتندبرگشت.رسولخدافرمودیغمبرمشغولنمازاست.بهنزدپیکنار

.!عرضنمود:چونمشغولنمازبودی؟:چرانکشتیدندحضرتپرس

اوهمآمدودیرشمشحضرت بکش! برواورا فرمودند: بهعُمَرداده، ویدرا کهآنشخصمشغولنمازاست؛

.رسولاهللمشغولنمازبودیاچرا؟!عرضکرد:یدند!گفت:نه!حضرتپرسی؟برگشت.حضرتفرمودند:اوراکشت

رابردارویرشمشیّعلیاردهوفرمودند:کیشانالسّالمآمدند،روبهایهعلینالمؤمنیرخداصبرکردندتاأمرسول

 موقعآنینرابدستگرفتندوپشتمسجدآمدند؛درایرپشتمسجدبرو،آنشخصرابکش!حضرتشمش
 66۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

عرضنمود:نه.حضرت!یّ؟علیای:کُشتیدندالساّلمهمبرگشتند.رسولاهللپرسیهعلینالمؤمنیررفتهبود.أمشخص

برداشتهی.حضرتفرمودند:اگراوراکشتهبودند،فتنهبکلّیافتمرانیدرآنجاکسیرا:چرا؟عرضهداشت:زیدندپرس

مردینازایبیوغریبعجیهاپسدرعالمإسالمچهفتنهین.وازاستفتنهوکانونفسادایسمردرئینشدهبود.ا

«6»کندیتراوشم

یانواختالفدرمیکهازهمانزمانمشغولفتنهجوئیْصَرَۀاستبهذُوالْخُوَیرمعروفمردحُرْقوصبنزُهَنیاو

ینالمؤمنیرجنگبدستأصحابأمینخوارجبود؛ودرایشدبهجنگنهروانوازرؤسایمنتهینکهبودتااینمسلم

.السّالمکشتهشدیهعل

رودیالساّلممیهعلینالمؤمنیراورابکش؟أمکندیاستکه:چرامعصومأمرمیاهومسألیّهقضیکخودیناحال،

درسجدههمبود،یبدونشکّاگردرنمازهممیافت،یاگراورامیرا.زکشدیمیابدوطبقأمررسولخدااگراوراب

چراکهأمررسولخداست!أمّاکشت؛یومزدیبود،حضرتمیشجاریراهندامنوپیواگراشکشهمروبود،یم

آنهانظرشانبهظاهرنمازاست؛وبهباطنوعمقمطلبیعنی:مشغولنمازاست.گویندیبلکهمیستند؛نینچنینآنهاا

.یستن

جوازوعدمجوازاجتهاددربرابرنصّاستیعه،وشیسنّینفرقب 2

بینهمو مکیّعتشینمسألهفارقِ وهمیعه،تبشوتسنّناست. بهحالوجودداشته؛ تا ینطوراززمانرسولخدا

هستندکهیأفرادینهااو،اینالسّالمومتابعیهعلینالمؤمنیرأمیعنییعه،مکتبعامّههمازآنزمانتاکنونبودهاست.ش

 کنندینصّ،اجتهادوإظهارنظرم.وأمّاآنهادرمقابلشمرندیراجائزنمنصّواجتهاددرمقابلباشند،یتابعنصّم
______________________________

یفتألیالفصولالمهمّۀف»درکتابیز،بنقلازمنابعمهمّأهلسنّت؛ون3۱ۀمراجعین،شرفالدّینعبدالحسیّدعلّامهسیفتأل«المراجعات»یفِکتابشر .(1)

کندیببعدازکتبمهمّآناننقلم6۳8ۀطبعنجف،صفح«االمّۀ
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 668،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

که:گرددیأصلبرمیکینباعامّهازآنزمانتابحالدرآنهااختالفدارندفقطبهایعهکهشیوتماممسائل .

است؛ولیعهش تجاوزمیمتعبّدبهنَصّ واردشده،وقرآنیادرمسألهینکها:ولوگویندیومکنندیآنهاازنصّ نصّ

بلکهماهمخودمانفکریم؛ماطبقآنرفتارکنیستمصلحتنیاست،ولدهمسلّماًآمیغمبرسنّتپیااست،نصّاست،

مشغولنمازاست؛مسلمانراکهکند،یأمربهکشتناومیغمبروپیستادهشخصکهپشتمسجداینابینیمیمامیم؛دار

میدکشت،نمازخوانراکهنباشودینم ویعهمسألهاستکهشاین.کنندیکشت!إظهارنظرواجتهاددرمقابلنصّ

.درآناختالفدارندیسنّ

فَقَتَلَهُماًغُاللَقِیااإِذحَتّیااستکه:فَانْطَلَق-السّالمیهماوآلهوعلیّنانبیعل-وخضریمانندداستانحضرتموسعیناً

کهیدندرسیمحلّهبینکهباخضرروانشدندتاایحضرتموس«6»نُکْراًیْئاًنَفْسٍلَقَدْجِئْتَشَیْرِبِغَزَکِیَّۀًنَفْساًقَتَلْتَأَقالَ

اعتراضکردندکه:یشانبهایراکشتند.حضرتموسیطفلیکبودند.درآنحالحضرتخضریأطفالمشغولباز

وبدونتالفیررابغیگناهوجاندارینَفْسپاکوبیکتویاآ رانکشتهیکسیکهدرحال-!ی؟وقصاصکشتیحقّ

شَی؟بهچهجهتاوراکشتتو-بودکهبعنوانقصاصکشتناوجائزباشد جِئْتَ توکارمنکریْئاًلَقَدْ ی،کردینُکْراً.

یانمفصّلبیحضرتموسیداد؛وبعدهممصلحتشرابراعملراانجامینحضرتخضر،ای!ولیکردیکارناپسند

.نمود

قتلینکهوبدونقصاص؛وبدونایَهاستکهکارحضرتخضر)کشتنآننوجوانبدوندِینشاهدمادراحال،

برأساسإدراکودیانفسمحترمه أمرداشتهوبرایدیکردهباشد( اویاستکهحضرتخضرنسبتبهعواقبِ

وگرداند؛یبرمینوازدکند،ینوجواناگربزرگبشود،پدرومادرشراکافرومشرکمینودهاستکهاروشنب

 إدراکیناوراازسرراهبردارد.ایدبا
______________________________

:الکَهْف68ۀ،ازسور۳۱یۀآ (1)

 663،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.اوست

.حالیردانجامپذیداستونبایعمل،عملِمُنْکَرین:اگویدیکارإشکالداردومیننسبتبهایحضرتموسأمّا

حضرتدانیدیمینکهباا-گفت؟یدرستمیحضرتموسیاگفت؟یکردودرستمیحضرتخضرکاردرستیاآ

یشاناۀموارددربارینومعصوماستودراتشریعأُولواالعزموصاحبیغمبرمقامنبوّتاستوپیهم،دارایموس

گفتند؟یدرستمیکپسکدام-یستنیشکّ

.گفتندیاستکههردودرستمیناجواب

میعتشریدارایموسحضرت هرکارگویدیاستو می: إنسانیدباشودیکه باشد. برأساسقانونودستور

رابدونسببوعلّتبکشد،مگریاستإنسانکسیامدهنیعتعملراانجامدهد.درشریناتواندیبدوندستورنم

شودیبدونجهتنمیاوراقصاصکند؛ولتواندیکهکرده،إنسانمیراکشتهباشد.برأساسقتلنفسیاوکسینکها

.راکشتیکس
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یخودشبوده،نهتنهاقتلآنغالمبراوازآنافقکهعلمخاصّکند؛ینگاهمیگریافقدیکخضرازحضرت

أمّاحضرتموس است. بلکهواجببوده بایاوجائزبوده نمیعتنگهدارشریدکه خودشیعتازشرتواندیباشد،

آورده،وکتابتوراتراپروردگاربراوصاصوحکمآورده،حکمقیعتمردم،شریانکهدرمیتجاوزکند.آنکس

کارراانجامدهد؛اودستشبستهیناتواندیاونمی،کتاببرمردمحکمکنینبرأساسایدنازلکرده،وگفتهاست:با

.رابکشدیبهآنقِسمکستواندیوجهنمیچاست؛وبه

یصَرۀذُوالخُوَیّۀقضینمثلهمی،ازموارداستثنائیضوآلهوسلَّمهمدربعیهاهللعلیحضرترسولأکرمصلَّفلذا

موارد،مانندمواردقصاصومنازعاتومخاصمات،بهعلمیّۀأمّادربقید؛وفالنشخصرابکشیددستوردادندکهبرو

یْنَکُمْبَیأقْضِنَّمَا:إفرمودندیمکرده،یخودرفتارنمیبغ
 6۴۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

الْبَبِاالیْمَانِ ۀکهمنکِر،بواسطیقَسَمیا)دوشاهدعادلویّنَهوبَقواعد:قَسَمیشما،فقطرویان،مندرم«6»یِّنَاتِوَ

«۴»مَنْأنکَریعَلَیَمِینُوَالْیالْمُدَّعِیعَلَیِّنَۀُ:الْبَکنمی(حکممخوردیمی،ازطرفمُدَّعِیدَعْوۀإقام

است؛اگرإنسانینحکموقواعدوقوانیمَحکَمهاست؛دارایدارایعت،کهشریراباشد؛زینطورهمیدحتماًهمباو

 ودومردیاورنددرمَحکَمهبیددزدرابا«9»شودیکند،درعالمهرجومرجمیبخواهدازآنتجاوزوتخطّ
______________________________

6یث،حد۴بابی،الحکموأحکامالدّعویفیّۀ،کتابالقضآء،أبوابک68ج«یعۀوسآئلالشّ» (1)

1و5و۱و9و۴و6یث،حد9همانمصدر،باب (2)

درحالفحشاءیکهبازندیرادیبهجستجووتجسّسبرخاستهبود؛مردینهدرمدیکردهاستکه:عُمَرشبیتروا6۳1،ص۴ج«العلومیآءإح»دریغزّال (3)

جیندببیحرادرحالعملقبیوزنیمردی:اگرإمامید.چونصبحشدبهمردمگفت:شمابهمنبگوئباشندیم نمود؟!یدکند،شماچکارخواهاریوبرآنهاحدّ

.یَتْرُکَهُمْهَذَااالمْرِأقَلَّمِنْأَرْبَعَۀِشُهُودٍثُمَّتَرَکَهُمْمَاشَآءَأَنْیعَلَیَأْمَنْالْحَدُّ.إنَّاللَهَلَمْیْکَعَلَیُقَامُذَلِکَلَکَ!إذًایْسَالسّالمگفت:لَیهعلیّ!علیگفتند:توإمامهست

أمرکمترازچهارنفرشاهدین.خداوندبرایشودمیدرآنصورتبرخودتحدّجاریست؛تونیبرایحقّاینچنین»

«!کهخودشخواستهاسترهاکردهوواگذاردهاستیندانستهاست!وازآنگذشتهآنهاراتاجائینراأم

حقّداردبعلمینأمرملسمیّولیا:آینکهواقعهإشارهاستبرآنکهعمرمتردّدبوددراین:درایگویدمیغزّالینجاادر

مطلبراعنوانکردازترسآنکهیر،ؤالوفرضتقدبصورتسیشاننه؟فلهذاازایاخوددرحدودخداحکمکند

قذفقراریرویاواقعهینچنینکهإخباربهابایزنباشد؛وخودشنیویبرایحقّینمباداچن دادهاست،موردحدّ

.یردگ

حصلرأو ایهعلیّعلیما چنینالسّالم نیبرایحقّیناستکه: ایستاو و شرعیلدلینبزرگترین. استکه

فحشاءومنکر،عملزناست؛وآنرافقطمنوطبهترینیحقبیرااست.زیحمنکروقبیمقدّسطالبستروپوششکارها

یلزنهمچونمیّتمردرادرآلتانوثیّت:آلترجولدشهادتچهارنفرمردعادلکردهاستکهمشاهدهنمودهباشن

.افتدیتفّاقنمایچگاههینسرمهداندرسرمهدان،وا

یکالمغزّالیکند،حقّنداردآنرابازگوکند.انتهیداعملپینشخصاًعلمبهایقاضیاناًاگرأحو
 6۴6،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

بهایعادلدرنزدحاکمشهادتبردزد . دینصورتاوبدهند؛ ما نمودهاست؛آنهمباآنیاودزدیدیمکه:

.یستفوراًحاکمدستاوراقطعکند.وإلّاجائزنیدباینصورتکهدرکتابحدودذکرشدهاست.درایشرائط
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طُرُقمشروعه،حراماستیرکشفجرمازغ 3

یداگرحاکمبگویرابعلمخودعملکند.زیستکرده،جائزنیدزدین:منخودعلمدارمکهایداگربگوحاکم

ویپْنوتیِزْموهیِتیزْممَنْۀکردهاست،مثلًابواسطیشخصدزدینارف،برمنثابتشدهکهامتعیرطُرقغیکه:ازبعض

بوده،وشکلشراهمیدههونشانداده،باآنکهآندزدراتابحالندیدراخوابکردندواودزدرادیاأمثالها،بچّه

تمامخصوصشناختهینم یّاتیاست؛ کهدزدداردنشانداده برادرهمرا صاحبخانهاستولباسوینکهآندزد،

وکندیمیجادإیقینازموارد،یاریحاکمدربسیبراینخاصّرابرداشتورفت؛اءیشینوآمدواینست،شکلشا

.بکندیأمرکارینبرطبقاتواندینمیکنل

تواندیومکندیمیداخبرپیباتازمَغیاریارتباطبرقرارکرده،وازبسیگرازأرواحدیباأرواحجنّوبعضإنسان،

یممکناستبربعضینها،شمسوقمروأمثالایرتسخۀبواسطیزبرطبقشرفتارکند.ونتواندینمیکنخبربدهد؛ول

.خبربدهدتواندمینیکند؛ولیدااطاّلعپیّهازامورمَخف

مردمرابرده،فسادآنهارایآبروخواهدی.خداکهنمشدیطرقبازبود،عالَمپرازفسادمینراههاوایناگراو

عالمکهدریناست.ایگریکهروزجزاست،روزدیظاهرکند.فساددرتمامنفوسمُندَمِجومُتَراکماست.آنروز

.استیمختفینجاهمهدرایبِاست؛ومعاحجابعالمسرپوشویف،عالمکثکنیم،یمیآنزندگ

بیآنموارددر آنجائیاورندکهدستوردادهشدهگناهکاررا ببرّند، بزنند،دستدزدرا استکهمطلبیوحدّ

 یقطرینوازایندآنراببیظاهربشودوکس
 6۴۴،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

مخاصّ آنهمدر دزدیانمنکشفبشود، فقره مافتدیاتّفاقنمکییی،هزار در یان. زنا مورد اتّفاقیکیهزار

ازیاریإتالفنفوس،وإلّابسیاستنهبرایاتازآنجنایریجلوگیقصاصوجزا،براینقوانین.وهمچنافتدینم

.همخبرنداردیوگناههمداردوکسکنند؛یکارهامینمردمازا

حراماست.ولذاتماماینرااکتشافکند،ایإنسانگناهکسیّه،طُرقشرعیربنابشودازغاگر علومهمینشرعاً

شرعآنهارایهمدارند،ولیّتبرسدوواقعیّتیآنهابتواندبواقعۀکهممکناستإنسانبواسطیمحرّماست؛تمامعلوم

قرارندادهیقراطریّانارندادهاست؛ارتباطباجنقریقشرعطررایپْنوتیِزْموهمیِتیزْقرارندادهاست،حراماست.مَنْیقطر

ازآنهامسلّمبواقعإصابتیکهبعضیهمهعلوممحرّمهستنددرحالتینهااست؛راهکَهانتوراهسِحررابستهاست؛ا

.غلطاستیق،طریولیست؛نیودرآنحرفکنند،یم

وبرأسیحیموضوعصحیاستکهدارایعلمموسیقی باآهنگهایماسآنتعلاست؛ أثرهایخاصّ یمختلف،

برروحإنسانإ بهگرکند؛یمیجادخاصّ براویواقعیأثرهاکند؛یمیوانهدآورد؛یبهخندهماندازد؛یمیهإنسانرا

دارد،یّت:چونواقعیمبگوئتوانیمیکردهوحرامنمودهاست.حالمانمیرابرداشتهونفینشرع،ایمُترتّباست؛ول

.پسحاللاست

واقعبین و بسیّتحالل خیارفرق واقعیزهاچیلیاست. خارج لیّتدر و شرعیکندارد است. ممنوع شرع در

خواهییباشد.اگرمیّناتوبیمانأیقازطریدمردمبایان.حکمدرمیوبهواقعبرسیبرویقطرینازاید:باگویدیم

بفواگرنه،طریاوری؛بشاهدیدبای،کنیادّعائیبرکس اوقسمبخورد؛واگراوقسمنخورد،قسمبهیاوریرا تا
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ینکهبستهاست؛باایگردیهاوراهشود،یراهمطلبحلّمین.وباالخرهفقطازایقسمبخوریدباگردد؛یخودتبرم

اتداخلشده،وأموالتورابرداشتهوباخودبردهاست.کهدزدبهخانهیاوباچشمانخودمشاهدهنمودهی،داریقین

 ینازایقینیاآ
 6۴9،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

!شود؟یباالترمهم

بروحال حاکم نزد شما دزدیاگر به شهادتبدهیو نی،او زیستشهادتتقبول خودتۀشهادتدرباریرا.

اگرآنهاشهادتدادند،حکمنافذاستویاوری؛العملبیحآنهمدوشاهدراستگووصحیر،اهدغدوشید.باباشدیم

.استینمنحصردرایّشرعیقطریراکند.زاتخواهدماند،تاخداوندمکافیامتروزقیوبرایست،إلّانافذن

بِهِنُوحاًوَصّیامینِشَرَعَلَکُمْمِنَالدِّ 4

ویمبهنوحوإبراهیتّتآنچهراکهخداوند،وصیقکه:ازطرینستایشمعن«6»بِهِنُوحاًوَصّیامینِلَکُمْمِنَالدِّشَرَعَ

.یدوبرپابداریدکنیرانگهداریندیناینَ،الدِّیمُواکرد:أَنْأَقِیغمبروبهپیوموسیسیع

ماننددجلهویبزرگیهاآبشخوار.)دررودخانهیعنییعتشربهآببرسد.یعتآبشخواروشرینازایدباإنسان

استفادهیرابرایجائشوند،یبرداشتنآبازآندچارزحمتمیفُراتکهدائماًدرحالجَزْرومدّاست،ومردمبرا

یقطرینایروازغگویند،یوآنراآبشخوارمیابند؛یآبدستمهبیقآمدن،ساختهوازآنطرینازآب،درحالپائ

(.بهآببرسندتوانندینم

برایآنراهیعنیشریعت، برایابرداشتنآبازدریکه نهرورودخانه بازکردهیو اما اگر و یعتشریناند؛

آبیبینکهایاآببرداردخفهخواهدشد؛وینکهتاایندازدبیادریانباشد،وإنسانخودرادروسطنهرورودخانهو

شرماندیم أمّا مرآینِدیعت،. طریروشنو مستقیمُستویقو هیمو به آن در إنسان و برخوردیخطریچاست؛

ینایّ،وصولبهحکمواقعی:منبراگویدیآن،بدستشارعاست.اومیینوتعیعوتشریعتشریقِطرین.واکندینم

برا را قراردادهیراه بستهیگردیراههاۀام؛وهمشما چهمرا شما مگوئید؟یام. بشما بنده امروز،گویمی! شما آقا :

 بهیدواجباستمشرّفبشو
______________________________

ی:الشّور۱۴َۀ،ازسور69یۀصدرآ (1)

 6۴۱،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

یگریدیقطریچوازهکنم؛یمیّناستکهمنمعیقیطرینایقتان،طریالسّالم؛ولیهحضرتإمامرضاعلزیارت

خطریگراست؛وأمّادرطُرقِدیموروشنوبدونخطرومستقیمستویقطریق،طرینادانمیمنمیرازید؛برویدنبا

گیرید؛یوَبامیدعبورکنیدباشد؛واگرشماازآنجابخواهوبائیهایمارستانبیق،طریکوجوددارد.مثلًاممکناستدر

هستندکهیأفرادیگردیقدرطرکنید؛یدرآنچاهسقوطمیداست،اگربرواییدهچاهسرپوشیگردیقطریکودر

.درسائرطرقینشمارافَتْکوترورکنند.وهمچنخواهندیم

عمرتانرایدباید،خطراتهممواجهنباشینبااینکهدوراست.وشماولوایارهستکهبسیگریدیقطریکیا

.چوننهتنهادرآنیندإنسانآنرابرگزیدشد،حتماًبایرمسینمنحصردرایق،.وأمّااگرطریدتابهمقصدبرسیدبگذران

.طرقافزونخواهدبودیّۀبلکهمنفعتشازبقرود،یاحتمالضررنم
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علمبهواقعهمداشتهینکهحکمکند؛ولوابریغمازکتابخداوسنّتپیرمردم،بهغیاندرمتواندیحاکمشرعنم

کند.ویداپیحهازأرواح،رابطهدارنداطاّلعبرأخبارصحیکهباجنّوبعضیازأفرادیاتّصالبابعضۀباشد.مثلًابواسط

وشرعمطهّرازاست.یقطرینادرستۀخودنشانینواآورد؛یوظلمتمیکیإنسانتاریبراینهااتّصالباایّ،بطورکلّ

.نمودهاستیریجلوگیقطرینا

اتّصالبهعالمیمکاشفهوادّعاۀبواسطیاهمباشد،یحصحینکهولوایدن،برأساسخوابدتواندیشرعنمحاکم

.یستنیرفتهبرمردمحکمبراند؛قولاوپذیبغ

خوداوست؛ودرمعلم یرۀحکمکند.سیمینویّنهوبینبرأساسقواعدوقوانیدمردمبایانحاکمشرعمختصّ

.خواهدبودینطورهمیفنحوهبودهاست؛وتازمانظهورإمامزمانعجّلاهللفرجهالشّرینبههمیغمبرپ
 6۴5،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

)قَسَمویّناتوبیْمانأیگردیعنی.کندیوارده،آنحضرتحکمبواقعمیاتازروایدرآنزمان،طبقبعضولی

م برداشته بههمگرددیوحقائقمنکشفمشود؛یشاهد( و میزانمین. مثلحضرتداودحکمخواهدیاندر مردم

.نمود

روایبعضدر ایاتاز حضرتداود استکه: مینطوروارد اونمودیحکم منازعاتخدمت کسدر هر که

.کردیآنحضرتبرأساسواقعحکممرسید،یم

حُکمپوشاند،یمردمرامیبومعاکندیظاهروباطنمینکاملاستوجمعبیعتإسالم،کهشریعتأمّادرشرو

.استیّناتوبیْمانبرأساسأ

:مابرگفتندیالصّلوۀوالساّلم،کهخودبرمصدرومعدنعلمبودند،میهمأئمّهعلیّۀوبقینالمؤمنیروأمیغمبرلذاپو

.کنیمیشماحکممیانوشاهددرمیَمینأساس

تجاوزکندتواندیخودنمیعتالسّالمازشریهعلیحضرتموس 5

خودیقۀوطریبرأساسمَمْش«6»نُکْراًیْئاًبهحضرتخِضرکهفرمود:لَقَدْجِئْتَشَیاعتراضِحضرتموسبنابراین،

نمیکارینچنۀبهاوإجازیعتبود؛وشریعتشریبود؛چوناودارایحصح .وحضرتخضرهمخودشدهدیرا

کارداندیم چه مربوطبهحضرتمکندیمیکه او کار ولیستنوسی. ازطرفپروردگار،یحضرتموسی. که

.یدبنمایعتبرخالفشریّموِالئحکیداست،نبایعتمأموربهشر

مواردیندوّماین از بعضیمورد معصوم، إمام حکم و حاکم، حکم که مخالفواقعیبود ما اوقاتبنظر از

.مطابقواقعاستیقتبهدستآمدکهدرحقیانبینازایکنولنماید؛یم

 پندارد یإنسان آنرا خالف م یّ،که طبق عادت جاهل یستسوّم: مورد 1.1

آنجائمورد پیسوّم: إنسانحکمیایغمبراستکه به لکنند،یمیإمام، مُحیکنو وی،جاهلیطیچونإنساندر

 کهجزیپوچ،وسننوآدابملّیأفکار
______________________________

:الکَهف68ْۀ،ازسور۳۱یۀآیلذ (1)

 6۴1،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت
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فرورفتهوعادتکردهوانسگرفته،آنحکمخالفبنظریست،نیچهیخرافهاییشهوهوماتواندوماعتبارات

کلمهراصادرکردند،ینوإمام،ایغمبرکه:چطورپگویدیوباخودمنمایدیمیحاشوإنسانازعملبهآناستآید؛یم

.خالفیستنیأصلًاخالفبینیدیمید،مسألهراحلکنیعقلیلاگرشمابهتحلیحکمخالفاست!ولینایکهدرحال

کهأصالتندارندپروراندهاست.آنوقتاییّهواقعیرغیّالتِإنساناستکهاورابرأساسأوهاموتخیشۀدرفکرواند

.کندیمیریاندازهگینخارجراباایّتِأصالتواقع

إماموپاین یدبایغمبرغلطاست! واکارخودشرا برایاالتِأوهاموخینبکند. إسالم، کناربزند. ینإنسانرا

د إسالم هرحکمینیأساساست. و مطابقواقع؛ و أساستخیاستمطابقحقّ بر بهیّلکه اتّکاء باشدو اعتبار و

.نداشتهباشد،هرچهباشدباطلاستیقتحق

میاءاست؛أنببردهشدهیارکتابحقّاست،ولفظحقّدرقرآنبسقرآن بهحقّ بهدهد،یرانسبتِ أحکامرانسبتِ

برکافرانبگذار«۴»الْمُجْرِمُونَکَرِهَلَوْوَاطِلَالْبیُبْطِلَالْحَقَّوَلِیُحِقَّ-«6»اتِهِالْحَقَّبِکَلِمیُحِقَّأَنْهُاللّیُرِیدُ:وَدهدیحقّم

.یدحقّراإحقاقکند،وباطلراإبطالنمایستیإنسانبایأمرناگوارباشد،ول

ویم،بدهیصمواردراخوبتشخینتأمّلودقّتاستکهماایجایاربود.وبسینطورازأوامررسولاهللابعضی

یهاوسنّتیوأحکامملّی،آراشخصینأوقاتخودمانبههمیناکردهبعضیوخدایم؛وازهمجداکنینیم،خوببب

بسیانکهدرمجانب،آدابوفرهنگأیای،وآدابمَجُوسوزردُشتی،جاهل مبتلیوعشیارما وازیم؛نشویدارد،

 شودیمیانروشناستبیارکهبسیازآنمواردیکیینک.ایمتجاوزنکنیغمبرسنّتپ
______________________________

:االنفال8ۀ،ازسور۳یۀازآیقسمت .(1)

:االنفال8ۀ،ازسور8یۀآ (2)

 6۴۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

است،کهحضرترسولینبوآلهوسلَّم،داستانزَیهاهللعلیرسولاهللصلَّیعیِتشریتجملهموارِدإعمالِوالاز

اورایدزینکهکردند.وپسازایجتزوبنحارثَهیدخود،زَۀخود،اورابهپسرخواندهوغالمآزادشدیاهللبهأمروالئ

.نکاحخوددرآوردندۀبهحِبالااوری،طالقداد،بازبهأمروالئ

بنامیرامردیمَهدخترعبدالمطلّب.امیمَهدخترامَیعنیآنحضرتبود،ۀدخترعمّینبقراراست:زینازاداستان

بنتعبدالمطلّب،وعمّهیمَهبنتجحش،دخترامَینبزپسینب،آوردبهنامزیکرده،وازاودختریججَحْشتزو

.رسولاهللاستۀزاد

اوراپسرخودخواندند.)درآنی،بنحارثه،غالمرسولاهللبودوحضرتاوراآزادکردند.وپسازآزادزید

داستانپسرخواندگ بیاربسیزمان، ودر اینمعروفومشهور، وتمام بریکارهانیمردممتداولبود( رسولخدا

:کنیمیمیانبینجاازآنهارادرایبعضینکأساسحکمتومصلحتبودهاست؛کها

اسمشدَعِیّت،زمانجاهلدر که را، پسرحقبودهیّأعرابپسرخوانده أحکامیقیاست، تمام در و دانسته خود

خودۀپسرخواندیراکهبرایالی.ولهذا،عشمردندیخودمیِبُنُوَّت،مانندنکاحوإرثوسائرامور،همچونپسرواقع

واقعگرفتند،یم بهدادی.وپسازآنکهپسرخوانده،اوراطالقمدانستندیخودمرَمِخودشمرده،اورامَحیِعروسِ

.د:زنِفرزندماوعروسماستوحُرمَتِمؤَبَّددارگفتندیکهمیرازآوردند؛یدرنمیشنکاحخو
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مُتَعیچعربمتداولبود؛وهیندربیّتأشرافیگر،ازطرفدو نکاحغالمِۀومُتَشخِّص،حاضرنبودبهحبالیِّنزنِ

.یدآبروواعتبارنبوددرآیکهازجهتنَسَبدارایاآزادشده

 داروصاحبیلهعرب،دخترانخودرابهأفرادنامداروقببزرگان
 6۴8،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

ننگوعارینآزادشده،بزرگتریهابافقراءومستمندان،وغالمیج.وتزودادندیاسمورسممیوداراعشیره،

.تندرندهندیازدواجینوبهچنیند،دخترانآنهاترکشوهرگویاویرندوحاضربودندبمشد؛یمحسوبم

 رابرداردیّتأحکامجاهلینکهاشودیوآلهوسلَّم،ازجانبپروردگارمأمورمیهاهللعلیخداصلَّرسول

بهمردمإعالمکندکه:شرافتمؤمنبهإ . هرمردین،است؛نهبهمالوحَسَبونَسَب.وبنابرایوتقویمانأوّلًا:

یزنیل،وأصیفشریفازدواجکند.وزنهاباشد،حقّداردبادخترانأشرایاگرچهغالموآزادشدهیریمسلمانوفق

فقتوانندیم مردانمؤمنِ درهمسرندازدواجکنیربا ی. کُفْوبودن، همطرازوهمطبقهیعنیوانتخابزنوشوهر،

.یلهوقوموقبیرهنههمطرازوکُفْوبودندرمالواعتباروعشی؛وتقویمانبودن،عبارتاستازإ

 هِاللّ عِنْدَ أَقْسَطُ هُوَ لِآبائِهِمْ ادْعُوهُمْ...  اءَکُمْأَبْن أَدْعِیاءَکُمْ جَعَلَ اوَ م 1.1

.پسرشودیآثارنَسَببراومترتّبنمیچگونهوهیست؛إنسان،پسرإنساننۀ:بهمردمإعالمکندکه:پسرخواندیاًثانو

وپسریست؛.دخترخواندهمَحرَمنبرندیزاوإرثمونهابردینهإرثمیست؛دخترخواندهدخترنیست؛خواندهپسرن

.وگرددیوباإنسانمحرمنمشودیعروسإنسانمحسوبنمیزپسرخواندهنجۀ.زویستإنسانمحرمنۀخواندهبازوج

استبهتمامیکهزنیرادرآورد؛زیشاورابهنکاحِخوتواندیپسرخواندهاوراطالقداد،إنسانمیاناًپسازآنکهأح

.شودیوجزمَحارممحسوبنمیّ،وأجنبیگانهبیمعن

یّت،راقائلنشد،نهازإرث،ونهازمَحرمیحکمخاصّیچپسرخواندههیرابرداشت؛وبرایسنّتجاهلیناإسالم،

بنابرا حرمتنکاح. از نه حکمصرین،و کریحبه غیم،قرآن با خوانده هیرپسر پسرندایتفاوتیچاو عنوان و رد؛

.دنماییاوراداخلدرنَسَبنمیچوجهبههیخواندگ

 فرمایدیأحزاب،وارداستکهمۀچهاروپنج،ازسوریۀحکمدرآینا
 6۴3،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

ئِهِمْهُوَأَقْسَطُا*ادْعُوهُمْلِآبیلَالسَّبِیَهْدِیالْحَقَّوَهُوَیَقُولُاللّهُوَبِأَفْواهِکُمْقَوْلُکُمْذلِکُمْاءَکُمْأَبْنأَدْعِیاءَکُمْجَعَلَاوم :

«6»مَوالِیکُمْوَینِالدِّفِیفَإِخْوانُکُمْآباءَهُمْتَعْلَمُوالَمْفَإِنْهِعِنْدَاللّ

وجعلیدااستکهخودشمابرزبانتانراندهیسخنینشماراپسرانتانقرارندادهاست؛ایهاپسرخواندهخداوند،»

ین.اید.پسرخواندگانرابهپدرانخودشاننسبتدهکندیمیتوبهراهراستهداگویدی.وخداوند،حقّمیداکرده

ینیدمسلّماًبرادرانشناسید،یآنهانمیرابرای.واگرشماپدرانداونداستدرنزدخیکنزدیشتربی،ودرستیبهراست

 «.باشندیشمامینشماهستند،وازدوستانومحبّ

صلَّرسول علیخدا میهاهلل سلَّم، و آله ولیناخواهدیو کند؛ إجراء را مردمیحکم إسالمیاز به تازه که

راآوردهتییعمحمّد،شرین:ایندبرگردندوبگوینبارنروند،وازدیرکنند،وزیحاشکهمبادااستترسدیماندیدهگرو
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نکاحمحا-باهللیاذاًع-استکه ترورممانندمجوس، خوفوترسرسولاهللازمردمبهجهتکندیمیجرا فلهذا !

أمرراینخوفاعتنانکنوازمنبترسواینکه:بدیکندخدابهاوأمرمیکنخدابودهاست،ولیوبرایندینگهدار

!اجراکن

نداشتند،آنید،وآلهوسلَّمدرهنگامنزولأحکامشدیهاهللعلیخداصلَّرسول کهمردمدربْدوأمرتحمّلآنرا

تامردمبدانندکه:رسولاهللخود،باکرد؛یوعملمفرمودیخودإجراءمیکانخودوأقوامونزدۀحکمراأوّلدربار

ازیونگرانیحاشاستین،ردهاست.وبنابراخودإجراءکۀودربارفتهحکمقرارگریندرمعرضایشخویسنفسنف

 کندیداپیفالأقلّتخفیابرود،وینب
______________________________

:االحزاب99ۀ،ازسور5یۀوصدرآ۱یۀآیلذ .(1)

 69۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

طلبیکدیگرازیّتراکهمردمدرجاهلیربوأموالکهخواستربارابرداردوحکمبهحرمتآنکند،ویوقتمثلًا

راکهاوازمردمیّعبّاسإجراءکردوتمامأموالربویشعموۀاعتباربشمارد،أوّلدرباریداشتندنقضکند،وآنراب

فرمودهاست،آمدهیرادحِجَّۀالوَداعکهدرعرفاتإۀخطبۀاردرب«لبیّهحیرۀس»طلبداشت،إسقاطنمود.چنانچهدر

.وَأوَّلُرِبًاوَضَعَهُ،رِبَاعَمِّهِالْعَبَّاسِیَّۀِکه:وَوَضَعَرِبَاالْجَاهِلِ

بنُیعَۀُخودشرَبیپسرعموۀمسلمانرابردارد،أوّلدرباریروغینمشرکیکهخواستارزشخونهایدروقتیزنو

آوردهیراکشتهبودند،برداشت؛چنانکهحلبّاویْلشدهبود،وهُذَیختهریّتکهدرشِرْکوجاهلثِبنِعبدِالمطَّلبحار

 است

فَقَالَ:أوَّلُدَمٍیْلٌ،بْنِالْحَارِثِبْنِعَبْدِالْمُطَلِّبِقَتَلَهُهُذَیعَۀِوَأوَّلُدَمٍوَضَعَهُدَمُابْنِعَمِّهِرَبِیَّۀِالْجَاهِلِیوَوَضَعَالدِّمَآءَفِ :

.اإلسْلَامِیبِهِفِیُطْلَقُمَوْضُوعٍ؛فَالیَّۀِأبْدَأُمِنْدِمَآءالْجَاهِلِ

بَلَدِکُمْیشَهْرِکُمْهَذَافِیهَذَافِیَوْمِکُمْۀِکَحُرْمَیْکُم:إنَّدِمَآءَکُمْوَأمْوالَکُمْحَرَامٌعَلَفرمایندیمیامبرخطبهپیندرهمو

شَ کُلُّ ألَا الْجَاهِلِءٍیهَذَا، أمْرِ قَدَمِیَّۀِمِنْ الْجَاهِلِیتَحْتَ رِبَا وَ عَبْدِوعٌ،مَوْضُیَّۀِمَوْضُوعٌ، بْنِ الْعَبَّاسِ رِبَا أضَعُ، رِبًا أوَّلُ وَ

«6»الْمُطَلِّب

ینماهحرام،دراینروزحرام،دراینحراماست؛مانندحرمتایکدیگرشماوأموالتانبریخونهاکهحقّاًبدانید»

آگاهباشیدمحترمکهدرآنهستینسرزم مندرزیّتازامورجاهلیکههرأمرید. وربایپایررا یخودگذاشتم؛

 عبّاس،پسرعبدالمطلّلباستیبردمرباینراکهساقطکردموازبیربائینخودگذاشتم؛وأوّلیپایررازیّتجاهل
______________________________

۴38،ص9ج«یّهحلبیرۀس» (1)

696،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

 با رسول خدا یبنت جَحْش و ازدواج و ینبداستان زَ 1.1

رانسخنمودندیوسپسباخود،دوحکمجاهلیدبازینبدراثرازدواجزیامبرپ 6
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بود،یفانضعۀأشرافوطبقۀطبقینأمرِأوّل،کهازدواجبیإجرایوآلهوسلَّمبرایهاهللعلیأکرمصلَّیغمبرپباری

خودآمد،واوراۀبنتجَحْشدخترعمّینبخاندانخودإجراکند،بهنزدزۀأمررادربارینباراینأوّلخواستیوم

گرانآمدینبأمربرزینکرد.ایوخواستگارخودبود،خِطْبَهۀوپسرخوانددهبنحارثه،کهغالمآزادشیدزیبرا

وَیْهِاللَهُعَلَیعَنِابْنِعَبّاسٍقَالَ:خَطَبَرَسُولُاللَهِصَلَّیْرٍآمدهاستکه:أخْرَجَابْنُجُرَ«الدُّرُّالْمَنثور»یرِهمچنانکهدرتفس

.حِدَّۀٌیهَامِنْهُحَسَبًا،وَکَانَتِامْرَأَۀًفِیْرٌبْنِحَارِثَۀَفَاسْتَنْکَفَتْمَنْهُوَقَالَت:أنَاخَیْدِجَحْشٍلِزَنْتَبِیْنَبَءَالِهِوِسَلَّمَزَ

تَعَالَفَأنْزَلَ میاللَهُ الْخِیَکُونَأَنْأَمْراًرَسُولُهُوَهُاللّقَضَیإِذامُؤْمِنَۀٍالوَلِمُؤْمِنٍکانَا:وَ یَرَۀُلَهُمُ مَنْ وَ أَمْرِهِمْ یَعْصِمِنْ

«6»یناًمُبِضَاللًاضَلَّفَقَدْرَسُولَهُوَهَاللّ

اززیثازابنعبّاس،حدیرازابنجرسیوطیّ،» یبنحارثهخواستگاریدزیبراینبکردهاستکه:رسولخدا

حِدَّتوشدّت.دریبوددارایزنینباستنکافنمودوگفت:حَسَبمنازاوباالتراست.وزیرفتن،ازپذینبکرد.ز

یدروقتیستنیازنمؤمنهیچمردمؤمنوهیچهیبراختیاری،وایحقّینرافرستادکه:چنیهآینحالخداونداینا

براوحُکم ورسولخدا ویاریخوداختیاوبرایند،بنمایکهخدا درآنأمرداشتهباشد؛وهرکسمخالفتخدا

 «.گرددیآشکارمبتالمیرسولِخدارابکند،بهگمراه

.نکاحاودرآمدۀودرتحتحبالیرفتراپذیدازدواجبازینبرسولخدا،زیبرأمروِالئبنا

شوهرخودیدوزنمود؛یإحساسمیرفوبزرگدرخودشینبزیوستهازدواجآرامشوسکوننبود؛پیندراالبتّه

 تنگکرد؛ویدکاررابرزی،عَدمتوافقروحین.واشمردیخود،محمّدرسولاهللمیپسردائۀراغالموآزادهشد
______________________________

:االحزاب99ۀ،ازسور91یۀآ (1)

 69۴،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

ید:بافرمودیومدادیإجازهنمیغمبروپید؛راطالقگوینبتازخواستیبهنزدرسولخداآمدوإجازهمکراراً

!یاوراطالقبدهیدونبایزنترانگاهدار

کهخداوندیبهآنکسیغمبرپای»«6»هَاللّزَوْجَکَوَاتَّقِیْکَأَمْسِکْعَلَیْهِوَأَنْعَمْتَعَلَعَلَیْهِهُأَنْعَمَاللّیإِذْتَقُولُلِلَّذِوَ

برایگفتی،اداشتهیبراونعمتارزانیزوتونیده،براونعمتبخش خداخودتنگهدارورهامکن،وازی:زنترا

 «!یزبپره

تاآنکهطاقتاوسرآمد،ونزدرسولاهللآمدوعرضنمود،یصبرمینبزیعملنمودهبرجفایغمبربدستورپزید

اورایدإذندادندوزیغمبرکهاوراطالقدهم.پخواهمیبااوراندارم؛وإذنمیبائیتحمّلِصبروشکیگرکرد:مند

.طالقداد

رابهإجراءدرآورند؛یگإلغاءآثارپسرخواندیعنیتاحکمدوّم،گردندیبهأمرخدامأمورمیغمبرکهپاینجاست

خودودرحکمعروسآنحضرتۀراکهزنپسرخواندینبکهزینصورتخود،بهاۀمرحله،دربارینآنهمدرأوَّل

إنساننندرآورند؛تاعملًابرمردمروشیشبود،بهنکاحخو ونکاحاوبدونیستگرددکهزنِپسرخوانده،عروسِ

رابهینبسابقهبود؛واگرزیأمردرنزدمردمبینازمردمدرخوفوهَراسبود.چه،ایغمبرپیکنإشکالاست.ول
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بسامحتملبوده.وچگشتندیبرمین:رسولخداباعروسخودنکاحکرده!وازدگفتندیمردممآوردندینکاحدرم

.مراحلمنقلبشودینإسالمدرا

اآیه عملیغمبر،پینازلشد: را أمرخدا نترس! مردم خداوندیتوازمردمدرخوفووحشتنباشواز کن؛

زیازاوبترسینکهسزاوارتراستازا راجعبهاوست)ازجوازازدواجبا کهأمرخدا وآنچهرا پنهانینب. توآنرا )

 :وَکندیوظاهرمسازدی!خداوندآنراآشکارمگوئییبهمردمنمکنی،یم
______________________________

:االحزاب99ۀ،ازسور9۳یۀصدرآ (1)

 699،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

«6»تَخْشاهُأَنْأَحَقُّهُوَاللّاسَالنّیوَتَخْشَمُبْدِیهِهُنَفْسِکَمَااللّیفِتُخْفِی

برایهاهللعلیخداصلَّرسول بهأمرخدا ینبإقدامبهازدواجبازیبدعتجاهلینبرداشتهشدنایوآلهوسلَّم،

 نمودند

 مُحَمَّدٍوَءَالِمُحَمَّدیاللَهُمَّصَلِّعَلَ .
______________________________

:االحزاب99ۀ،ازسور9۳یۀازآیقسمت (1)

69۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

 یستکه مصلحت در مأمور به ن یتوال یهامتحان یردر اوامر نظ یق: تحقششم درس 6

 اشاره 1.1

کانَوَوَطَراًمِنْهُنَّقَضَوْااإِذأَدْعِیائِهِمْاجِأَزْویحَرَجٌفِینَالْمُؤْمِنِیعَلَیَکُونَاللِکَیْزَوَّجْناکَهاوَطَراًامِنْهیْدٌزَیقَضفَلَمّا

«6»مَفْعُولًااللّهِأَمْرُ

تویّتوزوجیّترابهزَنینبخودگرفتوبااواستمتاعودخولکرد،مازۀحاجتخودرااززوجیدچونزپس»

زنهایوحَرَجیمؤمنان،سختیبرایگردیچگاهبهجهتآنکههیم،درآورد آنانیهاپسرخواندهیدرنکاحکردنِ

کردهباشند.ویزشستمتاعودخولگرفته،وآمهاحاجتخودراازآنزنان،بهاکهآنپسرخواندهینباشد،دروقت

 «.استیالبتّهأمرخداوند،شدن

ووَطَراً،امِنْهیْدٌزَقَضیااستمتاعودخول(دردوجاآوردهشدهاست:فَلَمّیعنیقضاوَطَر)کهعرضشدینجاادر

پسریزش،وآمیآنکهبفهماندهمخوابگبرای.وَطَراًمِنْهُنَّقَضَوْااإِذأَدْعِیائِهِمْاجِأَزْویآن:فِیلدرذهمچنین زنِ نکاحِ

.یستدرنکاحِاونیوإشکالکندیخواندهراباطلنم

پسرنزنِ حکممنحصربهصورتعدمینخواهبااودخولشدهباشد،خواهنشدهباشد؛وایست؛پسرخوانده،زنِ

 باشدینمیزشآم
______________________________

:االحزاب99ۀ،ازسور9۳یۀآیلذ .(1)

 698،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت
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قرآنیفۀشریۀوآلهوسلَّمکهطبقآیهاهللعلیرسولخداصلَّیوأمروالئینب،داستانزیّتبودواقعینایکلّبطور

دچارإشکالشدند.ازینبوآلهوسلَّم،درگرفتنزیهاهللعلیکه:رسولخداصلَّیمشد.ودانستیانبیعهشیروتفاس

مردم،واضطرابحالیندربیماندۀباقیّتِجاهلیّتِآنحَمیوازطرفکند،یمدواجازینپروردگارأمربهانجامایطرف

بهیباطنیلطرمبهجهتأمرپروردگار،نهبهخایغمبروپکرد؛یکارفراهمنمینایرابراینهوعدممساعدتزمان،زم

.داستانینایقتِوحقیّتبودواقعینکارإقدامکردند.اینبهاینبز

 اند کرده یفتحر یرا به شکل زشت ینبز یّةعامّه، قض یراز تفاس یبعض 1.1

یخچونازتواریز،نین.ومستشرقکنندیمیانبیکوئینیرداستانرابهصورتغینأهلتسنّن،ایرازتفاسیاریبسأمّا

.گردندیودچارإشکالمبینندیمیچهاند،لذاإسالمراازآندرمتوجّهشدهیأهلتسنّنبهإسالمشناسیروتفاس

وپسرخواندهراازنَسب؛یّخارجکردنعنوانِدَعیّۀوازدواجآنحضرتبااو،وقضینبزیّۀقضیر،کلِّتقدعلی

کهعرضشد،یصورتینبهایغمبربودکهموجبشدپیّوأمروالئدیر،بامردفقیفازدواجهرزنشرینوهمچن

.إقدامکنند

واقعوینکه:عگرددیپسازتأمّل،روشنمیولکند،یاگرچهإقدامرسولاهللبهحسبظاهر،خالفجلوهمو

.یستنیعتازحکمخداوشریاستوتخطّیعتشرینع

 عائشه یلةبه وس یّهقِبط یةأمر اتّهام مار 1.1

السّالماستیهعلینالمؤمنیروآلهوسلَّمأمررسولخدابهأمیهاهللعلیرسولخداصلَّیازأوامروالئیگردیکی

.بودهاست«6»یَّهقِبْطِیۀراجعبهکشتنمابور،کهنزدمار
______________________________

المثنّاۀمنتحتٍالمفتوحۀوالهاء:یآوااللفوالرّآالمهملۀالمکسورۀوالیمبالم«یَۀمَارِ»آمدهاست:الضّبط«النّسآء»،ازفصل8۴،ص9ج«المقالیحتنق»در (1)

ابنیمامّإبراه-وءَالهوسلّمیهاهللعلیرسولاهللصلّیۀ:جاریّۀۀالقبطیفالخفیّۀبالتّحتانیَۀ،آمدهاست:مار93۴ِ،ص6ج«ینمجمعالبحر»بهاإلناث.ودری؛وتسم«القطا»

استکهدرضربالمثلآمده؛کهدخترأرقمبنثعلبهبوده؛ویاند:اسمزناندوگفتهآوردهیاءیفبهتخفیَه،وءَالهوسلّم.درکتبلغتهم،مارِیهاهللعلیصلّیّالنّب

برّاقهءیضآ:بیّهوامرأۀمار«.القطاۀالملسآء:»نیبمعیاءیدهمبهتشد

 693،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

یانکهبیقیرسولخداازآنسهطریچونعرضشد:أوامروالئیست؟چیقتشأمر،چهبودهوحقیناینیمحالبب .

.یستنیرونشدب

بودهاست؟یازچهقسمینالمؤمنیربهأمیغمبرأمرپینیمبباینک

 بوده است یأمر امتحان یرأمر رسول خدا به کشتن مابور، نظ 1.1

یگریبودودیهاسمشماریکیفرستاد.یغمبرپیبرایّهبهعنوانتحفهوهدیزبود،دوکنیّهحاکماسکندرکهمُقَوقِس

یبناممابورکهاوهمقبطّینیراهمراهباشخصأمینان(.مقوقسایّ)مصریدوباهمخواهربودند،وقبطّین.وایننسر
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اوراکوفتهباشندتایضتَینکهبَیکسیعنییّبود.خصیّوارداستکه:مابورخَصِیاتفرستاد.ودررواامبریپیبودبسو

.یفتدبیازمردینکها

بساین سابقاً خانوادهیارکار در مخصوصاً مردانیسلطنتیهارواجداشت؛ پادشاهان، آمدیو رفتو زنها با که

داشتهباشندکهینانکاملًااطمینکهایالزمبروند،برایسائرکارهایاداخلحرمسرابجهتخدمتویستیداشتندوبا

میانتیخ خواجه را آنها نشود، صادر آنها کردیاز میضتینبیعنیند. را مانندگوسفندکوفتندیآنها أختهی. آنرا که

.افتادندیمیآنهاازمردین.بنابراکنندیم

رومبود،بهیازأهالیاتازروایبود،وبنابربعضینونسریهازأقوامماریاتازروایبورراکهطبقبعضمامُقَوقِس،

روانهیغمبرپیجهتمالحظهکردهبود،باآنهابسوینکهبدیوأمانتی،وپاسداریعنوانکمکوخدمتوهمراه

.کرد

 بهیّتمأموریکهبرایغمبرازأصحابپیکیتنهانبودند؛بلکهینهااالبتّه
 6۱۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

ازیلی.واوهمدرراه،خکردیمیبردهبود،درهنگاممراجعتباآنهاهمراهیغامرفتهوازطرفرسولخداپمصر

.کردیمدومخدّرهتعلینرابهآنمردوهمینیدیمتعال

.برسد،إسالمآوردیغمبرخدمتپینکهراهوقبلازاینوارداستکهمابوردربیاتازروایدربعضو

خودشانیرابرایهوماریدندرابهحسّانبنثابتبخشینرسولخداآوردند،حضرت،نسریراکهبرایزدوکناین

.قراردادند

است!مگریچهکارین:اگفتندیومکردندیمیّتأذیاررابسیغمبربخصوصعائشهوحفصهپیغمبراززنانپبعضی

باشیم؟ینمیّاتیوچنانخصوصینچنیودارایستیمتونیهامازن

بودبراویممتازیّاتخصوصیودارایبازیزنیهچونماریکنجائزوحاللاست،ولیغمبربرپیزکنیاراختینکهابا

ینهمدیِرابرداشته،آوردنددرأعالیهلذاآنحضرتخستهشدهومار.یدندمشکلگردانیغمبروأمررابرپیدهحسدورز

ۀبهآنجامَشْرَبینکآنهاحَفرنمودند؛وهمایهمبرایبودوچاهآبیکهمتصّلبهنَجْدبود،إسکاندادند.درآنجاباغات

.دارندیدرآنجاسُکنیعیانازشی.وبعضگویندیمیمأُمِّإبراه

میهماریدندیبراپیغمبر مارینهازمدیرازرفتند؛یبهآنمحلّ زنیهدوروازفتنهوحسدزنانشانمصونبودند.

یرحضرتزهراءوأمینبود؛وازمحبّیتیوباتربیاطوباأدبوبااحتیّتبزرگوارومؤمنهوبافهم،وزنباشخصیاربس

والسّیْهِمَاعلَینالمؤمن مواردموجبحسدینهمیدبارزاوبودکهشایّاتازخصوصینها.اآمدیبمبهحساالمالصّلوۀُ

.گردیدیمیگراند

یاازعمراوگذشتوازدنیباًسالوهشتماهتقریکویم؛بهرسولخدادادبنامإبراهیفرزندیهازمارخداوند

.رفت

 کهخودبچّهنداشتیراگرانآمد؛زیلیعائشهخیبرایهآوردنمارفرزند
 6۱6،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.حسدفورانداشتۀشعلیندرکانوندلشاو
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ۀبواسطیهاحضرتزهراءسالماهللعلۀاودرباریازحسادتهایاندکه:مقدارهمنوشتهیگرانودیدالحدیابنأبو

بوسدیآنهارامیامبرهستند؛وپیغمبرپیوآنهاأوالدواقعحضرتزهراء،چندفرزنددارنددیدیجهتبودکهمینهم

وسالاوستچندفرزندیدختریکبچّهندارد؛ویندببهبودکیناوسنگیبرانشاند؛یدامنشمیورو کههمسنّ

همیهنسبتبهمار.کندیإظهارمحبّتوعالقهمینطوربهآنهاایغمبررسولخداهستند؛وپیدارد؛وآنهاأوالدواقع

کهبهرسولخداگفت:سیدریحسدعائشهبهجائیکنالبتّهنهمثلحضرتزهراء؛ولی؛ابود،تااندازهینطورمطلبهم

کهمشغولبهخدمتاوستهمبسترشدهیاوباهمانمرد-باهللیاذاًع-ویستآوردهازشمانیهکهماریابچّهینأصلًاا

.ستآمدهایدپدیوفرزند

ایلدلو وقتینبر از شما مدیمطلبآنکه به همسرانتفرزندیاآمدهینهکه ازای؛یاوردهنیاز نه منو از نه

.باشدیکهدرمکّهبودهاستمیجهوأوالدشمامنحصِردرحضرتخدیگران؛د

!استبکشیهراکهباماریبرووآنمردیّالسّالمحاضربودند؛رسولخدابهاوگفتند:علیهعلینالمؤمنأمیر

بهمنینکهایافرمانشماعملکنم؟!ینبهایکسرهرسولاهللمنیاالسّالمحرکتکردوگفت:یهعلینالمؤمنأمیر

!کارراانجامبدهیننظرایوازرویستچیّهقضینبروببی،حضرتفرمودند:نه،مختاردهی؟ینظرهممیاراخت

اوفرارنمودهازدرختیبسویرباشمشینکهسّالمبهآنجارفتند؛وهمالیهعلینالمؤمنأمیر مابورحرکتکردند،

کهمکشوفالعَورهیرابهطرفآسمانبلندکردبطوریشانداخت؛وپاهاینخرماباالرفت؛وازآنجاخودرابهزم

.عملخواستخودرانشانبدهدینشد؛وباا
 6۱۴،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

دیهعلینالمؤمنأمیر نیدندالسّالم مرد او أصلًا حتّیست؛که نیّخَصِیو )خَصیستهم آلتیکسیّ. استکه

یّتبطورمادرزادازآلترجولیعنیراکوفتهباشند(بلکهاوأجَبّوأمسَحاست.یشهایضهبیداشتهباشدولیّترجول

.یرٌلَاکَثِوَیلٌهُمِمَّالِلرَّجُلِقَلِندارد:مَالَیچه

وآلهوسلَّمبازگشتندویهاهللعلیرادرغالفکردندوبهخدمترسولخداصَلَّیرالسّالمشمشیهعلینالمؤمنأمیر

بیّهقض وحضرترسولصَلَّیانرا الَّذِیهاهللعلیکردند. لِلَّهِ الْحَمْدُ سلَّمفرمودند: و آله الْبَیَصْرِفُیو أَهْلَ یْتِعَنَّا

 «.برگرداندیتامتحانوفتنهراازماأهلالبینداردکهایحمد،اختصاصبهپروردگار»االمْتِحَانَ.

نقل«مناقب»ومَفْخَرإسالم،ابنشهرآشوبدریمقدارعالیهراطبقآنچهکهمرحومعالمبزرگواروفقیتروایناما

:کنیمیآنبحثمیمودهورونیانفرمودهاست،ب

»فرمایدیشهرآشوبمابن :6 وأبونُعَیخدرتاریخیّتار«. یَّهازمحمّدبنحَنَفِ«یآءاالوْلِیَۀُحِلْ»دریإصفهانیْمخود،

الَّذِکنندیمیتروا إنَّ مَارِیکه: بِهِ خَصِیَۀُقُذِفَتْ هُوَ الْمُقَوْقِیٌّ،وِ کَانَ وَ مَابُورُ؛ الجَارِاسْمُهُ مَعَ أَهْدَاهُ یِّالنَّبِیإلَیْنِتَیَسُ

.وَءَالِهِوَسَلَّمَیْهِاللَهُعَلَیصَلَّ

استکهمقوقسیبود،اسماومابوربودهاستواوهمانکسیّبااوشدواوخَصیمتّهمبهزنایهکهماریکسآن

النَّبِیّهبهرسمهَدیغمبرپیبسویزاوراباآندوکن بِقَتْلِه.رسولخدایْهِعَلَیًّاعَلِیُّوتحفهفرستادهبود.فَبَعَثَ السَّالمُوَأَمَرَهُ

یُرِیدُوَمَایًّاعَلِیالسّالمرافرستادندوگفتند:بروومابوررابکش!فَلَمَّارَأَیهعلینالمؤمنیروآلهوسلَّم،أمیهعلاهللیصلَّ

.السَّالمُعَلَیْهِمَعَالرِّجَالِ؛فَکَفَّعَنْهُیَکُونُمَعَهُمِمَّاءَیْأَنَّهُأَجَبُّ،لَاشَیٍّلِعَلَیَّنَبَیتَّبِهِ،تَکَشَّفَحَ
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______________________________
۴۴5،ص۴قم،جیّۀعلمۀطبعمطبع«مناقب» (1)

 6۱9،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

وقصدقتلاوراآیندیاومیازدوربسوینالمؤمنیرأمیدالسّالمبهآنجارفتند،واودیهعلینالمؤمنیرکهأموقتی

است؛وأصلًاهیهعلیّبهعلینکهکردتاایاندارند،خودراعر مِمَّاءَیْندارد.لَاشَیچالسّالمنشاندهدکهاوأجَبّ مَعَهُ

.کاردستبرداشتندینالسّالمازایهعلینالمؤمنیر.أمیستنیچدراوهیّترجول.ازآلتالِمَعَالرِّجَیَکُونُ

6»ابنشهرآشوبینهمچنو بنإسحقیدرخبر«یآءاالولیۀحل»دریإصفهانیمازأبونُعَ« إسنادخودازمحمّد با

.یَقْتُلَهُلِیًّافَأَنْفَذَعَلِیَزُورُهَا:إنَّهُکَانَابْنُعَمٍّلَهَاگویدیم

رایّوآلهوسلَّم،علیهاهللعلی.رسولخدا،صلَّرفتیأوقاتبهمالقاتاومیداشتکهبعضیپسرعموئماریه

ۀٍ:یَرِوَایوَفِ-الْمُحْمَاۀِ؟!«۴»کَالسَّبَکَۀیأَمْرِکَإذَاأَرْسَلْتَنِیرَسُولَاللَهِ!أَکُونُفِیَااورابکشد.قَالَ:فَقُلْتُ:ینکهفرستادتاا

!الْغَآئِبُیَرَیمَالَایَرَیبِهِ؟!وَالشَّاهِدُیلِمَاأَرْسَلْتَنِیَأَمْضِیحَتَّءٌیْشَیَثْنِینِیوَلَا-الْوَبَرِیفِیکَالْمِسْمَارِالْمُحْمَ

ایاالساّلمعرضکردند:یهعلینالمؤمنأمیر یاچگونهباشم؟آیداکهبهمنمحوَّلنمودهیّتیمأمورینهلل!درارسولَ

کهدرکُرکفرویاداغشدهیخمانندمیابروموکارراانجامبدهم؟کنندیمیارراشینمثلآهنگداختهکهباآنزم

انجاممرودیم ازآنمقصدبرنگرداند؟!یزچیچتأمّل،فرمانشماراإطاعتکنم؛وهنبدودهد؛یوکارشرا یامرا

 آنچهراکهشاهدیکهالْغَآئِبُ!درحالیَرَیمَالَایَرَیوتفحّصبهانجامبرسانم؟وَالشَّاهِدُیقراباتحقیتمأموریناینکها
______________________________

۴۴5،ص۴قم،جیّۀعلمۀطبعمطبع«مناقب (1)

ودریندازنقرهومانندآنکهآنراذوبنمایاآمدهاست،وآنعبارتاستاز:قطعهیفهبروزنشریکۀلغتسَبِی،.آریافتیمرانیلغتیندرمعاجملغت،چن (2)

راینباآنزموبندندیکهبگاوآهنمیلفظسِکّۀبودهاست.وآنعبارتاستاز:آهنیحراگمانچناناستکهصحیروجمعآنسبآئکاست.وحقیزندقالببر

.یزنندشخمم

 6۱۱،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

رایتّمخواهدبود.منبرأساسإدراکاتخودممأموریبرخوردداردازغائبمختفیّهباقضیکوازنزدیندبمی

 انجامبدهم

.أساسرفتارکنینالْغَآئِبُ.حضرتفرمودند:برهمیَرَیمَالَایَرَیفَقَالَ:بَلِالشَّاهِدُ؟

 و آلهما و سلّم به برائت مابور از گناه یهمااهلل عل یبه رسول أکرم صلّ ینالمؤمن یرخبر أم 1.1

فَأَقبَلْتُ نَحْوَهُعَیْفَ؛السَّ«۴»فَوَجَدْتُهُعِنْدَهَا؛فَاخْتَرَطْتیْفَالسَّ«6»مُتَوَشِّحً أَنِّفَلَمَّاأَقْبَلْتُ فَرَقَیفَأَتَیدُهُ؛أُرِیرَفَ ینَخْلَۀً

رَمَیهَا،فِ عَلَیثُمَّ أَیْهِ،بِرِجْلَ«9»قَفَاهُوَشَغَرَیبِنَفْسِهِ قَلِجَبُّفَإذًاهُوَ مِمَّالِلرَّجُلِ مَالَهُ لَاکَثِیلٌأَمْسَحُ ثُمَّیْفِی.فَأَغْمَدْتُسَیرٌوَ

.حَانَاالمْتِیْتِعَنَّاأَهْلَالْبَیَصْرِفُیوَءَالِهِوَسَلَّمَ(فَأَخْبَرْتُهُ؛فَقَالَ:الْحَمْدُلِلَّهِالَّذِیْهِاللَهُعَلَی)صَلَّیِّالنَّبِیإلَیْتُأَتَ

بهگردنانداختموبسویر:منبندشمشفرمایدیالسّالممیهعلینالمؤمنأمیر یهآنمردنزدماریدماورفتمودیرا

کهدریقتلشرادارم؛بردرختخرمائۀکهإرادیدهنگاماوفهمینشدم؛درایکبهاونزدیدهراکشیرست؛شمشا

برزم بودباالرفتهوخودرا ببیشانداختوپاهاینآنجا بلندکردکهمناورا )یدممندینم؛را اوأجَبّ یعنیکه
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قَلِیچمَمْسُوح(بودوه مِمَّالِلرَّجُلِ کَثِیلٌنداشت:مَالَهُ لَا آمدمواوراخبریغمبرپیراغالفکردهوبسویر.شمشیرٌوَ

.فتنهرابرداشتیعنیرابرداشت.امتحانیت،دادم.رسولخدافرمود:حمداختصاصبهخداداردکهازماأهلب

أَمِیهازحضرتصادقعلکندیمیتروایْهازابنبابَوَ«۱»ابنشهرآشوبیزنو قَالَ یرُالْمُؤْمِنِینَالسّالمکهفرمودند:

یأَبِیءَاخِرِاحْتِجَاجِهِعَلَیالسَّالمُفِیْهِعَلَ
______________________________

.کردیلراحمایرشمشیعنی:تَقَلَّدَبِهِ:یْفِتَوَشَّحَ:لَبَسَالوُشاحَ.تَوَشَّحَبِالسَّ (1)

.یدکشیرشمشیعنی:اسْتَلَّهُ:یْفَاخْتَرَطَالسَّ (2)

.خودرابلندنمودهوبولکردیازدوپایکیسگیعنیوَبالَ:یهِرِجْلَیشَغَرَالکَلْبُ:رَفَعَإحْدَ (3)

۴۴5،ص۴قم،جیّهعلمۀطبعمطبع«مناقب» (4)

 6۱5،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

مِنْکَوَإنَّهُمِنْفُالنٍیْسَلَیمَخِصْلَۀً:نَشَدْتُکُمْبِاللَهِ!هَلْعَلِمْتُمْأَنَّعَآئِشَۀَقَالَتْلرَسُولِاهللِ:إنَّإبْرَاهِینَبِثَالثٍوَعِشْرِبَکْرٍ

!ی؟الْوَبَرِلِمَاأَمَرْتَنِیفِیأَکُونُکَالْمِسْمَارِالْمُحْمَیابَعَثْتَنِإذَ،رَسُولَاللَهِیَافَاذْهَبْفَاقْتُلْهُ!فَقُلْتُ:یُّعَلِیَافَقَالَ:یِّ؛الْقِبْطِ

کهبرأبویالسّالمدراحتجاجاتیهعلینالمؤمنیرکه:أمکندیمیترواینطورالسّالمایهازحضرتصادقعلیهبابوابن

بودکهفرمودند:شمارابهخدایناحتجاجاینکردند،آخریانوسهخصلتازخصالخودرابیستبکرکردند؛وب

اهللیکه:عائشهبهرسولخداصلّیددانستیا(آید)شمادرحضورپروردگارباسوگندمنمواجههستدهمیسوگندم

بروواورابکش؟!منیّعلیاست؟!ورسولخداگفت:ایّوازفالنمردقِبطیست؛ازتونیموآلهگفت:إبراهیهعل

داغیخمثلمیّتمأموریندروَبَرباشم؟!دربرابرایمثلمسمارمُحمَیّتمأمورینرسولاهللمندرایاضکردم:عر

!رود؟یباشمکهدرکُرکفرومیاشده

.تفاوتنداردیچشد،هیانکهبیسابقیتباهمانروایترواینایِمعنو

فِگویدیمیمکردیانب«یآءالَاولیَۀُحِل»کهازیتیروادر أَکُونُ أَرْسَلْتَنِی: إذَا مثلسَبَکۀیأَمْرِکَ الْمُحْمَاۀِ؟! کَالسَّبَکَۀِ

مُحْمَاۀباشم؟

استکهیگریفلزّدیاطالیاازفضّهیاقطعهیکیکَههست.سَبیکَهأمّاسَبیدم؛سَبَکَهندیبرایدرلغت،معنائبنده

.سَبائکِطالشودیوجمعآنسبائکمید؛درآیگریشکلدیارتشمشتابهصویریزندذوبکردهوداخِلقالبم

است.کَالسَّبَکَۀِیخوبیهممعنینوااند،یختهذوبکردهوریگریدفلزّیانقرهیاکهازطالیشمشهائیعنیونقره،

 میشمشهائینمثلایعنیالْمُحْمَاۀِ، داغ مکنندیکه اریزندیو به مینو اآید؛یصورتدر برسد،ینو که هرجا

!؟عملکنمینطورمنایاآبرد؛یمینوازبسوزاندیکُرکبرسدمیابخصوصاگردرپشم
 6۱1،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

السّالمعرضکرد:أَکُونُکَالسِّکَّۀِالمُحْمَاۀِ؟منمثلسِکَّۀمُحْمَاۀیهعلینالمؤمنیرکهأمیدمهمدیاتازروایبعضدر

بهمعنۀ)سکّ راشخمینوباآنزمبندندیاستکهبهگاوآهنمیآهنیش،است.خیشخِیداغشده(باشم؟سِکَّه،

شکافند،یومکنندیراشخممینوباآنزمبندندیکهبهگاوآهنمیمنمثلآنآهنیعنی.کنندیمیاروشزنندیم

الْمُحْمَیتروایندرهمیاراانجامبدهم؟یّتمبرومومأمور کهإنساندرکُرکفرویاداغشدهیخمثلمی،:کَالْمِسْمَارِ
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ینازایرغینکهایاکنم؟!ویفهمنبدونچونوچراانجاموظکند،یوأثرمبردیم الشَّاهِدُ یَرَیلَامَایَرَیعملشودوَ

«6»بودأصلمطلبین.ایانجامبدهینطورایدرابایّتمأمورین:نه،افرمایندیالْغآئِبُ؟حضرتم

!مطلبازچهقراراستینیموببیمفکرکنیّهقضینایرویدماباحال

 یّإشکالکالمیکداردویإشکالفقهیکمسألهاین

السّالمفرمود:برومَابوریهعلینالمؤمنیروآلهچطوربهأمیهاهللعلیاستکه:رسولخداصلَّینای،أمّاإشکالفقه .

برأساسچهمسؤول بکش؟! ایتیاوجنایرازیتی؟وجرموجنایّترا داشتهینکهمرتکبنشدهبودتا استحقاققتلرا

 باشد

یهاهللعلیمادرزادبودورسولخداصلَّۀواقعاًخواجعنییآناستکه:آنشخصأجَبّبود؛ی،وأمّاإشکالکالم .

مطلبکهاوأجَبّیناست،چطورممکناستازاکردهیرفتوآمدمیهاست،ومدّتهانزدماریبوآلهکهعالمبهغ

ینالمؤمنیرأماطاّلعباشد؟واوبهیبباشد،یمیجااوزدهاست،ببهکهعائشهیتهمتیناست،واینیاستوشخصأم

 یإشکالمهمّیازنظرکالمینرابردارواورابهقتلبرسان!؟وایر:شمشیدالسّالمبگویهعل
______________________________

ذکرنمودهیهکهداستانتهمتماریازجملهمصادر (1) را طبعب5ج«کنزالعمّال»اند،عبارتنداز: واالجتهاد»؛69539یث،حد۱5۱صیروت،، النّصّ طبع«

.5۱9،ص5جیّه،إسالمۀطبعمکتب«اسدالغابۀ»؛۳1،مورد961نجف،ص

 6۱۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.شودیممحسوب

 واقعه مجهول است ینا یقتاز بزرگان، حق یبعض یبرا 1.1

ی:معنگفتندیآنهامنمودم،یازبزرگانهمکهبحثمیعضوبابدیدمیرامیترواینایّاملذابندهکهازسابقاالو

یجهتبعضینهمیاند.روراخاصّهوعامّهنقلکردهیتروایناینکهباایست؛ماروشننیوجهبرایچبهیترواینا

بگیتاندأصلرواخواسته إنکارکنندو اویندرا ماریترواین: یست؛نیهراجعبه عائشه راجعبه دربلکه استکه

متّهمبهزناکرد.ولذایّازکاروانعقبافتادوتنهاماند؛عبداهللبنابَیقدرنمود،یکهبارسولخدامیسفر اورا

یقت:ماحقگویندیهممهایبعضی.ولاندادهنسبتدیهاندوبهماراتّهامراازعائشهبردارندآمدهیناهایسنّینکهایبرا

.یدیمنفهمرایّهقضینا

است؛نهیّهأوامرامتحانیرالسّالمنظیهماعلینالمؤمنیراستکه:أمررسولخدابهأمینارسدیأمّاآنچهکهبهنظرمو

ودرباشد؛یمصلحتدرمأمورٌبهمیقیّه.درأوامرحقیّهوامتحانیقیّهآنکه:أوامربردونوعاست،حقیح.توضیقیّأمرحق

به.مانندأمرپروردگاربهحضرتإبراهنفسِمصلحتدریّهأوامرامتحان راجعبهذبححضرتیمأمراستنهدرمأمورٌ

یلإسمع مأَنِّیامِالْمَنیفِیأَریإِنِّیَّبُنَیا:: فَانْظُرْ درکشتنیمأمرپروردگاربهحضرتإبراهیراز«6»تَریذااأَذْبَحُکَ

السّالمیهماعلیمبدستحضرتإبراهیلذبححضرتإسمعیعنیآنباشد؛بهمأمورٌدریکهمصلحتیستنیفرزند،أمر

.مصلحتدرنفسأمراستینجادرخارجمصلحتداشتهباشد؛بلکهدرا
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بهانجامیناگراینآن.بنابرایبهانجامآناستنهتحقّقخارجیمأمر،إقدامحضرتإبراهیندرامصلحت مأمورٌ

یهعلیمحضرتإبراهیادوانقیمهمانحالتتسلیّه،.ومصلحتأمریراست؛وإلّاخیرفتهصورتپذیّهشود،مصلحتأمر

 تکهذبححضریالسّالماست.أمّامأمورٌبهظاهر
______________________________

:الصّآفّات9۳ۀ،ازسور6۳۴یۀازآیقسمت (1)

 6۱8،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

پروردگارنسمعیلإ ازأوّلموردطلبِ نبودهکهحضرتإبراهیست؛استدرخارج، اورایمازأوّلمقصودخدا

حاصلشدوطبعاًیّهمصلحتأمریافت،یعرامطیمآمدوپروردگارحضرتإبراهیلأمربهکشتنإسمعیبکشد.لذاوقت

بهظاهریبرایمورد الرُّؤْافلهذماند؛ینمیباقیتحقّقمأمورٌ صَدَّقْتَ قَدْ 6»یافرمود: بکشیستالزمنیگرد« ی؛اورا

.شدیچونمنظورازأمرعمل

.کهمصلحتفقطدرنفسأمراستیّه:أوامرامتحانگویندیراماینها

 ینمودرسول اهلل نبود، تا أبد دامان خاندان رسالت را لکّه دار م یاگر أمر امتحان 1.1

ینکهاست؛نهایّهأوامرامتحانیرالسّالم،نظیهماعلینالمؤمنیرراستکه:أمررسولخدابهأمقراینمسألهازاینجاادر

امتحان أمرِ زیخودِ بهآننباشدودرنفسأمرباشدولوبهداعیأمریرااست؛ کهمصلحتدرمأمورٌ یتوغایرا

مابوریکهرسولخدافرمود،منظور،کشتنواقعی.أمرگویندیمیّهرأوامرامتحانیآنرانظیّه،ازمصلحتأمریرغیگرید

.برمردممنکشفشودیهمختفیایبودکهقضایننبود؛منظورا

بِاهللزنازادهیاذًاراقذفومتهمبهزناکردهاست؛وفرزندرسولخداراعِیهداشت؟عائشه،ماریأمرچهمصلحتاین

با یددانستهاست! دربرابراینجادراتأمّلنمودکه: یچانجامبدهد؟اگرهیاتّهامچهکارینوایّهقضینرسولخدا

ازمخدّراتوی:بعضگویندیمیونصاریهودین،منافقینه،خواهدشد؛أهلمدثبیتاتّهامتینبهمسألهنکند،ایاعتنائ

ننگتاأبدبریناورافرزندخوددانستهاست.واهمیغمبرزناکاربودهوازراهزنابچّهآوردهاست؛وپیغمبرپیزانکن

«۴»ماندیمیخاندانرسالتباق
______________________________

:الصّافّات9۳ۀ،ازسور6۳5یۀصدرآ (1)

.وعقلًاوشودیرفتنقداستفرزندانآنهامیندرنسب،وازبینسبتزناموجبآلودگیراازنسبتزناوفحشاءپاکاست.زیهمگیاءدامانخاندانأنب (2)

خداوندآندورایمتحرۀزننوحوزنلوطکهدرسورۀدرباریازفحشاءوزناپاکدامنباشند؛حتّیدگرچهبهرنوعفسادأخالقدچارباشندبایغمبرانشرعاًزنانپ

تمرّدازۀنبوده،بلکهبواسطیجنسیحِأعمالفحشاءوقبۀاست،بواسطیدهآتشبرآنهامتحتّمگردنمودهاستوأمربهدخولدریانبیّزنانکافروشقۀمثالونمون

ازیگرچهبعضیداند،راپاکمیغمبرمسألهداردودامانزنانپینإجماعبرایعه.شاستشوهرانشان:حضرتنوحولوطبودهیرویازپیواستکباروسرکشیمان،إ

رایاند؛ونسبتعائشهنمودهیبهپاکدامنیحخودتصریدرکتابهایسَلَفاًوخَلَفاًهمگیعهشی.أمّاعلمایازیدندأعمال،همچونجنگجملدستینتریدهآنهابهنکوه

مینهمدینمنافقیسرئیّکهعبداهللبنابَ رفعاتّهامعائشهواردشدهۀدرباریددرقرآنمجیاتیکهوآیدانندمیاتّهامجهنّمیناۀرابواسطیّوابنابَیکنند؛بهاودادردّ

یّداهللسیهفقطبهذکرگفتارآینجا.مادرارندبحثهاوگفتگوهادایجنسیهرگونهآلودگۀورفعشبهیامبروبهعنوانقداستدامانخاندانپپذیرند؛یاست،همهرام

دریعهشیدۀنظرعقۀازنقطیّهقضینتااپردازیمیم6۱۳تاص6۱5طبعدوّم،ص«الفصولالمهمّۀ»بارزشمند:درکتایهرضواناهللعلیّعامِلینشرفالدّینعبدالحس

ویعهآن،موجبکفرشیحوتنقیّهحامدیازدوکتابفتاویر،درباب:ردّهوتعزینوححنفیخراکهشجوهی:وجهپنجمازویفرمایدکاملًاروشنشود.اومینهزمینا

شینستجوبقتلآناندانستهاستاو زباندرازیرضیقهصدّۀعائشۀدرباریعیانکه: اوراجعبهداستانإفک)تهمتبهزنا(عیاهللعنها باهللیاذاًکردهودرحقّ

.بهتانودروغنسبتدادهاستیافتراءوتهمتزدهوازرویعهبارهبهشینکهدرایمطالبیان...تاپایستکهالئقشأناوندارندیگفتار
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عِرْضًا،وَأمْنَعُصَوْنًا،وَأرْفَعُجَنَانًا،وأعَزُّخِدْرًا،وینَفْسًا،وأغلَیوأطْهَرُثَوْبًا،وأعْلَیْبًا،جَیوواقعأمر:أنْقَیقتودرحقیّهإمامیعۀآنستکه:عائشهدرنزدشپاسخ

تاامروزشاهدیّاماالیمازقدیّهإمامیوعفّتدرحقّاومتصوّرگردد.کتابهایانتازصیرغیاباشدوواریازنزاهتوپاکدامنیرغیوۀکهدربارباشدیمَقَامًامیأسْمَ

اریأمرینوقواعدشانوقوعچنیداند؛بهتانبهعائشهرانسبتبهمسألهإفْکجِدّاًوأساساًمحالمیّهقضیاء،درعصمتأنبیعهاصولشین،صدقگفتارماست.عالوهبرا

بهوجوبعصمتیحاهللمقامهبرفرازمنبرِدرستصریأعلیمحمّدطهنجفیخاستادمقدّسما:شیّهالطّائفهومردموثّقإمامیهأساسفقین.وبرهمشمردیعقلًاباطلم

قض مضمون در پایّهعائشه بر را استداللخود و یهإفکنمود؛ پاکاستقالل نزاهتو لزوم کوچکتریاأنبیحکمعقلبر از وجوبطهارتیبعینء و ننگ، و

.وعار،استوارنمودیلکّهزشتینازکمتریشانعِرضها

أمرینایرنظیگونهنسبتهریغمبران،پیایوأوصیغمبراناززنانپیراوغیاووبرایوبرایم،نداریخارجیلبهدلیازیاتّهام،نینبرائتعائشهازایمابرایهذاعلو

.شماریمیراجائزوروانم

کهنسبتزناوفحشاءبهزننوحدادهیخوددرردّکس«یأمال»ازجزدوّمکتاب98درمجلسیعلمالهدیمرتضیّدسیفمذهبما،شریشوایبزرگواروپسیّد

أنبیدهدعبارتجوابمینایناستباع بینگونهالسّالمعقلًاواجباستکهازأمثالاالصّلوۀویهمعلیاءکه: کهأمثالااشند؛امورمنزّه یدیوپلیبهزشتینهاچرا

وإکرامشانیروتوقیمشانبجهتتعظ-هستندینهاترازاوسبکتریّتأهمیکهبیخودراازاموریغمبرانپی.خداوندتعالیشکندوقدرومنزلترادرهممکشاند؛یم

تاآخرگفتارشکهداللتبروجوبپاکدامنتهدورنگهداش-کالمآنهاستیرشهموجبتنفّرقلوبمردمازپذازهرچ ازباشدیزننوحوزنلوطمیاست...

.وسائرعلمائشانإجماعواتّفاقدارندیعهازشینومتکلّمینمفسّریلأصلأصینفحشاء.وبرا

المؤمنآری، فِیاشپسازقولخداوندتعالخروجاوستازخانهیم،عائشهانتقاددارینماآنچهراکهازأفعالامّ قَرْنَ واجباستبرشمازنان»یُوتِکُنَّ،بُی:وَ

وآلهوسلَّمیهاهللعلیاستبعدازآنکهرسولخداصلَّالمالسّیهعلینالمؤمنیروسوارشدنبرشتربهجهتجنگباأم«یدمتمکّنوثابتباشیتانکهدرخانههایغمبرپ

دریکرد،رابرعهدهداشتوبهگمانخودطلبخونعثمانمیمیعظیشجیاستوریادتقیکهعملبرحذرداشت؛وحرکتاوستبهبصرهدرحالیناوراازا

.وراجعبهعثمانگفتآنچهراکهگفتنمودیمیبوترغیضتحریکشتنویابرویخت؛عثمانبرانگیهخوداوبودکهمردمرابهجنگِعلیکهحال

رایویکارهاشمریمیمیحبنجَبَلَۀنمود؛وزشتوقبیموحکیفکهدربصرهدرروزجملأصغرباعثمانبنحُنَیراجعبهکارهائیکنیمعائشهرامالمتمما

السّالمرایهعلیإمامحسنمجتبیخواهندماشمهیراکهدرروزبَغل)سوارقاطرشدناو(چونپنداشتبنیالساّلم؛وکارهائیهعلینالمؤمنیردرروزجملأکبرباأم

یهمعلیتباستکهباأهلی!بلکهعتابومؤاخذهماازعائشهبرسائرأعمالیدآنچهرسیدنزدجدّشدفنکنند،انجامداد؛وازاووازمروانبنحکمبهظهوررس

.الساّلمعموماًانجامدادهاست

رایراهیوافشاندنبذردشمنتوزیینهاست؛ودرکیدهنرسیمسلمیچاستکههیدهرسیبهحدّیعه(درعداوتباشیّنوححنفیخکذّاب)شیمردناصبیناأمّا

استلکّهدارنمودهاست.مگرنهآنستکههزدیعهبهشینگونهخودکهبدیافتراینابااکهإسالموأهلإسالمریرااست.زیمودهآنرانپیموحّدیچاستکههیمودهپ

استیراخواهدشکافت؛وستمینچشمانکفّارخواهدشد،وجگروزَهرهموحّدیوخرّمیموجبروشنیعهلکّهواتّهامبهشیننصفمسلمانانجهانهستند؟ایعهش

یْمالْعَظِیّواردخواهدشد.وَلَاحَوْلَوَلَاقُوَّۀَإلَّابِاللَهِالْعَلِینمسلمیععائشهوهمبرجمینکههمبرامّالمؤمن

 6۱3،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

مابوررابهمحکمهحاضریاست؟آمتصوّرایبهچهقسمیقتکند.کشفحقیقتکشفحقید.اوبایندساکتبنشتواندیتهمتعائشهنمیندرمقابلایغمبرپپس

رایهماربایستیمیاکردهاست.آیادخوردهاست،وازخوفإجراءحدّبراو،سوگندیجا:اوقسمبگویندیصورتمینکند؟درایادوازاواستنطاقکنندواوقَسَم

یامبرپینکهدارند.عالوه،برفرضایستادگیهرکدامبرگفتارخودایهعائشهوماریعنییدعوین.طرفشودینمیمنتهیهمکهبجائینوباعائشهروبروکند؟ایاوردب

 ازتوهّمویاتّهامناشین:ایدبهعائشهبگو

 65۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.یدنخواهدرسیمثبتیجۀمسألهبهنتین،هدبود.بنابراثبوتواقعهخوایندارد؛اودرمقامإنکاربرآمدهومدّعیواقعۀوجهجنبیچتواست؛وبهافترا

دستورینخواجهاست؟ایازناستیااوواقعاًمرداستینکن،کشفعورتکن،ببیش:برومابورراتفتیدالساّلمبگویهماعلینالمؤمنیررسولخدابهأمیاآو

خبریمااطاّلعدارد؛مابورمتهّموبیّاتتمامنهبیامبر.پیستاونیهمبرایاشبههیوجاداندیخوبمیغمبروغلطاست.پیستنیدهمعقولوپسندیامبرهمأبداًازپ

 أمرِبهکشفعورتغلطاستویاستول

 656،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

نه.اگرمردبود،یااوراکشفعورتنمودتاروشنشودکهاومرداستیدشودبایقاوتحقۀدربارینکهکهمتّهمبهزناشدقبلازایاست:هرکسینااشنتیجه

ازیرغیم،کنیخارجیقتکشفحقیممابخواهراگیرا.زینداوراکشفعورتنمایدکنند،أوّلبایراکهبخواهندبراوحدّجاریهرکسیعنی.ینداورامحاکمهنما

.راههامسدوداستینازنظرشرع،اکهی.درحالتیستراهممکننینا



یطهرانینیحس-درحکومتاسالمیهفقیتکتابوالیخالصه  

 

63 

 

 است یتاز عجائب أسرار وال یه،رفع تهمت از مار یقطر 1.1

مسألهازعفّت،یّاتالسّالمبهتمامخصوصیهماعلینالمؤمنیرقراراست:همرسولخداوهمأمینمسألهازاحقیقت

 ینبودنایعائشه،وساختگیرینۀدینۀوکیم،حضرتإبراهیوحاللزادگیعصمت،وبزرگوار
 65۴،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

مانندآفتابروشنیشانعلمداشتند؛ومسألهدرنزدایهمابور،آنخدمتگذارِماریِوپاکیهدامنِماریِوپاکقَذْفْ،

ازیامتاتّهامتاروزقیناواضحوروشنبهمردمنشانبدهندکهیراطوریّهقضخواهندیحضرترسولمیبود.ول

.بماندیباقفتَرِیننگبردامنمُۀشُسته؛ولکّیگناهیدامنب

کنواقعاً ببیمفکر آینیمو ایغمبرپیاکه از أمیدعملنماتواندیمینبهتر به بگویهعلینالمؤمنیرکه بایدالسّالم :

واوهمبدیرشمش کشفعورتینکهایقسمبراینبهسمتمابورحرکتکن! ازتهمتخارجکندمسلّماً خودرا

خواستهازینکهکشفعورتکند،بعنواناخواهدیاستونمیچونمردمحترم«یآءاالولیَۀحِلْ»یتطبقروایاکند.و

یم:منکشفعورتنکردم؛بلکهپاهایدکهبگوکندیرابلندمیشانداختهپاهایندرختخرماباالبرود،خودرابهپائ

!روشنشودیّهبلندشد؛تاقض

یمطلبرانزدرسولخدابردهاستوآنحضرتبرایقتالساّلمحقیهعلینالمؤمنیرقِسم،أمین!ایدتوجّهکندرست

مرتکبیبیبهانتفاموضوعاست؛وچهگناهعجۀسالبید،کهشمابهمابورنسبتدادیاتّهامینکه:اکندیمردمروشنم

!کهرسولخدافرمود:اگربنابودپسازمنیدزدیموبهإبراهیب،ونجیفآنزنِعفیّه،قبطیۀبهماریاتّهام!چهیدشد

یّتدراوقابلینقدر.اشدیدادهمیمفرزندمإبراهینبها-وختمنبوّتبرآنحضرتتحقّقنگرفتهبود-بشودیغمبرپیکس

.رفتینازبیبکلّینئرمُفسدعائشهوسایآبرویکشفخارجینبود!وباا

نمو خدا الَّذِفرمایدیرسول لِلَّهِ الْحَمْدُ میَصْرِفُی: بلکه برداشت؛ ما از ننگرا و عار الْعَار؛ حمدگویدیعَنَّا :

وعائشهیوبرایدفتنهوفسادراازمابرگردانیجۀزشتِنتۀداردکهامتحانراازمابرداشتوچهریاختصاصبهخدائ

أمریکینقراراست.اینازایّهخوبروشننمودکهقضین،وسائری،ونصاریهودوینحَفْصهوپدرانشان،ومنافق

 رسولخداوینبیوقراردادیباطن
 659،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

وجودداردکهیتیموردرواینازایرغیا.آیافتواقعهتحقّقینالسّالمبود.وفقطوفقطدرایهماعلینالمؤمنأمیر

بهأم یدبکندواوبگویالسّالمأمریهماعلینالمؤمنیررسولخدا اهللبرایا: بگذار؟!درهرجاکهیارمناختیرسولَ

یموردازرسولخداتقاضایندراینکه.پسعلّتایدتأمّلبهانجامرسانونازرسولخداصادرشد،حضرتبدیأمر

.جهتاستیننمودبدیارحقّاخت

بهأمرِ اقْتُل»رسولخدا مابوردرخارجنبودهاست،ز« بوده؛بلکهمنظورکشفءیکهاوبَریراقتلوکشتهشدنِ

.قراراستینازایّهالْغَآئِبُ.قضیَرَیمَالَایَرَیاست؛وَالشَّاهِدُیّهقض

!است،مطلبصورتگرفتیّهأوامرامتحانیرکهنظیغمبر،أمرِپینابایقودقیفچقدرخوبولطیدمالحظهکنو
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 یداندالسّالم از مفاخر خود م یهعل ینالمؤمن یرکشف رفع تهمت را أم یقطر 1.1

یستبیانودرمشماردیراازفضائلخودمیّتمأمورینالسّالمایهعلینالمؤمنیرمطلبآنستکهأمینشاهدبراو

خودینواآورد؛یبهحسابمیخاصّیلتکاررافضیناکند،یکهازفضائلخودبرأبوبکراحتجاجمیوسهخصلت

ازیازویرغیاوورسولخداکهأحدیانبودهاستمیاست؛وسرّدهبویأمرامتحانیرأمر،نظیناینکهاستبرایلدل

.نداشتیآنآگاه

کردهبود،ویننَخْلَهرفتهوچنیکشتناورفتهبود،واوباالیالسّالمبراهیعلینالمؤمنیربودوأمیقیأمرحقاگر

چن هم ایامبرپیبرایجوابینحضرت بود، نمیلتیفضیست؛نیمنقبتینکهآورده أمشودیمحسوب ینالمؤمنیر.

أبوبکربفهماندخواهدیم ازآنیچکسکههیغمبراووپیانبودمیمطلبرمزینکها-کردیقواوهمتصد-به

تواندیقِسمنمینرابهایّتمأمورینباشد؛وإلّاایبداشتهباشدکهعالمبغیکسیدرمزراحتماًبایناطّالعنداشت.وا

کهیتهمتیقتِوبرحقنها،ومابور،وبرعصمتآیموإبراهیهنبود؛وبرماریبعالمبغیازاوکسیرانجامدهد.وغ

یلت،فضیناوهمروشنبود.ایرسولخدامنکشفبود،برایمطلببراینکهاینآگاهنبود.وعیه،کسعائشهزد
 65۱،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.علمنبودینایدارایازاوکسیردارد؛وغیبهواختصاصِ

احتجاجواستشهاد،ازجملیّهقضینلذاحضرت،او بهعنوانِ أبوبکرذکریهخودعلیوسهمَنْقَبَتبرایستبۀرا

بوده،ومصلحتدرنفسأمربودهیأمروطلبِرسولخدا،أمرمصلحتیناستکه:اینبرایلخود،دلین.واکندیم

.کهعرضشدیقِسمیناست؛بههم

یهماعلینالمؤمنیرررسولخداامتحانأمبعلّتآنکهمنظویّه،نهازأوامرامتحانگفتیم،یّهأوامرامتحانیرأمررانظیناو

مرادینکهدرایّهجهتکهباأوامرامتحانینازایکنبودهاست؛ولینسائریبرایّهالسّالمنبوده،بلکهمنظورکشفقض

.استاشتراکداردودهمأمورٌبهدرخارجنبیانإت

..بلکههردومسألهروشناستیونهإشکالکالمماندیمیباقیبِحَمْدِاهللنهإشکالفقهپس

باو اگرکسیدواقعاً نمود: تأمّل و خدایفکر فرزندویمثلًا به نسبتناروائیالعیاناکرده شمایشما و بدهد،

وحقیدبخواه مسأله خارج، روشنکنیقتدر را اید،أمر میناز دهتوانیدیروِشبهتر إمکاننداید؟انجام أبداً رد.!

مستشرقیکهبطور منافقی،نصاریهود،ین،تمام غینمَجوس، سرِجایرو بنشیهم، بینند،خود سربلندازعهده یرونو

!!محالاستید؟انجامدهیگریکاردتوانیدیمیخارجیّۀقضینازایرغیائید؟ب

.باشدیوآلهوسلَّممیهاهللعلیرسولخداصلَّیهایالساّلموبزرگواریهعلینالمؤمنیرمطلبازفضائلأمینحقّاًاو

السّالمیهعلینالمؤمنیروآلهوسلَّمبهأمیهاهللعلیکهدرآن،رسولخداصلَّاییّهبهآنقضگردیمیبازماینک

شخصآنیدندآمدندودیرونراکهدرپشتمسجداستبهقتلبرسان!وحضرتازمسجدبیفرمودند:بروآنمرد

راکهمشغولخواندننمازاستبکشم!بهأبویاوگفت:چگونهکسند؛قبلًابهعمرأمرکردهبودیکهرفتهاست؛درحال

 بکرفرماندادند؛عرض
 655،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت
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کرد سپسبهأمیا: بکشم؟! السّالمأمرفرمودند؛یهعلینالمؤمنیررسولاهللاودرحالنمازاستمنچطوراورا

.عرضهداشت:آنشخصرفتهاست

اوفرمود:اگرۀ(بود؛ورسولخدادرباریْصَرَۀ)ذوالخُوَیْربهنامحُرقوصبنزُهَیکهعرضشد:اوشخصهمانطور

تالفاتوفتنهمردمنشأتماماخینایراوجودنداشت.زیادرإسالمفتنهیگرکشتهشدهبود،فتنهبرداشتهشدهودینا

.کشتهشدانبودکهدرجنگنهرویهاست.واوهمانکس

 از أمر رسول أکرم به کشتن حرقوص یو إشکال کالم یرفع إشکال فِقه 1.16

 یّإشکالکالمیکویّ؛إشکالفقهیکهمدوإشکالوجوددارد:ینجاادر

یتیکههنوزجنایبروآنمردرابکش؟!کس:گویدیمیاستکه:رسولخدابهچهمجوّزینایّ،أمّاإشکالفقه .

بریختهریمرتکبنشدهودرپشتمسجدمشغولنمازاست،نهخون ونهیزند،استکهبهجهتقصاصخوناورا

برچهأساساست؟اوبهقتلیغمبردستورپینمرتدّشدهوازإسالمبرگشتهاست؛ا

ابنمُلجَمرابکش!السّالمیهعلینالمؤمنیربهخدمتأمینکهامثل یرأمیاخودابنملجمگفت:یاآمدندوگفتند:

نکردهاستبکشم؟یتیراکهجنایاگرمنقاتلتوهستم،خودتمرابکش!حضرتفرمود:منچگونهکسینالمؤمن

!منقاتلخودمرابکشم؟یا!آی؟ءَأَقْتُلُقَاتِلِ

عمروأبوبکرراأمربهقتلاونمودند؟!ویااورابکش؟!یّعلیافرمود:یومُجَوِّزشرعیلرسولخدابهچهدلپس

شود؛یبکشند،فَتْکْمحسوبمباشدیراکهدرحالنمازمیوتروردرإسالمحراماست.اگرکس«فَتْکْ»ینکهعالوها

یکهدرحال شودیرابهنحوفَتْکنمیکردهاست؛کسیرإسالمفَتْکرازنج«6»الْفَتْکقَیَّدَرسولخدافرمود:اإلسْالمُ

.کشت
______________________________

.مراجعهشود۴88،ص6۳ج«یإمامشناس»علومومعارفإسالم،قسمتۀجهتاطّالعبرمصادر،بهدور (1)

 651،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

یرچگونهشمشیند،بیمسجدرامیواراستوپشتدیبمبغاستکه:رسولخداکهعالینای،إشکالکالموأمّا

زندهیگروجودندارد،اودیگرشخصکشتهبشودکهدیناگرانماید؟یوأمربهکشتناومدهدیأفرادمینبدستا

مردینفسادهاازا:تمامفرمایدیوآلهوسلَّممیهاهللعلی.رسولخداصلَّشودیازاودرخارجمتحقّقنمیفسادیست،ن

شودپسچهکسگویدیسپسمشود؛یمُتَرَشِّحم اوکشته اگر بکش! را او راینای: انجام-خبرینطبقا-فسادها

بدهد؟

زندهمیحعلمرسولخداصحاگر اواآلنیدنبهقتلرسشود،یودرجنگنهروانکشتهمماندیاست،واوواقعاً

!وجودنداردتافسادانجامبدهدیکسیگرزمانکشتهشود،دیناگردراپشتمسجدمحالخواهدبود؛و
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 السّالم یهعل ینالمؤمن یرو إطاعت أم یخینأمر رسول خدا به کشتن حرقوص، و تمرّد ش 1.11

که:أمررسولخدابهأبوبکرویمکردیانبیهاستکهدرموردماریهمانجوابین:عیّجوابازإشکالفقهوأمّا

اوراواقعاًفَتْکْکند.تمامآنخواهدینمیغمبر!پیّبود،نهأمرواقعیأوامرامتحانیرالسّالمنظیهعلینالمؤمنیرعمروأم

ومَنظَرِیهمهدرمَرآشود،یمیتاباالخرهبهجنگنهروانمُنتَهدهدیانجامموَیصَرهکهذُوالخیهائوفتنهیاناتجر

مقابلپ در همه پغمبریرسولخداست؛ و ایغمبراست؛ مینتمام مشاهده را بنابراکندیکارها أمیغمبرپین،. یرواقعاً

تحقّقِمأمورٌبهوواقعشدنشدرخارجیغمبرپلوبراأمربهکشتناونکردهاست؛ومطیخینالسّالموشیهعلینالمؤمن

پ أمراست. ایغمبر،نبوده؛بلکهمصلحتدرنفسِ شانبدهدکه:عمروأبوبکر،دومردمُتَمرِّدونخواهدیأمرمینبا

.باشدیوتابعنصّمیعالساّلممردمطیهعلینالمؤمنیراند،وأموذوقواجتهادِدرمقابلنصّبودهیقهمُتَجاوزوأهلسل

منمردنمازخوان!خواندیرسولاهللنمازمیابرداروبرواورابکش!أبوبکرآمدوگفت:یر:شمشگویدیمپیغمبر

 تاکندیبهآناستکهاوأمرآنحضرتراإجرامیّهقضینگذاشت.بازگشتاینرازمیغمبررابکشم؟!اوأمرپ
 65۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

نمازِیعنی.یستاوقابلإجراءنیأمربراینایگرنمازدرخارجهستدیندببیشود؛أمّاوقتیکهبهنمازمنتهجائی

.استیغمبرنمازبدستورپینکهنفسایدرنزداوارزشمندتراست.درحالتیغمبرآنمردازأمرپیظاهر

ارزشیگر:آننمازدگویمیاورابکش،منمگویمیمنمیعنی:برواورابکش؛گویدیکهبهأبوبکرمپیغمبر

عملراهمعُمرانجامین!وهمنمائی؟یاوتوجّهمیندارد؛تومراوحکممراوحکمخدارارهاکرده،بهنمازظاهر

وخودرسولاهللراکناریقتچنگزدهواستمساککرده،وحقظاهریامورینبهایشانداد.همأبوبکروهمعُمر،ا

.گذاشتهبودند

یقهعمرازخودإظهارسلیوست،درزمانرسولخداتاهنگامرحلتبوقوعپبینیمیکهمیهالکدرتماممَینکهاکما

یاوریدآخرِعُمرِآنحضرتکهرسولخدافرمود:کاغذوقلمبۀ.ودرآنواقعنمودیمینمودهکالمرسولخدارانف

اللَهِ.کتابخدابرماکافکردهوگیدهعقإظهارعمرید،کهگمراهنشویسمبنویزیشماچیتابرا یفت:حَسْبُنَاکِتَابُ

أعقابآنهابودهویربلکههمچناندامنگید،وانحرافگذشتگانگردیبدعتِشوم،نهتنهاموجببدبختیناست.وا

 خواهدبود

زمانخودرسولاهللبلکهدریامد؛بوجودنیغمبراززمانرحلتپیحتیافالنپادشاه،یااززمانفالنگروه،یّع،تش .

.ورفضاجتهاددرمقابلنصّیّهعملبهنصّورفضآراشخصیعنییّعبود.تش

مقابلشو عقیگردیگروهیعهدر إظهار و اجتهاد مقابلأمررسولخدا در داشتکه یناکردند؛یمیدهوجود

درزمانرسولخداوپسازآن،همچناندرمقابلهمقرارداشتند.خلفاءیْف،دوطَیناجتهاددرمقابلنصّاست.وا

انداختند؛وبهأنواعیَّترادرأقلِّیعهنمودهوشییدوتأقویتگروهمخالفراتیعه،باشیّتِضدّۀهمبواسطینوسالط

 ارامُستَأصَلنمودند؛وآنهیره،وغارتوهتکناموسوغیبوإسارتوحبسوتعذیدازقتلوتبعیا،بال
 658،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت
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وَهَاللّیعُواهمانمکتبرسولخداست.أَطِیقی،وحقیواقعیّتِقرارگرفت.وإلّاأکثرینبامخالفی،خارجأکثریّتِ

«۴»یْنَهُمْشَجَرَبَیمافِیُحَکِّمُوکَیحَتّیُؤْمِنُونَالرَبِّکَوَفَال«...6»الرَّسُولَ*أَطِیعُوا

یهعلینالمؤمنیرخود،تَمَرُّدآندونفرازدستور،ومتابعتِأمیوأمرامتحانیّهقضین:رسولخدابااینکهبحثانتیجۀ

یمترتّب،ونهرسولخدادستورفَتْکدادهاست.درخارجهمفتکینهإشکالفقهین،السّالمرابهمردمنشانداد.بنابرا

ینایداندمینشدهاست.رسولخداأمربهقتلکرد،ولیختهریهمبدونجرمظاهرنیانجامنگرفتهاست.خونمسلما

.شودیقتلواقعنم

یذبحدانستیکهمیفرمود،درحالیلپروردگارأمربهذبححضرتإسمعیم،درداستانحضرتإبراههمینطور

 بعداًآنرانسخکرد.پسمصلحتدرچهبود؟درنفسأمربود،نهدرمَأمُورٌبهیرازشود؛یواقعنم

آنهمواضحاست،زیوأمّاجوابازإشکالکالم . بکشومقصودشکشتهیغمبرپیرا: اورا اگرفرمودهبود:

.اتداشتنهروانمنافۀتاوقتِبروزِوَقعَیشزندگۀاووإدامیاتباحینشدناودرخارجبود،ا

ویاتحینأمربهقتل،وبینبیچهمنافاتید،بفرمایأمررابجهتمصلحتیناومطلوبنباشدوایّتِاگرمقتولأمّا

.یستدونیناینبیوتضادّیاست،وتنافیهزوایکباإنشاآنحضرت،دریغمبرإخبارپینتَبِعاتِآنوجوددارد؟!ا

 یزشأنه العز یت حقّ تعالرسول أکرم در برابر حضر یّتعبود 1.11

نظرإجراأوامرِاوستوۀاوازنقطیلوآلهوسلَّم،صددرصدمأموربهأمرپروردگاروعبدذلیهاهللعلیصلَّپیغمبر

 أمرِپروردگاراستینأمرِاونسبتبهمردم،عیرسولخدا،وإجرایت.والکندینمیوتصرّفیازخوددخالت
______________________________

:النّسآء۱ۀ،ازسور53یۀازآی،قسمت(1)

:النّسآء۱ۀ،ازسور15یۀصدرآ (2)

 653،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.یادکموزیچهبدون

یلیخیشانیوآلهوسلَّمشکست.شکستنپیهاهللعلیرسولخداصلَّیشانیپ-یاتازروایطبقبعض-جنگاحُدْدر

بلکهشکستندوگون نبود، استخوانۀمهمّ عبارتاستاز )گونه، بود. آمدهیکهرویآنحضرتمهمّ صورتبر

آنحضرتۀخُودبهگونکالهیهازد،وحلقهیغمبرپخُودِکالهبهیرباشمشیئَه،دواستخوانشکست.ابْنِقَمِیناست.(ا

استخوانصورتپفرورف وحتّیغمبرتودو شکست؛ واردشد،یغمبردندانپیرا کهزخمبرگونه همانجا از هم،

شد،ودهازآنجاکنیغمبرپیرینزیکردودندانرباعیتبودکهبهفکّسرایأساسیاشکستهشد؛آنزخمبهاندازه

بودوهرچهیآنحضرتجاریهاوخونازگونهآمد؛ینمیرونخُود،دراستخوانفرورفتهوبیهاحلقهیهادانه

بیهاهاودانهحلقهینکردندکهایسع کردهبود.خوببهیراستخوانگینچونبتوانستند،یبکشندنمیرونخُودرا

!یدمسألهتوجّهکنینا

ازید،الحدیابنأبیِّهِمْ؟قَوْمٌفَعَلُواهَذَابِنَبِیُفْلِحُیْفَفرمود:کَ-یترواینطبقا-یدمنظرهرادینکهایهنگامپیغمبر

دندانِرسولاهللراشکافت،ابنشهابیشانیِکهپیکردهکهگفتهاست:آنکسنقلیّواقد بود.وآنکسکهباطنِ

یغمبرپیِرباع پاره أبیجاریامبرپیوخونازلبهاکردرا بْنِ عُتْبَۀِ وآنوَقّاصیساخت، یِکسکهدوبرآمدگبود.
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حلقهیغمبرپیهاگونه شکستتا ابنقَمِکالهیهارا بطوریئَهخُوددرآنفرورفت، یشانیپیِخونازشکستگیبود.

ورسولاهللشستیاومۀخونراازچهرحُذَیْفَۀ،راآغشتهنمود.وسالمغالمأبویشانشدکهمحاسنایحضرتجار

:فرمودیم

ینگونهکهایچگونهممکناستسعادتمندشوندقوم»ی؟اللَهِتَعَالَیإلَیَدْعُوهُمْوَهُوَیِّهِمْقَوْمٌفَعَلُواهَذَابِنَبِیُفْلِحُکَیْفَ

 «!خواند؟یکهاو،آنهارابهخدامیدرحالتکنند،یرفتارمیغمبرشانباپ
 61۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

الْأَمْرِشَیْسَنازلشد:لَیهآینماهنگاینادر مِنَ ءٌیْلَکَ یْهِمْعَلَیَتُوبَأَوْ وجهبهیچتو»«6»الِمُونَفَإِنَّهُمْظیُعَذِّبَهُمْأَوْ

نیارصاحباخت آنانمیستی؛آنها اگربخواهداز ایرازکند؛یواگربخواهدعذابمگذرد،یخداستکه یشانکه

«۴.«»دظالمانن

کهدهدیراموردمؤاخذهقرارمیغمبرخداوندفوراًپیِّهِمْ،قَوْمٌفَعَلُواهَذَابِنَبِیُفْلِحُیْفَ:کَگویدیازبابتعجّبمپیغمبر

.پروردگاراستیاربلکهبهاختیست؛أمربدستتون

أحدینجاستادر یکیحتّیده،هرگردومقامعزّتشظاشودینمودارمیشترهرچهبیّتکهعظمتذاتأقدسِ

یتهداتوانمی.منخداهستم،اگربخواهممگیردیراهممیغمبرخواهشپ همنگو:چگونهبه«یْفَکَ»کنم؛بهعنوانِ

 نندکیرفتارمینچنینایامبرشانکهباپیقومرسندیفالحم

 مُحَمَّدٍوَءَالِمُحَمَّدی؟اللَهُمَّصَلِّعَلَ!
______________________________

:ءَالعمران9ۀ،ازسور6۴8یۀآ (1)

خود،طبعدار«یختار»دری؛وطبر۴جی،طبعسنگ«روضۀالصّفا»دریرخواند؛وم53۳،ص9ج«یرهس»ابنهشامدریز؛ون۱،ص65ج«شرحنهجالبالغۀ» (2)

.آوردهاست565،ص۴المعارفمصر،ج

619،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

 است نه اظهار نظر در برابر حق یمو تسل یتعبود ینرسول اهلل ع یت: سعه والهفتم درس 7

 اشاره 1.1

 یْکَإِلَ یْناأَوْحَ یعَنِ الَّذِ لَیَفْتِنُونَکَ ادُوا: وَ إِنْ کیةو آ اوِیلِ،بَعْضَ الْأَق یْنا: وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَیةآ 1.1

 یْرَهُغَ یْناعَلَ یَلِتَفْتَرِ

«6»اجِزِینَنْکُمْمِنْأَحَدٍعَنْهُحمِا*فَمالْوَتِینَمِنْهُا*ثُمَّلَقَطَعْنبِالْیَمِینِمِنْهُا*لَأَخَذْناوِیلِبَعْضَالْأَقیْنالَوْتَقَوَّلَعَلَوَ

»فرمایدیمخداوند ا: بعضۀبندیناگر )محمّد( بگویما نزدخود از را یدازگفتارها با ما نسبتدهد، ما یَدِوبه

ازشماکهبتواندازاودفاعکند،واویستوآنوقتککنیم؛یسپسرگِقلباوراقطعمگیریم؛یقدرتِخود،اورام

 مادورنگهداردیفرراازعقوبتوک

.آمدهاستووُتُننَهوجمعِآنأوْتِیکند،میتاستدرقلبکهازآنرگ،خونبهتمامبدنسرارگیینوَتِ؟«
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.ماسلطنتِخودراکنیمینابودشمیوبکلّگیریمیقدرت،اورامیَدِماباید،بگویزیازطرفخودچیغمبرپاگر

الکلمه.یاستمأمور،بتماممعنیاکند؛بلکهاوبندهیخودأمرونهیقۀوسلیاتتابرطبقمشتَهَیم،انکردهیضبهاوتفو

یخودمُتّکیتماخارج،وبهوالیتازتحتوالیاکهآنرابهمانسبتدهد؛تنکردهاسیودإظهارنظرازخیچاوه

 یتوالیناوعیتباشد.وال
______________________________

:الْحَآقّۀ13ۀ،ازسور۱۳یإل۱۱یۀآ (1)

 61۱،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.ماست

الَّذِلَیَفْتِنُونَکَادُواإِنْکوَ کِدْتَلَقَدْثَبَّتْناکَأَنْ*وَلَوْالیلًاوَإِذاًلَاتَّخَذُوکَخَلِیْرَهُغَیْناعَلَیَلِتَفْتَرِیْکَإِلَیْناأَوْحَیعَنِ

«6»یراًنَصِعَلَیْنالَکَتَجِدُالثُمَّاتِالْمَمعْفَوَضِالْحَیاۀِضِعْفَاکَ*إِذاًلَأَذَقْنیلًاقَلِیْئاًشَإِلَیْهِمْتَرْکَنُ

ازمسیکنزدیغمبر،پیاتحقیقاً» بیربودکهتورا بهتووحیندازند؛خودبرگردانندوبهفتنه یوازآنچهکهما

تینصورودرایم؛آنچهراکهبرتوفروفرستادیربهماغیبرماافتراءبستهونسبتبدهینکهتاایند؛نمایلمتمایمکرد

.واگرنبودکهماکردندیوراهمعاشرتوصداقتراباتوبازمدانستند؛یخودمودوستمهربانِیارویلآنهاتوراخل

ودرآنی؛شویکونزدیبهآنهارکونواعتمادکنیبودکمیکنزدیقاًتحقیم،توراثابتواستوارنگهداشتهبود

یبراینیومُعیاریچوسپسهچشاندیم؛یدوچندان،ودرمماتدوچندانبتومیاتصورتماعذابخودرادرح

 «!یافتییمانمیهخودعل

تفسیریطبقتفاسیات،آاین رضواناهللیّطباطبائۀاهللعلّامیۀاستادماحضرتآیرکهواردشدهاست،وباالخصّ

کردندیوچونهرچهسعیدند؛رسیغمبردرمکّهبهخدمتپیشاستکه:کفّارقرین(راجعبهایزان)المیهعلیتعال

ایغمبرپ از توحیّتنینرا به برگرداید)دعوتِ جائنند،( ایدند،نرسیبه پینکگفتند: اگرکنیمیمیشنهادبشما که:

یست؛تونیبرایمانعیانجامبدهخواهییهمکهمیإشکالندارد؛وهرعملیکنیدمردمرادعوتبهتوحیبخواه

کندکهأفرادپستویمااقتضامیثیّاتشؤوناتوحینکهماسبّوشتمنکن.دوّماۀبهآلهینکهایکیفقطدوکارنکن:

.وتودرمَحضرماباآناناختالطمنمایند؛وغالماندرمجالسماشرکتننمایرفق

 ازمایرداست.وهرفیبائیوزیدهسخنبهصورت،کالمپسندیناالبتّه
______________________________

:اإلسرآء6۳ۀ،ازسور۳5یإل۳9یۀآ (1)

 615،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

یشرفتپیوبعدهمبرایم،کنید:چهإشکالدارد،مامردمرادعوتبهتوحگفتیومنمود،یمیقاگربودتصدهم

ننمودهویداکهإسالمرشدپیوتازمانیریم؛رابپذیشنهاددوپینشود،ایکإسالمبههدفخودنزدینکهایکاروبرا

استمالتازمشریدهبههمنرسانیقدرت با ایرفتنِوپذکیناست، براینموقّتِ را راه همواریدوشرط، أهمّ أهدافِ

یم؟مبادرتبنمائیدهبهروشِپسندید،توحأرکانِیافتنِیروإسالمبرشرکونیالوپسازاستیم؛نمائ

وایامبربودکهآنانازپیدوتقاضائاین لَقَدْی؛وقبولکردیکهبهآنهاوعدهدادگویدیهمنمیهآیننمودند.

واگرماتورانگهی؛کنیداورُکونپیبهآنهامتوجّهشویمقدارکمیکیال،قَلِیْئًاشَیْهِمْبود:تَرْکَنُإِلَیککِدتَّ،نزد
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بهعذابخودگرفتارمیمابهسختشدی،یمیکنزدابهآنهیوکمداشتیمینم ویودرحالزندگنمودیم؛یتورا

توجّهنمودکهید.بادادیمیبهتومیم،بدهیگردیایبهأنبیایم،بدهیگرانبهدیدراکهبایپسازمرگ،دوبرابرِعذاب

!ست؟مسألهازچهقرارا

«6»یلًاوَکِعَلَیْنابِهِلَکَتَجِدُثُمَّالیْکَإِلَیْناأَوْحَبِالَّذِیلَنَذْهَبَنَّالَئِنْشِئْنوَ

وفرستیمیبهتونمیِیوحْیچوهبَریم؛یومیدهکشیرونهمهرابیم،کردیآنچهراکهبهتووحیماگرمابخواهو»

رایکرد؟!کداممدافعیآنوقتتودرمقابل،چهکارخواهبریم؛یمینهمهراازبیم،اتوفرستادهیآنچهراهمکهبسو

 «!یرد؟دفاعکندوحقّتورابگوداشتکهبتواندازتیدرقبالماخواه

«۴»یُظْلَمُونَوَهُمْالکَسَبَتْانَفْسٍمکُلُّیثُمَّتُوَفّیامَۀِالْقِیَوْمَغَلَّابِمیَأْتِیَغْلُلْوَمَنْیَغُلَّأَنْلِنَبِیٍّکانَاموَ

باطلراحقّیعنیداشتهباشد.)غُلول،یکهدرکارخودغِلّوغِشّیستنینطوروکارشایّهشأنورَویغمبریپهیچ»

 جلوهدادن،حقّرابهباطلجلوه
______________________________

:اإلسرآء6۳ۀ،ازسور81یۀآ (1)

:ءَالعمران9ۀ،ازسور616یۀآ (2)

 611،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

(.کردنیلهمکروحیعنیکردن،.غِشّدادن

راکهیغلّوغشّکند،آنغِلّیعنیکهغُلولکند،یوکسیست؛مادّهسازشنین(راباایّ)جنسنبیغمبریپهیچ

کسبکردهاستیاآنچهدردنی،آنوقتبههرنفسآورد؛یبانفسخودمآورد،یمیامتکردهاستباخوددرروزق

إشباعبهاوتَوفِشود،یکاملًادادهم همعملینآننفسخواهدبود.وایبرایمُکتسَباتهرنفسشود؛یهمیَوبهنحوِ

.«کندینمیخودشاناست،خدابهآنهاظلم

 الْأَرْضِ یفِ یُثْخِنَ یحَتّ یلَهُ أَسْر نَیَکُوأَنْ  لِنَبِیٍّ کانَ ا: میةآ یرتفس 1.1

اللّیاعَرَضَالدُّنْیدُونَالْأَرْضِتُرِیفِیُثْخِنَیحَتّیلَهُأَسْریَکُونَأَنْلِنَبِیٍّانَکما *لَوْیمٌحَکِعَزِیزٌهُالْآخِرَۀَوَاللّیُرِیدُهُوَ

«6»عَظِیمٌابٌأَخَذْتُمْعَذفِیمالَمَسَّکُمْسَبَقَاللّهِمِنَکِتابٌال

ینخونمشرکینزمیبرودودررویدبلکهاوبایربگیرد؛کهبرودأسیستنینایغمبریپیچوروشوسنّتِهدأب»

م تا یزدبرتواندیرا شما متاعموقّتینایغمبروأصحابپیاران. میادنیعَرَضو خداوندآخرتراخواهید؛یرا أمّا

 «.إحکاموإتقاناستیروزعزّتاستودستوراتشایوندداراوخداخواهدیم

.گرفتندیرمسلمانهاجنگکردندوهفتادنفرازآنهاراأسینکهبَدرنازلشد؛پسازاۀدرغزویهآاین

یگرفتنبرایرخونآنهاست؛نهأسیختنریندرجنگبامشرکینمسلمیفۀ:وظیفرمایدمبارکهخداوندمیۀآینادر

(یرنفرأسیکیمتآزادنمودنودربرابرانفِدا)قیافروختن،ویاخوددرآوردن،ویوغالمیاسترقاقوبهبندگ

بهإسارتدرآوردند،فلهذاموردعِتابیزنفر،هفتادنفررانهفتادغزوهعالوهبرکشتنیندراینگرفتن؛وچونمسلم

 متاعویهفدین!ایرید؟بگیهآنهاراآزادکردهودربرابرشفدیجهتادرنتیدگرفتیراندکه:چراأسخداواقعشده
______________________________
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:االنفال8ۀ،ازسور18و1۳یۀآ (1)

 61۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

ریعِاستکهباروحتشریوانیپستوزبونحیاتِحینتاستوجلوهوزیویدنیبرداربهره خونیختنقانونِ

آنهایدنداشت؛نهآنکهپسازإسارتحتماًبایشمامجوِّزِّیبرایرأمر،گرفتنأسیازابتدایعنیسازشندارد.ینمشرک

چنانچهصالحیّتیموقعینوحقّشماستکهدرچنیستبرکشتنآنهانی!پسازإسارت،إلزامیریدنگیهوفدیدرابکش

بودکهینشمادرای!أمّااشتباهوخطایریدبگیهآنهاراآزادنمودهوفدیدیدوچنانچهمصلحتدید؛آنهارابکشیدبدان

أمریآنبودکهازابتداقضیّهگردد؟!حقّیداهویدوراهینواید؛آیشپیّتیموقعینچنیجهتادرنتیدگرفتیرچراأس

م بنابراآوردیدیوبهإسارتدرنمکشتیدیآنهارا لِنَبِیٍّکانَا:مۀجملین،! أَسْریَکُونَأَنْ الْأَرْضِ،یفِیُثْخِنَیحَتّیلَهُ

که:درصورتیرساندآنان؛ونمیفداگرفتندرمقابلآزادیّتبهنیرندبگیرأسیدوهلهنباینازأوّلینکه:مؤمنیرساندم

.ازآنهاحراماستیهنهاواجبوگرفتنفدکشتنآیر،تخلّفوگرفتنأس

 یهآ ینا یرامونقَدّس اهلل سرَّه پ یّاهلل طباطبائ یةعلّامه آ یرتفس 1.1

العلّامهقدّساهللنفسهالشّرحضرت آیفرمایندفرموده،میمنهاجمشینخودبرهمیردرتفسیفاستادنا میۀ: کانَا:

گرفتندوسپسبهیرأسینازمشرکیکهعتاباستازجانبخداوندسبحانهبهأهلبدردروقتی،لَهُأَسْریَکُونَأَنْلِنَبِیٍّ

إصالحینحالمسلمینوسیلهتابدیرد،نمودندکهآنهارانکشدوازآنهافِداءبگیشنهادوآلهپیهاهللعلیرسولخداصلَّ

.ردندگیروزپینوبتوانندبردشمناندیافتهوباآنقوّتیرد؛پذ

راإمضانمودوبدانهاإجازهیشنهادشاندرعتابفرمود؛مگرآنکهپیدعملشانآنهاراتشدینسبحانهدراخداوند

.استتصرّفکنندیرانأسیآنفداۀدادکهدرغنائمکهازجمل

بعدازیاتآیناتّفاقدارندبرآنکه:ایباوجودآنکههمگین:مفسّریفرمایندتاآنکهمیدهندمطلبراادامهمایشان

 حاللنمودهیشانأهلبدرراموردعتابقرارداده،وغنائمرابراینکهبَدرنازلشدهاست،واتّفاقدارندبراۀواقع
 618،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.انداختالفنمودهیاتآینایردرتفساست،

رواو معانیامختلفهیاتسبباختالفآنها و نزول شأن در اگریکهبطورباشدیمیاتآیهاجملهیاستکه

رهبریحصحیاتروا را مُفادشانما تأمّلدر بگوئکندیمیباشد، نقلأحادیمکه در معنیث،: تاینقلبه بکاررفته

.تبهأخبارمتعارضهدرآوردهاسیهراشبیاترواینایکهجائ

متوجّهیدظاهردرآنستکه:عتابوتهدیرازتفاسیاند.بعضمختلفشدهیات،همبرأساساختالفرواتفاسیر

ازعُمروسَعدیرغیاازعُمر،یرغینومؤمنیغمبرپیبهسویایعاً،جمینوآلهومؤمنیهاهللعلیصلَّیغمبرپیاستبهسو

فِداءنمودندپسازآنکهیشنهادپیامبرکهبهپیأشخاصیاشخصیبهسویابر،یغمازپیرغینمؤمنیبهسویابنمُعاذ،

.باآنهامشورتکردیغمبرپ

آنازجانبیّتازحکمبهحلیشپیمتبرحاللشمردنغنیااست؛یشاناند:عتابخدابرفداءگرفتناگفتهبعضی

.باآنانازاوبودهاستۀاستشاریاست؛چونابتدایکعتابباآنانشرینهمدرایغمبرخدا؛وپ
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عتابگرفتند،نهقبلازآن،تاآنکهبرأثرآن،یاتفِداءرابعدازنزولآینمسلمیرازیست؛نیسخندرستیناو

یشراپیزیکهچیماوجائزبدانۀوآلهبزرگتروأجلّاستازآنکهدرباریهاهللعلیصلَّیغمبرموردعتابواقعشوند.وپ

یامبرشپینکهبهاوبفرستد،آنراحاللبشمارد.وحاشامقاموساحتحقّسبحانه،ایخدابهاوإذندهدووحینکهااز

کهاوانجامدادهباشدآنعذابرااییمهکهبدونجرموجریستشأنخدانیکهکنددرحالیدتهدیمیرابهعذابعظ

ازمعایکهنازلکنددرصورتیبرو مگربرجرمآیدیفرودنمیمدرعصمتنهادهاست؛وعذابعظیصخدااورا

.جرم،صغائربودهاستیناند:مرادازاگفتهینهآنچنانکهبعضیمعظ

لِنَبِیٍّکانَا:میگفتهشودآنستکه:قولهتعالیهآینایرآنچهسزاواراستدرتفسبنابراین، أَسْریَکُونَأَنْ یحَتّیلَهُ

 برکندیالْأَرْضِ،داللتمیفِیُثْخِنَ
 613،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

وکردندیبودهاستکه:چونبادشمنانشانجنگمینالسّالمایهمگذشتهعلیغمبرانپیاندرمیه:سنّتجاراینکه

خداورسولاوۀوازمحاربیرند؛عبرتگیگراندیلهوسینتابدیدادندجزاوپاداششانراکشتنقرارمیافتند،یظفرم

.دستبردارند

زمآنان نمینتا ازخونانباشته مینشانودنمودندیرا نمیانرا أسگرفتندینمیرأسکردندیمردممستقرّ فلهذا یر.

ا براینگرفتنپساز مانعیمقصود یآنان آن بدنبال یانداشتکه و کنند، آزاد و یرند؛بگیهفدیامنّتگذارند

ویهاهللعلیصلَّیغمبرشپیبهسویافتاستقراریمنودرحجازوفتهمچنانکهخداوندپسازآنکهأمرإسالمباالگر

:فرستادکهیآلهوح

باشماچونپس»«6»اءًدفِإِمّاوَبَعْدُمَنًّافَإِمّاالْوَثاقَفَشُدُّواأَثْخَنْتُمُوهُمْاإِذحَتّیابِکَفَرُوافَضَرْبَالرِّقینَالَّذِیتُمُلَقِفَإِذا

ینصورتدرایختید؛آنهارازیارخونبسیکهتازمانید؛گردنشانرابزنیدباید،نمودتالقیوبرخورداندشدهکافرآنانکه

 «!گیریدیمیهرهاکردهوفدیاونمائید،یمنّتگذاردهآزادمیاآنیروکهدرپیدآنهارامحکمببند

یۀاستدرآیاست؛چنانکهشاهدبرگفتارماقولهتعالیرانأوّلفقطبرگرفتنأسیۀآیاقاخذهبنابرسومؤعتاب

گرفتندنهیرأسینمسلمیات،آیندرهنگامنزولایراگرفتنشما.زیردرأسیعنیعَظِیمٌ؛ابٌأَخَذْتُمْعَذیمادوّم:لَمَسَّکُمْفِ

.انداحتمالدادهیچنانکهبعضیست؛نیهأخذفدیاویهمباحشمردنفدبر.وعتابومؤاخذهیهفد

لهذایرد؛بگیهآنانفدیبرایرانخواستندتاغنائمرابهآنهابدهد،وعوضأسیامبرازپین:مسلمیفرمایندمینکهاتا

 بایغمبررامباحکرد.نهآنکهپانیرموردعتابقرارداد،وسپسفداءدربرابرأسیرانأسۀخداوندآنهارارأساًدربار
______________________________

:محمّد۱۳ۀ،ازسور۱یۀصدرآ (1)

 6۳۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

ۀگرفتنوکشتنمشورتکردهباشد،تادرعتابومؤاخذیهمشارکتنموده،ودرفدیهدرمباحشمردنفدایشان

.باشدیکمتوجّهبهآنانشر

یهدرعتابقرارندادهاست.چونعتابدرآیکوآلهراشریهاهللعلیصلَّیغمبراستکهپیهلفظآین،برایلدلو

یگرفتنراضیهبهفدیاباآنانمشورتکرده،ویغمبربرآنکهپیستنیاست؛ودرآنإشعاریرفقطراجعبهگرفتنأس

.بودهاست
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گرفتننمودهیربهأسیهوآلهآنانراتوصیهاهللعلیصلَّیغمبرثارواردنشدهاستکه:پازأخباروآیچیکدرهو

بلکهگرفتنأسیمطلبباشدازوینکهمُشعربایگفتاریچباشد؛وه ۀدرجنگبدرکهعامّیرانصادرنشدهاست.

یرأسیافتندیدرجنگهابودهاستکه:چونبهدشمندستمیشاناۀوأنصاربرآنإقدامنمودندبنابرقاعدینمهاجر

.فداءیبرایااسترقاقویبرایاگرفتند؛یم

آنرایگرفتمیریمبالغهکردند؛وهرکسأسیربدردرگرفتنأسۀدرغزوینوارداستکه:مسلمیاتدررواو

کشتهیبهدستویشقرینازمشرکیاریمکهبسالسّالیهعلیّنرسانند؛مگرعلیتامردمبهاوگزندیداشتمحفوظم

.همنگرفتیرأسیکشدندو
________________________________________

هق6۱۴6دوم،یران،ا-مشهدیی،جلد،انتشاراتعالمهطباطبا۱درحکومتاسالم،یهفقیتوالینی،حسینمحمدحسیدستهرانی،


6۳۳،ص:6درحکومتاسالم؛جیهفقوالیت

نینایغمبریپیچهی:براشودیمینچنیهآیربرآنچهگفتهشد،تفسبنا سنّتینایزخدانیاأنبیانودرمیست،حقّ

آنانبهرهیۀوازپولومنفعتوفدیرد،آنانرابگیغمبرباشدوسزاوارباشدکهآنپیرانیأسیوینبودهاستکه:برا

جماعتأهلیمردماستقراردهد.شمااینرادربینشگرداند؛ودیرابوسرراازخونشانسرشاینزمینکهاتایرد،گ

ایعوخطابجم-بَدر یشنهادپینأهلبدربدیّتبجهتآنستکهأکثریع،عمومکهمشتملاستبرعتابجمینبا

یعباتشریخواهد،رامتوخداوندآخریخواهید؛الزَّوالاستمیعراکهسریادنیمتاععرَض-گرفتنمتلبّسبودندیهفد

 وباأمربهکشتنیندینقوان
 6۳6،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

بدانخبردادهاست.وخداوندعزیسنّتینگذشتهدرهمینوازاکافرین، خود،شمارا استکهیزکهدرگفتارِ

.پیمایدیلغورانمیقخودطرۀدرأحکاممتقناستکهیموحکیست،مغلوبن

کردهاستکه:رسولخداروایتیّسَلمانیْدۀ:عُبَیدگو«یانمجمعالب»:درفرمایدیمیدرضمنبحثروائینکهاتا

فَادَیاسارۀوآلهبهأصحابشدرروزبَدردرباریهاهللعلیصلَّ قَتَلْتُمُوهُمْ؛وَإنشِئْتُمْ اسْتُشْهِدَیْتُمُوهُمْ؛فرمود:إنشِئْتُمْ وَ

أمّابهتعدادآنهایگیرید؛میهفدیخواهیدواگرمیکشید؛آنانرامیخواهیداگرم.»ینسَبْعِی.وَکَانَتِاالسَارَبِعَدَّتِهِمْمِنْکُمْ

.نفربودندهفتادیرانوأس«خواهندشد.یدازشماشه

وبهتعدادآنهاازمایابیم؛یمیروشد؛وبردشمنانمانقوّتونیموباآنمتمتّعخواهیگیریم؛میهگفتند:مافدآنها

.نداردیهمکشتهشودضرر

شوند،ویتاآنتقوکهبیهفد«6«»را.یدهآنانطلبکردندهردوأمرپسند.»یْهِمَاکِلْتَیَرَتَیْنِ:طَلَبُواالْخِیگویدمعبیده

.درجنگاحُدهفتادنفرکشتهشدیشانازاین،شهادتبهتعدادشانرا؛بنابرا

چونرسولأکرمصلَّیمبنإبراهیّدرکتابعلو استکه: نَضربنحَارثیهاهللعلیآمده بنأبوآله یوعُقْبَۀ

تورایشاوندانرسولخدا!ماهفتادنفرازقوموخویرابکشد.گفتند:ایرانکهتمامأسیدندکشتند،أنصارترسیطرامُعَ

برکنیشۀریخواهیتومیااند؛آواسرَۀتوبودهیلهوآنانطائفهوقبیم؛اکشته فدایشانرسولخدا،ازای!ای؟آنانرا

ازینخذکردهبودند.چونابودندأیافتهیشبودکهآنچهراکهازغنائمدرلشکرقریدرحالین!وایربگ مطلبرا
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ایتقاضائینرسولخداخواستند،وچن میاتآیننمودند، لِنَبِیٍّکانَافرودآمد: أَسْریَکُونَأَنْ اآلیلَهُ بدیات... ین.

 آزادکردیشانجهترسولخدااسرارابرا
______________________________

.6۱6،ص3ج«یزانالم.»یداندراخطامیدهسخنعبیا،عَرَضَالدُّنْیدُونَاند:عتابپروردگار:تُرِفرمودهیقهعلّامهدرتعل .(1)

 6۳۴،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

یهوآلهازگرفتنفدیهاهللعلیاستکهرسولأکرمصلَّیت:وروایدگو«یانمجمعالب»:دریفرمایدمیضاًأینکهاتا

درسیبود؛بحدّیندوشاناخ ایمایشکهسعدبنمعاذآثارکراهترا ایمشاهدهکردوگفت: ینأوّلینرسولخدا!

طائفیجنگ با برخورد آنیتراستازنگهداروکثرتکشتاردرنزدمنمحبوبایم؛نمودهینمشرکۀاستکهما

یاورآنهاراجلوبیکایکنمودند،وإخراجکردند،یبقومتراتکذینرسولخدا!ایمردان.وعُمربنخطّابگفت:ا

وعل برعقیّوگردنبزن! بعیلرا بزنم؛ گردنشرا تا برفالنبگمار ومرا گردنزند! اورا تا الّتبگمار ینهاآنکه

.باشندیکفرمۀوأئمّیشوایانپ

رایشاندرنظربدار؛واینترقّبوانتظارآنای.براباشندیرسولخدا!آنهاأهلتووقومتومیبکرگفت:اأبو

!یابیمیروکفّارنیهعلیلهوسینتامابدیر؛بگیهبدار؛وازآنهافدیباق

غَیهاهللعلیگفت:رسولخداصلّیدزابن أَحَدٌ مِنالسَّمآءمَانَجَامِنْکُمْ وَسَعْدِبنِیْرُوآلهفرمود:لَونَزَلَعَذَابٌ عُمَرَ

.مُعَاذٍ

دوپسرانبرادرتیخودتورهائیرهائی:عبّاسرانزدرسولخداآوردند،بهاوگفتهشد:برایفرمایدآنکهمتا

!درازکنمیشقریخوددستبسویشتمنگداشومودرمعیخواهیمحمّد!تومیبده!گفت:ایهفد

أَصَابَنِیهاهللعلیخداصلّرسول لَهَا:إنْ قُلْتَ وَ الْفَضْلِ أُمِّ عِنْدَ مِمَّاخَلَّفْتَ یهِفَأَنْفِقِیوَجْهِیفِءٌیْشَیوآلهفرمود:أَعْطِ

نَفْسِکِ.یعَلَ وَ الفضلنهاداتیهفد»وُلْدِکِ :اگرمنموردإصابتقراریوبهاوگفتیرابدهازآنچهراکهدرنزدامّ

 «!درراهفرزندانتوخودتإنفاقکنراینایرمگ

 «!بتوگفت؟یداستانراچهکسینپسربرادرم،ایا»مَنْأَخْبَرَکَبِهَذَا؟!یابْنَأَخِیَاگفت:عبّاس

 «.بمنگفتهاستیلمطلبراجبرائینا.»یلبِهِجَبْرَئِیخداگفت:أتَانِرسول
 6۳9،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

رَسُولُیچکسواقعههینکردگفت:ازایادسوگندیکهدرحالعبّاس أَنَّکَ الفضل؛أَشْهَدُ خبرنداردمگرمنوامّ

.اللَهِ

یُّهَاأَیانازلشد:یهآینآناناۀونَوفَلبنحارث؛ودرباریلباحالشرکبازگشتندمگرعبّاسوعقیهمگاساری

فِیُّالنَّبِ لِمَنْ الْأَسْردِیکُمْیْأَیقُلْ یمِنَ خَفِیهُاللّیَعْلَمِإِنْ اللّیَغْفِرْوَمِنْکُمْأُخِذَامِمّیْراًخَیُؤْتِکُمْیْراًقُلُوبِکُمْ وَ غَفُورٌهُلَکُمْ

«6»رَحِیمٌ

 یهآ ینا یرامونقدّس اهلل سرّه پ یّعامل ینشرف الدّ یّدعلّامه س یرتفس 1.1

واالجتهاد»کتابدریّعاملینشرفالدّیّدأمّاعلّامهس«۴»استاذناالعلّامهبودیقاتتحقۀمحصّلوجوهراین «النّصّ

.استیمودهراپیگریدیقطر
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لِنَبِیٍّکانَا:میۀاستکهآیمدّعاو أَسْریَکُونَأَنْ بلکهیست،بدرنۀغزویاسراۀالْأَرْضِ،درباریفِیُثْخِنَیحَتّیلَهُ

أصحابرسولخدابهاو،یوقبلازدسترسیختوکاروانخودگریْراستکهباعِیانأبوسفۀنمودنقافلیرأسۀدربار

.کردیمتبهمکّههز

پسیعُمَردرقتلویدخودنظرمحبّتداشت؛وازتشدیوآلهبهعبّاس،عمویهاهللعلی:رسولخداصلّیگویدماو

وبطورکلّ واردشدهاست،خالفشأننزولاستویاتوروایربارهدرتفاسینهدراآنچیازإسارتنگرانبود.

ورحمتیَّتإتقانوحَمِیوآلهدرهرحالأفعالشازرولیهاهللعی.رسولخداصلّیاستمجعولوساختگیاتیروا

.استینمبرَّأکرمازآیغمبربودهاستکهساحتپتوزیینهحسّانتقاموکیعُمَرازرویدبوده؛وتشد

ۀکهتنوریوآلهوسلَّمبهأصحابخوددرهنگامیهاهللعلیاستکه:رسولخداصلَّینکالماواۀوجوهرمحصَّل

مردان من فرمود: شد برافروخته بنیجنگبدر از غَیرا و روشناسمیمیرِهِمهاشم از را آنان بجنگیکه إکراه

 اورایندهاشمراببیازبنصیهرکسشخیم؛بکشتنآنهانداریازیاندومانآورده
______________________________

:االنفال8ۀازسور۳۳یۀآ (1)

6۱9تا691،ص3ج«القرءانیرتفسیفیزانالم» (2)

 6۳۱،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

البَختَرنکشد؛ أبو کس هر ببیّو أسدرا بن حَارِث بن هِشَام عبدیندبن بن عبّاس کس هر و نکشد. را او

.انداورابدوندلخواهخودشبجنگفراخواندهیرااورانکشد؛زیندرسولاهللراببیعموالمطلّب

کردهاست.وچونجنگبدریدازقتلعبّاستأکیوآلهدرمنعونهیهاهللعلیکهرسولخداصلَّیبینیممینجاادر

طبق-ونگرانبود.أصحابشیداربینطوررادربندکردند،شبرارسولخداخوابشنبرد،وهمیرانوأسیدرسیانبهپا

!یخوابی؟رسولخداچرانمیگفتند:ایبهو-اندکردهیتراحکابدرۀکهوقعیساننویرهوسینتماممورّخیحتصر

عبّاسراکهدرأثرمحکمبستندریمعموۀنالیمنصدا»النَّوْم.یوَثَاقِهِفَمَنَعَنِیالْعَبَّاسَفِیوُّرَعَمِّ:سَمِعْتُتَضَفرمود

ازچشمانمربودهاست.یدم؛شننالد،یوطنابمیدق ازو«وخوابرا بازکردندتایأصحاببرخواستندووَثَاقرا

.بردرسولاهللخوابش

أسینهفتادتنازمشرکیناستکه:چوندرروزبدرمسلمیرروایتکثیأببنیَحییازو ازجملیررا ۀکردند،

.ومباشربستنودربندنهادنووَثاقاوشد،عمربنخطّاببودیعبّاسعمّرسولخدابود.آنکهمتصّدیرانأس

عبّاس اللَهِ وَثَاقِیعَلَیَحْمِلُکَعُمَرُ!مَایَابهاوگفت:أَمَاوَ صَلَّیفِیَّاکإیإلَّالَطْمِیشَدِّ اللَهِ عَلَیرَسُولِ ءَالِهِ.یْهِاللَهُ وَ

توبهراکهمناییلیمگرسیتراوادارننمودهاستکهبندووثاقمرامحکمببندیزیعمر!سوگندبخداچیهانا»

 «!امازرسولخدازدهیتحماۀدربار

رسولی.گفتند:ابردیواوراخوابنمشنیدیعبّاسرامۀنالیوآلهصدایهاهللعلیلَّ:رسولخداصگویدیمیحیی

!برد؟یخدا!چراخوابتنم

کَرسول فرمود: أَنِیْفَخدا أَسْمَعُ أَنَا وَ »ی؟عَمِّینَأَنَامُ م! خوابم حالبردیچگونه رایمعموۀنالیصدایکهدر

 «!شنوم؟یم

:کهیدانستندمیرهموأنصاروغینأصحابرسولأکرمازمهاجرجمیع
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 6۳5،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.باشدیدوستداشتاوسالمبماندوگرامیامبرپیکهاست!بطوریلتیچهمنزلتوفضیدرنزدرسولاهللداراعبّاس

کهگفتهبود:یدبدربارسولخدابودبهاورسۀغزوکهدربنعبدشمسیعۀبنعتبۀبنربیفۀچونسخنأبوحذو

لَقِ لَئِنْ اللَهِ الْعَبَّاسَ؟وَ نَتْرُکُ إخْوَانَنَاوَ أَبْنَائَنَاوَ ءَابَآءَنَاوَ بِالسَّیتُهُأَنَقْتُلُ وبرادرانمانراانماپدرانوپسریاآ!»یْفِلَالْجَمَنَّهُ

 «.کوبمیبردهانشمیرقسمبخدااگرمنبهاوبرخوردکنمباشمشیم؟وعبّاسرارهاکنیمبکش

یَافرمود:انگیختیاورابرمیّتِوحمیرتغیکهکالمبدشآمد؛وازعمرمَدَدخواستودرحالینخداازارسول

زدهیررسولخداباشمشیعموۀزاواراستچهرسیاأبوحفص!آیا!»یْفِ؟وَجْهُعَمِّرَسُولِاللِهِبِالسَّیُضْرَبُأَبَاحَفْصٍ!أَ

 «!شود؟

.نمودیاد(یهبودکهرسولخدامرابهأبوحفص)باکنیروزینأوّلین:قسمبخدااگویدیمعمر

ینمشرکیتوازطواغید،خودشرانصرتداد،وسپاهشراعزّتبخشۀوخداوندبندید،رسیانجنگبهپاچون

 و شد کشته نفر دهفتاد نفر بیرأسیگرهفتاد و بستند وَثاق و بند در را آنان و بایاوردند،گشتند برخاستو عمر

یرونکردند؛وازمکّهبیبتوراتکذینانخدا!اسولری:ایگفتومینمود؛میضلهجهبرکشتنآنانتحریدترینشد

رایّاو(تاگردنشرابزنم؛وعلیسببیاوینسبیشراندند؛وباتوکارزارنمودند.مرابرفالنمسلّطکن)قوموخو

 رابزند؛وحمزهرامسلّطکنتاگردنبرادرشعبّاسرابزندیلمسلّطکنتاگردنبرادرشعق

عبّاسوعقگویدیمینجادرایّاهللعاملیۀآ ! اند؛وازإخراجکنندگانرسولاهللنبودهیبازتکذیل:سبحاناهلل!

 یشقرۀمحاصریّامبارسولخدادرشِعْبدرأیاند؛همگنبودهیاند؛وازآزاردهندگانبهوکّهنبودهکنندگاناوازم
 6۳1،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

یرونإکراهبجنگبدربیراازرویشانوااند؛کردهیبارسولخدامواساتمیماتودرآنرنجهاونامالاند؛بوده

راینآتشجنگفروزانبودمسلمیکهورسولخدادروقت-مطلبینخودرسولخدابرایطبقگواه-آوردهبودند

عبّاس)ازمحکمبستندروثاق(ۀواگرنالباشند؟یمیرکهأسیچگونهکشتهشونددرحالینکازکشتنآنهامنعکرد؛ا

گمانتوید،بربایدگانشخوابراازدیکهتابهحدّیفکندقواضطراببوآلهوسلَّمرادرقَلَیهاهللعلیرسولخداصلَّ

بدرمسلمانشدهبود؛وۀازواقعیشکشتنکند؟!چراکهعبّاسپیجابکهإیبدونسبب«6»بهکشتناوصَبْرًایستچ

امّتمسلم،مصلحتیاووبرایبودند؛وبرایکهخداورسولاوبدانراضیبجهتحکمتیداشتإسالمشراپنهانم

«۴»بود

درانِ،الْجَمْعیالْتَقَیَوْمَانِالْفُرْقیَوْمَ:چونخداوندعزّوجلّبندهورسولخودرادر:یدفرمایضاً)ره(أیاهللعامِلآیۀ

ومشرکینبربَدْر نزد را اسرا و داد، مسلمیظفر پینآوردند؛ بامیامبردانستندکه: شفقتدارد آنها بعداًیدبر آنکه

-حقّآنهاراموفّقگرداندیلسبیمودنکند،ودرراهخودشوپیتخودشهداینآنانرابهدخداوندمسلمانشدهو

.بندگانشیوبرایتعالیخدایبرایرخواهیعبارتاستازنُصْحوخینوا-همشدینطورهمچنانکههم

همگرفتهشود؛تاأوّلًا:آنهاراازمقاومتدریهازآنهافدیشان،ارسولخدامقرّرفرمودکه:باوجودعفوِازیکنلو

یقیطر-یقتدرحق-ینإحداثشود؛وایشاندربرابرایروئینینخودومسلمی:برایاًکند؛وثانیفضعیامبربرابرپ

 یوبرایخداوندتعالیبودبراحدوگروه؛ودرآننُصْیأصلحبودبرا
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______________________________
.رابدونآنکهبتواندازخوددفاعکند،برپادارندواورابکشندیقتلصَبْرعبارتاستازآنکهکس (1)

ازموارداجتهاددربرابرنص۱۳ّ،مورد۴۱6تاص۴98طبعدوّم،ص«النّصواالجتهاد» (2)

 6۳۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

الْهَویَنْطِقُاوَم.»بندگانش یافتیکهراهمینفسرسولأکرمتاجائینها،عالوهبرا.«یُوحیوَحْیٌا*إِنْهُوَإِلّیعَنِ

.بهبشربودهاستیررحمتوخیدندرصددرسان

ایرأأَمّا باینعمر که: تکذیهمگیرانأسیدبود به جَزَاءً شوند کردهیبیکشته آزارکه و پیاند؛ به یامبرکه

راإخراجنمودهوسپسبااومقاتلهیامبروپاند؛یافتهنیقکهدرکشتنرسولخداداشتهأمّاتوفیواهتماماند؛یدهرسان

.اندکرده

بادستأرحامشانکشت؛ویدراباینبودکهمشرک«6»االنَفَهیدوشدیدادبخرجمیّتحسّاسیاربسیرأیندراعُمَر

.نماندیتنازآنهابجایککهیوبُنآنهارابرآورد؛تاجائیشهر

شدهاستمتمثّلیتحکایمکهدرمحکمقرآنعظیّهإلهۀبودکهدراوکلمیوآلهکسیهاهللعلیرسولخداصلَّأمّا

«۴»یمٍعَظِیَوْمٍابَعَذیرَبِّعَصَیْتُإِنْافُأَخیإِنِّیَّإِلَیُوحیماا:إِنْأَتَّبِعُإِلّیگفتکهمینستبود،وآنکلمها

بزرگیپروردگارمرابکنمازعذابروزیانشدهاست،مناگرعصیمگرازآنچهبمنوحکنمینمیرویپمن»

 «.وحشتوترسدارم

عفووکرامتراهشانرابازنمودپسازآنکهازآنانیوآلههمهراآزادساختوازرویهاهللعلیخداصلّرسول

.گرفتیهفد

یازجا»مِنَالْمَسِّ.یْطانُالشَّیَتَخَبَّطُهُیالَّذِیَقُومُکَمااإِلّیَقُومُونَجاهالنِبمقامعصمتوحکمتاو،پسازآن:الأمّا

لیهاهللعصلّیخدارسول:«گفتندآنکهبعلّت».قالُوانَّهُمْبِأَلِکَذ«زده.یطانخودبرنخاستندمگرمانندبرخاستنشخصش

 فدایشانکهبرآنهاآوردوازایرحمتوشفقتینوآلهدرا
______________________________

... اسْتِئْصَالِهِمْقَتْالیفِیمَۀِالشَّکِیْدَشَدِیمَۀِ؛الْعَزِیَّاست:وَکَانَعُمَرُقَوِینچن«النّصّواالجتهاد»عبارت (1)

یونس:6۳ۀ،ازسور65یۀآیلذ (2)

 6۳8،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

استوازروگرفت، وکارراستوصوابآنبودکهآنانرایشاجتهادخویمجتهدبوده است؛ عملکرده

ومجعولکهنهعقلونهنَقلآنرایساختگیأخباراندازآوردهیلکنسازد؛ودلیشهوبُنریخبکُشدوآنهاراازب

.یدانندجائزنم

وآلهوسلَّم(یهاهللعلیگرفت،صبحگاهانعمربهنزدرسولاهلل)صلّیهجملهآنکه:پسازآنکهرسولخدافداز

اگرمنهماشک!یکنید؟میه.عمربهآنانگفت:چراگرکنندیمیهرسولخداوأبوبکرگریدرفت،پسناگهاند

!کنمیمیتباکشماواگرنهبجهتبُکایکنم؛میهداشتهباشم،منهمگر

لَیهاهللعلیرسولأکرم)صلّپس کَادَ عَظِیفِیَمَسُّنَاوآلهوسلَّم(فرمود:إِنْ عَذَابٌ الْخَطَّابِ ابْنِ نَزَلَیمٌ،خِالفِ لَوْ وَ

«6»الْخَطَّابعَذَابٌمَاأَفْلَتَمِنْهُإلَّاابْنُ
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ازیچکسهشدیبمابرسد؛واگرعذابنازلمیمیبودکهبرأثرمخالفتباعمربنخطّاب،عذابعظنزدیک»

 «.مگرپسرخطّابیافتینمیآنرهائ

لِنَبِیٍّکانَارانازلنمود:میهآین:خداونداگفتند أَسْریَکُونَأَنْ تُرِیفِیُثْخِنَیحَتّیلَهُ الدُّنْیدُونَالْأَرْضِ وَیاعَرَضَ

.یاتآل«.۴»عَظِیمٌابٌعَذخَذْتُمْأَفِیمالَمَسَّکُمْسَبَقَاللّهِمِنَکِتابٌ*لَوْالیمٌحَکِیزٌالْآخِرَۀَوَاللّهُعَزِیُرِیدُهُاللّ

رایادنیِند.شماعَرَضومتاعموقّتراازخونسرشارکینزمینکهتاایردبگیرکهأسیستنیحقّینراچنپیغمبر»

 وخداوندآخرتراید؛إرادهدار
______________________________

دریزاستنیمعنینهمیدلفظکهمفینایرصنقلنمودهاست؛وبهغیّ،دحالن«یّهنبویرۀس»،ازجزءأوّل۴۱9طبعدارالنهجلبنان،ص«النّصواالجتهاد» (1)

.یباشدباإسنادشانبهعُمَربنخطّابموجودمیّداود،وتِرمذِوازإمامأحمد،ومسلم،وأبیکنقلًاازهریرابنکث«یۀوالنّهایۀالبدا»ودر«یّهحلبیرۀس»و«یّدحالنیرۀس»

:االنفال8ۀ،ازسور18و1۳یۀآ (2)

 6۳3،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

درآنچهینهخدابرعفووإغماضازعملشمانبودهرآیشیناست.اگرحکمپیموحکیزدارد؛وخداوندعزإراده

 «.یگرفتشمارادربرمیمیگرفتندعذابعظیهراکهفد

مفرمایدیمینجادراینشرفالدّسیّد نشناختندوپاسیدراچنانکهبایخداایشان»«6».قَدْرِهِحَقَّاللّهَقَدَرُواا:وَ

ق و نگذاردند.یمتشقدر گمرهیراز« درضاللتو برایکه و رفتند جائزیفرو را نظر إظهار و اجتهاد رسولخدا

نسبتخطایجهلمتوغّلشدند،چراکهبهویتودرغا«۴»یُوحیوَحْیٌاهُوَإِلّإِنْ:یفرمایدخدامیکهشمردند،درحال

.اورابراومقدّمداشتندیرکهکالمغیرامبالغهکردندزیوکجرویدادند؛ودرحُمقونادان

یهآینراگمکردندوگفتند:ایتمشتبهشد؛ووجوهرشدوهدایشانراستودرستبرایهانشانهیه،آیرتفسدر

یاررااختیادنیاتعَرَضح-أحمقانینبگمانا-بهرسولخداوأصحابشنازلشدهاست؛چونیگوئیبدرمقامع

برروینکهأخذکردندقبلازایهفدیرانگرفتند،وازأسیرنمودند؛وأس ینوچنیزند؛برینزمیخونفراوانازآنها

بودعذابفرودمیازعُمرکسیرغیئهخطینپنداشتندکهدرا واگربنا ازپسرخطّابیرغآمدیسالمنماندهاست،

.نداشتیرهائیکس

ازیشگرفتهاستپیهفدیشانگرفتهوازایروآلهأسیهاهللعلینکهپنداشتهاستکهرسولخداصلّدروغگفتهآو

ازخونشانسینآنکهزم زیرابرا بعدازسینکارکهایراکند؛ وقتلینازخونمشرکینکردنزمیرابرسولخدا

... یدبنسعیبنعُتْبَۀوعاصیدوولیعَۀرَبیبنأبیْبَۀوشَعُتْبَۀبودمثل:أبوجهلبنهشامویشقریتوطواغیدصَناد

 یکایکراینوپنجتنازمقتولیپسازآنکهصاحبکتاب،سینجاادر
______________________________

:االنعام1ۀ،ازسور36یۀصدرآ (1)

:النّجم59ۀ،ازسور۱یۀآ (2)

 68۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

شرکهمچنانکهبالضّرورهمعلوماست.اگریکفر،وزعمای:تابرسدبههفتادتنازرؤسایگویدبردهاست،منام

قبلازإثخاندرینازمشرکیهکه:أخذفدیگفتندبودندچگونهمیتعقلودرایدارایسندگان،ونویشمنداناندینا

بعدازشودیمیامبرلوموسرزنششاملحالپینوچگونهاازخونآنانبودهاست؟ینأرضوغلظتوثُخُونتزم
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اینگونها ایقتلوکشتار؛ از رسولخدا متعالیتهمتبَرِینمسلمانان؟! وخداوند، بهینسبتیناستازچنیاست؛

.یرًاعُلوًّاکَبیامبرشپ

گرفتن از  یرو أس یراست؛ نه راجع به نف یانأبو سف ةو قافل یْرگرفتن عِ یرراجع به أس یهآ ینا 1.1

 یشسپاه قر

داشتندیلمیکهبهکسانییروتعییبنازلشدهاستدرمقامتعیهآنستکه:آیردرمسألهوصوابدرتفسیقتحقو

سفۀقافل یانتجارتأبو تعالیارانشو خداوند که را آنچه بر بنا غارتبرند؛ به ایرا درکندیمیتحکایشاناز

:یگویدآنجاکهم-واقعهینازا-گفتارش

اتِهِالْحَقَّبِکَلِمیُحِقَّأَنْهُاللّیُرِیدُوَلَکُمْتَکُونُالشَّوْکَۀِاتِذغَیْرَأَنَّتَوَدُّونَوَلَکُمْاأَنَّهیْنِفَتَائِالطّإِحْدَیهُاللّیَعِدُکُمُإِذْوَ

«6»الْکافِرِینَابِرَدیَقْطَعَوَ

وأصحابش،یانازدوگروه)قافلهومالالتّجارۀأبوسفیکیراکهخداوندبهشماوعدهدادکهیزمانیاوریدبیادو»

یزات)مجهّزبهتجهیستشوکتنیکهدارایآنگروهیدشماخواهدبود.وشمادوستداشتی(برایشلشکرقریا

یتکه:حقّراباکلماتخودتثبیکندادهمباشد؛وخداوندإرماشی(برایّمعنویعزّتوسربلندیاوی،وجنگیسپاه

 «.یدرابِبُردوقطعنماینوبُنکافریشهکند؛وریموتحک

خَرَجُواعَلَیهاهللعلیخداصلّرسول قَدْ القَوْمَ ذَلَوُلٍ.یوآلهباأصحابخودمشورتنمودهگفت:إَنَّ وَ کُلِّصَعْبٍ

یرُ؟أَمِالنَّفِیْکُمْأَحَبُّإِلَیْرُفَمَاتَقُولُونَ؟الْعِ

 سرکشویهامرکبیکهبودهاستبررویباهرمشکالتیشقرطائفۀ»
______________________________

:االنفال8ۀ،ازسور۳یۀآ (1)

 686،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

یّعمومیجبسیاید،دوستداریشترآنهارابیتجارتۀوقافلیرعِیاآیگوئید؟اند.چهمشماازمکّهخارجشدهیهعلرام

 «جنگوکشتار؟یرابرا

 «.وبرخوردبادشمنیدارمامحبوبتراستازدیبلکهقافلهبرا»مِنْلِقَآءالْعَدُوِّ.یْنَاأَحَبُّإلَیْرُ:بَلِالْعِگفتند

لَنَاوآلهإصیهاهللعلیکهرسولخداصلّیدندچوندیبعضو راربرقتالوکشتاربادشمندارد،گفتند:هَلَّاذَکَرْتَ

!لَالِلْقِتَالِیرِالْقِتَالَلِنَتَأَهَّبَلَهُ؟!إنَّاخَرَجْنَالِلْعِ

یم،اآمدهیرونربودنقافلهازمنازلخودبی!مابرایم؟تاماخودراآمادهسازیازجنگنبُردیمانامیقبلًابراچرا»

 «!جنگیزبرانها

:رافرستادیهآینایرسولخدادگرگونشد؛وخداوندتعالۀرنگچهرینحالادر

بَکَما مِنْ رَبُّکَ فَرِیْتِکَأَخْرَجَکَ إِنَّ وَ الْمُؤْمِنِیقاًبِالْحَقِّ ارِهُونَلَکینَمِنَ میفِیُجادِلُونَکَ* بَعْدَ کَأَنَّماتَبَیَّنَاالْحَقِّ

«6»یَنْظُرُونَالْمَوْتِوَهُمْیإِلَیُساقُونَ
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ازخانههمانطور» بکهپروردگارتتورا باتوینازمؤمنیجماعتیکهآورددرحالیروناتبهحقّ إکراهداشتند؛

وبدلم مرگیرابسویشانایاشدهاست.گویدادرحقّ،پسازآنکهحقّآشکاراوهویکنندمجادلهوگفتگووردّ

 «.باشندیدرنظارۀمرگمیشانواند؛کشانیم

وجلّخواستآنانراقانعکندبهاو وآلهدرإصرارشبهجنگویهاهللعلیصلّیغمبرشپینکهچونخداوندعزّ

لِنَبِیٍّکانَاگفت:مینبهقافلهوصاحبانقافلهندارد،چنیکشتارمعذوراست،واواعتنائ أَسْریَکُونَأَنْ یُثْخِنَیحَتّیلَهُ

.الْأَرْضِیفِ

گرداندبریظغلینراازخونمشرکینزمینکهتااگیردیخودنمیبرایرانیاستکهأسیشماکسیامبرپبنابراین،

 یزگذشتهکهآنهانیایطبقسنّتأنب
______________________________

:االنفال8ۀازسور1و5یۀآ (1)

 68۴،ص:6الم،جدرحکومتاسیهفقوالیت

.بودهاستیننمودنزمیظوغلینخونمشرکیختنبعدازریگرفتندکهمأسیرانی

اندیختهوأصحابشکهباقافلهشانبهمکّهگریانکردنأبوسفیرنداردکهأسیّتیأهمّیغمبرپینایبراینصورتادر

.ازدستشبرود

)تُرِأمّا أخذکنیددوستداشتیکهدروقت-یخواهید،(میدُونَشما أسیدقافلهرا )عَرَضَ-یدگردانیروصاحبانشرا

اللّیاالدُّنْ برایبدوننصیایپستدنیِوموقّتیمتاععارضینالْآخِرَۀَ(ایُرِیدُهُوَ شمایشماشود؛وخداوندآخرترا

یشهرارینببردومستأصلگرداند؛ودشمناندینازبیزاتندشوکتوتجهیداراکهرایشقریانکهلشکریخواهدم

اللّ مقامعزّتوحکمتاست.عزّتوحکمتخدااقتضاءداردکهدری(وخداونددارایمٌحَکِعَزِیزٌهُکنسازد؛)وَ

.وبنبراندازندوآتشفروزانشراخاموشسازندیخآنروزدشمنراازب

درسابقیوحکمقراریخداوندازاگر(سَبَقَاللّهِمِنَکِتابٌ:)لَوْالدیگویمینمسلمییبدرمقامسرزنشوتعسپس

عِ و قافله أخذ از را شما که بود آیرنگذشته هر دارد، إسارتصاحبانشباز از و کند، أسینهمنع را آنقوم یرشما

دربرابرآنچهرایقاًأَخَذْتُمْ(تحقیمامْفِ)لَمَسَّکُکردیدیمیکارینواگرچنید؛ردکیوقافلهشانراتصرّفمنمودید؛یم

ازخونشانغلینقبلازآنکهزمید،کهمأخوذداشتهبود مید،کنیرابوسیظرا فرا را میگرفتشما وینمودومسّ

.یمی(عذابعظعَظِیمٌابٌ)عَذرسیدیم

ویهآین.منایمحملکنیمعنینایربرغیستنیحوصحیمه،کریۀآیمعنینست:ایفرمایدمیّاهللعاملیۀآینجاادر

برمنسبقتجستهباشدیرتفسینبرایام؛وبخاطرندارمکهکسفصلهشتمآورده«الفصولالمهمّۀ»رادریرشتفس

«6»
______________________________

.کهاجتهاددرمقابلنصّشدهاستیازموارد۱8،و۱۳مورد۴۱5تاص۴93گفتارازصۀطبعدوّم،خالص«النّصواالجتهاد» (1)

689،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت
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 ینَلِلْمُشْرِکِ یَسْتَغْفِرُواآمَنُوا أَنْ  ینَوَ الَّذِ لِلنَّبِیِّ کانَ ا: میةآ یرتفس 1.1

ازپدرشرفتوپسازمردنهم،براونمازخواندویادتبهعیّخدا،بهدعوتعبداهللبنعبداهللبنابَرسول

:نازلشدیههنگامآینطلبمغفرتنمود.درا

الَّذِلِلنَّبِیِّانَکما ینَوَ کینَلِلْمُشْرِکِیَسْتَغْفِرُواآمَنُواأَنْ لَوْ میقُرْبأُولِیانُواوَ بَعْدِ أَصْحتَبَیَّنَامِنْ أَنَّهُمْ مِالْجَحِیابُلَهُمْ

«6»

یکانازنزدینکهاستغفارکنند،ولواینمشرکیکهبرایستآوردندنیمانکهإیوآنکسانیغمبرپیبرایحقّهیچ»

.«اندوأهلجهنّمیمبرآنهاروشنبشودکهآنهاازأصحابجحینکه(آنهاباشند،بعدازایالْقُرْبَای)ذَوِ

 أَزْواجِکَ اتَمَرْض تَبْتَغِی لَکَ اللّهُ أَحَلَّ الِمَ تُحَرِّمُ م یُّالنَّبِ یُّهَاأَ یا: یةآ یرتفس 1.1

«۴»رَحِیمٌغَفُورٌاللّهُوَأَزْواجِکَاتَمَرْضتَبْتَغِیلَکَاللّهُأَحَلَّالِمَتُحَرِّمُمیُّالنَّبِیُّهَاأَیا

مارروزی منزلپدرشرفت، به گرفتو إجازه ازرسولخدا بهحُجریزکنیّهقبطیۀحَفْصه، حَفْصهۀرسولخدا

ینهمبسترشدند،درایهبامار-یاتازروایطبقبعض-رسولخدا-قبلًاعرضشدیّهقبطیۀداستانماریّاتخصوص-آمد

برپایونیهمبسترشدهاست.ناگهانشیهخدادرآنجابامارولکهرسیدخودبازگشتنمودودۀهنگامحَفْصَهبهحُجر

بردیهتوآبرونمودک پای،مرا مناست،توباکنۀدرحجری،نمودیمالشأنومنزلتمرا همبستریزتمنکهحقّ

!یشد

بطوریثوأحادیخمعروفاستودرتواریغمبرکهازپیائیباآنحینیدراببیونوشیادوفریداددادوبیناحال

ایغمبربرپیچهوضعیددیدواردشدهاست،آنوقتخواهیضمستف ویکنیمعرضمیمامختصرینکگذشتهاست!

.گذریمیم

 بهحفصهگفتند:چهخبراستیاتازروایطبقبعضیغمبرپینجاادر
______________________________

:التّوبۀ3ۀ،ازسور669یۀ؟آ(1)

یم:التّحر11ۀ،ازسور6یۀآ (2)

 68۱،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

!باشساکت

کنیگوئیممما همبسترشدنإنسانبا مگر آخر آوردهیز: ازکجا را توخانه است؟! گناه ملکی؟اخود از مگر !

پیدهپدرتبهتورس وی،حجرهازآنِاو،توهمکهدرآننبوده،بهمنزلپدرخودرفتهبودیغمبر،است؟!خانهازآنِ

وآمیاجهتبازگشتهیبیزاکنونن یزش! براوحاللاستچهگناهکنیزإنسانبا ببیخودکه واقعاً چهینیددارد؟

بهیدسترسیغمبرپیچوجهکهبهکنندیمیرونبینهراازمدیههستندکهماریکسانینها!اگذشتیمیغمبربرپیبتهائیمص

.اونداشتهباشد

همبسترنشوم.لذایهدرعمرمباماریگرکهدکنمیعهدمهمهسروصدانکن!منینفرمود:ایغمبرپیر،کُلِّتقدعَلَی

:نازلشدیهرابرخودحرامنمود.آیهمار
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میُّالنَّبِیُّهَاأَیا تُحَرِّمُ لَکَاللّهُأَحَلَّالِمَ حرامکردیغمبرپای». چرا برتوحاللکردهیزیبرخودچی! کهخدا را

برخودحرامنمودیزکن«است؟ تَبْتَغِی؟توحاللتوست،چرا أَزْواجِکَاتَمَرْضی! خود،زنانپسندورضاخاطربه».

اللّ«ی؟ابرتوحاللکردهاستحرامنمودهخداوندکهراآنچه »رَحِیمٌغَفُورٌهُوَ بس. آمرزندهومهربانیاروخداوند،

 «.است

«6»اذِبِینَصَدَقُواوَتَعْلَمَالْکینَلَکَالَّذِیَتَبَیَّنَیلَهُمْحَتّأَذِنْتَلِمَعَنْکَهُاللّعَفَا

دادند)کهداستانآنیعمومیجوآلهوسلَّمبهقصدجنگتَبوکحرکتنمودهبسیهاهللعلیرسولخداصلّوقتی

سختبود؛تابستانبودوهواگرم،راهدوربود،ویشانبرایلیرفتنبهجنگخیرامفصّلاست؛زیاربسینمنافقۀومسأل

بهخدمترسولخداآمدندوهرکدامینمنافقینازای.(بعضبودیعمومیجهمبسیجمشکلبود،بسیلیرفتوآمدخ

 آوردندیبهانهمیبهعذر
______________________________

:التّوبۀ3ۀ،ازسور۱9یهآ (1)

 685،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

یگریبمانم.دینهرسولاهلل!بهمنإجازهبدهکهدرمدیا.یایمباشمابتوانمی:منکسالتدارمونمگفتندیمبعضی

وچنان،کهأصلًاطاقتندارم؛ین.مقدّمه،مؤخّرهوچنکردیمفصّلباآنحضرتگفتگومیگر،دیاوبهبهانهآمدیم

ینازهمانمنافقیکنم؟!وخالصه،بعضیّراهدورراطیناتوانمیمنمانعازشرکتاست.منچطورمضعفبدنِ

یغمبروپیایند،آمدندوإذنگرفتندکهنینهابودند،ایمُعْتَنابِهۀعدّیکننبود،ولیادزیلیمعروفکهالبتّهأفرادشانهمخ

:نازلشدیه.آودفرمیسرخود،آنهارامرخّصمۀهمباإشار

ینَلَکَالَّذِیَتَبَیَّنَیحَتّ!«یایند؟کهنیچرابهآنهاإذندادیغمبر،پایگذشت؛توازخدا»لَهُمْأَذِنْتَلِمَعَنْکَهُاللّعَفَا

الْک تَعْلَمَ جداینهستند،ازکاذبینکهصادقوراستوراستیتاآنکسانیایند،بیبهآنهاأمرکنیدبا.»اذِبِینَصَدَقُواوَ

 «.بشوند

خجلتوشرموبزرگوار ببیغمبرصدرپۀوسعیحالتِ جنگتبوکحرکتیبرایخواهدکهمی!درحالینیدرا

کهبهمنإجازهبدهمنکندیوتقاضامآیدیمیخودحضرتاست،شخصۀبعهدیّتشکهتماممسؤولیکند،جنگ

اومدهمی:منإجازهنمیدبگویغمبرکِسالتدارم،عذردارم!اگرپ رحماست.یمردچقدرسنگدلوبین:ایدگوی.

.دهدیبمانم،بهمنهمإجازهنمینهازاوإجازهخواستمکهدرمدیضم،منکهمریوحتّبرد،یهمهرابهجنگم

لَهُمْ.چراإجازهعَنْهُ:عَفَااللّرسدیمیب،خطابعجینایدهد،کهبهچندنفرإجازهمینهمیازطرفو أَذِنْتَ لِمَ کَ

ی؟داد

«6»بَصِیرٌتَعْمَلُونَبِماإِنَّهُتَطْغَوْاالوَمَعَکَتابَمَنْوَأُمِرْتَاکَمفَاسْتَقِمْ

استقامتویستیاندباهمکهباتو،توبهکردهیوآنکسانی،ا!استقامتکنهمانطورکهبدانأمرشدهیغمبرپای»

 ودرشدائدو«است.یرشمابصیکهحقّاًخداوندبهکارهایرازید؛کنیانطغیدکنند،ونبایوپافشاریداریپا
______________________________

:هود66ۀ،ازسور66۴یۀآ (1)

 681،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت
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.یدنکنیداپوتزلزلیدبهخودراهندهیدیتردهایوجنگهاوناراحتمشکالت

است،«اسْتَقِمْ»لفظیهودوأخواتآنکهداراۀسور»هُودٌوَأَخَوَاتُهَا.یَّبَتْنِیاستکهرسولخدافرمود:شَیتروادر

!نمودهاستیرآنقدرلفظاستقامتمهمّاستکهمراپ«کرد.یرمراپ

 یسَیوَ عِ یوَ مُوس اهِیمَوَ مِنْکَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْر یثاقَهُمْمِ النَّبِیِّینَ مِنَ ا: وَ إِذْ أَخَذْنیةآ یرتفس 1.1

 یظاًغَلِ مِیثاقاً مِنْهُمْ اوَ أَخَذْن یَمَابْنِ مَرْ

أَخَذْنوَ إِبْریثاقَهُمْمِالنَّبِیِّینَمِنَاإِذْ وَ نُوحٍ مِنْ وَ مِنْکَ مُوساهِیمَوَ عِیوَ مَرْیسَیوَ أَخَذْنیَمَابْنِ *یظاًغَلِیثاقاًمِمِنْهُمْاوَ

«6»أَلِیماًاباًعَذافِرِینَعَنْصِدْقِهِمْوَأَعَدَّلِلْکادِقِینَالصّیَسْئَلَلِ



بهنحوأتمّ،آنهاراموردسؤالویّتودرانجاممأموریم؛وعهدگرفتیثاقمیغمبرانراکهماازپیآنزمانیاورببیاد»

نکنند؛نهدرظاهر،یتخطّیااندکهذرّهکردهیراطّیبلکهمراحلیستند،نیأفرادعادیغمبرانپ-.یمبازخواستقرارداد

نهدرإدراکاتونهدرتخ درتماممراحلبایّالتنهدرباطن؛ وصادقباشندکهتاروزینراستوراستیبقدرید.

وعهدیمانوپیثاقمیم،بنمریسیوعیوموسیمه!ماازتووازنوحوإبرایغمبرپیا-باشند.یّتمعلّمعالمبشریامتق

صادقینکهتاایم،گرفتیدسختوأک صدقشانمعلومشودکهچهاندازهبودهمقدارسؤالنموده،ینخداوندازصِدْقِ

 «.کردهاستیّامهیکافرانعذابدردناکیاست!وخداوند،برا

اللّلِیعِباداًکُونُوااسِلِلنّیَقُولَثُمَّالنُّبُوَّۀَوَالْحُکْمَوَالْکِتابَهُاللّیُؤْتِیَهُأَنْلِبَشَرٍانَکما دُونِ رَبّانِیِّینَکُونُوالکِنْوَهِمِنْ

«۴»تَدْرُسُونَکُنْتُمْبِماوَالْکِتابَتُعَلِّمُونَکُنْتُمْابِم

کهخداوندبهاوکتابوحکمونبوّتبدهد،آنگاهاوبهیستنیّتشأنوموقعینمقامواینای،بشریچهبرای»

 یستنینطورأبداًاید؛حرفمراگوشکنید،منباشۀبندیائید:شمابیدمردمبگو
______________________________

:االحزاب99ۀ،ازسور8و۳یۀآ !«(1)

:ءَالعمران9ۀ،ازسور۳3یۀآ (2)

 68۳،ص:6،جدرحکومتاسالمیهفقوالیت

ینازجهتاید،أمرمراإطاعتکنگویندی!وهرکجاکهآنهامید:گوشبهفرمانخداباشگویندیمیغمبرانپهمۀ

وأمرخودراازپروردگارجداکند،ودرید،:أمرمراإطاعتکنیدبگویغمبریاستکهأمرآنانأمرخداست.واگرپ

استکهخداوندبهاویأمرمراإطاعتکن،متوجّهخودباشد،أمراوخالفنبوّتوحکموکتابیگویدمیکهآنحال

.کردهاستیتعنا

:شمایدنداردکهبهمردمبگویّتیشأنوموقعینکهخدابهاوکتابوحکمونبوّتعطاکرده،چنیاصولًابشرو

منۀبردیدشمابایغمبرم،پینکهمنسلطانوحاکموپادشاهم،وبهعنواناید،مراإجراءکنیأمرونهید،بندگانمنباش

!یستنیمطلبینأبداًأبداًچنید؛منباشۀوبند
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بهعبادتخودمیونصاریهودعلماپس فرمانبرخودقراریخوانندکهمردمرا وآنانرا فرمانده، وخودشانرا

.یستندوبرسنّتآنهانکنند،یالسّالمعملمیهمعلیغمبرانوسائرپسییوحضرتعیاند،برخالفحضرتموسداده

طر از عوضایق،آنان و عبادینکهمنحرف؛ به را إطاعتخودتمردم عبادتو به دعوتکنند، إطاعتخدا و

.خوانندیم

است،ویمُرَبّیبهمعنیکیدارد:یدومعنرَبَّانِیّ،.تَدْرُسُونَکُنْتُمْبِماوَالْکِتابَتُعَلِّمُونَکُنْتُمْابِمرَبّانِیِّینَکُونُواکِنْلوَ

بهخدانسبتکهیدباشیعلمائباشید؛یّینربَّانیونصاریهودیشماعلمایکن.لیّإلهیعنییّ،منسوببهربّ:ربّانیگرید

خود؛ومردمرابهسجدهوکُرنِشیبرایأمرونهومصدریّت،نهعلماأهلشقاوتوفرعونباشید؛یِّینعلماإلَهِید؛دار

.غلطاستیننه!اید؛خودقراردهیندربرابرفرام

آنهااطّالعینوخودتانازمضامکنید؛یمیمراتعلیآسمانیچونشماکتابهاید؛کنندهباشیتشما،علماتربینکهایا

.حقّیبسویدمردمرا،ودعوتکنیدکنیتشماتربین،بنابراید؛دار

 ویغمبرپیقتحقینکهقرآنبودکهعرضشد،تاایاتازآیتعداداین،
 688،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

هریگراست،دیتوالیدارایغمبر:حالکهپیمنکنیالناکردهخیوخدایم؛اورابدانیتووالیوأمرونهموقعیّت

یازرویغمبرپیغلطاست.تمامکارهایناکند؛یمییونهیوهرأمریدهد،خودانجاممیقۀرامطابقذوقوسلیکار

یعقربهازجاینایسرِسوزنۀناکردهبهاندازیِکهخداباشد،یدقّتوحساباست.وگوشبهزنگأمرپروردگارم

حالِسکونوآرامشکهدرأثرینوانکند؛یداآبصاف،موجپیننشود؛وایداخودتکاننخورد،ودرونشنوسانپ

استدربرابرفرمانپروردگار:یعبدیغمبربدستآمدهاست،دچاراضطرابواختاللنشود.پیبارتباطباآنعوالمغ

.وآلهوسلَّمیهعلاهللیرسولاهللصلَّیتوالیقتحقینست.وایاللَهُتَبَارَکَوَتَعَالَیَنْهَیوَیَأْمُرُبِمَایَنْهَیوَیَأْمُرُ

خداست؛وآنانیتمعصوم،والیتقِسماست.والینالساّلمهم،بههمیهموأئمّهعلینالمؤمنیرأمیتوالهمچنین

.ندارندییازخودأمرونه

جزئیغمبر،پالبتّه در تشریّاتخود مصدر لبودهیعأحکام، تشریکناند. مصدر نیعأئمّه یستندهم فقطأوامر آنها.

کهیقرآناست.تمامأوامریروتفسیلقرآنوتأویانوبیغمبر،سنّتپیانوبیّ،وأوامروِالئیمنحصربهأوامراجتماع

یعنیأئمّهعبدیامحضهاست.بهاندازهیّتعبودیوأوامرپروردگار،وازرویغمبرأوامرپینعشود،یازآنانصادرم

راازخوددانستن،دریزیونسبتِبهنفسدادن،وچیّتوشخصیّتأنانیاواضعند،کهذرّهمتیابهاندازهینند،خاکنش

مقام،ینآنهاومردمنخواهدبود.واینبیوفرقباشند؛ی!وإلّامانندسائرأفرادمردممیستوجودآنهامتصوَّرومعقولن

بزرگیاربسیاربس أئمّیمقام به تعلّقِ گانۀاستکه نامشاندررواۀدوازده که ایاتما استدارد. باالخصّینهاآمده

بهحقّۀپروردگارهستند؛وازهمیّۀإلهۀمطلقیّۀکلّیتمقامعصمت،ووالیمصدربرا شؤوننفسگذشتهومتحقّقِ

.اندیدهگرد
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 یدضربه بزن یک: به قاتل من فقط ینکهالسّالم به ا یهعل ینالمؤمن یرأم یّتوص 1.16

اوراازیکهأمرونهیوأصحابفداکاری،أمر،نهیطره،السّالمباتمامآنقدرت،مُکنَت،سیهعلینالمؤمنمیرأ

 ازسنّتیرغپذیرفتند،یجانودلم
 683،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.نمودینمیوأبداًازآندوتخطّکرد،یعملنمیچوکتابخدا،هپیغمبر

وقتیکندمیّتوصخودش بکشی: یدواگرعفوکنید؛عفوکنید،واگرهمخواستید؛کهمنکشتهشدم،قاتلمرا

یدانمکنمخودممیداضربتنجاتپینشمابهتراست؛چونخداوندعفوکنندگانرادوستدارد.واگرمنازایبرا

وکنم،یواگربخواهمعفوکنم،عفومیزنم،مشیرشمیکزد،منهمیرشمشیکبااو؛اگربخواهمقصاصکنم،او

.یکنمالبتّهعفوم

أمیزنیناو خود وقتینالمؤمنیرعبارتِ أمیاستدر حیهعلینالمؤمنیرکه بعضیاتالسّالم بهیداشت؛ کراراً

اوقاتلشماست!حضرتیدانیدمیقیناً!شمایمماابنمُلجمرابکشیدخدمتحضرتآمدندوگفتند:شماإجازهبده

.قصاصکندیتواندإنساننمیت،وقوعجنازازاوصادرنشدهاست؛قبلایتیفرمودند:هنوزکهجنا

قَاتِلِینظرحکمباطنۀوأمّاازنقطیّ؛نظرحکمظاهرۀازنقطاین یاقاتلخودرابکشم؟آیتوانممنمیا!آی؟:ءَأَقْتُلُ

مرابکشد.اگرمناورایدبکشم!اوباتوانمیرابنملجمقاتلمناستکهمناورانممتصوّراست؟اگیمعنینأصلًاا

استبرهانینام.اراکشتهیگناهیشخصبیکام؛ومناست،منقاتلاوبودهنبودهاوقاتلمنیشودکشتممعلومم

.مختلفهآمدهاستیاتکهدررواینالمؤمنیرأم

کتابوسنّتبودهیاند،ازروسپردهیرابدستکسیالساّلمحکمیهعلینالمؤمنیرأمبینیمیکهمیتمامموارددر

.است

 : إنَّا لَمْ نُحَکِّمِ الرِّجَالَ وَ إنَّمَا حَکَّمْنَا الْقُرْءَانَیمُفاد و معن 1.11

اشاره 7

!حضرتفرمود:إنَّالَمْیمدادبهحضرتإشکالکردندکه:توحُکمرابهفالنحَکَیبعضین،حکَمَیمتحکیّۀقضدر

بَ مَسْتُورٌ إنَّمَاهُوَخَطٌّ هَذَاالْقُرْءَانُ إنَّمَاحَکَّمْنَاالْقُرْءَانَ،وَ الرِّجَالَ،وَ تَرْجُمَانانٍبِلِسَیَنْطِقُلَایْنِالدَّفَّتَیْنَنُحَکِّمِ مِنْ لَهُ لَابُدَّ وَ

«6»
______________________________

6۴9ۀمحمّدعبده،طبعمصر،خطبیخشیقۀباتعل«نهجالبالغۀ» (1)

 63۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

ما یم،قرارنداد«حکم»أفرادرا نوشتهیکاغذیاستکهرویقرآنخطّینوایم،قرارداد«حَکَم»بلکهقرآنرا

واورایایدبیداستکهبایومحفوظاست؛وزبانندارد؛بلکهزباناوزبانیشودمیدودَفَّه)جلد(نگهدارینشده،وب

«حَکَم»وماقرآنراکنند؛یمیلوتأویر.پسرجالندکهقرآنراتفسدکنیترجمهنمودهوازحقائقآنپردهبردار

 کنیمیوازقرآنتنازلنمیمقرارداد
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.فَرَمَقَهَاالْقَوْمُبِأَبْصَارِهِمْیلَۀٌأَصْحَابِهِفَمَرَّتْبِهِمُامْرَأَۀٌجَمِیانَجَالِسًافِالسَّالمُکَیْهِأَنَّهُعَلَیَرُوِ .

أصحابیانالسّالمدرمیهعلینالمؤمنیرحضرتأمیاستکهروزیتدرروا:»فرمایدیمیهاهللعلرضوانیّرضسیّد

 ازآنجاعبورکرد؛أصحابآنحضرت،همهبهآنزنچشمدوختندیبائیخودنشستهبودندکهزنِز

.السَّالمُ:إنَّأَبْصَارَهَذِهِالْفُحُولِطَوَامِحُ،وَإنَّذَلِکَسَبَبُهَبَابِهَایْهِفَقَالَعَلَ .

ۀندشدهوتانقطقلببلی:ازرویعنیاست.)«طَوامِح»یّتوذکوریّتفعلۀقوّیمردانفَحْلودارایناچشمهای»

پیدور وایکندودنبالمیریگیرا کهدراینهمیجانِسببهین( است، اند.نشستهینجافُحُولومردانشده ینا«

اند،یدهزندینکهازایخاطراتۀرابهدنبالینهاشده،واینهاایونفسیفکریجانچشمها،کهطَوامِحاست،موجبه

.استیختهبرانگ

.امْرَأَۀٌکَامْرَأَۀٍیَأَهْلَهُ،فَإنَّمَاهِیُالمِسْامْرَأَۀٍتُعْجِبُهُ،فَلْینَظَرَأَحَدُکُمْإلَفَإذا

بازنیدبود،فوراًبرویزوشگفتانگیباشمامُعجِببود،زیافتادکهاوبرایکهنظرشمابهزنیزمان:»یفرمایدمبعد

.امْرَأَۀٌکَامْرَأَۀٍ«ندارد.یتفاوتیچمثلآنزناست؛وهکهزنِشمایرازید،کنیکیخودتاننزد

 رودیمینازبیجانتمامآنخاطراتوهید،کردیکیتانزدیعنیاست!یدستوریبعجیناو
 636،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

!أَفْقَهَهُفَقَالَرَجُلٌمِنَالْخَوَارِجِ:قَاتَلَهُاللَهُکَافِرًا،مَا .

را(بکشد!چقدرخوبیّعلینکافررا)اینگفت:خداایدازخوارجکهدرآنجابودوکالمحضرتراشنمردی»

 وبافهماستیتوچقدربادرافهمدیم

 خودبرجستندتااورابکشندیأصحابحضرتازجا.»یَقْتُلُوهُفَوَثَبَالْقَوْمُلِ !«

«6»!إنَّمَاهُوَسَبٌّبِسَبٍّ،أَوْعَفْوٌعَنْذَنْبیْدًاسَّالمُ:رُوَالیْهِفَقَالَعَلَ .«

ینکهایاکنم،یکهبهاوسبّینستاوایکردهاست،جزای!اومراسبّیدودستنگهداریدفرمود:آرامباشحضرت»

 «.وازاوبگذرمیمراکهکردهاستعفونمایگناه

درینقدراینکهکهچهخوبمطلبراروشنکردهاست!واینیدراببیتعلمودِرای:إمام!ازطرفگویندیراماین

خودیرابرایجهتاست.هرکسبرودنکاحکند،هرزنینهمیبراید،نکاحکنید،شدهاست:نکاحکنیهإسالمتوص

است؛مردپوششولباسزن«۴»لَهُنَّباسٌلِأَنْتُمْوَلَکُمْاسٌلِبازتماممفاسدمحفوظاست.زن،عصمتاست.هُنَّیردبگ

الْفُحُولِرود؛ینمیزندارد،أصلًافکرشدنبالجائیکهزناست.وکسعیوبساترولباسمرد هَذِهِ أَبْصَارَ عبارت:إنَّ

یکدستوراتِکالس.أمّااگرراهازدواجبستهشد،ومردمزننگرفتند،آنوقتبخواهندبایستاونۀدرباریگرطَوَامِح،د

 «.قافلهتابهحشرلنگاستینا»مطلبرادرستکنند،إمکانندارد؛ویرهوغ

لشکرخودۀکهاورابهسههزارنفردرمقدّمیدرآنوقتکنند،مییاحِیّرِیْسکهآنحضرتبهمَعْقِلبنقَیّتیوصدر

لَکَدُونَهُ،وَلَایلَابُدَّلَکَمِنْلِقَآئِهِوَلَامُنْتَهَیاللَهَالَّذِ:اتَّقِنویسندیبهاوسفارشکردهمفرستند،یشاممیبهسو
______________________________

۱۴۳حکمت«نهجالبالغۀ» (1)

:البقرۀ۴ۀ،ازسور68۳یۀازآیقسمت (2)

 63۴،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت
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«6»إلَّامَنْقَاتَلَکَتُقَاتِلَنَّ

وباسههزارنفریدردستگرفتیرحالکهشمش-نمودبترس.یاورامالقاتخواهیکهبناچارروزیخدائاز»

وبکشینرویکنی،حرکتم نظربگیوفسادکنیبهآنجا در را بلکهخدا اوخواهیر! لقا به ازیروغ-یدرسیکه

کارتوبهخدابرسد،پسدستبهجنگنزنوقتالنکن،مگرباآنیمُنتَهایستیخرهباباالی،نداریپروردگارمُنتهائ

 «.کهباتوقتالکندیکس

ینکهبهحضرتإمامحسنوإمامحسیمفصّلیّتکهضربتخوردند،دروصیالسّالموقتیهعلینالمؤمنیرأمیزنو

هم فرمایندیمکنند،یمینمؤمنۀو أُلْفِیبَنِیَا: لَا الْمُطَلِّبِ الْمُسْلِمِیَنَّکُمْعَبْدِ دِمَآءَ قُتِلَینَتَخُوضُونَ تَقُولُونَ: خَوْضًا!

!یإلَّاقَاتِلِیأَلَالَاتَقْتُلُنَّبِینَ؛لْمُؤْمِنِیرُاأَمِ

یر:أمیدبگوئیوستهپخونمسلمانها،ویختندرریدوفروبروید،شماراکهخَوضکنیابمعبدالمطلّب،مننیبنای»

نفر،کهیکمگریدرابکشیمن،کسیشمابهخونخواهید!نبایدکشتهشد؛آگاهباشینالمؤمنیرکشتهشد،أمینالمؤمن

 «.آنهمقاتلمناست

.!إذَاأَنَامُتُّمِنْضَرْبَتِهِهَذِهِ،فَاضْرِبُوهُضَرْبَۀًبِضَرْبَۀٍانظُرُوا

کهبهمنیدرمقابلآنضربتید،ضربتبزنیککهاوبهمنزدهاستمُردم،اورایضربتین!اگرمنازاببینید»

 «.ضربتیکضربتدرمقابلیکزدهاست.

«۴»وَالْمُثْلَۀَوَلَوْبِالْکَلْبِالعَقُوریَّاکُمْ:إیَقُولُوَءَالِهِ)وَسَلَّمَ(یْهِاللَهُعَلَیسَمِعْتُرَسُولَاللَهِصَلَّیبِالرَّجُلِ،فَإنِّیُمَثَّلُلَاوَ

مُثلهنکناو» نبریودستوپاینیگوشوبید،)قطعهقطعهنکنیدرا زیداورا شنیرا.( کهیدممنازرسولخدا

 وید،رامُثلهکنی:مباداشماکسیفرمودم
______________________________

6۴ۀرسالبابرسائل،«نهجالبالغۀ» (1)

۱۳ۀبابکتب،رسال«نهجالبالغۀ» (2)

 639،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

 «.یدسگهاروگزندهرامُثلهنکنیباشد؛حتّیاسگگزندهلو

کهابنملجممرتکبشدهواورایبیعجیتجناینحالبااینالساّلمدربسترمرگاست،ودرایهعلینالمؤمنأمیر

حکمخداوید:منبافرمایدیاوست؛حضرتمۀهاوفسادهابرعهدفتنهیناۀساقطکردهاست،وخالصههمیاتازح

یک.اوفرمود:کنمینمیرسولخداهستم؛وازآنتعدّمروأیعتحکمرسولخداراإطاعتکنم.مندرتحتشر

.ضربتبزنمیکبهاوید،منهمباضربتزدهاستیکضربتبزنمَکَانَضَرْبَۀٍ.قاتلمنبهمن

حَمددرروزیزهراءهستم؛منشافعأکبرهستم؛لواۀمنزوجبتول،فاطمیِّینم؛الوَصِیّدُمنسینم؛المؤمنیرأممن

که:منازسنّترسولخدا،وازحقّخودمکهکشتنقاتلباشدکندینمیجابمسائلإینبدستمناست؛أمّاایامتق

راهمیگردیازقاتلمنکسیروغیددوضربتزدنبهاوراندارقّضربتزدهاست،شماحیکتجاوزکنم.اوبهمن

.یدبکشتوانیدینم

:برخوردکنندینداردآنحضرتبهلشکرخود،قبلازآنکهبادشمندرصفّوصیّتی

یَبْدَؤُوکُمْی:لَاتُقَاتِلُوهُمْحَتَّینالساّلمدرصفّیهعلینالمؤمنیرفرمانأم 8
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!یْهِمْلَکُمْعَلَیحُجَّۀٌأُخْرَیَبْدَؤوکُمْیحَتَّیَّاهُمْحُجَّۀٍ؛وَتَرْکُکُمْإیفَإنَّکُمْبِحَمْدِاللَهِعَلَیَبْدَؤُوکُمْ؛یتُقَاتِلُوهُمْحَتَّلَا

اکنونید،داریشمابحمداهللحجّتینکهایآنهاابتدابهجنگکنند.چرا؟برایکهتازمانید،نهاجنگنکنباآشما»

دیکآنهاابتداءکنند،یدبگذارینکهتااید،واگرشماابتداءنکنید،باحجّتبهجنگآنهابروخواهیدیم یگرحجّتِ

 «!کنیدیحجّتباآنهاجنگموآنوقت،بادکنید،یمیداآنهاپیههمعل

!یحٍجَرِیمُعْوِرًاوَلَاتُجْهِزُواعَلَیبُوابِإذْنِاللَهِ،فَالتَقْتُلُوامُدْبِرًا،وَلَاتُصِیمَۀُکَانَتِالْهَزِفَإذَا

صحنه)جنگفقطدرید؛راکهدرحالفراراستنکشیاتّفاقافتادودشمنبإذناهللفرارکرد،کسیمتهزاگر»

 راکهپشتیاست،حقّکشتنِکس
 63۱،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

کهضعی(وکسیداستنداریمتوروبههزکرده وازعهدیفرا آیدیخودشبرنمۀوافتادهوناتواناست،

رهایدنزنیرشمش وکسیدکنیش! کهزخمپی. قتلنرسانیدارا به وجراحتدارد، زخمیدکرده درحالجنگ! را

 «.خوبشودینکهایایرد،بمخودتایدبود،بهحالخودواگذاریحکهجریوأمّاکسید،بدشمنبزن

.وَإنْشَتَمْنَأَعْرَاضَکُمْ،وَسَبَبْنَأُمَرَآءَکُمْیالنِّسَآءَبِأَذًیجُوالَاتَهِوَ

شمارالعنوسبّکنند؛یشماراببرند؛وامرایآنهاآبروینکهولوایاوریددرنیجانوآزاربههیّتزنهاراباأذو»

وهمیبدنیزنان،همازجهتقوایراز»وَاالنْفُسِوَالْعُقُولِ.یالْقُوَیفَاتُچرا؟فَإنَّهُنَّضَعِ!«یدنداشتهباشیچکاربازنانه

 «.یفندضعیّوهمازجهتقدرتعقلیّنفسۀازجهتسع

.نُؤْمَرُبِالْکَفِّعَنْهُنَّوَإنَّهُنَّلَمُشْرِکَاتٌکُنَّالَإنْ

دریم،نزنیوحرفزشتیم،نکنیّتوآنهاراأذیم،کهازآناندستبرداریممأموربودیغمبرماازطرفپتحقیقاً»

شمانباینحالکها«آنهامُشرکبودند.یکهحالت .بهزنهاکاریدکنتیّآنهاراأذیدزنانبصورتظاهرمسلمانند،قطعاً

.کارشمابامرداناستید،نداشتهباش

«6»بِهَاوَعَقِبُهُمِنْبَعْدِهیُعَیَّرُبِالْفِهْرِأَوِالْهِرَاوَۀِفَیَّۀِالْجَاهِلِیالْمَرْأَۀَفِیَتَنَاوَلُإنْکَانَالرَّجُلُلَوَ

ننگینایزد،اورامیچوبدستیکبایازد،یمیسنگکوچکیکیبهزنیمردیّتاگردرزمانجاهلیقاًتحقو»

ید؛بهآنهاکارنداشتهباشینپسبنابراید؛اکنونکهشمابحمداهللمسلمان.«ماندیمیاووخانداناوبعدازاو،باقیبرا

هستمسبّولعنیّاگربهمنکهعلیزنهابهشمافحشدهند.وحتّیدوبگذاریدوکارخودتانراانجامدهیدبلکهبرو

 یحرفهاکارینکنند،بها
______________________________

۱ۀبابرسائل،رسال«نهجالبالغۀ» (1)

 635،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.یدبلکهکارخودتانرابکنید؛باشنداشته

ملشکر أساسعقلکار بر مسلمانهمیکنند،إسالم در أساسإحساسات. بر إحساسیشهنه منطقِ منطقعقلبر

.حکومتدارد

إنسانهمرویاستکهاگرکسینإحساسامنطق درایدإحساساتبهاوبدبگویبهإنسانبدگفت، حالین.

رایمنطقعقلکارکند،کاری.أمّااگرازروآیدیمیشپینیوهمانحسّانتقاموخودبشودیخدافراموشمیگرد
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راازیعملویندرحینکهولوایدهد؛وخوبهمانجاممیرساندکردهوبهآخرمیگیریکهبهاودستوردادهشده،پ

ازمحلّخودشتجاوزکند؛بلکهیدإنساننباینهااۀإحساساتعبوردهند،بهاوحرفبدبزنند؛شَتمولَعنکنند؛بواسط

.بماندیخودباقیوبزرگواریبهآقائیدبا

وخودنمود،ینمیتخطّیچخودهیکهازأوامروِالئبینیمیالسّالمبوددرکارها.ومیهعلینالمؤمنیرأمیّۀهمرواین

وبرنداشت،بلکهبرمُرِّحقّیش(گرایطوآنطرف)إفراطوتفرینطرفکهأبداًبهادیدیمأمورپروردگارمۀبندیکرا

 مُحَمَّدٍوَءَالِمُحَمَّدیبرساند.اللَهُمَّصَلِّعَلَیتابهسعادتنهائبردیمیغمبرومردمرادنبالپیداشت،متنواقعقدمبرم
63۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

 عبارات مقبوله عمر بن حنظله یرامون: بحث در پهشتم درس 8

 اشاره 1.1
 633،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

بودبحثشد.یکهمُقتضیآنهابهمقداریتودرحدودوالیافت،وإماممعصومخاتمهیغمبرپیتما،دروالبحث

إنیم؛اووخصائصومواردوتَشَعُّبوحدودومشخّصاتآنواردبشویتوشؤونوالیهفقیتدربحثوالیدحالبا

.یشآءاهللتعال

 کنندیجامعالشّرائطوعادل،درسهموضوعبحثمیهبزرگ،راجعبهفقفقهای

درموضوعحکومتووال : )فتویت،أوّل: درموضوعإفتاء خصومتوسوّم: وفصلِ درموضوعقضاء یدوّم:

.تجداسیکدیگرآنهاهمازۀندارند.وأدلّیکدیگربهیسهبحثازهمجدابودهوربطیندادن(.وا

بحثیحدّنفسههرکدامدارایفیکنولیگیرد،هممورداستفادهقرارمیگرموارددیازآنأدلّه،برایبعضگرچه

.استیاجداگانه

بحثوالاینک، در نقطیهفقیتما از شده؛ مسلمۀوارد بر إمارتِ بررسین،نظرحکومتو مورد را قراریأدلّه

.یدهیمم

رواینادر أیاتیباره برایهمئمّهعلاز وارداستکهآنها أفرادیتوالیالسّالم بخصوصمنصوبیوقضاء، را

 رایبهنَهْجعامّ،أفرادینکهایا.یکردندم
 ۴۳۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.عامّهباشندیتوالیاخاصّهیتوالیکهدارافرمودندیممنصوب

مقبولیاتازآنروایکی وبزرگانازمشایمشهورومعروفیتاستکهرواعُمَربنحَنظَلَهۀ: محمّدیخاست؛ ین:

.انداند؛وبرطبقآنهمعملکردهخوددرفصلقضاءآوردهیوصدوق(درکتابهای،طوسیخشیْنی،ثالثه)کُلَ

ینی،کُلَیَعقوببنمحمّد 6»«یکاف»در بنکندیمیتروا« محمّد از بنالحسیحیی،: محمّد بنین،از محمّد از

عَلَیْن،ازصَفْوان،ازداودبنالحُصَیسی،ع اللَهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ رَجُلَیْهِازعُمربنحَنظلَه،قَالَ: عَنْ أَصْحَابِنَایْنِالسَّالمُ: مِنْ

ذَلِکَ؟یَحِلُّالْقُضَاۀِ،أَیالسُّلْطَانِأَوْإلَیلَفَتَحَاکَمَاإیرَاثٍ،أَوْمِیْنٍدَیمُنَازَعَۀٌفِیْنَهُمَاونُبَیَکُ
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یان(کهدرمیعهازأصحابما)شی:ازدومردیدمالساّلمپرسیه:منازحضرتصادقعلگویدیبنحَنظلَهمعمر»

یاآبرند؛یآنهامقُضاتیاسلطانویمرافعهرابسوینواقعشدهاست،وآنهاایراثیمیاینیآنهانزاعومُخاصَمهدردَ

 «کنند؟جائزاست،وحاللاستبهآنهارجوعینا

نزاعیگرباهمدیدرأمرینها.ایعیانندمِنْأَصْحَابِنَا،معلوماستکهدونفرازشیْنِ:عَنْرَجُلَگویدیسؤالکهمینادر

قضاتآنهایاجائزاستبهسلطانوقتویااند؛آکردهیداپیاست،نزاعیدهکهبهآنهارسیراثیمیاینیدارند؛دردَ

مراجعهکنند؟

ویّهکهازقِبَلِاومنصوببودندوبرأساسِهمانرویوقُضاتیقیالسّالم،منصوردوانیهدرزمانإمامصادقعلمثلًا

نه؟یاجائزاستیرجوعبهآنهابطورکلّکردند،یمردمحکممیانوفقهعامّهدرمیمَمْش

 مشروع باشد یقاز طر یدبه حقّ باوصول  1.1

 بهسلطانتواندیإنسانمیاکه:آینستعمربنحَنظلَهازحضرتاسؤال
______________________________

953،ص۴جی،رحلی؛وطبعسنگ۱6۴،ص۳جیدری،حۀقُضاۀالجور،طبعمطبعیاالرتفاعإلیّۀکتابالقضآءواالحکام،بابکراه«یفروعکاف» (1)

 ۴۳6،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

 قِضاوتمراجعهکندیکهازقِبَلِاومنصوبند،برایکسانیکجائر

سُحْتًا،وَإنْکَانَحَقُّهُثَابِتًا.لِانَّهُأَخَذَبِحُکْمِالطَّاغُوتِوَقَدْأَمَرَیَأْخُذُالطَّاغُوتِفَحَکَمَلَهُ،فَإنَّمَایفَقَالَ:مَنْتَحَاکَمَإلَ؟

.بِهِیُکْفَرَاللَهُأَنْ

طاغوتببرد،وآنطاغوتهملَهاوحکمکندویخودرابهسوۀکهمرافعهومخاصمیفرمودند:کسحضرت»

اوحقّخودراینکهایاگرچهحقشهمثابتباشد.براباشد،یحراممراکهگرفتهاستیزیآنچیرد،حقّخودرابگ

ا وجودآنکهخداوندأمرفرموده با است؛ إنسانباستبهحکمطاغوتگرفته بایدکه: بهیدبهطاغوتکافربشود؛

 «.یدطاغوتکفرورز

هکند،واوهملَهإنسانحکمکهاگرإنسانبهطاغوتمراجعیدهند؟نحوجوابمینچراحضرتبدیددیدباحال

ثَابِتًا،واگرچهفیندرعیرد،کند،وإنسانهمحقّشرابگ یحالآنچهراکهگرفته،حرامگرفتهاست؛وَإنْکَانَحَقُّهُ

الواقعهمحقّبااوبودهاست؟

طاغوتأخذکردهاست،وازراهطاغوتوحکمیکن:گرچهحقّاوبودهکهلَهِاوحکمشود،ولینستمطلباسرّ

بهیدکهخداأمرکردهاستکهإنسانبایاوبهواقعشدهاست،درحالتیصالإیبرایلراهوسبینجاحکمطاغوتدرا

.راهبستهاستینایعنیطاغوتکافرشود.

کهیولوازراهیاوردکهشدحقّخودرابدستبیازهرراهیتواندکه:إنساننمکنیمیاستفادهمیبخوبینجاااز

سلوککندکهشرعآنراإمضاءکردهباشد؛یازراهیدبدستآوردنحقّخودبایشرعإمضاءنکردهاست.بلکهبرا

.ولوحقّشهمثابتباشدیستجائزنحقّکهآنراإمضاءنکردهاست،بدستآوردنیأمّاازراه
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کهازیقضاتیاسلطانجائریقسلوککند؛ازطریخواهدتشمبدستآوردنحقِّثابیراکهإنسانبرایقیطراین

 یقطرینازایدباطلاست؛مانبایقطرکنند،یوفصلخصومتمیأمرونهکنند،یقِبَلِآنهابرمردمحکومتم
 ۴۳۴،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.یمگرچهبهحقّبرسیمکنسلوک

واقعیأقویق،طرینسلوکاۀمفسدینکهایبراچرا؟ یقیطریق،طرین.ایشودکهعائدماماییّهاستازمصلحتِ

ا از نبایقطریناستخطرناک؛ سلطانجائریدإنسان مسلمیبرود. و إسالم بنام و درکندیحکومتمینآمده، و

ستوبهمَتنِقرآنوحکومتخودگماشتهایتتقورایراهمبیوقُضاتکند؛یبهدلخواهخودعملمینأحکاممسلم

خودهمبرسد،راهیننداشته،بلکهمخالفتدارد؛وإنساناگرازایاعتنائیتمتنسنّتومتنوال راهبرودوبهحقّ

.استیمودهراپیخطرناک

تقوزیرا، میتِأوّلًا: میتِتقوکند،یسلطنتاورا اورا الکند،یقضاتِ وَ ینَالَّذِإِلَیتَرْکَنُوارکونبهظالماست:

«6»ارُظَلَمُوافَتَمَسَّکُمُالنّ

.شودیبهجهنّمدادهشدهاستکهموجبمَسِّآتشمیعادإنمایدیکهرکونبهظالممیبهکسید،قرآنمجدر

یررغ.دشودیسراغسلطانجائروقُضاتآنهانروند،طبعاًدکّانآنهابستهمیچاعتمادبهظالمنشود،اگرمردمهاگر

.بینندیآنهاهمبازارخودراگرممکنند؛یمردمبهآنانمراجعهمینصورت،ا

سراغسرچشمهرفتهویپاکوخالصوصافیقازطریدبایاورد،حقّخودرابدستبیخواهدکهمی:آنکسیاًثانو

استکهآبازآنجایلجنزارینعینآلودهاست،ایقسلوککندکهآنطریقیآبراازآنجابردارد.اگرازطر

اویعَفِنعبورکردهاست؛آنآببرایکهازمجرایآبلیاست،ویدهإنسانبهآبرسشود؛یومتعفّنمکندیعبورم

.مرضاستیست؛نیاتح

استیمهمّیاربسۀنکتیحاویکنند،کهحضرتإشارهمیااست؛وجملهیریوخطیقدقۀمسألیارمسألههم،بساین

 دریکهإنسانبطورکلّ
______________________________

:هود66ۀ،ازسور669یۀصدرآ (1)

 ۴۳9،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

نباامور باۀفقطمالحظیدخود بلکه بس! و بکند خودشرا ایدحقّ که: کند طرینمالحظه چه از را یقیحقّ

وشَرَفاونُکسکندیموجبذلّتوإهانتاونبودإنساندنبالمیق،اگرطریاورد؟بدستبخواهدیم ی،واگربرعزّ

مالحظهیّهسُلوکیّاتعبورکندکهتمامخصوصیقیطرازیدوباکندیکرد،إنسانصرفنظرمیجادإیونقصیضرر

.بشود

خودرامفرمایدیمحضرت یقممنوع،ممنوعاست.ازطرقیأمّاازطریگیرد،:اگرچهحقّشهمثابتاستوحقّ

 استازمصلحتحاصلهیمَفسَده،أقوینرجوعبهسلطانجائروقُضاتِازقِبَلِاوممنوعاست.وا

کَ . شودیصورتچکارکنند؟نزاعدارندونمین:عرضکردم:دراگویدی!عمربنحنظلَهمیَصْنَعَانِ؟یْفَقُلْتُ:

میقبماند!شماکهسلوکآنطریامتتاروزقینطورنزاعشانهم نباگوئیدیومبندیدیرا بهسلطانجائرمراجعهید:

 یستمَخمَصهچینازایراهخالصینکنند،بنابرا
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یارْضَوْابِهِحَکَمًافَإنِّحَاللِنَاوَحَرَامِنَا،وَعَرَفَأَحْکَامَنَا،فَیوَنَظَرَفِیثَنَاحَدِیمَنْکَانَمِنْکُمْقَدْرَوَی؟قَالَ:انْظُرُواإلَ!

یالرَّادُّعَلَیْنَارَدَّ،وَالرَّادُّعَلَیْنَابِحُکْمِاللَهِقَدِاسْتَخَفَّ،وَعَلَمَامِنْهُ،فَإنَّیَقْبَلْهُحَاکِمًا،فَإذَاحَکَمَبِحُکْمِنَافَلَمْیْکُمْقَدْجَعَلْتُهُعَلَ

.کِبِاللَهِحَدِّالشِّرْیاللَهِ؛وَهُوَعَلَ

 حَاکِمًا یْکُمْقَدْ جَعَلْتُهُ عَلَ یمُفاد: إنِّ 1.1

وکند،یمیتماراروایثاستکهحدیشماستومردیاندرمیکهآنکسیبهسویدفرمودند:نظرکنحضرت»

وید،خودانتخابکنیبرایَّتواطّالعوعرفانبرأحکاممادارد؛اورابهعنوانحَکَمِاندازد،ینظردرحاللوحراممام

مردحکمکردبهحکمینشماحاکمقراردادم!پساگرایرابراوکهمنایرا!زیدخودإمضاءکنیرابرایحکمو

حکمراازاوقبولنکرد،بداندکه:بهحکمخدااستِخفَافنمودهوماراردّکردهاست؛وردّیناینازمتنازعیکیما،و

.درحدِّشرکِبهخداستینبرخداست؛واۀندبرماردّکنۀکنند

 :حالکهرجوعبهطاغوتحرامیفرمایدجوابحضرتاستکهماین
 ۴۳۱،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

کهازخودیآنکس«مَنْکَانَمِنْکُمْ»-خودتانیانوازمیدبرویباشد؛مسدودمیقطرینوراهوصولبهحقّبابوده،

راانتخابیحاکم-کندیودرراهخالفراهشماحرکتنمیستاست،مُعاندنیتاست،صاحبوالیعهشماست،ش

صاحبیدواجدشرائطحکومت،مُنْتَخَبنگردد.بایرتاشخصغیدتأمّلنمائیدبایکن.ولیدوبهاورجوعنمائیدکن

کند،وأحکاممارایتماراروایثاباشد،حاللوحراممارابفهمد،حدباشد،ناظردرحاللوحراممیهنظربودهفق

ماوحکممایاست،ومَذاقِماومَمشَایثحدیکهعارفبرحاللوحراموناظردرأحکاموراویهیفقیعنیبداند.

م و دستاوست، بداندیدر أهل ما أحکامیست،چیتحکم قِسم چه قرآن، و رسولخدا از براو بیرا یانشما

عَلَیشماحکمکند؛فَإنِّیانمیدبایشخصینچنینایم،اوبهشمارساندهیماکرده یحَاکِمًا،مناورابرایْکُمْقَدْجَعَلْتُهُ

.دادمرشماحاکمقرا

 مخالفت با خداست ی،مجعول شرع یقمخالفت با طر 1.1

بهیگویندمینابه مناورا مَنصَب(. جَعْل)جعلِ وایعنوانحاکمبرا: قراردادم. بهعنوانینشما حکومتهم،

باشد،چهدرآنینطورایخواهدکهمیهرکسیست،نیعامّاست،شخصِخاصّ«مَنْکَانَمِنْکُم»است،یحکومتعموم

ینطوروهموچهبعدازآن؛کرد،یالسّالمبودندوعمربنحَنظلَهازآنحضرتسؤالمیهکهحضرتصادقعلیزمان

زمانغیإل که هذا کسیکُبریبتزَمانِنا هر بدیاست؛ حضرتمینکه باشد، إنِّفرمایدینحو عَلَی: جَعَلْتُهُ یْکُمْقَدْ

یلبهحکمماحکمکرد،ویهآنفقیکهلْهُمِنْه،زمانیَقْبَشماحاکمقراردادم.فَإذَاحَکَمَبِحُکْمِنَافَلَمْیحَاکِمًا؛مناورابرا

»یبهجاینجاا-اوواقعشدهاستیهکهحکمعلیقبولنکردهاعتراضنمود،آنکسیآنمُتداع »«یَقْبَاللَمْ «یَقْبَلْلَمْ

حکملَهِاوستباالخرههکیمُنازَعهداشتهباشند،وبهحاکممراجعهکنند،آنکسیکدیگردونفرکهبایراگفتهاست؛ز

لههردوحکمتواندیمُفردآوردهاست.چونحاکمنمیغۀلذابهصیکند؛ردّمیستوآنکهحکملهاونیکند؛قبولم

 مالهمازآنِتوست؛وهمینایدبگویعنیکند.
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 ۴۳5،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

کهمناورابریحاکمینحکمازا-یگریدیهاستوعلیکیمورد،لَهیکدارد؛حکمدریگریبهداختصاص

عل اگر کردم، جعل بایهشما مخالفتکند اگر خداست. حکم حکم، آن باشد، هم خدایداو حکم به که: بداند

نمودهاست؛وکسراعملخود،مایناستخفافکردهاست؛حکمخداراسبکشمردهاست؛وباا ماراردّیکهردّ

.وهمطرازشرکبهخداستیفردعمل،همینکندخداراردّکردهاست؛وا

ایمندارییماازخود،أمرونهزیرا أنِّیکنمکهمنمیجعلین. بِما أنِّیست،نیأنِّیازنزدخودم، یفَۀُخَلیبلکهبِما

اللَهاست؛ورسولاهللهمآ حکمپروردگاراست؛ورسولخدا،مایزپروردگاراست؛وحکماونیعُظمایتِرَسولِ

کتابخدارایّتقولماوحجّیّتکهکتاباهللاستقراردادهاستوحجّیگررابهعنوانثَقَلدرمقابلثقلِدتیأهلب

إنِّیانواحدبیفدررد فِیفرمودهاست. الْخَلِیْنِ،الثَّقَلَیکُمُتَارِکٌ إنَّهُمَا بَعْدِیفَتَانِأَالوَ ایمِنْ :کندیکالمداللتمین.

اییهبهآیمطلبیووقتگیرید،یوشماتمامأحکامراازکتابخدام،طورکهکتابخدابعدازمنحجّتاستینهم

)قرآنمعصوماست،کتابخداعصمتشودیومطلبتماممیدشد،حقّاعتراضوگفتگونداریازکتابخدامنته

یخطائیعنی!هستندعصمتیام،داراکردهیآنهارامعرّفکهبعدازمنبهعنوانإمامتبرشمایزمننیتدارد(أهلب

کهماراردّکندیکسیندارد.بنابرایّتدررفتاروگفتارآنانوجودندارد.قولآنهاوگفتارشانمانندکتابخداحجّ

نمودهاست؛عل ردّ را کردهوکتابخدا ردّ را کردهاستوکسیهذارسولخدا ردّ را کندکهریخودخدا خدا دّ

.شرکبهخداآوردهاست

یّتاستقاللوأنانیچکهماازقِبَلِخودهیدهدونشانمکندیمیانخوببیلیروشناستوحضرتخیاربسمطلب

یترسولاهللاست.ووالیحقّوأمرونهیحقّوأمرونهیتحقّووالیّتشخصینعیم.آنچهداریمنداریّتیوشخص

جَعَلْتُهُحَاکِمًا،دْقَیکه:إنِّکنیمیکهمیت.پسحکمخداسیتماوال
 ۴۳1،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

خداراسبکشمردهوآنیتسبکبشمارد،والیاحکمرانقضکندینکهایخداست؛وکسیتأساسوالبر

.شخص،مشرکِبهخداخواهدبود

ینباهمیسی،ازمحمّدبنالحسنبنشَمّون،ازمحمّدبنعیحیی،ازمحمّدبن«یبتهذ»دریخراشیتروایناعین

«6»کندینقلکرد،دربابقضاءوأحکامذکرمیْنیکهکُلَیعبارت

 واحده ةدر مسأل یه،در صورت دو حکم فق یّتمناطِ أرجح 1.1

یارکهبسکندیراذکرمیاکهذکرشددنبالهیپسازفقرات«۴»«یهالفَقیَحْضُرُهُمَنْال»دریهصدوقرضواناهللعلأمّا

.«9»جالباست:

فِقَالَ قُلتُ: فَرَضِیْنِرَجُلَی: مِنْهُمرَجُلًا وَاحِدٍ کُلُّ یَااخْتَارَ فِیفِیْنِالنَّاظِرَیَکُونَاأَنْ فَاخْتَلَفَا کِالهُمَایمَاحَقِّهِمَا حَکَمَاوَ

دونفرکهبایناگراال:منازحضرتسؤالکردم:حیگویدعمربنحنظلهمیدرسینجامطلبکهبهایثِنَا؟دِحَیاخْتَلَفَافِ

انتخابکردند،وراضیکنزاعکردندهرکدامیگرهمد آنهانظریکشدندکههریمردرا ازآندومرددرحقّ
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درحکمشاناختالفرخدادهکنندیکهازشمانقلمیثیاختالفدرحدۀکنندوحکمبدهند،وآندومردهمبواسط

چهخواهدبود؟یفاست،تکل

 هردونفرازیاستدرصورتوحدتحاکم،حکمبرایهیبدزیرا
______________________________

۴68واالحکام،صیا،کتابالقضا1طبعنجف،ج«یبتهذ» (1)

1و5،ص9؛وطبعنجف،ج66تاص8واالحکام،صیا،أبوابالقضا9،جصدوقۀطبعمکتب«یهالفقیحضرهمنال» (2)

ۀازطبعمکتب6۳یث،حد1۳،ص6جیث،کتابفضلالعلم،باباختالفالحد«یکاف»درینیخودکلیضاًرابتمامهوکمالهأیتروایندانستکه:ایدبا (3)

یث،حد9۳6واالحکام،صیاالقضای،بابٌف1ج«یبتهذ»دریضاًأیطوسیخبتمامهوکمالهشینهمچنباباست؛وینایثحدینآخرینصدوقآوردهاست؛وا

کتابالعقل69-۴۴3،رقم۴85،ص6إصفهان،جیطبعحروف«یواف»دریکاشانیضملّامحمّدمحسنفیضاًآوردهاست؛وأ8۱5مسلسلۀازطبعنجف،وشمار5۴

.ذکرنمودهاست«یبتهذ»و«یکاف»والعلماز

 ۴۳۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

وناظردرحاللویهراکهفقیدرصورتتعددّکههرکدامفردینافذوواجباإلجراءخواهدبود؛ولمُتداعیین

استانتخابنما أحکام عارفبه و بوده ایند،حرام در بود، واحد حکمشان اگر یشپیشکلمیزصورتنینباز

اگربآید؛ینم استکهبهآنتمسّکیثیازاختالفدرحدیناشالفاختینآنهادرحکماختالفافتاد،واینأمّا

آنوقتکاربهإشکالخواهدکشنموده زیداند، حجّتدانستهبهآنعملیثیحدیقی،هرکدامازآنانبهطریرا. را

!؟یستچارهچینجادرانماید؛یم

 است علماً، فقهاً، عدالةً و وثاقةً ینید یبرتر یّت،أرجح یزانم 1.1

.بِهِاآلخَرُیَحْکُمُمَایإلَیُلْتَفَتُوَأَوْرَعُهُمَا؛وَالیثِالْحَدِی:الْحُکْمُمَاحَکَمَبِهِأَعْدَلُهُمَاوَأَفْقَهُهُمَاوَأَصْدَقُهُمَافِقَالَ

ینازاینِوباوَرَعتریث،درحدینتروصادقترینیهوفقینترلنافذاستکهعادیفرمودند:آنحکمحضرت»

 «.کردیدالتفاتنبایگریدونفربدانحکمنمودهاست؛وبهحکمد

ازآندوعدالتشانبهتر،فقهشانیککه:کدامینیددرموردمشخّص،شماببیهدرصورتمخالفتحکمدوفقیعنی

است؛حکماونافذاست؛بهآنعملنمودهویترعالیشانوتقوایزگیووَرَعوپاکیشتر،بیثتر،صدقشاندرحدیقو

.یداعتنانکنیگریبهحکمد

فِفرمایدیحضرتمینجاادر أَصْدَقُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَعْدَلُهُمَا مناطدرأرجَحیْثِالْحَدِی: أَوْرَعُهُمَا. خصوصیّت،وَ

یکوإلّاممکناستموجباختالفدرعنوانرجحانگردد.مثلًایست؛نیَّتأورَعِیایَّتأصدَقِیایَّتأفقَهِیایَّتأعدَلِ

.ویستأوْرعنیأفقهاستولیگریودیست،أفْقهنیولیثأصْدقاستدرحدیکیأعْدل؛ویگریوداستنفرأفقه

اجتماعهرچهارصفتمذکوردرروایاآ یااست؟یتمناطرُجْحان، تا، یاسه و آنها، از تا یتهمکفایکییادو

است؟ینازایرمطلبغینکهایاوکند؟یم

 یهازدوفقیکیکهبموجبآن،یابیمبیدروصفیددررُجحانرابامناط
 ۴۳8،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

أرجحیگریبردیکیینیوزندیگر،باشد.وبعبارتدبهمتنواقعِفقاهت،رُجحانداشتهیقیّتِازنظرطریگریدبر

.السّالماورامقدّمبداردیهموآراءومنهاجإمامانعلیامبرباشد.وبهعبارتسوّم،کتابخداوسنّتپ
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صدقدریافقهشبهترویایشترکهعدالتشبینستبهایااست؟یزبهچهچیگریبردیهیفقینیِوزندأرْجحیّتِ

المجموعبریثاومنحینیکهوزندیباشد،باالخرهآنعالمینهاوَرَعشافزونباشد.هرکدامازایاویشتربیثشحد

.استیکافینراجحباشد،حکماونافذاستوهمیگرید

.بِهِاآلخَرُکُمُیَحْمَایإلَیُلْتَفَتُحجّتاست،وَالینجابودحکمشدرایشتراوبینیووزندینیدیۀنفرمایکاگر

.صَاحِبِهِیوَاحِدٌمِنْهُمَاعَلَیَتَفَاضَلُیْسَعِنْدَأَصْحَابِنَالَیَّانِ:قُلْتُ:فَإنَّهُمَاعَدْالنِمَرْضِقَالَ

وإمضاءشدهوانتخابشدهدرنزدیدهوپسندیّهردوعدلهستند؛ومَرضیه،:عرضکردم:آندوفقیدگومی»

)إمام میّهأصحابما هباشند؛ی( بردیچکدامو آنها برتریگریاز منجمیتفاضلو یَّهالسَّویالجهاتعَلَیعنداشته،

 «.هستند

کهعرضشدکه:مرادازأعدَلوأفقَهوأوْرَعهماناستکهإجمالًاوزنیاستبرهمانمطلبیلهمخوددلیناو

عمربنحَنظَلهسؤالکندیدباینجاوأمثالهمامنظوربود،درایّتقهوأفیّتاگرخصوصأعدلیراباشد؛زیشتراوبینید

فَقِ إنَّهُمَاعَدْالنِ مَرْضِیقَانِصِدِّیهَانِکه: کهسؤالیصفاتجمعاست؛درحالینو...ودرهردونفرتمامایَّانِوَرِعَانِ

کهدرأفقهوأعدلوکنیمیاستفادهمینجاکرد؟وازایدباشندچهبایّنکردوإجمالًاگفت:اگرهردونفرعدلومَرْض

خصوص معانیّتأمثالهما فقطهمایآن و است؛ نشده ایَّتیمَزنمالحظه در عَداْلنینجاملحوظاستکه عنوان به

ویدهپسندیه.هردوفقباشدیموجودمیهاستکهدرآنفقیقتیازآنحقیعنوانحاکینشدهاست.واإشارهیَّانمَرْضِ

 مِنْ
 ۴۳3،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

یندرجههستند؛درایکهردودریست؛آنهانیانمدریَّتوأَصْدَقِیَّتطرازند؛أَعْلَمِیکودریستهالجهاتشاجمیع

 یمبکنیدصورتچهکاربا

بِهِمِنْحُکْمِنَا؛یُؤْخَذُأَصْحَابُکَ؛فَیْهِحَکَمَابِهِالْمُجْمِعُعَلَیذَلِکَالَّذِیعَنَّافِیَتِهِمَامَاکَانَمِنْرِوَایإلَیُنْظَرُ؟قَالَ:فَقَالَ:!

رُشْدُهُیِّنٌثَلَاثَۀٌ:أَمْرٌبَ.وَإنَّمَااالمُورُیْهِفِیْبَحُکْمُنَاالرَلَیْهِبِمَشْهُورٍعِنْدَأَصْحَابِکَ؛فَإنَّالْمُجمَعَعَیْسَلَیالشَّاذُّالَّذِیُتْرَکُوَ

.اللَهِعَزّوَجَلَّیحُکْمُهُإلَیُرَدُّفَمُجْتَنَبٌ،وَأَمْرٌمُشْکِلٌیُّهُغَیِّنٌفَمُتَّبَعٌ،وَأَمْرٌبَ

یدبانمایند؛یوبرآنحکممکنندیمیتازمارواینهاکهایتیبهآنروایشود:حضرتفرمودند:نظرمیدگومی»

کهدرنزدیتیأخذشود؛وآنروایتیرواینچنیداتّفاقوإجماعدارند؛بایتباشدکهأصحابتوبرآنروایتیوار

یاستوشکّیاستحکمماستواتّفاقیهکهمُجمَعٌعلکمیحُیراأصحابتوشهرتنداردوشاذّاستترکشود؛ز

.درآنراهندارد

 اللَهِ یحُکْمُهُ إلَ یُرَدُّوَ أَمْرٌ مُشْکِلٌ  یّ،الْغَ یِّنُالرُّشد، بَ یِّنُامور ثالثه: بَ 1.1

 یستندکهامورومطالبازسهقسمخارجنیبدرستو

استوارومستقیأوّل:أمر : ازیدبایرساند؛استوإنسانرابهواقعمیماستکهرشدشروشناستودرراهحقّ

 الرُّشداستیَّنُاتّباعشودچونبَیدأمراتّباعنمود،فَمُتَّبَعٌ:حتماًباینا
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ینوهالکتاست؛ایکیوضاللتوتاریگمراهینروشناستکهایعنیاست.یّالغَیِّنُاستکهبَیدوّم:أمر .

.اجتنابشود؛فَمُجْتَنَبٌیدهمحتماًبا

ویدأمر،موردتردینأصلا.یّغیادرآنرُشداستداندیاستکهمشکلاست،مبهماست،إنساننمی:أمرسوّم

ورَ برإنسانروشننیبشکّ وجلّینایدصورتإنسانبایندرایست؛است؛ومطلبواقعاً حکمرابهخداوندعزّ

 کهدرآنشکّدارددستبزندأمریبهیدوإنساننباید؛نمایبسپارد؛وازاوچارهجوئ
 ۴6۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

صَلَّ .« اللَهِ رَسُولُ عَلَیقَالَ بَیْهِاللَهُ ءَالِهِ:حَاللٌ بَیِّنٌ،وَ حَرَامٌ بَینٌ،وَ نَجَیْنَوشُبُهَاتٌ الشُّبُهَاتِ تَرَکَ مِنَیذَلِکَ،فَمَنْ

.یَعْلَمُالیْثُالْمُحَرَّمَاتِ،وَمَنْأَخَذَبِالشُّبُهَاتِارْتَکَبَالْمُحَرَّمَاتِ،وَهَلَکَمِنْحَ

استروشنویحرامیکاستروشنوآشکار؛ویحاللیکوآله)وسلَّم(فرمود:یهاهللعلیخداصلَّرسول»

کردهیداکهازشبهاتاجتنابکند،شبهاتراترککند،ازمحرّماتنجاتپیدو.وکسینایناستبیوشُبُهاتیِّن،بَ

وکس بیکهاست؛ بجا ناخودینکهابدونیَعْلَمالیْثُشدمِنحَواهدمرتکبمحرّماتخیاورد،شبهاترا خودبفهمد،

 «.کندیهالکتسقوطمۀدرورطمُشعِرٍبِالْهَالکَهیرَآگاهغَ

یکننباشند،ولیّالغیِّنُشبهاتگرچهبَیراازشُبُهاتهماجتنابکند؛زیدبایفتدهالکتنۀدرورطینکهایبراإنسان

یّرشداست؟ممکناستغیااست،یّآنغیقتِ:حقدانیمیکهمانمیمعنیناست؟بهایستند.شُبهَهبهچهمعنشُبهَهه

یهِکهفِینستفرضایرابجاآورد،ممکناستکهدرهالکتواقعبشود؛زآنراباشد!پساگرإنساناجتنابنکندو

ماراهوصولیبرایرا.زیمباشدوماندانیّمصادفبارشدنشود،وممکناستغیدشااستیْبٌرَیهِوآنچهکه:فِیْبٌ؛رَ

یفتیم؛ممکناستدرمفسدهبیمدستبزنکارینپساگربهایم،وشُبههداریبأمربستهاستودرآنرَینبهواقعدرا

ینکهآورد،بافرضایاجتنابنکندوبجاشبههاجتنابکند؛وإلّااگرینازایدبایفتددرمفسدهبیستنیلکهمایکس

.یَعلَمالیثُخواهدافتادوَهَلَکَمِنحَیّدرغاستیْبٌرَیهفِینکهشبههاستوبافرضا

بَیانخودبینکهالسّالمبعدازایهحضرتصادقعلو أَمْرٌ ثَلَاثَۀٌ: إنَّمَااالمُورُ أَمْیِّنٌفرمودند: فَمُتَّبَعٌ؛وَ بَرُشْدُهُ یُّهُغَیِّنٌرٌ

 مُشْکِلٌ أَمْرٌ وَ إلَیُرَدُّفَمُجْتَنَبٌ؛ همهمیحُکْمُهُ استشهادکردندبهکالمرسولاهللکهرسولخدا جَلَّ، وَ عَزَّ ینطوراللَهِ

.یستنینازایراندوغفرمودهیانمطلبراهمبیقتاند.وحقفرموده
 ۴66،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

إنسانروشناستوإنسانبهتمامحدودوثُغورآناطاّلعیبرایاستکهاگرصالحومصلحتأمریّتیواقعاین

بایدداردبا ینِاجتنابکند؛ودرامورمُتَشابهَهکهطرفیدآنراانجامدهد؛واگرمفسدهوضاللتآنواضحاستقطعاً

وعملبهآنخالفحکمعقلید؛اجتنابنمایدواقعشودبافسادوممکناستإنساندریستواضحنمسألهروشنو

.یَعلَمالیثُ:هَلَکَمِنحَیرااست؛ز

 یهمرجِّحات حکم فق یجیّةمراتب تدر ةسلسل 1.1

وکنند،یمیانکهحکممارابیهیدوفقینکه:ایدهندمینطورالسّالمجوابعُمربنحَنظلَهراایهصادقعلحضرت

ین؛آنهاراببیثندارد،شماحدیلتیفضیگریبردیکیوباشندیمیکسانینیووزندیّتهردوهمازجهتشخص
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کهکالمشمخالفیهیفقیمطابقمشهوروإجماعأصحابشماستبهآنأخذکن،وازگفتاروفتوایکییاگرفتوا

الْمُجْمَعَعَلَیرااضبنما.زإعرباشدیمشهور،وشاذّم است.اگرإنسانیبرَیگردیهودرگفتارفقیهِ،فِیْبَالرَیْهِکه:إنَّ

.یَعلَمالیْثُاست؛وَهَلَکَمِنْحَیْبٌرَیهِعملکندفِیگریالرُّشداست،واگربهدیِّنبَیردرابگیهفقینگفتارا

وصولبهواقع،یبرایهاستکهدرموارداختالفنظردوفقیازمراتبیکییهموافقتبامشهورومُجمعٌعلبنابراین،

 داردیَّتأمارِ

!قَدْرَوَاهُمَاالثِّقَاتُعَنْکُمْ؟یْنِقُلْتُ:فَإنْکَانَالخَبَرَانِعَنْکُمْمَشْهُورَ .

اتثِقاتهردوراازشمانقلمشهورند،ورُویکنندازشمانقلمینهاکهایوخبریثکردم:اگرهردوحدعرض»

 «یم؟صورتچهکنینکردند،درا

طبقآنیعیانوشینازمؤمنیکهجماعتیستکالممشهوریه،فقین.وکالمایندنظرهممساوینازایههردوفقیعنی

نقلکردهکنند؛یعملم وحکمفقورُواتثِقاتهمازشما نحوینهمهمکهمخالفآناستهمبهیگردیهاند.

جهتینثِقات،مشهوراست؛وازایتهمبرأساسروایثشحدواند؛کردهیتازثِقاتروایآنراهمجماعتباشد؛یم

 ین.درایستنیهمتفاضل
 ۴6۴،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

 کردیدچهباصورت

.الْکِتَابِوَالسُّنَّۀِوَخَالَفَالْعَامَّۀَأُخِذَبِهِ!فَمَاوَافَقَحُکْمُهُحُکْمَیُنْظَرُ؟قَال:!

 «.کهموافقباکتابوسنّتومخالفباعامّهاست،أخذشودیفرمودند:نظرشود!پسآنحکمحضرت»

وسنّتپیهرحکمکنند،یمیهکهدوفقیدوحکمینایانمدر کتابخدا عامّهمقایغمبرکهبا ویسهوبا شد،

 یمرارهاکنیگریودیمموافق،وباعامّهمخالفاست،بهآنعملکنیغمبرباکتابخداوسنّتپیدیمد

یُؤْخَذُ؟یْنِالْخَبَرَیِّمُوَافِقًالِلْعَامَّۀِ،وَاآلخَرَمُخَالِفًالَهَا؛بِأَیْنِقُلْتُ:جُعِلْتُفِدَاکَ!وَجَدْنَاأَحَدَالْخَبَرَ .

یخبرفتوینعامّهطبقایفقهایعنیدوخبرموافقعامّهاست؛ینازایکی:یدیمشوم!مادتیکردم:فداعرض»

دوینازایکصورتبهکدامینمخالفباعامّهاست؛درابینیمیگفتهاست،میگردیهراکهفقیوآنخبردهند؛یم

 یمعملکن

.شَادَالرَّیهِالْعَامَّۀ،فَإنَّفِیُخَالِفُقَالَ:بِمَا؟«

بهنظرآنفقحضرت» باعامّهیرازید؛مخالفعامّهاستعملکنیثشکهحدیهیفرمود: کهرَشاد،درمخالفتِ

 است

یعًا؟قُلْتُ:جُعِلْتُفِدَاکَ!فَإنْوَافَقَهُمَاالْخَبَرَانِجَمِ .«

 یمصورتچهکنینشوم!اگرهردوخبرموافقباحکمکتابوسنّتونظرعامّههستند،درایتکردم:فداعرض

.بِاآلخَرِیُؤْخَذُوَیُتْرَکُحُکَّامُهُمْوَقُضَاتُهُم،فَیَلُأَمْیْهِمَاهُمْإلَیإلَیُنظَرُ؟قَالَ:!«

نظرنمودکه:حکّاموقُضاتعامّهبهیدد،باصورتکههردوخبرموافقباعامّههستنینفرمودند:دراحضرت»

 دارند،ویلمیشترازآندوبیککدام
 ۴69،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت
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بیازآندوفتوکدامیک راکهکمتربهیآنرارهانمود،وآنخبریدبایدهند،موردعملخودقرارمیشتررا

 أخذکردکنندیمضمونِآنعملم

یعًا؟قُلْتُ:فَإنْوَافَقَحُکَّامَهُمْوَقُضَاتَهُمُالْخَبَرَانِجَمِ .«

دونحکمینسبتبهحکمیَلبههردوخبرتوجّهدارند،وأمیکسانکردمکه:اگرقُضاتوحکّامآنهاعرض»

آنرامردودتوانیآناننمبهیممکناستأخبارعامّهموافقباواقعباشند،وبهصِرفِانتسابخبریراز-یستندنیگرد

درا ازقضا یکیداشتندویلدوخبرتمایننسبتبهایکساندستههردوندستهوهمآینمسأله،همایندانست؛

 یمصورتچهکنیندرا-نداشتیگریبردیتفاضل

.الْهَلَکَاتِیمِنَاالقْتِحَامِفِیْرٌإمَامَک،فَإنَّالْوُقُوفَعِنْدَالشُّبُهَاتِخَیتَلْقَی؟قَالَ:إذَاکَانَکَذَلِکَفَأَرْجِهْحَتَّ!«

.یوازاوسؤالنمائی؛إمامترامالقاتکنینکهتاایاندازبیرفرمودند:دستنگاهدار!وعملرابهتأخحضرت»

.الْهَلَکَاتِیفِمِنَاالقْتِحَامِیْرٌکه:وُقُوفِعِنْدَالشُّبُهَاتِخَیراز

وبدونینائیودرحالنابیآءالْعَمْیکهعَلَینستتوقّفکندوبهترازایددرموردمشکوکوشُبههناک،باإنسان

.یدعلماقتحامکند،وخودرادرهَلَکاتداخلنما

جاتمامشدهاست،وینآوردهومطلبدرهم«یهالفَقِیَحْضُرُهُمَنال»کهصدوقدربابقَضاءدریتیبودروااین

.استیوپرمحتوائی،وپرمعنیستهوبایستهشایتروایلیخیلیواقعاًخ

 یهفق یتأخذ حکم در وال یّندر تع یجیّه،مراتب تدر ةهفت مرتب یاپنج و  1.1

ۀبهأماریاازأمارهحضرت-یشودازآنقسمتأوّلوآخرکهباآنهاهفتدرجهمیرغ-پنجنوبتیت،رواینادر

.وصولبهواقعهستندینشاندادهشدهاست،تماماًأمارهبرایترواینکهدرایچونراههائیشوند؛منتقلمیگرد

 ۀنزاعدارند،أماریراثمیایْندونفرباهمدردَینکه:ایکندسؤالمراوی
 ۴6۱،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

یصورتبهفقهایندرایدبایست،:رجوعبهحکّاموقضاتجائزنیفرمایندحضرتمیست؟وصولبهواقعچبرای

ینجاواقعاست.حضرتدرایندارد؛بلکهأمارهبرایّتموضوعیهفقیبهواقعاست؛فتواۀأمارین!ایدمراجعهکنیعهش

.نمایندیمیهفقیفتوایبرایّتجعلأمار

:درفرمایندیحضرتمیم؟صورتچهکنینباهممخالفتکردند،درایهدوفقین:اگراکندیعرضمیراوبعد

یهکردوفقیحکمیهفقیکاست؟أمارهآنجاست.اگرترینسنگیککدامیه،دوفقیناینیدۀوزنینیدصورتببینا

أمارترینسنگاشینیدوزنۀکهفقهشوعدالتش،إجمالًایهینمود،آنفقیحکمخالفیگرد یشتربیَّتشاست،مُسلَّماً

.یشوددوّمأمارهواقعمۀدرمرتبیّت،وأفقهیّتازاوأخذنمود.پسأعدلیدازواقعدارد؛وبایَّتِکاشِفیشتراست؛وب

دونظرمشهوراست؟هردوینازایککهکدامینیدفرمود:ببیم؟بودندچهکنیکسانجهاتیناگردرتماماحال

یبلکهقولیست؛نیازآنها،مشهوروإجماعیکیوحکمیثحدیکنهستند؛ولیعادلوصادقووَرِعومُتَّقِیه،فق

بهإنسانإرائهشودیقولشاذّیکاست.اگرتریقویتشاست؛وأماریقولشإجماعیگردیهفقیاستشاذّونادر.ول
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تریقویقتنسبتبهواقعوکشفازمتنحقیّتشازآندوأماریککهپشتوانهداشتهباشد،کدامیقولمشهوریکیا

.استیاست؟مسلّمآنکهاتّفاق

وهردودریّتصورتهمأماریناگردراحال درایفردیکساقطشد، أمارهینجابودند، کهیمنداشتیاما

کرد؟یدچهکارباینجاایم،فکنبودن،حکمواقعراکشیهمُجمَعٌعلۀبواسط

حکمما،الجَرَمموافقیراهاموافقکتابوموافقسنّتاست!زحکمینازایککهکدامینید:ببیفرمایندمحضرت

استمخالفباحکمماکهیکهموافقکتابوسنّتاستازماست،وإلّاحکمیحکمین،کتابوسنّتاست.بنابرا

.یستازفقهاعامّهبودهوازمان
 ۴65،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

ۀقراردادند؛نهدررُتبیمؤَخَّرازأماراتقبلۀچراحضرتموافقتباکتابوسنّترادررُتبینکهجالبتوجّهانکتۀ

ی؟اول

اگراوکنیم،یراسؤالمیوازاوحکمرویمیمیهیکهمانزدفقیجائندارد.آنیمعنیاولۀعرضکرد:دررتبباید

.واگرهردویستنیشکّینکند،مسلّمموافقکتابوسنّتخواهدبود؛درایانإمامانبیۀعادلباشدوحکمراازناح

سوّماگرۀ.ودرمرحلکندیمیانأعدلحکمراموافقکتابوسنّتبفقیهکهیستنیباشند،بازشکّیّعَدلومَرْض

.بود،مسلّمموافقکتابوسنّتاستیهازآندومُجمَعٌعلیکیحکم

اگردستتازسهأماریفرمایندحضرتمینجاادر مۀ: موافقتکتابوسنّتأماره شد، پسدریشود؛أوّلکوتاه

.دهدیانمخودرانشی،چهارمأمارهبودنِموافقتکتابوسنّتبرحکمواقعۀمرحل

موافقیاستداللبرخبریهفقینممکناستایم؟صورتچهکنیناگرهردوخبرموافقکتابوسنّتبودند،دراو

د و ایگردیهماستداللبرخبریگریکتابکند، آنهمموافقکتاباست. کنینجاکه کار أمارهیم؟چه همیا!

!یشودفتهمأمارههمازدستماگرینصورتاین!درایمندار



ایفرمایندمحضرت در ببین: کدامینیدصورت کدامیک: استو عامّه مخالفاستیکموافق آنکه مخالف؛

یاریکهبسیراغلطاست.زیندارد؟ایّتحدِّنَفسِهِموضوعیجهتاستکهمخالفتباعامّهفِینازایا!چرا؟آیریدبگ

آراءعامّهیازکارها عامّهموضوعیداستنبانّتکهموافقباکتابوسآنانخوباست. مخالفتبا یّتترکشود.

بلکهطر یقتّتندارد؛ داعیعنیدارد. برخالفرواییربرتغیچونعامّه و برخالفکتابوسنّت، أئمّهیاتأحکام

یجداکنند،وجدائیتامکتبخودراازمکتبأهلبدارند،ت-کتابوسنّتهستندیبهسویکههاد-الساّلمیهمعل

 خالفحکمکنندیازکتاباهللوسنّتاست،پسآنچهراکهآنهاحکممیجدائینعیتازمکتبأهلب
 ۴61،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

الْعَامَّۀَ،فرمایدیکهمینجااست.آنوقتدراواقعی واقع؛نهیاستبهسویقمخالفتعامّهطریعنی:خُذْبِمَاخَالَفَ

یم؛قدمبرداریدکهخالفعاّمهاستبایمامشتبهشد،درراهیدوراهبرایدارد.وقتیّتمخالفتعامّهموضوعینکها

عملکردکهمخالفیدرابایاست.پسآنحکمیتکتابوسنّتوخالفوالفکهغالباًآنهاأحکامشانخالیراز
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فِیبارأ الرُّشْدَ درحالشکّ،خالفیمودند،راپیّچونآنهاراهغیعنیاست.یمعنینخاِلفِهِمْ،بهایآنانباشد.فَإنَّ

 مُحَمَّدلِمُحَمَّدٍوَءَایراهرشددارد.اللَهُمّصَلِّعَلَیبرایّتآنهاأمار
۴6۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

 عمر بن حنظله ۀداللت مقبول : بحث در سند ونهم درس 9

 اشاره 1.1
 ۴63،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

«یهالفَقیَحضُرهُمَنلَا»یتِالسّالم،طبقروایهعُمَربنحَنظلهبود؛عرضشد:حضرتصادقعلۀمقبولیرامونپبحث

فقیبرا حُجّۀهفتمرتبیّ،إمامیعۀشیهقول علیّتاز اختالفسلسلیرا دادهۀنحو مرتبمراتبقرار و چهارم،ۀاند.

.موافقتکتابوسنّتبود

 یْنموافق عامّه در وقت تعارض خَبَرَ یتِعلّت عدم قبول روا 1.1

یسهباهماختالفداشتهباشندوهردو،قولشانموافقکتابوسنّتباشد،نوبتبهمقایادرمسألهیهاگردوفقحال

فِیصورت،آنقولین:درایفرمایدکهحضرتمیرسد؛کردنباأقوالعامّهم یهِراکهخالفعامّهاستأخذکن؛فَإنَّ

گمشدنیاست؛درمقابلضَاللکهبهمعنیدنوبهواقعرسیافتنالرَّشَادَ.چوندرخالفعامّهرَشاداست.رشدوراه

.باشدیم

موضوععرض مخالفتعامّه طریّتشد: بلکه اداردیقیّتندارد، کما أماراتیّۀبقینکه. ایعالئمو در خبرینکه

.یکنندوکشفواقعمدارند،یَّتنقلشدهاست،آنهاهمنسبتبهواقعأمَارِیفشر

مخالفعامّهنهبجهتاترجیح استازموضوعاتوچونعامّه،عامّهیموضوعیککه:مخالفتعامّهینستقولِ

 گفتارآنهاغلط،وتمامآرائشاننادرستاست؛وۀهمینبنابراباشند،یمیتهستند،ومخالفِباوال
 ۴۴۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

رایاتیازروایبعضبینیمیماوجداناًمیرازیست؛نینطورهمهغلطاست!اکنندیراکهازرسولخدانقلمروایاتی

.مابههرخبریمنداردکهمابهآنهاعملنکنیصورتوجهینودرستاست.ودرایحصحکنندینقلمیغمبرکهازپ

بودنوعدالت.اگری.مَناطِعملبهخبر،وثوقاست؛نهإمامیسُنّخواهباشدیعهآنشیخواهراوکنیم؛یعملمیاثقه

.کنیمینقلکرد،مابهآنخبرعملمیغمبرازپیحبطورصحیخبریعامّیک

یخودراازمَمْشایومَمْشایّهازأخبارعامّهخالفکتابوسنّتاست؛وچونروِیکه:بعضینستبجهتابلکه

یبراجتهادخودنمودند،نهبرنَصّ.عامّهبعضیاند،آنأخبارراجعلکردهواتّکاالسّالمجداکردهیهمعلیتأهلبۀأئمّ

یبامقامخلفاینکهایآوردند؛براینراپائیغمبردهومقامپباشدجعلنموانخودشیمدّعایراکهشاهدبرایازأخبار

.باالترباشدیقدریغمبرپینکهایاسطحقرارگرفته،یکغاصبدر

ویم،بهاوأخذکنیخواهیمراکهمامیخبرینایاماموجبشکّشدهاستکهآیآنهابرایانجعلأخباردرماین

کند؟یازواقعمیتاستوحکایحنه،خبرِصحیاازهمانأخبارمجعولهاست؛یریم،ازعامّهبگ
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نشانمیکحضرتینجاادر رواگویندیمیدهند؛أماره به اگر نمودیمشکوکیت: نمیدبرخورد آدانیدیکه یا:

هردویه،دوفقینکهایدرحالت-قولخالفما؟یاقول،قولماستینکهایدنه؟وشکّکردیاازواقعداردیّتکاشف

قدرکنندیمیثازماحد زیشتراستبیّتشوأمارفیّتکاشیآنکهخالفعامّهاست، باشد؛ دوخبریراکهقولما

نم است، واردشده که هم، شودیمخالفِ طبعاً باشد؛ صادرشده ما از )مَعاً( دو ویکیهر شده صادر ما از آنها از

.نشدهاستیگرید

کهمخالفیازقولما،دورتراستازخبریّتکهباعامّهموافقاست،ازجهتکاشفیدرموقعشکّآنخبرحال

 یکترعامّهاست.آن،بهقولمانزد
 ۴۴6،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.پنجمۀمرتبه:مرتبیناست؛آنهمدرایّتفقطازجهتکاشفین.وااست

 رُوا النِّسَآءَ وَ خَالِفُوهُنَّ: شَاوِةعلّت و فلسف 1.1

یهاهللعلی.مثلًارسولأکرمصلّیمداریادز-انددادهیمادستوریبرایّتکهازجهتکاشف-رادرأحکامینایرنظما

بَرکَۀفرمایندیزنانمۀوآلهوسلّمدربار خِالفَهُنَّ فَإنَّ خَالِفُوهُنَّ وَ ومخالفتیدزنهامشورتکنبا«»6»:شَاوِرُواالنِّسَآءَ

باآنمخالفتیدید،بعدازمشورت،آنچهکهدرجوابازآنهاشنیعنی«برکتدرمخالفتباآنهاست.اناپسهمید،کن

!یدخالفشراانجامدهگویندیهرچهآنهامید؛بکن

برایاآیست؟چیثحدینایمعنحال ینوقولخالفشانعدارد؟یّتموضوعیفسادونقصانوتباهیقولزنها

ا مسلّم موضوع؟ عنوان استبه رَشاد میدبفرماخواهدیحضرتنمیست؛جهتنینصالحو زنها چه هر گویندی:

.خالفاست

مما :شَاوِرُواۀ:جملیمبگوئتوانیمینمیهذاوبجاهمهست.فعلیحکهصحگویندیمیزهائیکهزنانچبینیمیوجداناً

خَالِفُ وَ ایّتوهُنَّ،موضوعالنِّسَآءَ نه؛ رایقخصوصطریدواقعاستوبایبرایقِطرینبلکهایست؛موضوعنیندارد،

یم؟وبعدمخالفتکنیممحلّمشورتبازنانکجاست؟درکجاباآنهامشورتکنینکهجستجوکرد؛بها

کهی!دراموریدباآنهارفتارکنیشانازموارد،خودِشرعبهماگفتهاست:بازنانمشورتکردهوطبقرأیبعضدر

دریاوآرامشآنهادرخانهاست،ویشمربوطبهآسایاآنهاست،ۀنفقۀآنها،وراجعبهتوسعیراجعبهآنهاوزندگ

ایفیّتموردک وطبخآن، بهعهدینهاغذا مِنبابیدنکنیریسختگیخواهند،میشانهرچهاید؛خودآنانبگذارۀرا !

هرید؛اوبگذارۀرابهعهدینهاوایددوستدارد.شمامردهستیگردیواوغذایخواهم،:منفالنغذارامیدنگوئمثال

 یداموررااصولًابهزنهابسپارینانجامدهد.ایخواهدچهاوم
______________________________

۴5یث،حد۴1۴(ص1۴،بابجوامعأحکامالنّسآء)6۳9ج«بحاراالنوار !» (1)

 ۴۴۴،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

باآنهامخالفتکردهوبرخالفآراءآنهایدبازنانمشورتکند؛وصددرصدبایدازامورکهأبداًإنساننبابعضی

.مسائلاستینزن،وأمثالایناموسوحفظحجابونگهداریّۀکهقضیمانندآنجائید؛رفتارنما
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دریوخودنشاندادناست.هرزنیجمالوإبرازجمالوخودآرائیعتمُتَجَمِّلاست؛طبیعتزن،طبیعتطبچون

ا و نشانبدهد؛ را نینطبعخودشدوستداردخود مرد میستدر مرد جاه،یخواهد. علم، شَجاعت، فُتوّت، عقل،

.ینهاستدراردانمَعارِکمیدانرانشانبدهد.ومحلّوماشیطرهقدرتوس

معرکأمّا نشانبدهد.ویخواهدمیزنهادرجمالاست.هرزنۀمحلّ نشانبدهد.جمالوشکلخودرا خودشرا

جمالینکهتاانمایدیمینتزئیشآراستهوباأنواعلوازمآراینتیزیاءاگرجمالاودرسرحدّکمالنباشد،خودرابهأش

!زناستیزۀغرینخودرادرحدّنصابباالآورده،نشانبدهد.وا

وبریّعقالنیرابرأساسقوایزهغرینزنانمؤمنه،ای.منتهباشدیمینطوراینکهإلّااشودینمیدازنپیکیادندر

.بندندیمدرحدّإفراطبکاریگروزناندکنند،یمیلدرحدّاعتدالتعدینیّأساسدستوراتد

ویآنهاراازفسادواختالطبامردان،وآلودهشدنوتباهینکهایشمابرایباشند،میزهغرینایکهزنانداراحال

کهیخودهرجائیالبهخیدبهآنهاإجازهبدهید!نبایدکوشاباشیاردرحفظوحراستآنهابسیدباید،فسادنجاتبده

ینکهفرمودازاینازک(بپوشند.چه،رسولخدانهیدوستدارند)لباسهاودکهخیهرلباسینکهایابروند؛یخواهندم

ویبرایمرد لباسنازکبخرد؛ خود دهدکهدرحمّامهایازنِ آنانإجازه یعمومیهایدرعروسیای،عمومیبه

ندوفرسودهورویومکنند؛یرفتارمیإحساساتولذّاتشهوانیجهتاستکهآنهاروینبدینشرکتکنند.وا

 إنَّهُنَّلَایْثُمِنْحَیشوند،تباهم
 ۴۴9،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.یَشْعُرْنَ

الوُجوه،درایچ.وبههیدکنیوعصمتنگهداریّتمصونیطآنهارادرمحیدبایدشماکهمردهستأمّا ینوجهمِنَ

.یداموربرآنهاتنازلننمائ

کهفقطباتلطُّفشودیهنوزنمگذرد،یازدهسالازعمرآنمیشکهبیإسالمیجمهوریندراینیدشمابباینک

درصورتیرا،رانشاننده!زیت:خانمحجابتراحفظکنوخودراازنامَحرمپوشاندهومُویندبهزنانبگویومهربان

بایعدمتلقّ باقوّیدبهقبول،حتماً بایبتأدیّهوقهریّهجبرۀآنهارا طبقینکهنمودتاایرشلّاقزد،تعزیدکرد.زنهارا

وإلّااگرازایسنّتإله درپوششکاملقراردهیمخانمتقاضاکنینباحجابباشند. وحجابداشتهیدکهبدنرا

.نمایدیخودشعملمیباطنیوطبقتقاضاکند؛یماراقبولنمیاوتقاضاید،باش

ویوجمالآرائیاوبرطبقإحساساتوخودآرائیصددرصدرأید،امور،بازنمشورتکنیناگرشمادراحال

بلکهیدهد؛نمیمردانرأیّۀطبقآراءعقالنینارها،هاوسمهاونشستمشورتیندرایچگاهنشاندادنخوداوست.اوه

رأ عواطفخود طبقإحساساتو ایدهد؛میبر اۀمسألانمهینو در و است. باینجافساد مخالفتکرد.یدحتماً

.برونیطاندرون؛وباشیطانمخالفتبانفسأمّارهوش

إنسانبازوجهیزنند؛مثلًااآلندربمنزلرامیا اطاق،زنویکدرآید؛یمیالشبرادرإنسانباعیااش،برادرزنِ

زنباآنینایکهدرحال-امروزهطبقآدابکفرمرسوماستینکهکماا-کنندیاختالطمنشینند؛یمیگرمردباهمد

ا نامحرموآنهمبا بینمرد، است. عدنامحرم میکهمسر منشینند،یسفره درازیخورند،غذا بطرفسفره دستها



یطهرانینیحس-درحکومتاسالمیهفقیتکتابوالیخالصه  

 

113 

 

میگردد،معلوممهاینتزشود،یم شودیسروگردننشانداده با وغذاخندندیکالموگفتگوداشتهومیکدیگر.

 یراندارد!زیبی:عگویندیومکنند؛یتعارفمیگریهرکدامبهدخورند،یم
 ۴۴۱،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

راکهدرآنیاکهخدالعنتکردهسفرهیدرصورتباشد،ی...میادوستپدرمیامن،یپسرعمویابرادرشوهراو

.یندنمایغذاخوردهومذاکرهوخودنمائیگرکنند،وباهمدیدااختالطپینطورنشستهوایبامردأجنبزن

!ینیم؟جابنشیکباهمدریاببرمیحدهرادراطاقعلینهامنایاکهآیدأمربازنمشورتکنیناگرشمادراحال

.وچنانینوچنخوردی!بهاوبرمیکارید؟!مگربینیم:آقاجانبنشگویدیم

مردرادرید،اگرراهدادیاید،راراهندهیزنومردأجنبیا!ید.دربخانهراببندیدامورمشورتنکنیندراأبداً

بشود.وإلّافساداست،فساد!!ویرائیتوسّطزنپذی،دراندرونیدومخدرّههمباید؛نمائیرائیخودتانپذیرونیاطاقب

منأهلگوئیدی!!میدکهخودتانهمخبرنداریشوندمبتالمیستیناشاالبهأعمیتانسوز.وزنهاآتشخانمان :بهبه!زنِ

کهکالهبرسرتانفرورفته،وتاکمرآمده؛ویدوچنان؛وخبرندارینمنمعصوماست،وچنیالعیست؛حرفهانینا

.کردخالفتحتماًبازنانمیدصورتباینازچهقراراست.درایاقضایدانیدخودتاننم

وجداگانهیّامسابقاالدر دارایواندرونیرونی)بیامنازلدوقسمتمستقلّ ینِدودربود.واردی(داشت؛وبعضاً

نبود.زندرکمالیأبداًتماسّیگذشت،منوالمینوزناندراندرون.اگرماههاهمبدشدند؛یمیرائیپذیرونیمرددرب

وظا به مشغول اندرویفاستراحت، در منخود، سر نیبرد؛به مرد بیزو متانتدر و وَقار کمال خودیرونیبا بکار

ازوقتپرداختیم أمّا همهدریهاکهنقشهی. واطاقها ازبالدکفرآوردند، را دستشوئیکجاساختمانها ومَطبخیبا

همچونیوطبقاتفوقانهادادنزنانرادرغرفهیوجایه،همساۀواحدومشترکقرارگرفت،وداشتنإشرافبرخان

مرسومورائجیواطاقهاأمریوتمثلتداخلبینهم،بیماأمراختالطزنومرد،وتداخلفیگرمردانمتداولشد،د

.گشت
 ۴۴5،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

مراقبتیّآنبادستوراتشرعیقوتطبیحکومتإسالموازوظائفحاکماستکه:درأمرخانهسازۀعهدبر

طبقأحکامإسالمبناکند؛ی،داشتنسکونتوآرامشکاملوحفظالصّحهووسائلبهداشتینهارادرعکند،وخانه

دریفکریشمزاجوآسایحالسالمتینرعودنانبدهدکه:تمامجهاتعفّتوعصمتزیساختمانهاراطورۀنقش

.گرددینآنتأم

 عُقُولِهِمْ یجَمَالِهِنَّ وَ جَمَالُ الرِّجَالِ فِ ی: عُقُولُ النِّساء فِیمعن 1.1

.عُقُولِهِمْیجَمَالِهِنَّوَجَمَالُالرِّجَالِفِی:عُقُولُالنِّسَآءفِفرمایدیالسّالممیهعلینالمؤمنأمیر

دارد.جمالمردیوجمالینتزیکیمرددرعقلاوست.هرموجودینت:زفرمایدیاست!میبیعجیشفرماچه

زن،هرچهإدراکاتیعنیاست.أمّاعقلزندرجمالاوست.یشترباشدجمالشبیشترعقلشبیکهعقلاوست.هرمرد

خاطراتشهمهدرحولواش،یشهدند.فکرش،انکیجمالتصاعدنمۀخودرا،فکرخودراجمعکندبازهمازمرتب
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است.یوخودنمائیوخودآرائیفکرشجمالاست،صورتاست،آدابتجمّالتزندگیزند؛حوشجمالدورم

.کندیتجاوزنمینوازایشودمحدودهخالصهمینزن،درایشۀإدراکاتواندیعنیعقل،

کندوبهسعادتیمردبرودوراهکمالراطّیَّتومُدَبّریمومَت،درتحتقَیدزنباینمرداستوآنزن؛ااین

.بازنهامشورتکردشودیأمرهمنمینبرسد.پسدرا

یدبایاوآیست؟شماچیفۀکهوظیدانید.أصلًانمیدانیدکهشماراهرانم-منبابمثال-اتّفاقافتادیاگرموردأمّا

یایدهشدهاست،وبهفکرتانرسیادبرشماسختشدهاست،قرضتانزیزندگهینکنه؟مثلایایدکارراانجامبدهینا

ببهشماگفتهیبعض زیّرَبَوۀمؤسّسیابانک،النکارمندفیااندکه: است.وشماهمیادترکهدرآنجاپولزیرابشو!

 یاکاررابکنمینایا:آنیدکیمشورتمیالتانباعآییدیسختشدهاست،میتانبرایکهواقعاًزندگبینیدیم
 ۴۴1،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

صورتتویندراشود؛یوچنانمینچنیکند؛میداپیسروسامانیمانزندگیراانجامبده!زی:آرگویدی!منکنم؟

!کنییمیداهمپیّتیوشخصشوییکارمندم

بازنتانیروید.شماهممیر:بروازبانکپولبگگویندیمید،بناکنیدتجدیخواهیدشماخرابشده،مۀخانینکهایا

برووپولبگین:اگویدیاومکنید،یمشورتم وینوچنکنییأدامیج!قرضشراهمبتدریرکارالزماست؛حتماً

.ینهاچنان،وأمثالا

کنند،یکهدرآنجاشرکتمیاستکهطبعاًأفرادیمردرابهفالنمؤسّسهدعوتنمودند؛مؤسّسههمجائینکهایا

ینایاکه:آیدانیدونمیدهستیّر.وشمامتحینهاوأمثالایشود؛بهآنهادادهمیاحقِّحسابورشوهیکنند؛کمکمرشدم

نه؟یایدکاررابکن

خَالِفُوهُنَّ.فرمایدیمسائلمینمثلادر وَ چونزن.«یدوخالفشراعملنمائیدمشورتکنبازنان»:شَاوِرُواالنِّسَآءَ

آنرأیإحساس برسیبرأساسطبعإحساسیدهدکهمییاست؛وطبعاً !یاوست،وتوخالفآنراانجامبدهتابهحقّ

یست،ودَعواونزاعنیداد.ومرادازمخالفتهم،دادوبیاوریدبجابآنراموارد،زنهرچهگفتخالفینپسدرا

.عملًاخالفآنرفتارکنوبهدنبالکارخودبروی،اورابدستآوردیرأینکهکهبعدازاینستهمنظورابلک

ۀأفکارزندرجمالوإحساساست،ودائرۀمحدودۀکشفواقعاست.چوندائریبرایقیأمارهوطریکیناو

عقل؟بااویاشمابرأساسإحساساستینکارا:یدانیدونمیدکهشکّداریتفکّراتمردعقلوأصالتاست؛آنجائ

ذِرْوَۀِالْحَقِّ،وَیإلَیصَالًاوَإیِهَاخِالفًالِرَأْیدهد،ونظرمیبردجهتکهاوخودرابطرفإحساسمینوازایدمشورتکن

عَلَ الْوَاقِعیمِعْرَاجًا تَوَصُّالإلَیَّۀِ،سُلَّمِ میقَۀِالْحَقِیوَ و بکنعملنموده، او برأساسعقالنید،خالفتبا متانتویّتتا و

وَسَآءَ:شَاوِرُواالنِّیاستمعنین.ایدباشیدهأصالتخودرس
 ۴۴۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.خَالِفُوهُنَّ

حضرتیفه،شریتروایندراینطورکشفواقع،همیاستبرایاهمانطورکه:شَاوِرُواالنِّسَآءَوَخَالِفُوهُنَّأمارهپس

.دهدیواقعنشانمۀمخالفتباعامّهرابعنوانأمار
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حضرتیم؟صورتچهکنینمخالفآنهابود،درایاموافقعامّهیشانهردو،رأیه،دوفقینکهایدیماگرمادحال

آنانبهکدامیفرمایدم است؟آنراکهیشتربهکدامبیلشانمهستند؟یَلدوأمْینازایک:نگاهکنکهقُضاتوحُکّامِ

میقضاتوحکّام،أفرادچوناستترککن.یشترقضاتشاننسبتبهآنبیلم یخواهندهستندکهسرشناسند،وطبعاً

کهازواقعدورتریازواقعدورترند.حالآنکسین،اوراحاصلکنند؛بنابرایتورضایاورند،سلطانرابدستبیرأ

!.یرراکهخالفاوستبگیاستقولشرارهاکنوقولآنکس

 الْهَلَکَاتِ یمِنَ االقْتِحَامِ فِ یْرٌ: إنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیمعن ! 1.1

زاعتباراۀدرجیکهردودریعنیموجودنبود،یمکردیانبیّتششمبعنوانأمارۀأمارههم،کهدرمرحلیناگراو

مِنَیْرٌاست.ودستبهعملنزن،فَإنَّالْوُقُوفَعِنْدَالشُّبُهَاتِخَیاطمحلّاحتینجاصورتتوقّفکن!چه،اینبودند،درا

!یازاوسؤالکنیدهخدمتإمامخودرسینکهوتوقّفاست،تاایاطاحتیجاینجا.ااتِالْهَلَکَیاالقْتِحَامِفِ

.مطلبیقتاستحقینواقعاست.ایبرایّتومرآتیّتمراتبهفتگانهبعنوانکاشفاین

حالآنقطعازهرکجاکه-یمنمودیداقطعپیهمثابتشدهاستکه:اگرمانسبتبهحکم«اصول»درینکهاکما

ندارد؛بلکهیخارجیّتبهجعلحجّیازاست؛ونیوعقلیقطع،ذاتیّتحجّیراحجّتاست؛ز-یایدبدستبیخواهدم

محالاست.یقینبهقطعویّتحجّیوإعطاآیدیمالزمسلتسلیاآنمحالاست؛وإلّادوریبرایّتاصولًاجعلحجّ

.برطبقآنعملکندیدراکهإنسانبدانقطعدارد،عقلًابایزیچ
 ۴۴8،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

مسألهاگر إنسانقطعپیادر مسائل، چیدااز نوبتبه حدودیرسدمیزیننمود، تا بتواندمکلّفرا واقعیکه به

.أوّلأماراتاستۀآنباشد،وآندروهلینمودهومِرآتبرایرهبر

 أماره و أصل و ترتّب اصول بر أمارات یمعن 1.1

کاشفیزیچیعنیأمَارَه راهیّتکه ایداشته، بدهد، نشان واقع به بواسطرا کشفناقصکه شارعآنۀلبتّه جَعلِ

بهجعلیاجچونکشفِناقصدارداحتیولآورد؛یإنسانقطعمیاگرکشفِتامّباشدکهبرایشود؛میلنقصانشتکم

یشارع،آننقصیّتحجّۀماحجّتکرد،بواسطیأماراترابراۀهمیای،خاصّۀشارعأمارینکهدارد.بعدازایّتحجّ

.ویدهدتمامنماوکاشفتامّقرارمۀأمارۀوشارعاورابمنزلیشود؛أمارهوجوددارد،جبرانمینواقعدراۀکهدرإرائ

.عملنمودانهابدیدأوّلقراردارند؛وباۀدردرجیّتإنسانحجّتاست.لذاأمارات،ازنظرحجّیآنبرا

اصولمُحرِزهباأمارهفرقاست.أصلمحرزیناصولمُحرِزهاست.وببعد،ۀفاقدأمارهبود،دررتبیاگرحُکمو

استصحابازبابیّتازواقعداشتهومُحرزِواقعاست؛مثلاستِصحاب.خواهحُجّیّتالجملهکاشفیکهفیزیچیعنی

آنراازبابظنّیگران،ود«ینقوان»مانندمرحومصاحبیّینازاصولبعضیقُدماءوینکهکماا-ازبابظنّیاأخبارباشد

ازبابظنّحجّتباشد،چونظنّکاشفازواقعاست.وأمّاأخبارهم،استصحابراازینکهأمّاا-دانستندیحجّتم

.ماحجّتکردهاستیواقع،برایّتبابمُحرِزِ
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احرازاستصحابیراإجماع(زیاشُهرتیاأمارات)مانند:خبرثقهۀأمّانهدرمرتبدانیم؛یاستصحابراحجّتمما

کهأبداًإحرازواقعنداشتهیستمَحضنیهمأصلتَعَبُّدیوازطرفیست؛أمَارهنۀاست؛ودررتبیفنسبتبهواقعضع

وجودداشت،برطبقآن؛ویبرحکمیاواقعشدهاست.لهذااگرأمارهصولأماراتوایناصولباشد؛لذابۀودررتب

.یشودابهاستصحابکهأصلمُحرزاستعملمإلّ
 ۴۴3،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

نوبتبهاصولشرعو نبود، یرسدمیّواشتغالشرعییربرائتوتخیعنییّهاگراستصحاب)أصلمُحرِز( دریعنی.

نسبتبهواقعوجودندارد،نوبتبه-الجملهیولوف-یوکشفیإحرازیچگونهوهیست،کهاستصحابهمنیجائ

ینجادرایا!یدکنیبرائتجارینجاکهدراکنمیممُتَعبّد:منشمارایگویدشارعبمامیعنی.رسدیمحضمیأصلتعبّد

.یَّر!إذَنْفَتَخَیدقائلبشوییردومحذور،تخیناینبینکهایا!کنمیمیاطشماراتعبّداًأمربهاحت

برائتعقلیّهچهارماصولعقلۀنبود،درمرحلیاگرأصلشرعو ییروتخیّعقلیاطواحتیّهستندکهعبارتنداز:

.یّعقل

ینجاباشد،ایانیبیم.اگراحتمالبدهیستازطرفشارعنیانیبیمداشتهباشیقیناستکهمایدرآنجائیعقلبرائت

.یکندعقلحکمبهبرائتمینجادرایست،نیانیکهبیمداریقین.وأمّااگرشودینمیجاریبرائتعقل

محتَملبهتریگوئیماستکهمیموردینکهایاآنوقتیم،احتمالخطربدهیم،بدهیانأمّااگراحتمالبو دفعضررِ

باینومقدّماست.درایأولیناستازجلبمنفعت؛وا حَتَّمثل:أَرْجِیمقائلبهاشتغالبشویدصورتحتماً یتَلْقَیهْ

حَتَّ»یکنإمَامَکَ!ل است،نهیّکهأصل،أصلشرعیراچهارم،زۀسوّماستنهدرمرتبۀدرمرحل«إمَامَکَقَیتَلْیأَرْجِهْ

.یّأصلعقل

.استیعقلییرهمموردتخینجاهستندایآنباهممساویناستکهطرفیموردینکهایاو

کهإمامعلیامراتبهفتگانهیناتمام تمسّکبهیانبیترواینمادرایالسّالمبرایهرا کردند،همهعبارتنداز:

:نگاهکنیفرمایندآنجاکهمیراأوّلقراردارند،واصولمُحرزهمثلاستصحاب،زۀکهدردرجیأمارات؛أعمّازأمارات

پساستصحابکند،یبهاستصحابدعوتم،وکتابوسنّتهممارایرکهموافقکتابوسنّتاستبگیآنحکم

.یشودمسألهمینهمداخلدرهم

 است یکسانآن  یروجوب توقّف در زمان حضور معصوم و غ 1.1

ی،بعدازأصلشرعۀاگردستمانازآنأماراتکوتاهشد،دررتبو
 ۴9۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.حجّتبرماتمامبشودینکهتاایم؛ودستبهکارنزنیم؛توقّفکنبایستی

که:اگراآلنماحقِّدرمسألهراندانستهوواقعینستبلکهنظربهایست،حجّتنیّتنظربهتمامیاط،توقّفواحتدر

سهوآلهوسلَّمفرمود:اموربریهاهللعلیرسولخداصلَّیرااست.زیاطمحلّاحتینجاایم؛توقّفکنیدباشناسیم،یرانم

بَگونه داخلدرهَلَکهخواهدشد.یَعْلَملَایْثُکهبهشبهاتعملکند،مِنْحَیوَشُبُهَاتٌ،وکسیِّنٌ،بَرَامٌحَیِّنٌ،اند:حَاللٌ
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بایایدبیشپیشبرایاگرمسائلیا،دنیازأفراد،درهرکجایپسهرفرد کند،ویاطاحتیدکهموردشبههاست،حتماً

.یّهاستنهموضوعیّهازشبهات،شبهاتحکممراد.ویعلمالیثإلّادرهلکهخواهدافتادمنح

زمانهاست؛زمانۀالساّلموزمانحضورندارد.بلکهشاملهمیهحکمإطالقداشته،اختصاصبهزمانإمامعلیناو

ازمردمیالسّالمبحسبظاهرزندهبودهودردسترسبعضیهکهإمامعلیوقتیعنیدرزمانحضور؛)یوحتّیبتغ

.ندارندیدسترسیشاناهمردمبۀوحضورإمامهم،همیاتبرفرضحیراباشد.(ز

هیدبالهذا درزمانحضور،حضرتإمامصادقعلیستنیبتزمانحضوروغینبیتفاوتیچتوّجهنمودکه: یه.

 ینوبااینداز،کارراعقببیعنیإمَامَکَ؛یتَلْقَیحَتَّ«6»مُنتشربودند.أَرْجِهْیادردنیعهبودند،وأفرادشینهالسّالمدرمد
______________________________

کهازبابباشدیآمدهاست،ازأرْجَهَاالمْرَإذَاأخَّرَهُعَنْوَقْتِهِم«یهالفقیحضرهمنال»یتعمربنحنظلهبنابهرواۀإمَامَکَ؛کهدرمقبولیتَلْقَیلغتأَرْجِهْحَتَّ (1)

کهمهموزباشدیهُمأخَّرَیأرْجَأاالمْرَبمعنۀازمادّیرغینتَشَبَّثَبِهِبِأَسْنَانِهِاست.وایعنیءِیْبِالشَّهَتَزَعْزَعَبوده؛ورَجَیعنیرَجْهًایَرْجِهُمجرّدآن:رَجَهَیإفعالاستوثالث

،666یۀکهدرآحاشِرِینَ،ائِنِالْمَدیوَأَرْسِلْفِأَخاهُوَأَرْجِهْالُوا:قیمقرآنکریفۀشریۀ(.وآیالکُلِّ.)انتهی:وَتَرکُالْهَمزَۀِلُغۀٌفیدگو«أقربالموارد»اللّاماست؛ودر

رَجَأاستۀازمادّیعنی:شعرآءوارداست،ازآنمادّهاست؛۴1ۀازسور91یۀکهدرآحاشِرِینَ،ائِنِالْمَدفِیابْعَثْوَأَخاهُوَأَرْجِهْالُوا:قیۀآیَضاً:أعراف؛وأ۳ۀازسور

.أخِّرْهُوَأخَاهُیعنی.یگرددبرمیاست،وبهموسیحبرخالفلغتفصباشدیآنکههاءساکنمیروضمدهآنحذفشۀکههمز

القائلونعَلِیمٍ،ارٍبِکُلِّسَحّیَأْتُوکَ-حاشِرِینَائِنِالْمَدفِیابْعَثْوَأَخاهُوَأَرْجِهْالُوا:قی،قَولهتعال۴38،ص65ج«یزانالم»یرهتفسیناالعلّامۀقدّساهللسرّهفاستادذکر

یهماوأخاهوأمْهِلْهماوالتَعجلإلیأخِّرْمُوسیأیرِ؛التَّأخِیالقِرآءَۀالدَّآئِرۀ؛وهوأمرٌمناإلرْجَآءبمعنعلیهمالمالحولَهوهمأشرافُقومه.وقوله:أَرْجِهْبسکونالهاء

.نعارضَسحرَهمابسحرمثلِهِیأوسجنٍونحوهحتّیاسۀٍبِس

.(یحالٍ.)انتهیِّأیواحدٌعلیقرآءۀالدَّآئِرۀوالمعن:أَرْجِهْبکسرالهآء،وأرْجِئْهُبالهمزۀوضمّالهآء،وهماأفصحمنالیقُرِوَ

کهدرسورۀ،دربار9۱۴،ص6جیّه،شرفۀطبعأوّل،مطبع«کشّاف»دریزمخشرو أخاه:أخِّرْهُمَاومعنی.أَخاهُوَأَرْجِهْالُوا:قیدأعرافاستگوۀأَرْجِهْ وَ أرْجِئْهُ

.بالهمزۀوأرْجِهْمنأرْجَأهُوَأرْجَاه:أرْجِئْهُی:احبسهما.وقُرِیلوتدبّرأمرَهما.وقهمایفیَکَرَأیتَرَیأصْدِرهماعنکحتّ

نینجادرایأخَّرَهذکرکردهاست،همانطورکهزمخشریاالمْرَرابهمعنیأرْجَیغۀاست،صیکهناقصواویَرْجُو:درلغت،درمادّهرَجَاأقول دانستهیزازأرجَاهُ

:یممقامسهلغتداریندراین،بود.بنابرا

.أرجَهَکهالمالفعلشهاءهَوَّزاستۀ:ازمادّأوّل

.أرْجَأکهمهموزالّالماستۀ:ازمادّدوّم

.استیأرْجَاکهناقصواوۀ:ازمادّسوّم

إذَایْتُهُ:أرْجَأتُهُوأرْجَیقالوهمالغتان.یف،:أرْجِئهُوَأرْجِهِبالهمزوالتَّخفیقُرِ:ید،گو6۴۴،ص۴شعرآءآمدهاستدرجۀأَرْجِهْکهدرسوریردرتفسزمحشری

.:احْبِسْهُیلۀِ؛وق:أخِّرهُومناظرتهلِوقتاجتماعالسَّحَرَیالمْرِاهلل.والمعنرْجَئونَ:هممُیقولونالفُسَّاقِ،ویدبوعیَقْطعونالینأخَّرْتَهُومنهالمُرْجِئَۀ؛وهمالَّذ

کهدرسوریمعنیلدرتحلیهآیندرایدا،صی،طبعپنججلد«یانمجمعالب»دریّطبرسشیخ أعرافدادهاست.ودرۀشعرآءوارداست،حوالهبهسورۀأَرْجِهْ

یُشْبِعونوخَلْفًایّوالهآء؛إلّاأنّنافعًاوالْکَسَآئِیمالجینهمزٍبیروخَلْفٌ:أَرْجِهِبکسرالهآءبغیّوالکَسَآئینۀ:قَرَأأهلُالمدید،استگو۱53،ص۴أعرافکهدرجۀسور

.والهآءیمالجینهمزٍبیرالهآءَبغیُکْسِرانأبوجعفرٍوقالونعننافع.بلیُشْبِعُکسرۀَالهآءوال

یالشُّعرآءمثلُهُ.)انتهیسکونالهآء،وقَرَأالباقونَ:أرْجِئهُبالهمزِوضمِّالهآء؛وفهمزٍویرقَرَأعاصمٌوحمزۀُ:أرْجِهْبغو

 ۴96،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

نمیعقبانداختن،مشکلإنسانبزود ( مَراکشاست،واواگربخواهدبایادرسمرقندیشخصیدشاشود؛یحلّ

مد در که خود باینهإمام کند، برایکسالیداستمالقات هم آن و برود؛ نیراه ممکن مستلزمیستهمه چه، .

!اگریکنیاطاحتیداشتغالاست.بااتیفهاآلنکارووظیعنیإمَامَکَ،یتَلْقَیاست.پسأَرْجِهْحَتَّیاریبسیهامشقّت

مالقاتکنیموفّقشد ازاوسؤالنمائیإمامرا إلّی،و و وظسؤالکن! آخرعمراحتاتیفها پسنظرِیاطتا است.

 أبداًیبت،زمانحضوروزمانغینمسألهبیناست.ودرایاطبهاحتیتروا
 ۴9۴،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت
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شدهاستیانبیفهشریترواینأماراتکهدراۀمراتبششگانیندستشازای.واآلنهمهرشخصیستنتفاوتی

.خواهدشدیوساریإمَامَکَ!براوجاریتَلْقَیکوتاهشد،خطاب:أَرْجِهْحَتَّ

رَوَیفرمود:انظُرُواإلَینکهاأمّا قَدْ مِنْکُمْ کَانَ فِیثَنَاحَدِیمَنْ نَظَرَ أَحْکَامَنَا،ایوَ عَرَفَ حَرامِنَاوَ إشارهبهینحَاللِنَاوَ

خارج اگرفرض!«یدشمانگاهکن»:انْظُروا؛فرمایدیکهدرزمانحضرتصادقبودند؛حضرتمیستنیأفرادخاصّ

اگرأصحابإمامیا!شد؟یخطابشاملآنهانمینایابودند،آینهامثلایگرینبودند،بلکهجماعتدینهاکهایمکن

ینایاالساّلمآمدند،آیهماحضرتإمامرضاعلیابنجعفریالسّالممنقرضشدند،وأصحابحضرتموسیهصادقعل

!شد؟یشاملحالآنهانم«انظُروا»

!یدکه:فقطشمانگاهکنیستنینا«انظُروا»یِإلغاءشود.معنیدبایّتبطورمسلّمخصوصینجااستکه:درایناپاسخ

شخص هر شیبلکه تمامخصوصیعهکه إلغاء با و خطابماست. مورد او مکانیزماناییّتهاست، یعت،آنطبی،و

وبعدیاتشاملزمانح«انظُروا:»فرمایندیخودشانکهمانالسّالم،درزمیهحضرتصادقعلینکهملحوظماست.پسا

.نحواستینهممطلببههمیشانبعدازاۀدرزمانأئمّین.وهمچنباشدیهممیشانازوفاتا
 ۴99،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

حضرت،یّتخصوصیزکهموردخطابحضرتهستند،ونیآنأفرادیّتحتماًخصوصیدباینجادرایبطورکلّو

وینمُکلَّفیعتطبیشودوآنطرفهممیت،والشودیطرفمینازجهتتَشَخُّصِجعفربنمحمّدبودن،إلغاءبشود.ا

.یْهمعَلَیمُوَلَّ

 یّهخارج یاینه قضا شوند، یجعل م یقیّهحق یایبر أساس قضاأحکام  1.1

مطلباو برأساسیشهأفراد.أحکامهمینهرویگیرند؛قرارمیخارجیعطبایرویشهاستکه:أحکامهمینسرّ

.یّهخارجیاینهقضایشوند؛جعلمیقیّهحقیایقضا

کهدرخارجاست،یدیزیعنیاست.یّهخارجیّۀقضیک«قآئمٌیدٌز»قآئمٌ.یدٌگفتهشود:زینکهمثلایّه؛خارجقضیّۀ

کوهأبو»مثلًا:یااست.یّهخارجیّۀقضیناست.ایامومحکومبهقیامدرخارج،متّصفبهوصفقیّنمشخّصومعیدِز

.استیّهخارجیّۀقضیکینا.«تمکّهراپوشاندهاسینسهرُبعزمیْسقُبَ

طبیرود،میعتنفسطبیحکمرویقیّه،حقیایدرقضاأمّا الْمآءبارِدٌ. ایعتمانند: نظربهخارجینآبسرداست.

قطرهیکاآلندرتمامعالمینکهآبسرداستولوایعتطبگویدیکهدرخارجهستندسردند؛میآبهائیننداردکها

یابعداًخواهدبودویاکهسابقاًبودهویبهائآبسرداست.آب،مطلقاست؛خواهآیعتنشود،بازهمطبیداآبهمپ

.یقیّهحقیّۀ:قضگویندیرامینرفتهاست.ایعتطبیحکم،روینجاکهاآلنوجوددارد.درایآبهائ

الْبَیْعُ الْبَ»حَاللٌ اللَهُ الرِّبَویْعَأَحَلَّ حَرَّمَ فِیعنی«6»«اوَ مُعَامَلَۀٌ وُجِدَتْ عَلَالْخَارِجِیکُلَّمَا صَدَقَ الْبَیْهَاوَ فَهُوَیْعِعُنْوَانُ

.مَحْکُومٌبِالْحُرْمَۀِوَعُنْوَانُالرِّبَافَهُیْهِکُلُّمَاصَدَقَعَلَیَّۀِ،الشَّرْعِبِالْحِلِّیمَحْکُومٌفِ

.رفتهاستیعتطبیحکمرویزنینجاادر

 یگرددبرمیّهشرطیایبهقضایقیّهوحقیعیّهطبیایقضایقت،حقدر
______________________________
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:البقرۀ۴ۀ،ازسور۴۳5یۀازآیقسمت .(1)

 ۴9۱،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

الْبَبنابراین اللَهُ فِینایشمعنیْعَأَحَلَّ مُعَامَلَۀٌ وُجِدَتْ إنْ عَلَیاستکه: فِیرِتَقْدِیالْخَارِجِ، فَهِیوُجُوِدِهَا یَالْخَارِجِ،

بِالْحِلِّ ینداشتهباشد؛عَلَیادرخارجوجودداشتهباشد،یعیاست.حال،خواهبیَّت.آنمعاملهمحکومبهحِلِّیَّۀِمَحْکُومَۀٌ

.یشودبراوبارمیَّتدرخارجمتحقّقبشود،حکمحلِّیعیبینکهایرتقد

یمقدّموتالیانبلکهمتوقّفبرتالزممیست،مقدّمنیخارجصدقشانمتوقّفبرصدقوتحقّقیّه،شرطقضایای

بَارِدٌ، یااست.الْمَآءُ مُحْرِقَۀٌ،وأمثالایاالْهَوَآءُحَآرٌّ بریّهشرطیّۀبهقضیقتودرحقاند،یقیّهحقیایهمهازقضاینهاالنَّارُ

.یگردندم

شمایاناگردرمی،وهرمکانی:درهرزمانیدشمانگاهکنیعنیاست.ینهمیشمَنْکَانَمِنْکُمْ...معنیانظُرُواإلَپس

یعَلَکند؛یمارامیثحدیتِورواداند،یشدکهنظردرحاللوحرامماکردهوأحکاممارامیداپیّإمامیهفقیک

.سألهمینهمراجعبهاینحَاکِمًا.ایْکُمْعَلَلْتُهُجَعَیوُجُودِهِ،إنّیرِتَقْدِ

 است یتقضاء و إفتاء و وال ةعُمَر بن حَنظلَه در سه مرحل ةمقبول 1.1

رَجُلَیکندنه؟چونعمربنحَنظلهسؤالمیااختصاصبهموردقضاءداردیترواینایاآینیمبباکنون عَنْ مِنْیْنِ:

.الْحَاکِمِیالسُّلْطَانِأَوْإلَیوَتَحَاکَمَاإلَیرَاثٍأَوْمِیْنٍدَیأَصْحَابِنَاتَنَازَعَافِ

مشکلکنند؛خواهندیومروند،یقُضاتمیاهستندکهنزدسلطانیدونفریت،رواینامورد ازطرفآنهاحلّ

آکندیسؤالم جائزنیفرمایندوحضرتمیست؟جائزنیاجائزاستیا: برویست: درایدسراغآنها یبهأدنَیزنینجا.

إنس تَأَمُّل، خصوصکندیمیداپیقینان مورد، مواردیّتکه از و بسیندارد. میارکه موردگویندیروشناستکه :

.جاستینهمیست،مُخَصِّصْن

مثال،اگرکسمِنْ فِیَاازإمامسؤالکندکه:یبابِ شَکَّ اللَهِ،رَجُلٌ رَسُولِ الثُّنَآئِیبْنَ درنمازدویمردیَّۀ،الصَّلَوۀِ

رایترواینایهرشخصینجا:باطلاست.درایفرمایندباطل؟حضرتمیانمازشدرستاست،یاکّکرد،آشیرکعت

 همشکّکند،بازهم«امْرأَۀٌ»ندارد،اگریّتیخصوص«رَجُلٌ»که:فهمدیمیندبب
 ۴95،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

یتأفرادسراۀموردسؤالازرجلشدهاست،شماچگونهبهامْرَأۀوبههمیندراینکهاوهست.باایحکمبرااین

ینکهکردهاست،نهایانلفظبینموضوعرابااینجا،.سائلدرافهمیدینمیّتیخصوصیچه«رَجُل»کهازیرا!زیدهید؟م

موضوعمنحصربرا«رَجُل»خواستهاست بهلفظیآنموضوعکلّیانآنحکمقراردهد؛بلکهبملحیرا «رَجُل»را

.آوردهاست

فصلخصومتکنند،چهکاریخواهنددونفرمین:ایکنداست.عمربنحنظلهسؤالمینطورهممطلبهمینجاادر

موردبخصوصکهخصومتین:درایدبگوخواهدیمراجعهکنند.حضرتنمیه:بهفقیفرمایندبکنند؟!حضرتمیدبا

ازسلطانجائرأخذید،أخذکنخواهیدیراکهمین،أحکامیّتا:درامورشرعفرمایدیمراجعهکنند؛بلکهمیهدارند،بهفق

.قراراستینمسألهازاید،ازماأخذکنید،ازقُضاتوحُکّامآنهاأخذنکنید،نکن
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خودرابپرسدینیودیّهشرعخواستمسائلیبنرسولاهلل،اگرشخصیاعمربنحنظلهسؤالکند:ینجااگردرالذا

داردنزدسلطانجائروحکّامآنهارفتهوازایاکند،آیدتقلیوازکس چهین:افرمایدیبپرسد؟!حضرتمیشانحقّ

درینکهمورداست!بعدازایجاوبیحَاکِمًا؟أصلًاسؤالبیْکُمْقَدْجَعَلْتُهُعَلَی!مگرنگفتم:إنِّکنی؟یاستکهمیسؤال

بهاومراجعهیکهازاموریکدرهریعنیحَاکِمًا!یْکُمْقَدْجَعَلْتُهُعَلَیموردأوّلسؤالکردوحضرتجوابفرمودند:إنِّ

قطعاًیرا.زداندیکهحکمشرانمینفریکوخواهید،بپرساوحکمریدبرویدخواهدونفرکهباهمنزاعدارکنید،یم

حکمیداندنفراستونمیکهمکهی.آنکسباشدینفر،نمیکویستحکمشانچیدانندمدونفرکهنینبیفرق

وَیثَنَاحَدِوَیبرودکه:رَیهینزدآنفقیدنزدسلطانجائروقُضاتآنهابرود،بلکهبایدنبایاورد،خودراازکجابدستب

.حَاللِنَاوَحَرامِنَاینَظَرَفِ

غُدر أوقافوسائراموریحاکماست)مانندنگهداریتِکهازشؤوناتوالیوقُصَّرواموربیَّموردحفظأموالِ

 مردمچکارکنند؟ازینجا(درایوالئ
 ۴91،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

یانکهشمابیکسینآنهاهم،نزدهمیدبایابنزدسلطانجائروقضاتوحکّامآنهابروند؟یابپرسند؟آیکسچه

!آمدهوحکمخودراأخذکنند؟یدفرمود

!یدصفاتبروینواجِدایه:منکهازأوّلگفتمنزدفقیفرمایدمحضرت

ویکندمیّتإلغاءخصوصیتروایلأوّل،ذۀدرهمانوهلکنیم،ینگاهمیترواینایلبهصدروذیماوقتیعنی

حضرتمیگویدم اموریدبفرمایخواهدکه: در ش: فقهاء به کنیعهخود، ایدمراجعه از أعمّ بینکه. ینفصلخصومتِ

فتاءإفتاءواستیّۀوقضیّمسائلبَدوینکهایاباشد،ینطرف وِالئینکهایاباشد، پسایّدرامورِ درسهیترواینباشد.

یترواینسهمرحلهاستشهادبهاوداللتوظهوردارد.وبزرگانازعلماءدرهریّت:قضاء،حکومتوإفتاءحجّۀمرحل

.یستشبهههمنیاند،وجاکرده

رسائل»دریخکهمرحومشیإشکاالتو نَبَأ»یۀاستکهدرآیمانندآنإشکاالتکند،یم« ج«: بِنَبَإٍفاسِقٌاءَکُمْإِنْ

برداللتتیإشکاالینکه:باایفرمایدبداللتآنکردهوم«6»نادِمِینَفَعَلْتُمْامعَلیفَتُصْبِحُواالَۀٍقَوْماًبِجَهیبُواأَنْتُصِفَتَبَیَّنُوا

لَارَیمترتّباستولیهآ وَ هَذِهِاآلیفِیْبَمعذلک:لَاإشْکالَ عَلَیَۀَأنَّ التَّبَیَّۀِحُجِّیتَدُلُّ خَبَرِیفِیُّنِخَبَرِالْعادِلِوَوُجوبِ

.الْفاسِقِ

 «.ازخبرفاسقداردیّنخبرعادلووجوبتبیّتداللتبرحجّیهآیناینکهادریستنیإشکالوشکّهیچ»

خبریّتبرحجّیل:دلیدازهرکسبپرسیکهخبرواحداست؛بطوریّتحجّۀأدلّینومعروفترینازمشهورتریهآیناو

.«نبأ»یۀ:آگویدی!فوراًمیست؟چیمعادلدرقرآنکر

تماماحتماالتیمکردیانبینجاهمکهدرایتیروااین کهمرحومیوإشکاالتشود،یکهدرأطرافاودادهمیبا

 درمراتبثالثه)قضاءویهقولفقیّتوروشنبرحجّیحهصرۀخبرکرده،معذلکازادلّینبها«رسائل»دریخش
______________________________

:الحُجُرات۱3ۀ،ازسور1یۀآیلذ (1)

 ۴9۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهقفوالیت
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یترواینباایم،فقهاءهستیّۀحکومتشرعیانحکمحاکموبیانکهمادرصددبینک(است.وایوفتوحکومت

.کنیمیمیمعنیناستداللبرا

.بهبحثازسندوداللتآنپردازیمیمینکوایث؛ازجهتفقهالحداین

 سند مقبوله، معتبر است 1.16

یانهمآنرامُرسَلًاب«یهالفقیَحضُرهُمنال»ویم،کردیانبیطوسیخوشینیراازکُلَیترواینازجهتسند:سنداأمّا

.یمآنبحثکنیرویداستکهبا«یکاف»آن،سندۀفرمودهاست،وعمد

یْرُاشْتَهَرَتْبِالْمَقْبُولَۀِغَیمَعَانْجِبارِهَابِمَامَرَّحَتَّیَۀِهَذِهِالرِّوایفُتَضْع:وَیَۀِبَعْدَنَقْلِهِشَطْرًامِنْهَذِهِالرِّوا«الْمُسْتَنَدِ»یفِقَالَ

وابْنُیْخُالشَّفَلَوْثَبَتَمَاذَکَرَهُیُّ،وَوَثَّقَهُالنَّجَاشِیْنِبنِالْحُصَاوُدِدَیشَأْنِهِسِوَیفِیُتَوَقَّفُسَنَدِهامَنْیفِیْسَإذْلَیْضًا،أیِّدٍجَ

وَقْفِهِ،فَالرِّوا مِنْ لَاضَعیَۀُعُقْدَۀٍ حُکِیفَۀٌ،مُوَثَّقَۀٌ قَدْ حَنْظَلَۀَ بْنُ عُمَرُ تَوْثِیَوَ فِیقُهُعَنْهُ أنَّ قَبْلَهُی.هَذا،مَعَ بْنُماالسَّنَدِ صَفْوانُ

«6»عَنْهُیَصِحُّمَایحِحِتَصْیوَهُوَمِمَّنْنُقِلَإجْماعُالْعِصابَۀِعَلَیَحْیَی؛

اللَه،دریأنصاریخاستادشیّ،أحمدنراقیعبارتخالأعظمماحاجمولینعاین است.وبا«یعۀمُستندالشّ»رَحِمَهُ

اینهم أداکردهاست. آنرا بیترواینازایمقدارکمینکهبعدازایشانچندجملهمطلبراتمامنمودهوحقّ یانرا

کهآنرامقبولهیضعفآنمُنجَبراستبهشهرت،تابهسرحدّینکهباایت،رواینشمردنایفضع:»یفرمایدمکند،یم

کهإنساندریستنکسیینبجزداوُدبنحُصَیتروایندرسندایرا.زیستنیحاست،وصحیِّدجیرغیزنینانامند،یم

وابنی،طوسیخراکهشنچهنمودهاست.پساگرآیقتوثیجاشراهمنینشأناوتوقّفداشتهباشد؛وداوُدبنحص

 شمردهیفموثّقهبودهوضعیتاست،ثابتشود،معذَلکروایاندکه:اوواقفعُقدهگفته
______________________________

یج،کتابالقضآءوالشّهادات،المسألۀالثّالثۀ،ص،طبعسنگ«یعۀمستندالشّ» (1)

 ۴98،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.اندکردهیقتوثیشود.وعُمَربنحَنظلَهراهمبعضنمی

 است و او از أصحاب إجماع است یَحیَیعُمَر بن حَنظلَه، صَفْوان بن  ةدر مقبول 1.11

ین،بنحصقبلازعمربنحَنظلَهوداوُدیت،روایندرسنداینکهمطلبهستوآنایکیم،کهبگذرینهااۀهماز

یَصِحُّمَایحِتَصْحِیازأصحابإجماعاست؛وَهُوَمِمَّنْنُقِلَإجْماعُالْعِصابَۀِعَلَیحییوصفوانبنهست؛یَحیَیصَفوانبن

ۀراباسلسلیتاگرمارواینکه(برایعهکهإجماعکردندعِصابه)جماعتبزرگانوعلماءازشستایازکسانیعنیعَنْهُ؛

 «.استیحهصحیگرازآنپسدیم،چندنفررساندینبهایحسندصح

:یفرمایدمیانمجموعاًهجدهنفرندکهمرحومبَحرالعلومدرأشعارخودبینهااو

 یُعْلَمَعَنْجَمَاعَۀٍفَلْیَصِحُّمَایحِتَصْحِیأجْمَعَالْکُلُّعَلَقَدْ

 عَۀٌوَخَمْسَۀٌوَتِسْعَۀٌهُمْاولُوانَجَابَۀٍوَرِفْعَۀٍأرْبَوَ

 مِنَاالمْجَادِأرْبَعَۀٌمِنْهُمْمِنَاالوتَادِیاالولَفَالسِّتَّۀُ
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 یفَتَیَا«9»یْثٌوَلَ«۴»ثُمَّمُحَمَّدٌیقَدْأتَ«6»یْدٌثُمَّبُرَزُرَارَۀُ

 وفٌمَعْرُیْنَنَامَابَیبَعْدَهُمَعْرُوفٌوَهُوَالَّذِیْلٌفُضَثُمَّ

ایَساراستبنیْلفُضَیلمرادازفضو خَرَّبُوذاست. ششنفردرینکهازبزرگاناست؛ومعروفهممَعْروفبْنِ

سوّمۀدستینسوّم.وصَفْوَاندرهمۀوسپسششنفردرجکند،یمیاندوّمرابۀأوّلهستند.بعدششنفرِدرجۀدرج

 است

 الرِّضْوَانُیْهِمَاعَلَیُونُسُهُمُصَفْوَانُوَیوَالسِّتَّۀُاالخْرَ .

الرَّحمَان،کهازإمامصادقعلیُونُسیعنییونس، ءَاخُذُیُونُسُالسّالمسؤالنمودند:یهبنعَبْدُ ثِقَۀٌ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنُ

.!قَالَ:نَعَمینِی؟عَنْهُمَعَالِمَدِ
______________________________

.استیهمُعاویدبنبُرَید،بُرَ (1)

.محمّد،مُحمَدبنمُسلماست (2)

.استیرمعروفبهأبوبَصِیّمُرادیبنبَخَتَریثُلَیث،لَ (3)

 ۴93،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

 ابْنُمُحْبُوبٍکَذَامُحَمَّدٌکَذَاکَعَبْدُاللَهِثُمَّأَحْمَدُثُمَّ

ومرادازعبداهلل،یرعُمَیمُحمّدبنأَبینجا،است.ومنظورازمحمّددرامقصودازابنمحبوب،حَسَنبنمَحْبُوبو

یاربسیراأشعاربحرالعلومحفظشود؛زین.سزاواراستااستیّنَصْربَزَنطِیوازأحمدهم،أحمَدبنأبیْر،عَبْدُاللَهبنبُکَ

.پربرکتاستیلیخودبحرالعلومهمخینکهکماااست.یأشعارپربرکت

یحهسندصحۀراماباسلسلیتروایوقتیعنیازأصحابإجماعاست؛یحیی،استکهصَفوَانبنینشاهددراحال

!استینهمیش.أصحابإجماعمعنیمقبولکنیدهرکهباشدبایشانپسازایم،بهاورساند

بنحُصَیترواینایبعضینکهاأمّا داوُد بسببوجود سلسلینرا انمودهیفسندآنتضعۀدر )مرحومیشاناند،

کهازداوُدیکردهاست.وعالوهإشکاالتیقاوراتوثیأوّلًا:نجاشیرامورداست،زیآنهابیف:تضعفرمایدی(مینراق

دروغگوئگرفتهینبنحص ابلکهگفتهیست،نعلوفسقوضعفوجیاند، یوواقفاند: بعدازحضرتیعنیاست؛

.گویندیمیراواقفیکسینبنجعفرتوقّفنمودهوقائلبهإمامتإمامرضانشدهاست؛چنیموس

.یشودقبولمیتشاناندورواثقهینهامذاهبدرمذهبخودشانصادقوراستگوباشند،ایّۀبقیروانوپیّهواقفاگر

میّهواقفیاترواما قبول مینهااۀهمیّه،ناووسیّه،فَطَحیلیّه،إسماعیدیّه،زیاترواکنیم،یرا قبول درکنیم،یرا

.درمذهبخودشانثقهباشندیکهصورت

 یرابن بُکَ ةاست، همچون موثّق یحهموثّقه همانند صح یتروا 1.11

رُواتعامّهتاۀ!اگرسلسلباشدیواقفیکهایإمامیاتچهرسدبهرواپذیریم؛یعامّهرااگرثقهباشندمیاترواما

درنزدیتروایّت.چونحجّشماریمیمیحهصحیترواۀودررتبپذیریم،یآنهارامیتِرسولخدا،همهثِقَهباشندروا

 یفرقیحهوصحهموثّقیترواینمابرأساسوثوقاست؛وب
 ۴۱۳،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت
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یزآنهارانیمموثّقههموثوقداریات.وچونبهروایمبهآنهاوثوقداریرازپذیریم،یرامیحهصحیات.روانیست

.پذیریمیم

 همدرستشد-هماتّفاقاًازأصحابإجماعاستیرابنبُکَینکههم-یرابنبُکَۀموثّقه،مثلموثقّیاتِرواپس

ینعملکرد!وبههمیدوباکنندیعملمیاتشکههمهبهرواراستیْکَذَاکَعَبْدُاللَه،منظورهمانعَبْدُاهللبنبُکَ .

بنابه«یکاف»خبراوقابلعملاست.درکتابیم؟اوعملنکنیتهمکهموثّقاست،چرابهرواینداوُدبنحصیلدل

یتیروا«یعۀوسآئلالشِّ»یتروا حرامگوشتدرحالنمازنقلیوانحرمتلُبْسأجزاءحۀدرباریْرعبداهللبنبُکَازرا

لباسیدنازپوشیکندالسّالمسؤالمیهاززُرارهکهاوازحضرتصادقعلکندیمیتروایرکه:عبداهللبنبُککندیم

.:کُلُّذَلِکَحَرَامٌیفرمایندآن.حضرتموبَوْلمأکول،وازرَوْثیرغیواناز:وَبَروشَعْروجِلدِح

همیگردیتاست.البتّهچندروایرکهمشهوربهموثَّقۀابنبُکَیمموردِبخصوصدارینتکهدرااسیتیتنهاروااین

بعضیمدار بعضیکه و مرسله آنها بعضمرفوعهیاز و صحیاند ااند؛یحههم مانند ویانبیترواینأمّا ندارند؛

مفصّلذکرنکردهیّاتخصوص وهمرا حرمتلباسازۀدرباریّتومَناطحُجَّکنند؛یمُوَثَّقَهعملمینعلماءبهاۀاند.

.یستنیفکهمُوَثَّقۀباشدضعیتیموثّقهاست.پسرواینکهباا«6»مُوَثَّقهاستینمأکول،مثل:جِلْدووَبَرهمیرأجزاءغ

باشد!بعدازی.خوبواقفاستیکهواقفکندیمینإشکالبهاکند،یإشکالمینداوُدبنحصۀکهدرباریکسآن

شبههیجایچوهشودیقبولمیتشموّثقروایموثّقاستوواقفیِکردهاستپساوواقفیقاوراتوثینجاشینکها

 یستاونۀدربار

 مُحَمَّدٍوَءَالِمُحَمَّدیاللَهُمَّصَلِّعَلَ .
______________________________

یعنابنأبیهعنأبیمبنإبراهیّعنعلیعقوبآوردهاست:محمّدبن6یث،حد۴بابی،،أبوابالمُصل۴16ِّ،ص6بهادر،جیرطبعأم«یعۀوسآئلالشّ»در (1)

اللَهُیمِنَالْوَبَر.فَأَخْرَجَکِتَابًازَعَمَأَنَّهُإمآْلءُرَسُولِاللَهِصَلَّیْرِهِنْجَابِ*وَغَوَالفَنَکِ*وَالسِّالثَّعَالِبِیالسَّالمُعَنِالصَّلَوۀِفِیهِقال:سأَلَزُرَارَۀُأَبَاعَبْدِاللَهِعَلیرعنابنبُکَیرعُمَ

فَاسِدٌ***لَاتُقْبَلُتِلْکَالصَّلَوۀُحَتَّءٍیْثِهِوَکُلِّشَوَبَوْلِهِوَرَوْهِوَبَرِهِوَشَعْرِهِوَجِلْدِیحَرَامٍأَکْلُهُ،فَالصَّلَوۀُفِءٍیْوَبَرِکُلِّشَیوَءَالِهِ:إنَّالصَّلَوَۀفِیهِعَلَ یْرِهِغَیفِیُصَلِّیَیمِنْهُ

!زُرَارَۀُیَاکوَءَالِهِ:فَاحْفَظْذَلِیهِاللَهُعَلَیزُرَارَۀُ!هَذَاعَنْرَسُولِاللَهِصَلَّیَامِمَّاأَحَلَّاللَهُأَکْلَه.ثُمَّقَالَ:

فَالصَّلَوۀُفِیُؤکَلُکَانَمِمَّافَإنْ نُهِیْرَقَدذَکَّاهُالذِّبْحُ؛وَإنْکَانَغَیٌّمِنْهُجَآئِزٌإِذَاعَلِمْتَأَنَّهُذَکِءٍیْوَبَرِهِوَبَوْلِهِوَشَعْرِهِوَرَوْثِهِوَأَلْبَانِهِوَکُلِّشَیلَحْمُهُ یتَذَلِکَمِمَّاقَدْ

.یُذَکِّهِمِنْهُفَاسِدٌذَکَّاهُالذِّبْحُأَوْلَمْءٍیْکُلِّشَیأَکْلُهُفَالصَّلَوَۀُفِیْکَوَحَرُمَعَلَلِهِعَنْأَکْ

یاهمإطالقویدروَبَروبعضیلحمهاستوبعضیؤکلدرخصوصجلدماالیمرفوعهوبعضیمرسلهوبعضیبابآمدهاستکهبعضیندرایگریدروایات

.نکردهاستیانتماممحرّماترابیکایکیلموثّقهبطورتفصینمانندایکنمداردولعمو

*باشندیمانندموثّقهنمیچکداماستوهیگردیتهفتروامجموعاً

**.وبطُولذَنَبِهیْهِبِکِبَرِاذُنَیَتَمیّزُالقِوَام،یقالجُثّۀ،ناعِمالوَبَر،رَشیراستازثعالب؛صَغیفَنَک:نوع .

***.الشَّعْریفۀکثیلَۀ؛لَبونَۀ،قاضِمَۀ؛لهاأذْنابٌطویَواناتٍ:جنسٌمنحَسِنجاب

.باشدیفَاسِدَۀٌم«یواف»ۀمِنْهُفَاسِدٌ،نسخءٍیْکُلِّشَیمِنْهُجَآئِزٌ،جَآئِزَۀٌ؛ودر:فِءٍیْمِنْهُفَاسِدَۀٌآمده؛ودر:وَکُلِّشَءٍیْ،وَکُلِّش۱۳6َ،ص۳ج«یواف»در

۴۱5،ص:6درحکومتاسالم،جیهفقوالیت
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 اطاًأَهْدِکَ صِر یفَاتَّبِعْنِ یَأْتِکَ لَمْ امِنَ الْعِلْمِ م اءَنِیقَدْ ج یأَبَتِ إِنِّ یا: »یه: داللت آدهمدرس  11

 بر لزوم رجوع به أعلم در قضاء، و إفتاء، و حکومت «سَوِیًّا

 اشاره 16.1
 659،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

«6.»سَوِیًّااطاًأَهْدِکَصِریفَاتَّبِعْنِیَأْتِکَلَمْامِنَالْعِلْمِماءَنِیقَدْجیأَبَتِإِنِّیا

بنما؛تاتویرویازمنپیناست.بنابرایدهکهآنعلمبهتونرسیدهرسیازجانبخدابهمنعلمیکهپدر!بدرستای»

 «!کنمییرابهراهراستواستوارراهنما

السّالمبهیهعلیمگفتارواحتجاجحضرتإبراهیه،صورتاستکه:مُفادآینبدیفهشریۀآیناستداللدراتقریب

بت که آزر، خداسرپرستخود نسبتبه ممشیتعالیپرستو است، ایباشدرکبوده چوندر و وجوبیهآین.

که:الزمشودیاستفادهمیهازآیناست،بنابرامودهونبودنآنعلمدرآزرنیم،متابعترامنوطبهعلمحضرتإبراه

بگذاردویارخوددرامور،إرادهواختیارإرادهواختیبهجایعنیکند؛یرویازعالمپیاستهرجاهل آنراعالمرا

.خودکندیّاتهاومنوخواستهیگزینمقدّمبدارد،وجا

إنسانیبرایمکهدرصراطمستقاییّهشده،وازمواهبإلهیابصورت،آنجاهلدرأثرمتابعتازعالمکامینادر

.گرددیقراردارد،مُتمتّعم
______________________________

یم:مر63ۀ،ازسور۱9یۀآ (1)

 65۱،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

یّهدرمباحثاصولینکهنهتنهاإشعاربهعلّتحکمداردکماایهآیعنیشدهاست؛یانبیزحکمنیلتعلیه،آینادر

که«عادلراإکرامکن.یدز»الْعادِلیْدًا:أکْرِمْزَیدبگویمولینکهمثلایَّۀ؛الْوَصْفِمُشْعِرٌبِالْعِلِّیالْحُکْمِعَلَیقُاند:تَعْلگفته

راإشعارینإکراماستوایوصفعدلبرایّتبرعنوانوصفعدالت،مشعربهعلّیدوجوبإکرامزیقنجا،تعلیدرا

داللتدرحق-گویندیم التَشْرَبِیانوبیصتنصیقت،بلکهکالمدرداللتاست. مثل: مالکومناطحکماست؛

لِانَّ مُسْکِرالْخَمْرَ که:حرمتِفهمیمیکرده،میّتعلّۀاستفادینجاماازایراز«است.مُسکرینکهبهعلّتایاشامخمررام»هُ

.إسکارآناستۀشربخمربواسط

ازمنپفرمایدیبهآزرمیماست،حضرتإبراهینطورهمهمینجاادر مستویروی: بهراه تورا وصراطیکنتا

استبرحکمقبلیعتفریفَاتَّبِعْنِ«فاءِ»!پسیمنعلمدارموتوندارینکهکنم.چرا؟بهعلّتایراهنمائواستواریممستق

.نمایدیمیّتإفادۀعلّیع،تفرینند.واکیآزرم«6(»یشکهبهپدرش)عمویوأمر

یحنمودنتصریرویگفتار،بهعلّتوسببپیندرا-طبققولبزرگانازأهلعلم-کهآوریمیبدستمینجاازاو

الزماستین.بنابرایکه:منعلمدارموتوندارینستوبرهاناستوآنایلتوأمبادلیمشدهاست.أمرحضرتإبراه

کهدروجودتنهفتهاسترهنمونیوبروزاستعداداتیّت،إنسانلتاتورابهراهسعادتوکمایکنیرویکهازمنپ

.مگرد
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متّکیناو غریأمر، عقلی،فطریزۀبر حکم حکمشرعیِو البتّه و است؛ عالم به أمریرجوعجاهل همان که

 خودآزریبهعمویمحضرتإبراه
______________________________

صی،علومومعارفإسالم،بخشأبحاثقرآنۀازدوریّ،ائعلّامۀطباطبیادنامۀ«مهرتابان»بودهاستنهپدراو،دریمحضرتإبراهیآزرعموینکهراجعبها (1)

.ذکرشدهاستیازطبعچهارم(مطالب683ازطبعأوّل)وص66۳

 655،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.شودیبرآنمترتّبماست،

 حکم رجوع جاهل به عالم در سه مرحله فطرت، عقل، و شرع است 16.1

یداراید،أدلّۀلزومتقلیانوبید،مادربحثاجتهادوتقلیعنیلزومرجوعجاهلبهعالمسهمرحلهوجوددارد.در

:یمسهحکممختلفهستیسهمرحلۀمتفاوتدرسهمنزلگوناگون،ودارا

ینکند.ودرابهعالمرجوعیدبای:هرجاهلگویدیکه:فطرتإنسانمینست.وآنایوفطری:حکموجدانأوّل

مسألهنهفتهینایبلکهدرفطرتووجدانهرکسیست؛نیحکمعقلیای،وحکمشرعیبهمسألۀشرعیاجیمرحلهاحت

آبأمریدناورابهآشامیکسینکهتشنهبشود،بدوناکهیهرکسینکهجاهلبهعالمرجوعکند؛مثلایداستکه:با

بینکهایاکند، حَکَمقراردادهوازاواستعالمکند، آدمتشنهدربنوشدیآبمیاراختیعقلخودرا چونبهیابان.

.افکندیبرسد،خودرابرآنمیآبۀچشم

رجوعبهحکمعقلندارد؛بلکهیای،بهسوالازکسیازنکند،یوگرگوپلنگفرارمیرإنسانکهازشهمچنین،

.گویندیمیراحکمفطریناستکهبافطرتإنسانسرشتهشدهاست،وایجدانوویحُکمأوّلین،ا

کهازیوانیحیکازیوانات،ازحیاریکه:بسبینیمیهمموجوداست؛مثلًامیواناتازحیاریدربسی،فطرحکم

کهازهمهبزرگتراستوشاخداردواورایگوسفند،آنگوسفندۀگلّیان.مثلًادرمکنندیمیدآنهاباالتراستتقل

.گویندیواوراکَبْشمکنندیهبدنبالاوحرکتمیّوبقرودیجلوراهمیشههمگویند،یقوچگلّهم

یکهلشکربهاوقائماست،وحکمقوچجنگگویندیمیوارداست،بهآنپهلوانیاتهمکهدرروا«یبهکتکبش»

.درادربرابردشمندار

آنهاباۀکههمیدرحالکنند،یکبوترانبرفرازآسمانپروازمیاازسارهایاازأوقاتدستهیکهبعضایدیدهدشاید

 آنهاجهتۀهمیچد،بپیگریکهجلودارآنهابهجهتدیأمّاهنگامکنند؛یسمتحرکتمیکدریگرهمد
 651،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

یمعنین،واکنند؛یمیّتتبعیشتازدرحرکتشانهمهازآنپیعنی.نمایندیدادهبدانسمتحرکتمییرراتغپرواز

.استیدتقل

ینکهبزهمینآنعبوربدهند،ایراازرویقراردادهوبعدبزینزمیمتریکرابفاصلۀمثلًای:اگرچوبیندگومی

بزینطوروهمپرد؛یآنچوبمیوازروبیندیآنراحائلومانعمیرازکند؛یبهآنچوببرسدجستنمخواهدیم

کهرسدیمیتابهجائگذرندیآنچوبمیوازروکنند؛یجستنمویدهپریقطریندوّموسوّموچهارم،همهبههم

یگردینکهبااکنند؛یباالجستنمازآنمحلّعبورکنندبهخواهندیکهمیبُزهائیّۀاگرآنچوبرابردارند،بازهمبق
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یحکمفطریکینواارد،هموجوددیواناتدرحیدآناست.پستقلیقتوحقیدتقلینعین.وایستنیندربیچوب

.است

ینکهکه:عقلاوحاکماستبرابیندیکهبهعقلخودرجوعکند،بوضوحمیشخصیعنیاست؛ی:حکمعقلدوّم

جلبمنفعتودفعضرر،یبرایوهرکسکند؛یخطرمیجادکهنسبتبهآنهاجهلداردواردنشودکهإیدرمسائل

عالمکهیعنیإنسانخودعلمندارد،باعلممنفصلشاگرکند.ویمبهعلممراجعهکرده،وجهلخودراباعلمترمیدبا

.دینمایمنقاطضعفخودراترمیدعلممتّصلاوستبایگزینجا

همانگونهکهوجدانوعقل،حکمبهوجوبرجوعیعنی.ینهاستاست؛وآندرمرحلۀبعدازای:حکمشرعسوّم

:یفۀشریۀبهعالمرجوعکند.آیدکهجاهلاستبایکه:إنساندرمسائلگویدیشرعهممنمایند،یجاهلبهعالمم

اند،همهبعدازدونقلشدهیدکهدرباباجتهادوتقلاییّه،وسائرأدلّۀشرع«6*»ونَمُتَعْلَفَسْئَلُواأَهْلَالذِّکْرِإِنْکُنْتُمْال

.استیوعقلیمرحلۀحکمفطر

 ویباشد،چهامورقضائیامور)چهاموروالئۀبهعالمدرهمیعامرجوع
______________________________

یآء:االنب۴6ۀ،ازسور۳یۀآیل:النّحل؛وذ61ۀ،ازسور۱9یۀآیلذ (1)

 65۳،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.استیگذشتهازأحکامشرعینهااستوازایوبلکهفطری(ازأحکاممستقلّۀعقلیامورإفتائچه

إِنِّیا:یۀآیّتازکلّحال جیأَبَتِ ماءَنِیقَدْ الْعِلْمِ صِرأَهْیفَاتَّبِعْنِیَأْتِکَلَمْامِنَ بهعنوانینجاکهدراسَوِیًّا،اطاًدِکَ

:دواستفادهنمودتوانیمیم،ااستداللآورده

ودررفعمنازعاتوخصومات؛ودراموریّه؛فرعیّۀدرمسائلشرعیدبهعالم،ولزومتقلی:وجوبرجوععامأوّل

اجتماعناییّهوالئ ولیازکهدرآنامور، )یّبه ویفتوۀدرمراحلسهگانیعنیوزمامداروسرپرستدارد وقضاء

.(حکومت

یتودرمسائلوالیّه،درکتباصولیدتابهحالدرباباجتهادوتقلیربهأعلم.)گرچهحقی:لزومرجوععامدوّم

.(باشنداستداللکردهیهآینامکهبهاازبزرگانبرخوردنکردهیبهأحدیّه،درکتبفقهیهفق

ینالسّالمهمباهمیهعلیموحضرتإبراهداند؛یوعالممداند،ینمیبهعالمبهعلّتآنستکه:عامیرجوععامأمّا

.یازمنمتابعتکنیدکهباکندیمناطومالک،سرپرستخودآزرراإلزامم

(درآنموجودداندیوعالممداندیمناطومالک)جاهلنمینجهتاستکههمینبهأعلمبدیأمّارجوععامو

است،واطّالععالمیشترمسائلبۀکهاطاّلعوتبحّرووسعتعلموقدرتاستنباطأعلمدرهمیمعنینبهاباشد؛یم

.استتریفاوکمتروضعینسبتبهأعلموقدرتعلم

نمودهاستکهیداپیوآنهاراشکافتهودسترسیافتهوجودداردکهأعلمبدانهاراهیمسائل،جهاتیدرتمامبنابراین

رجوعبهعالمنمودهوبهأعلممراجعهیاست.واگرعامیافتهنکردهوبهآندقائقراهنیداپیعالمبدانجهاتدسترس

واصّوخیامزایندرخصوصاید،رعالمنمودهاست.واگربهأعلمرجوعنمایجهاتودقائقرجوعبهغیننکند،درا

 ازعالمکههمانأعلمیزن
 658،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت
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کهخودبدانهاجاهلاست،بهعالممراجعهکردهاست،یّاتیدرتمامجهاتوخصوصیجهنمودهوبالنّتیرویپاست

.یداندکهفقطشخصأعلمآنهارامیّاتیوچهآنخصوصیدانند،کهعالموأعلمهردومیّاتیچهآنخصوص

یرویپیست،کهآزربدانهاآشنانیاییومزایّاتالسّالمبهطورمطلق،درتمامجهاتوخصوصیهعلیمإبراهحضرت

.اوراازخودکهداناوعالماستالزمشمردهاست

لزومرجوعبهأعلمامّتازیبرا،یکمویدرسس«یإمامشناس»درجلدسوّمازیرکهحقیبودمحصّلاستداللاین

.مبارکهاستفادهکردمیۀآینا

 یه)قدّه( بر استفاده رجوع به أعلم از آ یّاهلل علّامه طباطبائ یةحضرت استاد آ یرادإ 16.1

ازدورو االکرمسیاتدرزمانح«یإمامشناس»ۀچونچهارجلدأوّل والمجتهدیّداستادنا یاهللفیۀآینالفقهآءِ

مطالعهیشانکردمتاایمتقدیشانراخدمتاینهاآمادهبود،منایفقَدَّسَاهللُسِرَّهُالشَّریحضرتعلّامهطباطبائینالعالم

.کنند

مرقومفرمودندکهخطّمبارکشاناییقهکهخدمتشاندادهشد،تعلیآندفاتریۀمسألهدرحاشینفقطدرهمایشان

راهمیقهآنتعلینعی،تصرّفوإظهارنظریکتاب،بدونأدنیندرموقعطبعاریاآلندرکنارآنصفحههست؛وحق

.آوردمیدرپاورق

واقعاست،نهمایمجتهدمطلقومجتهدمتجزّینمابید،تردیان،فرضوبینطبقا»فرمودند:یقهدرآنتعلایشان

وگرنهبهخودمجتهدعالمیشأحکامبراۀدرعامّیکهحجّتشرعیأعلموعالمینب قائماستوواجبالعمل؛

.عقالءمخالفاستیقطعاءِأمربابنینواجببودکهبهمجتهدأعلمرجوعکند،وا

درینوهمچنکنند؛یخودأطبّاء،درمعالجهمنحصراًبهأعلمأطبّاءِشهررجوعنمیوحتّیمارانبیشهریچدرهمثلًا

 استنهیّت.واگررجوعهمکنندبهعنوانأرجحکنندیاستادرجوعنمینها،تنهابهباالترسائرصناعاتوحرفه
 653،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

«6»«یّتوجاهلیّتأعلمیایّتوعالمیّتهم،علموجهلمناطگرفتهشده،نهأعلمیمهکریۀولزوم.درآتعیّن

ماحضرتیازاستادگرامیقهتعلینا»منعکسنمودم؛مرقومداشتم:ینهرابعیشانایقۀتعلینکهبندهبعدازاینجاادر

.«استیمُدَّظِلّهالعالیّاهللعلّامۀطباطبائیۀآ

بهعالمرایبرلزومرجوععامیفهشریۀآیندرایراستداللحقیشانکه:اشودیاستفادهمیشانایشمجموعفرمااز

نپذیلزومرجوععامیولاند،یرفتهپذ أعلمرا ماندیرفتهبه بالجمله و ایندبفرماخواهندی. از مراجعیهآینکه: ۀلزوم

نم استفاده أعلم به آیشود؛شخصجاهل از میهبلکه باشودیاستفاده مجتهدیدکه نه شود مجتهدمطلقمراجعه به

 شودینمیدهفهمیهبهأعلممراجعهبکندوبهمجتهدعالممراجعهنکند،ازآینکه.أمّاایمتجزّ

ازمسائلصاحبِیاست؛ودربعضیفتویازمسائلاجتهادکردهودارایاستکهدربعضیکسیمجتهدمتجزّ .

هاورجوعکند؛درموردآنمسائلبتواندینمیاست،پسجاهلبودهوشخصعامینوچونچنیست؛نینظروفتو

.یستنعالمجاهلبهۀکار،رجوعجاهلبهجاهلبوده،ومراجعینکهایراز
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بودهویاوصاحبفتویاکهدرهرمسألهیرابهاومراجعهکند؛زتواندیمینسبتبهمجتهدمطلق،شخصعامأمّا

همانطورکهأعلمیرازشود؛یاستفادهنمیهزآوأمّارجوعجاهلبهأعلماشود؛یاستفادهمیهازآیمعنینعالماست.ا

عالمنیمسائلآگاهۀبههم میهآیپسازکجاست؛اینچنیزدارد، شخصجاهلباشودیاستفاده أعلمیدکه: به

!بهعالمرجوعکند؟تواندیمراجعهکندونم

.کنندیاستکهبهأعلممراجعهنمینچنیزعقالءنیرۀعالوه،سو
______________________________

6۳،ص9ج«یإمامشناس» (1)

 61۳،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

وتنهاکنندیآنهامراجعهمۀبههمیماراناستکهبینچنیرهأطبّاءِمختلفهستند،سیکهدارایمارستانهائیدربمثلًا

.نمایندیوسائرجهاتاستمراجعهنمیوجرّاحیدرفنونمختلفپزشکیشترتخصّصبیأعلمشهرکهدارایببهطب

اگربخواهدیا.رودیبسازد،بهسراغمعمارأعلمنمیابخواهدخانهیکسردرسائرصناعاتوحِرَف.مثلًااگینطوروهم

ۀمردمبههمۀهمبینیمیلذاموکند؛یاستمراجعهنمیشترحرفهمهارتشبینکهازهمهدرایّاطیبدوزد،بهخیلباس

رجوعجاهلبهعالماست.یّۀعقالئیرۀبجهتهمانسین،.وایستهابستهنیّاطودکّانسائرخکنندیهامراجعهمیّاطخ

.استیارأصناف،تفاوتبسینأفراداینازنظرمهارت،بینکهباا

لَمْامِنَالْعِلْمِماءَنِیقَدْجیعلموجهلاست.إِنِّیناست،تفاوتبیفهشریۀآینگذشته،آنچهکهدراینهااۀازهمو

.یستنیّتوجاهلیّتأعلمیایّت،وعالمیّتأعلمینتفاوتبیاندرمقامبیهوآی؛منعالمموتوجاهلیعنییَأْتِکَ،

بودینکندوسائرعلماءراکناربگذارد.اجاهلفقطبهأعلممراجعهیدکه:باشودینمستفادهایفهشریۀازآینبنابرا

.یشانوإشکالایشمحصَّلفرما

 عالم یبرا یاست حتّ یّهعقالئ یرهو امور مهمّه، س یرهرجوع به أعلم در مسائل خط 16.1

استیرهرجوعبهعالمخالفسیره،بهأعلمدرامورخطیباإمکاناتدسترس 9

یست،جاهلبهعالممراجعهکندورجوعبهأعلمثابتنیدباینکهقائماستبرایّهعقالئیرۀفرمودند:سینکهأمّااو

ثابتومُطّردومسلّماستکهعقالءِعالَمبهأعلممراجعهنکردهوبهیره،سینایااست؟آینطورواقعاًهمیاکهآیددیدبا

:ینکهایلاست؛بهدلیجوابمنفکنند؟یعالممراجعهم

مختلفاست.یّت،وعدمأهمّیّتبهعالممراجعهنمود،ازجهتأهمّیدکهبایکهدرنظرعقالءمسائلنیمبیی:مأوّلًا

بهبهترکنندیدقّتنمیادولذادرآنمسائلزیست،نیّتأهمّیدارایلیازمسائلخیبعضیراز متخصّصینکهحتماً

.مراجعهکنند

مثلًا شده درد سر به مبتال إنسان خوردگیااگر طبیداپیمختصریسرما همان نزد به بهیبکند، و رفته محل

 یلهوسینوبدنماید،یدستوراتاوعملم
 616،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت
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ینایقت.ودرحقیستنیّتأهمّیدارایلیمسألهخیرازکند؛یأعلممراجعهنمیببهطبیگرودیشود،نقاهتمرفع

آنپزشکأعلمازجهتتشخ خوردگیصپزشکبا تشخیکسانند،یسرما اوهممراجعهکند، یصواگرإنسانبه

.بیندیأعلمنمیبرجوعبهطبیبرایإنسانضرورتلذااست.یکسانمُضرّهیۀازأغذیزمرضودستوردارووغذاوپره

خطو و مهمّ مسأله اگر بیرأمّا و مرضیمارباشد؛ طبیمبتالبه دو استکه نظراتمختلفیبشده او مورد در

یصتشخیبطبیکمورداحتمالهالکتاست.ینبودهودرایگریازآنهامخالفبادیکیۀمعالجیقاند؛وطرداده

بدهدیم وایسۀ:کگویدیمیگردیباست،وطبیسیتآپاندیماریکه: دومرضمختلفاستکهین،صفراءاست.

قطعاًکنند؟یهمبهأعلممراجعهنمینجادرایابرود.آینتلفشدهوازبیعملجرّاحیکۀبواسطیمارممکناستب

.استیپاسخمنف

وطاقتفرسارایارزحماتبسی.بلکهگاهکنندیموارد،همهبهأعلممراجعهمینگونهکه:دراشودیمیدهدزیرا

بلکهبهأعلمشهرهاوکشورهاوکنند،یکنند.ونهتنهابهأعلمشهرمراجعهمیدابهأعلمپیتادسترسیشوندمتحمّلم

.یاورندمرضخودبدستبۀمعالجیتررابرابهترومتخصّصبیبطینکهایبراکنند،یمراجعهمیزهانقارّه

یّتندوجودندارد؛بلکهمسائلازجهتأهمّمواردفقطبهعالممراجعهکنۀکهدرهماییّهعقالئیرۀسینچنبنابراین،

استکهبهأعلممراجعهینعقالءبرایرۀاست،سیّتأهمّیکهمسألهذیمختلفاست؛ودرمواردیّتوعدمأهمّ

.کنند

مأعلیرامردمبهاوست.زیعدمإمکاناتودسترسۀبواسطکنند،یمسائلبهأعلممراجعهنمۀمردمدرهمینکه:اثانیاً

 علمدرسطوحمختلفیباشد.مردمهمهدارایشتربیادوتاشودیشخصواحداستونمیکیشههم
 61۴،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

یقتخصّصضۀاست.وهرچهدائریاردرآنعلممشترکند؛وأفرادآنهاهمبسیگرصورتباهمدینودراهستند؛

بهآخررودیباالمیبصورتمخروطینطوروهمشودیتعدادأفرادعالمکمترمشود،یم نقطۀمخروطکهفقطینتا

میک وچونارسدینفرخواهدبود أعلماست. ازهمه دسترسینکه است، فرد به اوازهمهیشخصمنحصر به

یرازباشد؛یترممشکل براخواهندیهممیّتنفراستوتمامجمعیککهاو لذا اومراجعهکنند؛ إمکانیبه همه

.الوجوداستیزبهاومراجعهکنند،چوناوعزتوانندیبهاووجودندارد،ومردمنمیدسترس

فَاالعْلَماکتفامرسدی:حالکهدستمانبهأعلمنمگویندیملهذا اگرإمکاناتازهربینیمی.ولذامکنیمیبهاالعْلَمُ

.تابهعالمرجوعکنندکنندیأعلمرارهانمیچوقتهینهاباشد،ایکسانآنانیجهتبرا

اگردرکاروانمِن میبابمثال: بهحجّ یقدرپزشکمتخصّصأعلموعالیکیرود،که ویپزشکعادیکو

تفاوت،یچههمبدونینهاایباشند،وهردویپزشکۀإجازیوجودداشتهباشد،وهردوهمعالمبودهودارایمعمول

بلکهبهآنکنند،ینمیبهآنپزشکعادۀمراجعاینهامعلوماستکهینصورتکاروانباشند،درایندردسترسأفرادا

.کنندیپزشکأعلممراجعهم

یهذا.فعلکنندیعدمإمکاناتوتمکّنمردماست؛واگرتمکّنداشتهباشندمراجعهمۀعدمرجوعبهأعلمبواسطپس

.یست)رجوعجاهلبهعالم،نهبهأعلم(درهمهجاثابتناییرهسینچنیک
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أعلمازخودمراجعهکنند،وینهمبهمجتهدینکهخودمجتهدینستمسألهایناۀ:الزمفرمایندیمیشاناینکهأمّااو

.یستمسلّمنینأعلممراجعهکنند،وایببهطبیبندأطبّاءکهخودطبیبعضینهمچن

إشکالوتأمّلاست.چونوقتاین دوفرضینصورتعالمشددرایادرمسألهیشخصمجتهدیمسألههممحلّ

 بلکهعالماستبهعلمیست؛نینچنیناینکهایامسألهجازموقاطعاست،یناستکهدراینچنینایامتصوّراست:
 619،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.استیکرفتنوقابلتشکینوظنّمُتاخِمبهعلمکهآنهمقابلازبعادی

ودرآنمسألۀبخصوصکهعالم،یداند؛باأعلممیاوخودرامساویرازیست؛نییرصورتأوّلعلمشقابلتغدر

ههباشد.چراکهبهرفعإشکالوشبیازمندتاندهدیرانمیمبنینجازموقاطعاست،دروجودخوداحتمالخالفا

یاجاست،واحتیقطعذاتیّتخودإثباتشدهاستکهحجّودرمحلّ-استکهعبارتازقطعاستیقینعلمویدارا

مسألهینبرخالفنظراوباشد،اودرااشیّهآنأعلمهمنظرینکهصورت،برفرضایندرا-نداردیّتبهجعلحجّ

د؛وبااحتمالدهی؛وإلّااگراوراأعلمازخودبداند،درعلمخوداحتمالخالفمنهآنأعلمرایداندخودراأعلمم

د قطعوجزم( با )علمتوأم موضوعما ودیگرخالف، یوجزمیعلمشعلمقطعیگرازقطعوجزمخارجاست؛

.شودیاحتمالخالفدادهنمیگرشود،دیداپیودرهرکجاکهعلمجزمیست؛ن

کهاوخودرادرآنمسألهیراکهبهعلمشقاطعباشد،راهوصولبهأعلمبستهاست.زیهرشخصعالمیبراپس

.بیندیباالترازأعلممیاهمطراز

کهجازموقاطعیدرآنمسائلیازأعلمبداند،ولترینازمسائلپائیارینداردکهإنسانخودرادربسیإشکالیناو

.بدانداستخودشراباالتر

یصقطعدارندکه:تشخیراباباست؛زینازاکنندیدرمسائلبهأعلممراجعهنمشودیمیدهکهدیازأطبّائبسیاری

أعلماست.یببهآنطبۀمراجعینآنهاوبینبیحجابوسنگرومانعیکقطعآنهابمنزلۀین،است؛بنابرایحآنهاصح

.عداشتهباشدکهإنسانبهعلمخودقطیدرصورتینا

ماینجابودهودرآناحتمالخالفهمدادهبشود،درایقطعنداشتهباشد،بلکهعلمشعلمعادیکهأمّادرصورتو

.بهأعلماستۀعقالءمراجعیرۀکهسبینیمیم

 مراجعهیگریدیبخانوادهشانبهطبیاخودوۀمعالجیبراأطبّاء
 61۱،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

امی با ولیبخودشانطبینکهکنند، یّتشأهمّیوبستگانشانقدریکانچونکسالتنزدیکنومتخصّصهستند؛

چوننسبتبهآنکنندیمراجعهمیگریدیبدرمرضخودبهطبیا.کنندیمراجعهمیگریدیباست،لذابهطبیشترب

قطفرزندشاندادهیماریبیاکهدرموردمرضخودیصیتشخ دریکندارندوعلمشانقابلتشکعاند، وأمّا است.

کنندیصورتقطع،مراجعهنم
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 جزم آنهاست یّه،به إمامان در مسائل جزئ یثعلّت عدم رجوع رُوات أحاد 16.1

بهعنوانرُواتوفقهاءدرمیالسّالمدرزمانخودأفرادیهمأئمّهعلینکهعلّتاو وآنهایدادندقرارممردمیانرا

مردمدرأموریمرجعوپاسخگویثوفقهاءورواتحدنمودندیومردمبهآنهامراجعهمگفتندیمردممسألهمیبرا

.أساساستینبودندهمبرا

رجوعبهإمامیازنسبتبهعلمخودقاطعوجازمبودهودرآننیدادند،مردمنظرمیکهبرایفقهاءورُواتزیرا

.یدادندمقاصدشانحرکتمیومردمرابهسونمودندیعملمیشخویوقطعینداشتند؛بلکهآنهابرطبقعلمجزم

علیهیفقمثلًا خدمتإمام رسیهبه حضرتتمامیده،السّالم استو نموده سوال را حضرتمسائلوضوء از و

برایّاتخصوص را کگفتهیشوضوء برایفیّتاند. مسحرا و دستها بیشستنصورتو بکردهیاناو پساز یاناند.

مسائلسوالیندوّمبهمحضرإمامنرفتهوازاربایاوقطعحاصلشدهاست،وبرایبرایشانحضرتومشاهدۀعملا

جهتراهسوالویند.وبداندیمسائلازعلمإمامکمترنمینقطعبهحکمداشتهوعلمخودرادرایرازنماید؛ینم

ینودرعیدهد،میکودرآنهااحتمالتشکآیدیمیشاوپیبرایاناًکهأحیرجوعشبهإمامبستهاست.وأمّادرمسائل

.کندیکهبازهمبهإماممراجعهمبینیمیمیدهد،علمداردأمّااحتمالخالفهممینکها

درهرزمانو آنهاۀوهمیارند؛کهدارندبسیقهاءبااختالفدرجاتومراتبفیاست؛ولیکیإماممعصومیلذا

 یِاستوصددرصدعلمجزمیکدارندقابلتشکینهاکهایجهتکهآنعلومینبهإماممعصومهستند.ازایازمندن
 615،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

او،همهدریپرچمولوایردرزیّهوعلمإمامباالتراست.لذاإمامدررأس،وبقیست؛نیحضوریِوجدانقطعیِ

بهعلمیازمندازمسائلکهنیا.ودرهرمسألهکنندیحضرتپروردگارحرکتمیبسویمواحدوصراطمستقیممشا

.بهاومراجعهکنندیدإمامباشند،با

إمامغائب،ازحقظاهر،ازإمامظاهر؛ودریتزمانوالدر استفادهکنند؛وازآنیداوبایتوالیقتزمانإمامتِ

.بهنوربشودیلتبدیکشاننقاطتاریده؛گردیممَنْقَصتازآنهاترمیناینکهآببنوشند؛تاایعهشر

ازآیانکهبیجهاتینبالجملهدرتماماو ما آکنیمیرجوعبهأعلممۀاستفادیفهشریۀشد، رایناخواهدیمیه.

وحق نقاطیگربودن،دیقتشد،باوجودنوربودنوحقیقتونوراست.حالکهعلمحقیقتبفهماندکه:علم،حقّ

.یست.حقّاست؛باطلنیستست.نوراست؛ظلمتنیعلم،وجوداست؛عدمنیراضعفدراووجودندارد.ز

مطلقنباشد،آنیفکهعلمضعیعلم.آنجائیاستمعنیناو .تفاوتیستجانوراستبهإضافۀظلمت؛پسنورِ

داراستواۀاستکهآن،هزاردرجینبهایباصدشمعیچراغهزارشمع بهإضافۀین،نوررا صددرجهازنوررا

هرینمخلوطباعدم.بنابرایستظلمت؛وجودااستممزوجومخلوطبینوریف،نهصددرجهازظلمت.پسنورضع

است.وبههرمقدارکهازآنیأعلۀممزوجومخلوطباجهلاست؛وعلمبدونجهل،همانعلمدرجیف،ععلمض

.درجهتنازلشود،آنعلمباجهلتوأماست
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 از علم است یّتراه و روش حقّ، تبع یگانهبر آنکه  یهداللت آ 16.1

میمحضرتإبراهینکهاو پدرخود فَاتَّبِعْنِفرمایدیبه صِری: بهمنعلمینبراسَوِیًّا،اطاًأَهْدِکَ یأساساستکه:

درسرحدّعلمیراعلمتتوأمباجهلاست؛زی،ازعلمباشیااگرتودرهردرجهیعنیاست.یدهکهبهتونرسیدهرس

.یدنماراجعهوبرجاهلاستکهبهعالممیست،منن

 یگرخودباهمدیّۀرنویقتکهتماممراتبنور،گرچهدرحقهمانگونه
 611،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

ازیکهریصناعیعبهحملشایبرهمهصادقاست؛ولیذاتیوعنواننورومفهومآنبهحملأوّلمشترکند،

.هستندیخاصّۀأفرادومراتبنور،درمقامودرج

وبقباشدیأفرادومراتبنورمۀأکملازهمینوری،وأعلیعالنور أنواعنور)دردرجاتومراتبمختلفه(یّۀ.

.باشندیآنهانوربهإضافۀظلمتمۀهمیعنیتوأمباعدمهستند

بهخالفأعلمکهدرباشد؛یاست،علمشتوأمباجهلمیدهازعلمنرسیأعالۀشخصعالمکهبهدرجبنابراین،

.یدجهتواجباستکهجاهلبهأعلممراجعهنمایناللتوجودندارد.وبدجهلوضۀشائبیچعلماوه

ینکهعِدلمالحظهشدهاست،تاایکآمدهوبهعنوانیّتمبارکهعنوانأعلمیۀکهدرآیمبگوئخواهیمیمانمو

عنوانأعلم استفادیعنوانعلمآمدهاست،ولی،است.آریامدهنیّتجوابدادهشود: علم،ما رایمعنیناۀازحاقّ

یاازعلمکهباالباشد،نورباالست،وهردرجهیادرجاتمختلفاست؛هردرجهیکهعلمنوراستوداراکنیمیم

کهازظلمتوجهلیاباشد،نورکمتراستومشوبومخلوطباظلمتوجهلاست؛وبهاندازهیفازعلمکهضع

ینکند.وایلتکمیدرخششنورعالۀنقاطضعفخودرابواسطیدداردوبایمبهتتمیازکمالخودنیبهرهدارد،برا

.رجوعجاهلبهأعلماستیمعن

یکآننوریوجوددارد؛ولیوهزارشمعیوصدشمعیشمعیککهدرآن،چراغیدرافرضکنیاطاقمثلًا

صددرجهنوری،درجهنورونهصدونودونهدرجهظلمت،وآنچراغصدشمعیکی،نسبتبهنورهزارشمعیشمع

.باشدیومخلوطباظلمتنموبونهصددرجهظلمتاست؛وآننورهزاردرجه،تماماًنوربودهومش

 بجهت-یوآنهمبههزارشمعی،بهنورصدشمعیشمعیکنوراین
 61۳،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

اطاقروشنشدهیفضایروشنشود،همهجایچراغهزارشمعی.ولذاوقتباشندیمیازمندن-خودیموتتمتکمیل

.رودیمینوتمامجهالتهاوظلمتهاازب

مجهّزبهنورافکنهایلاگراتومبکند،یحرکتمیاخوددرجادّهیلکهدرشببااتومبیمثلًاشخصیا یخودرا

روشنکند،بوسیقو .کندیمیدااطّالعپیّاتخصوصۀازهمینروشنشدهوسرنشیابانبۀآنهمیلۀکردهوآنهارا

یرادرجهتیدهسرپوشیوچاهی،رادرسمتیقعمۀودرّنبی،درندهرادرجایواناتوحای،یهدشمنخودرادرناح

آننوربهحرکتإدامهیلۀبوستواندیآنمینشد،گرچهسرنشباینورکمیاگرچراغآندارای.ولنمایدیمشاهدهم

.گیردیآنخطراترامیاستکهجلوی.پسآننورقوشودیازخطراتمواجهمیاریبابسیکندهد،ل
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وباطلاست؛یعضایدهنرسیّتأعلمۀازعلمعالمکهبهدرجۀکه:آندرجفرمایدیمبارکهنمیۀأساس،آینبرهمو

م آندرجفرمایدیبلکه ضعۀ: یفازعلم، هرمقداریعمویایعنیاست. توبه آزر! علمتوی،کهعالمباشیمن،

هرگزبهمقصدکنییخودتحرکتمیقکهدرطرگامیوتاهنباشد؛یوکجومعوجمیمستویروراهتغیفضع

درپرتونوروعلممنحرکتیم،وصراطمستقیدهودرراهمستوراترکنمویشخویقۀ!وأمّااگرطریدرسینخواه

!شدیبهسرعتبهمقصدنائلخواهی،کن

 : مَا وَلَّتْ أُمَّةٌ أَمْرَهَا رَجُلًا قَطُّ، إلخیتبا روا یهشباهت مُفاد آ 16.1

وحضرتإمامیوحضرتإمامحسنمجتبینالمؤمنیروأمیاستکهازسلمانفارسیتیمانندروایْنهابعَیفهشرآیۀ

وشیمالساّلمنقلنمودیهمبنجعفرعلیموس المودّۀینابیع»همدرکتابیقندوزیمانسلیخ. درینیعلّامۀأمیزون«

:وآلهوسلّمفرمودیهاهللعلیخداصلّسولاندکه:رکردهیتازابنعُقدَهروا«یرالغد»

أَمْرُهُمْیَزَلْمَنْهُوَأَعْلَمُمِنْهُ،إلَّالَمْیهِمْهَارَجُالقَطُّوَفِوَلَّتْأُمَّۀٌأَمْرَمَا
 618،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.مَاتَرَکُوایإلَیَرْجِعُوایسَفَالًاحَتَّیَذْهَبُ

بهغیچگاههیامّتهیچ» روبهپائینکهأعلمنسپرده،مگرایرأمرخودرا وأمرآنهادرگرایندیمیوپستیندائماً

 «.وروشخودبرگردندیقهازطرینکهتاایکند؛حرکتمینسطحپائ

جامعهرادریأعلم،رهبریرکهاگرشخصغیمعنین.بدشودیونابودمیعضای:أمرآنهابهکلّفرمایدینمحضرت

بلکهدرشوند،ینمیدهکشیونابودیستیآنجامعهبهنید،بدهدوقضاوتنمایوحکومتکندوفتویرددستبگ

.رتینافقپائیکأمّادرکنند،یحرکتمیزپرتونوراون

تر،بایوراقیترعالیفضایکافقباالتر،ودریکاودریرد؛کهأعلمزماماموررادردستبگیخالفموقعبه

.رساندیمردمرابهراهکمالمۀهمتریقویشۀاندیک

مردمحرکتیعنی:سَفالًا؛فرمایدیاستکهمیفیلطیاربسیرِتعبین.واینپائۀمرتبیکدریعنیازسَفْلاست.سَفال،

درشوند؛یمتمتّعمیّهمندشدهوهمازتمتّعاتإلهبهرهیهمازحُظوظزندگکنند؛یم ین،پستوپائۀدرجیکأمّا

تمامأفرادهمبرهماننَهْجینکهرهبرایّولشخصکمالآنکمالوعدمۀبحسبرتبهودرج قوموامّتاست،

.حرکتخواهندکرد

.وکندیمیبهصوبکمالرهبریافقعالیکجامعهرادریرد،اگرشخصأعلم،زمامأمرامّترادردستبگأمّا

مطلبیکخواهندیهردومیعنیاست.یکیازمُفادیاریکهعرضشد،دربسیفهشریتمبارکههمباآنروایۀآینا

.کنندیانمابیومفادرابرا

مطلباستکه:علمینایاندرصددبیه:آیموبگوئیممبارکهاستفادهکنیۀآینازاخواهیمیمامیر،کلّتقدعلی

نماید،یبهحقّداللتودعوتمقرآن،مارایاتآیاست،وهمانطورکهتمامیقتنوراست،علمحقّاستوعلمحق

أَنْاإِلّیَهِدِّیأَمَّنْالیُتَّبَعَأَنْأَحَقُّالْحَقِّیإِلَیَهْدِی:أَفَمَنْیمۀمانندکر
 613،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت
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:علمحقّاستومردمگویدیهممینجادرااینها؛أمثالو؛«۴»الضَّاللُإِلَّاالْحَقِّبَعْدَذاا:فَمیفۀشریۀ؛وآ«6»یُهْدی

وآنعلمیّتازعلمتبعیدبا ازآن،علمبهترینعلمأعلماست؛وعلمپائیستجهلدرآننۀشائبیچکههیکنند؛

است؛وعلمپائیستبطالندرآننۀشائبیچکههمیإضافۀجهلاست.آنعل ازاوحقّترینعلمأعلماستکهحقّ

.حقِّمخلوطباظلمتاستیعنیاست؛یإضافۀظلمت.لذاحقِّنسباستبه

مردمبرۀهمیددارد؛وبایّتکه:أصلعلمموضوعکندیروشنمیمابهخوبیباإطالقوداللتخودبرایهآاین

.مسائلاستۀسخن،رجوعبهأعلمدرهمیناۀأساسعلمحرکتکنند؛والزم

بهأعلمیدبایت،وهمدرمسألۀقضاءوهمدرمسألۀوالیکه:إنسان،همدرمسألۀفتوشودیاستفادهمیهآینازاو

وا ینوهمچنیرد؛أعلمامّتزمامامورآنهارادردستبگیدباینکهبرایحاستصریبرهانیهآینامّترجوعکند.

استکهیااستفادهین.ایدمردمبنماینرادربمسائلبکند؛ورفعخصوماتومنازعاتیانبدهد،وبیمردمفتویبرا

.کنیمیوجوبولزومرجوعبهأعلممۀدرباریهآینماازا

 یثِنَارُوَاۀِ حَدِ یإلَ یهَابحث در: أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِ 16.1

یتیرواکنند،یدرسهمرحلۀقضاءوإفتاءوحکومتذکرمیهقولفقیّتوحجّیتوالیکهبرایاازأدلّهیگردیکی

شیماستکهمحدّثعظ عامِلیخالشأنما: یّمحمّدحسنحرّ أبواب»ازیازدهباب«یعۀوسآئلالشّ»درکتابالقضآءِ

حمّدبنمحمّدبنازم«وَإتمامالنِّعْمَۀینإکمالُالدِّ»درکتابینبنالحسیّصدوقمحمّدبنعلیخازش«یصفاتقاض

:کهکندینقلمیعقوبازإسحقبنیعقوب،عصام،ازمحمّدبن

 عَنْیهِکِتَابًاقَدْسَأَلْتُفِیلِیُوصِلَأَنْیِّ:سَأَلْتُمُحَمَّدَبْنَعُثْمَانَالْعَمْرِقالَ
______________________________

یونس:6۳ۀ،ازسور95یۀازآیقسمت (1)

یونس:6۳ۀ،ازسور9۴یۀازآیقسمت (2)

 6۳۳،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.یَّأُشْکِلَتْعَلَمَسَآئِلَ

ازنُوّابأربعهاست،یکیکهیّ:منازمحمّدبنعثمانالعَمْرگویدیکهاومیعقوببهإسحقبنرساندیرامروایت

نامه آنمکتوبو که: مننوشتهیاسوالکردم که مسائلرا آن از و استفتاءیام آن در بود منمشکلشده بر که

.ام،جوابرابهمنبرساندکرده

:(السَّالمُیْهِأَنْقَالَ)عَلَیإلَ-السَّالمُ:أَمَّامَاسَأَلْتَعَنْهُأَرْشَدَکَاللَهُوَثَبَّتَکَیْهِبِخَطِّمَوْلَانَاصَاحِبِالزَّمَانِعَلَیعُالتَّوقِفَوَرَدَ

... «6»وَأَنَاحُجَّۀُاللَهِیْکُمْعَلَیفَإنَّهُمْحُجَّتِیثِنَارُوَاۀِحَدِیإلَیهَاأَمَّاالْحَوَادِثُالْوَاقِعَۀُفَارْجِعُوافِوَ

راکهالساّلمآمدکه:أمّاآنچهیهبهخطّمبارکموالناصاحبالزّمانعلیعمنتوقی:براگویدیمیعقوببنإسحق

دعاهاوین)وپسازآنکهحضرتا-تورارشددهدوبهکمالبرساندوثابتقدمبداردیخدا-یازاوسؤالنمود

مامراجعهیثأحادیانکه:درحوادثواقعهشمابهراوینستتواوالاند(:جوابسألطافرادرحقّاوفرمودند،نوشته

.باشمیا،ومنحجّتخدامکهآنهاحجّتمنهستندبرشمیرازید،کن

.دردوجهتاست:سَنَدًاودَاللۀًیترواینمادرابحث
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اأمّا شیترواینازجهتسند: الدّ»صدوقدرکتابیخرا «وإتمامالنِّعمۀینإکمالُ وتمامینکمالالدّ»کهآنرا

.ذکرفرمودهاستگویند،یهمم«النِّعمۀ

دونفر،ینایروغیّوازأبوغالبزُراریه،ازجعفربنمحمّدبنقولُوَی،ازجماعت«یبۀالغ»درکتابیطوسیخشیزنو

.کردهاستیتروا«احتجاج»آنرادریطبرسیخشیناند.همچنآوردهیعقوبوهمهازمحمّدبن
______________________________

3یث،حد6۳6صی،،أبوابصفاتالقاض68جی،جلدیستبیطبعحروف«یعۀوسآئلالشّ» (1)

 6۳6،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

کانَ،فَالیْفَاند:کَفرموده«کتابالحجّ»تَغَمَّدَهُاللَهُبِرَحْمَتِه،دری،محمودشاهرودیّداهللحاجسیۀاالستاذآیّدناسو

مِنْشَواهِدِیعِمَتْنِالتَّوْقیمافظَۀِعُلُوِّشَأْنِإسْحَقَوَسُمُوِّرُتْبَتِهِبَعْدَماُلحَیعَلَیعِاعْتِبارِسَنَدِهِ؛لِدَاللَۀِالتَّوْقیاإلشْکالُفیَنْبَغی

«6»الصِّدْقِوَالصُّدورِ؛فَتَدَبَّرْوَالحِظْ

راازیتروایناستکهایکسۀفقطسخندربارت؛یسنیتروایندرسندایوجهإشکالیچ:بههگویندیمایشان

شخصهمیناینکهدراعتباراووایوإشکالباشد؛یمیعقوبگرفتهاست،واوإسحقبنیمحمّدبنعثمانالعَمْر

.همقابلعملاستیعتوقین.پساباشدیمعتبراست،نم

یثحدینکهاکند،یداللتبرعلوّشأنإسحقوسموّرتبۀاومیعش،ورفیمتنِعالۀبعدازمالحظیعتوقیناچون

.کردهاستیانالسّالمگرفته،وبیهراازنائبخاصّإمامعل

اندوصدوقرحِمَهُمُاهلل،بدانعملکردهیخوشیطبرسیخوشیطوسیخمثلمرحومشیکهبزرگانیعالوه،وقتو

یامشهورهیاتازهمانروایترواینگذشته،اینهااۀ.وازهمشودیمیترواموجبقوّتیناند،ادرکتابخودنوشته

وشهرتفتوشودیمحسوبم متنشعملشده وهمدارائیکههمبه زباشدیمیشهرتروائیدارد، ایرا. ینکه

یامشهورهیاتازروایترواینهمایگراناند.وبعدازآنها،دبهقبولکردهیبزرگانآنرادرکتبخودنوشتهوتلقّ

.یستتأمّلنیلذادرسندآنجاکنند؛یاستکهبهآناستداللم

او جهتداللت: از حُجّیترواینأمّا داللتبر حکومت، و قضاء و إفتاء مرحلۀ سه فقیّتدر رواتیهقول و

:فرمایدیحضرتمیرادارد.زیثأحاد

أَمَّاالْحَوَادِثُالْوَاقِعَۀُوَ

 آنرایقتوإنسانحقافتدیکهاتّفاقمیادرهرحادثهیعنی،
______________________________

9۱8طبعنجف،الجزءالثّالث،ص«کتابالحجّ» (1)

 6۳۴،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

درمنازعاتویز.ونیدازآنانسوالنمامراجعهنموده،«یثِنَارُوَاۀِحَدِ»بهیدحتماًبا-باشدخواهدیهرچهم-داندنمی

محاکمظلمیابهمَحاکمکفریدکهبهآنهامراجعهکند.ونبایستیباافتد،یاتّفاقمیگراندیناووبینکهبیمخاصمات

المالکودرامورغُی،مسائلوالئردین.وهمچنیدمراجعهنما وقُصَّرودراوقافونظائریَّبدرمسألۀأموالمجهولُ

کهبرأصلاجتماعیتیمهمتردروالینهااۀدارد،وازهمیبهشؤونوالئیاجکهاحتیدرتماماموریآنها،وبطورکلّ

وقوّهونیدبا برقرارتواندینمیروکندواجتماعبدونآننحرکتیدأساسبایکمجتمعکهبریرتدبیرویباشد،
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حَدِ»بهیدباشد،با وسائرمسائلواردیرتفسیادرمسألۀإسالموقرآنیکهحتّاییمراجعهنمود.أفرادأجنب«یثِنَارُوَاۀِ

قضاوتویبراصالحیّتینداشتهودارایتماوالیۀأهلتسنّن(،ازناحیماراندارند)همچونعلمایتوالیهستندول

.بستهاستیزوإمارتکفرنیتوالیهم،راهبرایگروازطرفدیستند؛دادننیفتو

ینازاتوانیمیمسائلبهآنهامراجعهنمود.ولذامامینایدرتمامیستی.لهذابایثِنَاراهمنحصراستبه:رُوَاۀِحَدِپس

مرجعیهفقیتوالیّتحجّۀاستفادیتروا فتویهفقیّتو صحّتقضایدر قضاوتو به حکم و نموده، دریرا او

.یممنازعاتورفعخصوماتکن

.خواهدبودیووافیکافیفشریثحدینکهموردبحثاست،ایدرسهمرحلهازمراحلبنابراین،

 مُحَمَّدٍوَءَالِمُحَمَّدیصَلِّعَلَاللَهُمَّ
6۳9،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

 حکومت یلبر لزوم تشک یّعقل یّقطع یل: دلیازدهمدرس  11

 اشاره 11.1
 635،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

روایکی میاتیاز والتوانیکه روایهفقیتبر نمود، استدالل علیتیبدان صدوق یهاستکه در علل»الرّحمه

 بهرسدیأنْقال،تامیإلَکندیمیتروا«6»السّالمیْهِالْحَسَنِالرِّضاعَلَیبِإسْنادِهِعَنِالْفَضْلِبْنِشاذانَ،عَنْأب«الشّرآئع
______________________________

عللالشّرآئعواصول»68۴،ازباب3یث،حد6جی،هجر6985سنهیدریّه،طبعنجف،مطبعهح«عللالشّرآئع»مفصّلاست،ودرکتابیاربسیترواینا (1)

آن۴59درصیمانقلنمودهآنازینجاراکهمادراینمودهاست،وفقراتیعابرااستیریفحاتطبعوزصفحهازص۴۱یباًتقریعنی۴۳5تاص۴56ص«اإلسالم

النَّیاست:حَدَّثَنینچنیت.أصلرواباشدیم عَبْدوسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ الْواحِدِ قُتَمُحَمَّیُّبْنُأبوالْحَسَنعَلِیالعَطَّارِ،قالَ:حَدَّثَنیْسابوریِّعَبْدُ بْنِ أبویْسابُوریُّ،النَّیبَۀِدِ قالَ:قالَ

... ی:إنْسَأَلَسآئِلٌفَقَالَ:أَخْبِرْنِیْسابوریٌّبْنُشاذانَالنَّلُمُحَمَّدٍالفَضْ

یّازعلیکندمیتسندرواینهمیناستباعیثحدینایصدوقکهراویخآن،شیان.درپایکندمیانمفصّلرابیثحدینفضلبنشاذانخودشتماماینجاادر

ازیراکهذکرکردیعلّتهائینبگو:انبهاوگفتم:بهمیدمراازفضلبنشاذانشنیرهکثیهاعلّتین:منپسازآنکهایگویدکهاومیشابورینیبهبنمحمّدبنقت

ین!فضلبهمنگفت:منچنی؟اشدهیتوبدانروااییدهاستکهشنیزهائیزچآنکهایاتوست،یشهاستنباطواستخراجخودتبود،وازنتائجأفکارواندیرو

یانعلّتهارابیناتوانمیخودمنمیشاستوسنّتنهادهاست،بدانم!منازپنمودهیعکهمرادخدارادرآنچهواجبکردهاست،ومرادرسولشرادرآنچهتشریستمن

ام!وآنهاراجمعنمودهیدهشنیگردیزازآنراپسازچیزیوچیگر،پسازباردیکبارالساّلمیهالرّضاعلیبنموسیّأبوالحسنعلخودم:یکنم؛بلکهآنهاراازموال

!یبکنم؟!گفت:آریتالسّالمروایهتوازحضرترضاعلیقراباطراینهامنبهاوگفتم:من

 631،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

:گویدیکهماینجا

 السالم درباره إطاعت از أُولوا االمر یهحضرت إمام رضا عل یانب 11.1

 کمال یمردم را به سو یتو هدا یاله یأمانتها ۀمجتمع به نگهدارند یحتم یازن 11.1

االمْرِوَأَمَرَبِطَاعَتِهِم؟یقَالَقَآئِلٌ:وَلِمَجَعَلَأُولِفَإنْ
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أُولوااالمرراقراردادوأمرکردکهمردمازآنهاإطاعتکنند؟علّتجعلأُولوا:چراخدایدبگواییندهگواگر»

 «یست؟االمرچ

.یرَۀٍ:لِعِلَلٍکَثِقِیلَ

 «.استیاد:علّتشزشودیجوابگفتهمدر»

ذَلِکَیَثْبُتُیَکُنْمِنْفَسَادِهِمْ،لَمْیهِتِلْکَالْحُدُودَلِمَافِایَتَعَدَّوْحَدٍّمَحْدُودٍ،وَأُمِرُواأَنْلَای:أَنَّالْخَلْقَلَمَّاوُقِفُواعَلَمِنْهَا

لِانَّهُلَوْیْهِمْ؛مَاحَظَرَعَلَیعَلَیمِنَالتَّعَدِّیَمْنَعُهُمْلَهُمْ،وَیحَعِنْدَمَاأُبِوَقْتِبِالْیَأْخُذُهُمْینًاأَمِیهَافِیْهِمْعَلَیَجْعَلَإلَّابِأَنْیَقُومُوَلَا

 لَایَکُنْلَمْ أَحَدٌ لَکَانَ غَیَتْرُکُذَلِکَ لِفَسَادِ مَنْفَعَتَهُ وَ عَلَیْرِهِلَذَّتَهُ الْفَسَایَمْنَعُهُمْیِّمٌقَیْهِمْفَجُعِلَ دِمِنَ وَیهِمُفِیُقِیمُوَ الْحُدُودَ

.االحْکَامَ

متوقّفکردکهازآنحدّیاستکه:پروردگار،خالئقرادرحدّمحدودینجعلأُولوااالمرایهاازعلّتیکی»

ازأعمالورفتارمرخصّهستندتاینباشند)والبتّهدرتعدادیختهنکنند،ودرأعمالورفتارشانعنانگسیتجاوزوتعدّ

ز برسد(؛ تجاوزیرابهآنحدّ بنابرایبانگیرکهگرآیدیالزممیفسادکنند،اگرازحدّ یناین،خودشانخواهدشد.

کندتاآنهایّنرامعینیخداوندبرآنهاأمینکهمگراایستدیخوداستوارنمیوبرپاماندیمردمثابتنمیحدّبرایدتحد

ازتعدّ منعنمودهاستجلوگیرا ازتعدّید،باینکند.آنأمیریودخولدرآنچهکهآنهارا وتجاوزبازیآنهارا

.داردکهبهآنحدّنرسندب

 برآنهاگماشتهنشودکهآنهاراازینینباشدوأمینطوراگرمطلبازیرا
 63۳،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

بهضرروزیچکند،هیریوتجاوزحدودجلوگتعدّی کهمنجرّ شودیمیگریدیانکسلذّتومنفعتخودرا

آنهاراازفسادمنعکردهوحدودوأحکامرابرآنهاینکهقراردادهشدتاایّمیآنهاقیبراین،ترکنخواهدکرد.بنابرا

.استاالمریجعلاولیهاازعلّتیکیینا«کند.یجار

یَا؛وَالدُّنْینِأَمْرِالدِّیلِمَالَابُدَّلَهُمْمِنْهُفِیسٍوَرَئِمٍیِّمِنْهَا:أَنَّالَانَجِدُفِرْقَۀًمِنَالْفِرَقِوَلَامِلَّۀًمِنَالْمِلَلِبَقُواوَعَاشُواإلَّابِقَوَ

یُقَسِّمُونَبِهِعَدُوَّهُمْ،وَیُقَاتِلُونَأَنَّهُلَابُدَّلَهُمْمِنْهُ،وَلَاقِوَامَلَهُمْإلَّابِهِ،فَیَعْلَمُاالْخَلْقَمِمَّیَتْرُکَأَنْیمِحِکمَۀِالْحَکِیفِیَجُزْفَلَمْ

.ظَالِمُهُمْمِنْمَظْلُومِهِمْیُمْنَعُبِهِجُمُعَتَهُمْوَجَمَاعَتَهُمْ،وَیُقِیمُونَوَیْئَهُمْ،بِهِفَ

ینهاازآئینیازملّتهاوآئیملّتیچعالموهیازگروههایگروهیچاستکه:ماهینازعللجعلأُولوااالمرایکی»

یّمباشد،مگربهقیدارإدامهداشتهوپایادردنیاتشانوحیخوداستوارباشد،وزندگیاشتهوبرپاکهدوامدیابیمیرانم

بنابرایسورئیّمامورازداشتنقینکند؛ومردمناچارنددراینگهداریانودنیکهآنهارادرأمردیسیورئ درین.

ندارندازیاآنهاچارهداندیکهمیورهابگذارددرآناموریلهکهخلقرایستاإلطالقجائزنیعلیمحکمتحک

)غنائموءیْاوفَۀوبواسطکنند؛یجنگمانشانبادشمنیّمآنقۀمگربهاو؛پسبواسطشودیاو؛وقوامآنهابرقرارنم

ظالمبهمظلومیوازتعدّشود؛یاونمازجمعهوجماعتشانبرپامۀوبواسطکنند؛یمیمخودتقسینمنافعوفوائد(راب

رئیسیویّممجتمعموجوداست،خداوندقیکأفرادینکهبیارتباطووحدتۀجنبینایپسبرا.«شودیمیریجلوگ

.کندیمیّنمعیاهرفرقهیبرا
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السُّنَنُوَاالحْکَامُ،وَیِّرَتِوَغُینُ،الَدَرَسَتِالْمِلَّۀُ،وَذَهَبَالدِّحَافِظًامُسْتَوْدَعًینًاأَمِیِّمًالَهُمْإمَامًاقَیَجْعَلْمِنْهَا:أَنَّهُلَوْلَمْوَ

فِ عَلَیهِلَزَادَ ذَلِکَ شَبَّهُوا وَ الْمُلْحِدُونَ، مِنْهُ نَقَصَ وَ مَنْقُوصِینَ؛الْمُسْلِمِیالْمُبْتَدِعُونَ، الْخَلْقَ وَجَدْنَا قَدْ یْرَغَینَمُحْتَاجِینَإذْ

مَعَاخْتِلَافِهِمْوَاخْتِلَافِأَهْوَآئِهِمْوَتَشَتُّتِینَ،کَامِلِ
 638،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

لَمْحَالَاتِهِمْ؛ لَفَسَدُواعَلَیِّمًاقَیهَافِیَجْعَلْفَلَوْ الرَّسُولُاالوَّلُ بِهِ مَابَیحَافِظًالِمَاجَآءَ غُیَّنَّاهُنَحْوِ السُّنَنُوَیِّرَتِوَ وَ الشَّرَآئِعُ

ینَذَلِکَفَسَادُالْخَلْقِأَجْمَعِیوَکَانَفِیمَانُ،االحْکَامُوَاإل

ینبرامورآنهاباشد،أمیّمراکهقیآنهاإمامیاستکه:اگرخداوندبراینعللجعلأُولوااالمراۀازجمل» «1» .

ینۀباشد،ودرسیأسرارإلهیرۀذخینۀآنهاباشد،وخودگنجیایودنینحافظدبرأموالوناموسونفوسآنهاباشد،

ازیندرود؛یمینراخداوندبرآنهانگمارد،ملّتازبیشخصیناگرچنکند،راحفظیّوأماناتإلهیّخودعلومإله

ینازدینملحدکنند؛یإضافهمیزهاییچینأهلبدعتدردکند؛یمیداپیلوتبدییرسنّتوأحکامتغیرود؛مینب

ینهاااند؛یدهبهکمالخودنرسئقکه:خالیابیمیمابانوروجدانمیرازکنند؛یشبههمیجادإینمسلمیوبراکاهندیم

ناقصبودهومحتاجبهکاملهستند؛وباوجوداختالفآنهاواختالفأهواءوآراءوتشتّتصنوفوأحوالآنها،

قراریّمیکهدرآنهاموجوداست،اگرخداوندبرآنهاقیباوجودضعفوعدمکمالین،.بنابرایابندراهرابتوانندینم

الرَّسولباشد،آنهافاسدشدهازب بِهِ ویوشرائعوسننإلهروندیمردمازدستمیروند؛مینندهدکهحافظلِماجآءَ

همینا!«روندیمینهمهازبین،أبْصَعین،أکْتَعین،رفت،تمامخلقأجْمَعینازبیووقترود؛یمینازبیمانأحکاموإ

.کنندیمیانجعلأُولوااالمربیهالسّالم،برایاستکهحضرتإمامرضاعلیّمیعلّتس

:فرمایدیکهمینجادراو

حَافِظًامُسْتَوْدَعًاینًاأَمِیِّمًالَهُمْإمَامًاقَیَجْعَلْلَمْلَوْ

ینهگنجیعنیمستودع، وقلبوفکروینهباشد،وخداوندآنسیّأسرارإلهینۀگنجیدوقلبإمامباینهسیعنی.

 تایندببیّتإدراکراباسعهوظرف
______________________________

،68۳الحاکم،صیۀوالیدبابتحدی،طبعسنگ«یّامعوآئداال»قدَّساهللُسِرَّهدرکتابیحمدنراقاهللحاجملّاأیۀآیم،آوردینجادرایتراکهازروایفقرات (1)

.آوردهاست63یثحد

 633،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

کندوأماناتیوإمام،آنهاراحفظوپاسداریّوقلبآنشخصولینهدرآنبگذارد؛وسیعهرابهعنوانودأسرار

.نکندیعراازدستندهدوضایّإله

مالًا،أ«وَدَعَ»ۀدرمادّ«أقربالموارد»در اسْتَوْدَعَهُ إیْوارداستکه: وَدیْأیّاهُ،اسْتَحْفَظَهُ لَهُ :یُقالُیَحْفَظُهُ؛یعَۀًدَفَعَهُ

.باشدیشخصینچنیدوَالْوَدآئِع.پسإمامبایعَۀَاسْتَوْدَعْتُهُالْوَد

یتإثباتوالیبرا«یّامعوآئداال»یفقدّساهللنفسَه،درکتابشریراخالُنااالکرمحاجملّاأحمدنراقیتروااین

.آوردهاستیهفق

یاجعللاحتیانچوندربیم،الساّلمقراربدهیهإمامعلیتراازأدّلۀوالیفهشریتروایناستکهاینای:أولأقول

.الساّلم:هُمُالْمَخْصوصونَبِهَذاالْعِنْوانیهمکهأئمّهعلدانیمیاالمرواردشدهاست؛وماممردمبهأُولوا
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االمرفقطأئمّههستند؛وأفراددیم،لسانقرآنکردر االمررایستندمقامعصمتنیدارایگرأُولوا وتعدادأُولوا .

درکتبصحاحأهلسنّتتمامدوازدهنفرآنهاذکرشدهیت.حتّآمدهاسیوسنّیعهفرموده،ودرکتبشیّنمعیغمبرپ

واآلنبههرشخص بگیازعلمایاست. اوئیدآنها خلین: یدادرکتبخودآوردهیغمبرکهازپاییفهعنواندوازده

یساختگینماکهدینندارند.آخردیپاسخگوئیبرایهستند؟مطلبیچهکسان«6»پسازمندوازدهنفرند(ی)خلفا

!یستن

االمربردهاست؛ومانمیوجوبإطاعتراروقرآن بهغتوانیمیأُولوا االمررا یرطبقتفس-إماممعصومیرأُولوا

 فقطبروجوبإطاعتویترواینبهاین،.بنابرایمإطالقکن-یضهقرآنوطبقأخبارمستفیاتخودِآ
______________________________

ی،طبعآخوند«بحاراالنوار»ازآنهادریبهدوازدهنفر،درکتبخاصّهوعامّهوارداست،کهبمقداریامبرپسازپیدرانحصارأئمّهوخلفااییرهکثیاتروا (1)

.إشارهشدهاست۱۱۳تاص۱۱۳،ازص۳۳و۳1طبعاستانبول،باب«المودّۀینابیع»؛ودر9۳9تا۴۴1صینالمؤمنیرأمیخازأبوابتار۱6،باب91ج

 ۴۳۳،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.استداللنمودتوانیوإمامتمعصوممقیمومت

دارندکهآنهارایّمیبهقیاجذکرشدهاستکه:مردممحتاجندواحتیترواینکهدرایعللین:ایُقالإلّاأناللهُمّ

تجاوزکردهو خودمتوقّفکندونگذاردازآنحدّ برقرارکند،وآنهارادرحدّ بههمربطبدهدواجتماعآنهارا

ویندیمومنهاجقویموآنهارادرصراطمستقیاندازند،رادرخطربیگرکدیلذّتوشهوتخود،منافعیادازدیبرا

.زَمَنِالْحُضوریمَوْجودَۀٌفیَماهِیْنِهمموجوداستبِعَیبتدرزمانغعللینحرکتبدهد،ایادن

کندکهامورامّترایینراازامّتتعیأفراد-بروجهعمومیاخاصّیصبروجهتنص-یدالسّالمبایهإمامعلبنابراین،

مردم،ویایودنینکهمأمونندبردیعدولیإلّافقهایستندأفرادنینبرآنهاداشتهباشند،وایتووالیرنددردستبگ

.باشندیمیروبهاموربصیرحوادثخببههستند،ویإلهیغرّایعتحافظشر

درزمانحضوریایبتدرزمانغیهفقیتوالیبرایترواینازاتوانیمیومتمّمبرهان،مامیانمتمّمِبیناۀبواسطلذا

.یمندارند،استفادهکنیومردمبهاودسترسبردیبسرمیَهدرخُفْیاویددرتبعیاکهإمامدرزنداناست

استکهمایهماناستداللعقلیناست،ایعالینمضامیودارافرمایندیمیانبینجاراکهحضرتدرایتیروااین

درأوّلانقالبکهأفرادزکردیم؛یمیانازرفقابیاریبسیبرا :آخرپرسیدندیومکردندیمراجعهمیادیوباالخصّ

وبرتمامیایدبیشخصآخوندیکچه،کهیعنیشودچگونهاست؟ربرقرایهفقیتبرأساسوالیدکهبایإسالمینا

شرحکوتاهومختصریک!ومابایست؟چیهفقیتوالیمعنفهمیمیدارد؟ومانمیچهمعنینمردمحکومتکند؟!ا

استینوآنجملهاشدند؛یوهمههمقانعمدادیم،یمجوابآنهارا

 یواناتو ح یهاو جنگل یهاوحش یانحکومت در م یبشر، و حت یانواع حکومتها  11.1

 کاردستهیکدرعالماگربخواهندیوهرگروهیا:هرطائفهبینیمیمما
 ۴۳6،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

یوفردیکهشخصدهدیراانجاممیوقتکارهائیکإنسانیرادارند؛زیسرئیکبهیاجانجامبدهند،احتجمعی

انجامیودستهجمعیراگروهیشازکارهایندارد؛أمّابعضیّمبهقیاجاحتیننمازخواندن،ایااست،مثلغذاخوردن
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کنند،خواهندیکهمیأفراددهد؛یم میرأمیکیااروانکیرمدیکحجّ کهامورآنهارارَتْقوفَتْقخواهندیالحاجّ

یلتشتّتآنهارابهتجمّعتبدیّ،فکریرویونیرتدبۀأساسمجتمعکندوبواسطیکآنهارابریدسفرباینکند؛ودرا

.یدنما

اند.بودهیپرچمیرزیّتیاستکه:هرجمعینا-دهدینشانمیخکهتاریتاآنجائ-یّهضروریّۀعقالئیرۀسبنابراین،

إدارهجنگویخودانتخابکنندکهبرایبرایسیرئیدرادفعکنند،بایدشمنیابهجنگبروندخواهندیکهمیأفراد

یندفعدشمنبهترباشد.ایباشدوفکرشوحَزمشبرایباکترازهمهشجاعتروبیددفعمتجاوزانمناسبباشد؛واوبا

.مهمّالزماستینایبرایس،رئ

یسرئیکآنمدرسهیبرایند،دائرنمایااگربخواهندمدرسهکنند،یمیزندگیاکهدرمنطقهیأفرادهمچنین

مستمرّههست،واآلنهممایرهسینجماعاتمردمایانأفرادمختلفالفکرباشد.ودرمینایانتااورابطمگمارندیم

دن تمام بیستنیّتیجمعیچهبینیم،یمیادر جنگلیقاآفریهایوحشیحتّیس؛رئامگر یسخودشانرئینهمبهایو

یس،است؛خواهآنرئیأمرمستمرّیکاوبودنیتداشتنودرتحتوالیسرئیۀقضیناشودیدارند.پسمعلومم

یکارهاتماموباشند،یقومخودمیسهستندکهرئینیازپادشاهان،مستبدّیاریمستبدّ.بسیاباشدیفردعاقلودلسوز

.آنقومبرأساسإمضاءوفرمانآنهاستیاجتماع

وانعقادیوالّتیّااست؛کهباالخرهبعداللتیروشجمهوریگر،روشإدارۀاجتماعاست؛راهوروشدیکاین

 .تااوجمهوراستیسازآنجاأمرتنازلکند،خودرئیدکهبایاوآراءوأفکارمختلفهبازهمنقطهیدهمجالسعد
 ۴۳۴،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.شودینازلمینوبهتمامطبقاتپائکندیمیداأمرگسترشپینازآنجااشود؛یندهد،أمرإجراءنمفرمان

رابهیّتبلکهمسؤولدهند،ینمیّتازحکومت،حکومتمشروطهاستکهدرآنبهپادشاهمسؤولیگرقسمدیک

نکندیحکهآنچهازمجلسگذشتهاگرپادشاهتوشیبطورگذارند؛ی(میذ)تنفیحپادشاه،حقّتوشیمجلسدادهوبرا

آنیحفرمانولزومش،توشینعلّتتامّهدرصدورایرأخزءجیزندارد؛وباالخرهدرآنجاناییدهوفایستقابلعملن

.شخصاستینوفرمان،فرماناباشد،یشخصمیک

 شود یبه أعلم و أورع و ابصر و أعقل الناس واگذار م یإسالم 11.1

اموربرأساسهمدر حکومتیمبنای،نبوّتاست؛مبنیمبنای،چونمبنپذیرد؛یانجاممیّهعقالئیرۀسینإسالم،

یاست؛مبنیوگذشتوفداکاریثاربرإیمَتْجَرَۀُاآلخِرَۀِاست؛مبنیَامَزْرَعَۀُاآلخِرَۀِ،والدُّنْیَاالدُّنْیمبنای،عادلاست؛مبن

برفقاهتوعلمیوطهارتاست؛مبنیبرتقویاست؛مبنیبشروجهادبرأساسحدودإنساندأفرایعجمیتبرهدا

قرآنکتاب آنیدجامعهباکند؛یاستکهدعوتبهعلممیاست. کهیشخصبرأساسعلمحرکتکند؛وطبعاً را

بهکتابخدا،وتریهتروفقتر،عالماقلملّتعینباشدکهازتمامأفرادایشخصیدباگمارد،یإسالمبرأفرادمسلمانم

وباهمّتیشتر،صدربۀباسعیا؛بهدنیلدرتمایزگارتروپرهتریرسولاهلل،وباتقویوممشایغمبرواردتربهسنّتپ

دارا و وشجاعتر، وسیترنفسقویبلندتر إدارۀ هواتریعو از و عالمغیباشد؛ به و یوسته،پیبنفسگذشته ازو

.حرکتبدهدینمردمرادرصراطدخواهدیمیراباشد؛زیدهرسیّتعبورکردهبهکلّیّتجزئ
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تواندیطرفباشدوآنطرفنباشد،نمینکهایموآخرتاست؛وآنعالیادوبُعدظاهروباطن،دنیدارادین

أعلموأفقهویغمبرعبارتاستازأعلمامّت،کهبهکتابخداوسنّتپینمردمرادرآنمنهاجحرکتبدهد.وا

 یتشبوده،وعقلودراالنّاسأورعوأبصر،وأوثقُالنّاسوأشجعُالنّاسوأخبرُ
 ۴۳9،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.استیأمروجدانیکینصدرشافزونباشد؛واۀوسعیشترهمهباز

بینجاادر بهقضاوتمیداروجدانمردم آطلبیمیرا ایاکه میناز بهتر ینسعادتمردمتدویبراتوانندیبرنامه

.استیهفقیتوالیمعنینکنند؟ا

فردیکیدباشود،یازجانباوصادرمیکهأمرونهیجامعۀمردم،آنکسانیسادهوروشناستکهدرمخیلی

استینبهامورزمانباشدومردمرادرراهسعادتحرکتبدهد.ایروخبیموعلیشوعاقبتاندیتپاکوبادرا

.استیسکهبرتماممذاهبومللوسننرئیهفقیتوالیمعن

ینبهترازایسیرئتوانیدینمیدتأمّلکنیامتباشد.شماهماگرتاروزقیفردینچنینایدبایس:رئگویدیمإسالم

ید؛کنیداپ اگر میست،نیحرفیافتیدو بر را او والگزینیمیما میهفقیتو کنار همانگذاریمیرا در باالخره .

درمشروطه،شاه؛ودریاکشاند؛یمچطورمردمرابههرطرفورجمهیس:رئیدیمودیدندهمدیجمهوریحکومتها

اوانجامشود؛ویبرطبقرأیدبایداشتهباشدحکمنهائییومستبدّهررأیکتاتورآنشخصدیّ،استبدادیحکومتها

زیقطرینمردم،همیتهدایراهومنهاجبراترینیّبوطیندرإسالمپاکتر درتحتجامعهکهاگرتمامیرااست؛

وتماممردمراعالمودهدیبهعلمحرکتمیعنیمردمراطبقأفکاروآراءخود،یه،فقینباشند،ایهیفقینچنیتوال

وبهشوندیخودمتمتّعمیاستعدادهاوقواۀوتمامأفرادجامعهازهمکند؛یمیروخبیرتماممردمرابصکند؛یطاهرم

.چونخودشکاملاسترساند،یمخودیرابهکمالإنسانخصیهرشرسند؛یمیّتفعل

بهدستشخصیتووالیممرحلهتنازلکنیناگرازاأمّا بهسوتواندیاونمیم،ناقصبسپاریاموررا یمردمرا

یاورندرابیپسچگونهمردمراحرکتبدهد؟مثلآنستکهشخصفهمد،یکمالحرکتدهد؛خودشکمالرانم

حکمتخواندهاست؛یمقدارکمیاداند،یکهخودشحکمتنمیکنددرحالیسازحکمتراتدریکهدرسأعال

 بهاویستکهبهفقهواردنیشخصیاو
 ۴۳۱،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

!داند؟یفقهکن!چهمیس:تدربگویند

یّوأسفارأربعۀعرفاءراطیدهسکاملریّتأکملأفرادکهبهمقامإنسانیعنیکندیمیّنراکهإسالممعیهیفقولیّ

اللَهوبِاللَهحرکتکند،وبقاءبعدازفناءداشتهیمَعَاللَهوفِیدرهرأمریوسته،کردهباشد؛ازعالمکثرتبهوحدتپ

چهدانیدیاوبگذردمۀشخصاست؛اگراموربرطبقإرادینمردمدردرستاریعیوتشینیباشد؛روحوجانتکو

بهشتینوإنساندراآوردیمینجاوبهاکندیاوبهشترااستخداممیم؛بهبهشتبرویمنداریاجخواهدشد؟مااحت

بهشتینومظاهرهمیّاتوتجلّآثاردادهشدهاستهمهازیبهإنسانارزانیادنینوآنچهدرمقابلاکند؛یمیزندگ

.استیهفقیتوالیمعنیناست؛وایویدن
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یداست،مردمبایبتالسّالمدرغیهحضرتإمامزمانعلیاالسّالمدرزنداناستویهمابنجعفرعلیموسحضرت

بنجعفریحضرتموسگذارندیآورندوإلّامسؤولند.چرامیرونبیبتکنندوإمامراازغیامقیدچکارکنند؟مردمبا

زندانیهماعل وقتیالساّلم زندیبشوند؟ در خانهانإمام ندارنددر حقّ مردم بنشیهااست، بگوینندخود چونیندو :

علیحضرتموس دیهمابنجعفر ما زنداناست، در خیمنداریّتیمسؤولیگرالسّالم زمانغیر. تمام در عدمیبت! و

فراهمبشود،إمامناتدواگرإمکاوإمکاناتظهوررافراهمکننینهمردمموظّفندزمۀالساّلمهمیهتمکّنإماممعصومعل

.کندیظهورم

امورخودرارهاکنندوبدونیدبایابود،آیبهمقدّماتیاجازجهاتاحتیبهخاطربعضیااگرمردمنتوانستند،حال

.امورجامعهباشدیمتصدّیشخصیدحتماًباشود؛ینمیسبمانند؟نه،جامعهبدونرئیسرئ

 ماند ینم یدارپا یعه و مجتمعجام یچبدون حکومت، ه 11.1

وأعلماست،مجتهدجامعیهأمّافقیده،عصمتنرسۀآنکسکهبهدرجرسد؛یأعلممیهفقیتسخنبهوالینجاادر

 ینرادردستداشتهباشد.واگرچنیتوالیدشرائطدراوتامّاست،بایگرجهاتدۀالشّرائطبودهوازهم
 ۴۳5،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

واوجامعیردأمرمردمرادردستبگیدأعلمبایرغیهأمرمردمراکدباشد؛فقیدنبودبازنبایّاتخصوصینباافردی

:جامعهیمگفتیچونوقترسد؛یمیننشودآنگاهنوبتبهعدولمؤمنیداهمپیهصفاتوکماالتآنانباشد.واگرفق

خواهندشد.واگرعدولیگزینجاینعدولمؤمنیم،نداریّاتنخصوصیهمباایهیوفقشودینمیّموقیسبدونرئ

بهتریشانوحکومتاکنند،یمردمحکومتمینهمبراین.فسّاقمؤمنرسدیمینهمنبودندنوبتبهفُسّاقمؤمنینمؤمن

.بکشاندیستیبههالکتونکهتمامأفرادمملکترایسیونداشتنرئیتاستازعدموال

آنطفلهمانیّولینصورتماندهاست،درایازاوبجایکهپدرشفوتکردهوأموالیتیمیۀمانندبچّدرست

لَاوَلِیُّإماممعصوماست؛السُّلْطَانُوَلِ عصمتیکهدارایاسلطهیعنیلَهُ.مقصودازسلطان،قدرتسلطنتاست؛یَّمَنْ

عهدهدارخواهندبود.مثلًاینأعلم،واگرنبودعالم،وإلّاعدولمؤمنیهممعصوماست؛واگراونبودفقباشدوآنإما

واگرید؛وأموالطفلرادرمصالحاوصرفنمایرداموررادردستبگیداستبایمقامعدالتوپاکیکهدارایدز

سرزندمربوطبهیفسقفاسقاگرازیرااوخواهدشدوأموالاوراحفظخواهدکرد؛زیگزیننبودفاسقمؤمنجا

کهنم را مالبچّه یاناًواگرأحشود؛یبهطفلمربوطنمدهد،یحاالخودشأمرخالفانجاممبرد؛یخودشاست؛

توجّهوتکفّلدچارأنواعابتالئاتشدهوعدمۀبماندوبواسطیّماستکهطفلبدونقینهمانجامبدهدبهترازایانتیخ

.برودینازب

إسالماستکهتاکجامطلبرادرنظرگرفتهوگفتهاست:جامعهدرهرحالینوکمالدیّتجامعیّننکتهمباین

فَاالکْمَلبا االکْمَلُ وَ فَاالهَمُّ یبنصیبیّموقیسزرئوقتجامعهراایچباشدوهیّموقیسرئیدارایدبهنحو:االهَمُّ

.گذاردینم

 ویستالسّالممانندفرقهآنارشیهعلینالمؤمنیردرزمانأمخوارج
 ۴۳1،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت
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چنهیلیست همه منکر دوّم فرقۀ مرجو أوّلخواهانهرجو فرقۀ بودندکه خوارجهمنیززمانما ویّتهستند.

یلباتشکیز.خوارجنکوشندیمخالفندوباتمامقوادرمحوآنمیهردولتیلدودستهباتشکینبود.اینمرامشانهم

طلبیلمخالفبودندوتشکوهردیه،السّالمومعاویهعلینالمؤمنیرحکومتأم إلَّالِلَّهِ حکومترادرلباسلَاحُکْمَ

.راآشکارفرمودندیقتمختصرخودحقۀطبالسّالمباخیهعلینالمؤمنیرأمینجادرانمودند؛یم

 بر أو فاجر یرالبد للناس من أم 11.1

کندیچهلمنقلمۀخطب«ۀنهجالبالغ»دریهرحمۀاهللعلیّرضسیّد لِلَّهِ إلَّا حُکْمَ لَا قَوْلَهُمْ: لَمّاسَمِعَ حضرتیوقت»:

باطلاست(حکمفقطینخدا)حکمتوباطلاست،حکمحکمیمگربرایستنی:حکمگویندیکهخوارجمیدشن

:المُالسَّیْهِقالَعَلَ«اختصاصبهخدادارد

کَلِمَۀُ هَؤُآلءیُرَادُحَقٍّ لَکِنْ إلَّالِلَّهِ،وَ لَاحُکْمَ إنَّهُ نَعَمْ بَاطِلٌ. لِلنَّایَقُولُونَبِهَا لَابُدَّ إنَّهُ وَ إلَّالِلَّهِ لَاإمْرَۀَ أَمِ: مِنْ أَوْیرٍسِ بَرٍّ

 بِهِیُقَاتَلُوَءُ،یْبِهِالْفَیُجْمَعُاالجَلَ،وَیهَااللَهُفِیُبَلِّغُوَکَافِرُ،الْیهَافِیَسْتَمْتِعُإمْرَتِهِالْمُؤْمِنُ،وَیفِیَعْمَلُفَاجِرٍ الْعَدُوُّ،وَتَأْمَنُ بِهِ

.مِنْفَاجِرٍیُسْتَرَاحَبَرٌّوَیَسْتَرِیحَیحَتَّیِّ،مِنَالْقَوِیفِبِهِلِلضَّعِیُؤْخَذُالسُّبُلُ،وَ

إلَّالِلَّهِ،حکمیباطلدارند.آرۀاستأمّاازآنإرادیکالم،کالمحقّینفرمودند:احضرت» یرغیبرای!لَاحُکْمَ

یمگربرایستنیکه:إمارتوحکومتیندبگوخواهندیمینهابزنند،اخواهندیحرفرانمیناینهاایکنولیست،خدان

یزه،پاکیعنیبَرّیرأمیاداشتهباشند،یریأمینکهغلطاست؛مردمناچارندازافحرینواخواهند؛ینمیرخداومردمأم

یبرایاوتوشهیرهخودبرسند؛بهعبادتخودبرسندوذخیبهکارهاینمؤمنیر،إمارتآنأمیۀفاجرکهدرسایرأمیا

وشودیمیماکانسپریًّاإمارتأمانهۀوزمانبواسطیرسد؛خودمیویآخرتخودبردارند؛کافرهمبهتمتّعاتدن

 مردمبایرآنأمۀوبواسطشود؛یومنافعجمعمءیْغنائموفَیرآنأمۀ.بواسطآیدیروزگاربهسرم
 ۴۳۳،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.کندیمیداپیّتأمنهایلراههاوسبیرآنأمۀبواسطکنند؛یواورادفعمکنندیگمجندشمن

یرآنأمۀامورمربوطنخواهدبود؛بواسطیخوداوست،بهباقیخودفاجرباشدبرایشخصیدرکارهایرآنأماگر

ونینکهتااگیرندیمیّراازقویفاستکهحقّضع إنسانازینوهمچنیارامد،استراحتکردهوبیکوکارشخصبارّ

 «.بهسربردیّتومصونیّتشخصفاجروظالمدرأمن

:قالَیمَهُمْالسَّالمُلَمّاسَمِعَتَحْکیْهِ:أنَّهُعَلَیاخْرَیَۀٍرِوایفوَ

فِحُکْمَ أَنْتَظِرُ فَیکُمْاللَهِ الْبَرَّۀُ قَالَ(:أَمَّااإلمْرَۀُ فَیُّ،التَّقِیهَافِیَعْمَلُ)وَ الْفَاجِرَۀُ أَمَّااإلمْرَۀُ تَنْقَطِعَیإلَیُّالشَّقِیهَافِیَتَمَتَّعُوَ أَنْ

یَّتُهمُدَّتُهُوَتُدْرِکَهُمَنِ

یّرضیّدس «1» درروافرمایدیم«ۀنهجالبالغ»در استکهحضرتچونتحکیگریدیت: راینحَکَمَیمآمده

شمادارم!أمّاإمارتوحکومتیانحکمخدارادرمیوانتظارإجراگردمیمنهمبهدنبالحکمخدام»فرمود:یدشن

تقیزهوپاکیکون درآنحکومت، وأمّایرود؛خودوإصالحوکمالخودمیدنبالکارهاهبیزگاروپرهیومتّقیّ:

یاازظواهردنیوبهرهمندیویّدنبالتمتّعاتدنیّخصشقإمارتفاجروحکومتآلوده:درآنحکومتفاجرهم،ش

 «.میرندیومکنندیمیمدّتشسرآمدهومرگشبرسد؛باالخرههمهزندگینکهتاایرودم
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.استکهحضرتدرجوابکالمخوارج)لَاحُکْمَإلَّالِلَّهِ(فرمودندیشیفرمااین

شاهداگویدیمیدالحدیابنأبینجاادر لَفرمایدیمطلبگفتاررسولخداستکهمین: اللَهَ إنَّ الدِّیُؤَیِّدُ: ینَهَذَا

استکهاگریتاحدّیندینإتقانوإحکامایعنی.«کندیمییدراتأیندینمردفاجر،اۀخداوندبواسط»بِالرَّجُلِالْفَاجِرِ.

.شودیمییدوتأکندیمیّآنأصالتخود،راهخودراطدریندینایرند،زمامرادردستبگیایندازفجّارهمبیبعض
______________________________

36،ص6محمّدعبده،جیخشیقه؛وازطبعمصرباتعل۱۳خطبه«ۀنهجالبالغ» (1)

 ۴۳8،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

أبسپس مگویدیمیدالحدیابن )معتزله( أصحابما گویندی: مکلّفیاستریینتع: إمامینبر و یّهواجباست؛

السّالمکهیهعلینالمؤمنیربرمردمبگمارد؛وظاهرکالمأمیسی:برخداوندالزماستکهازجهتلطفرئگویندیم

:فرمایدیم

بَرٍّأَوْفَاجِریرٍبُدَّلِلنَّاسِمِنْأَمِلَا

«6»یّهقولأصحابماستنهإمام،

نداردکهینکه:کالمحضرتداللتبراینستدچاراشتباهشدهاست.جوابگفتاراوایدالحدیأبابنینجاادر

وإمارتیاستبهریمسلّماًپروردگارراضیرافاجربرمردمبگمارد،زیاراخواهبَرّیریأمتواندیخودمیارإنسانبهاخت

:یدبفرماخواهدی(؛بلکهحضرتمکندیجنگمیهالساّلمبامعاویهعلمنینالمؤیرأساسأمین)وبرهمیستمردفاجرن

ا ازإمامعادل،حکومتإمامجائربرمردمضرورتدارد. مانندیحکم،حکمثانویندرصورتعدمتمکّن است،

.پذیردیتحقّقمیکهدرصورتعدمإمکانحکمأوّلیّهأحکامثانویگرد

غذاید:إنسانحتماًبایدکهبفرماینستاشتباهکردهاست؛کالمحضرتمثلایشرأیندرایدالحدیابنأببنابراین،

جائزیشههمیتهکهأکلمکنیمیکالماستفادهنمین.ماازامیردیواگرغذانخوردمیته،أکلمیاحاللیغذایابخورد،

یراستکهمردمأمیفاجرهمآنجائیرمحاللبدستماننرسد.إمارتأیاستکهغذایدرآنوقتیتهاست،بلکهأکلم

رابهإمارتبرنگز دفاعکنند،یدوفاجرراکناربزنند.باینندبرّرابرگزیروصدالبتّهواجباستکهمردمأمینند؛بَرّ

.ندیبارّبنشیراوأمیوبجایفتدفاجرازکاربیرجهادکنند،جنگکنندتاأم

 دولت إسالم یدفع تجاوز و برقرار یالسالم برا یهعل ینالمؤمن یرأم یجنگها 11.1

براینالساّلمهجدهماهدرجنگصفّیهعلینالمؤمنأمیر برایباتمامأصحابرسولخدا ینکهایچهمعطّلبود؟!

 ینکهدردورانصفّ«ۀنهجالبالغ»یهابَرّرابنشاند.هرکسشرحاورادرخطبهیرفاجرراازکاربرداردوأمیرأم
______________________________

9۳3و9۳8،ص۴جیّه،طبعدارالکتبالعربید،الحدیابنأب«شرحنهجالبالغه» (1)

 ۴۳3،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

اویوجنگهایدانستهالساّلمرامُحقّمیهعلینالمؤمنیر(حقّاًأمیدالحدیکهاو)ابنأببیندیاستمطالعهکندمآمده

برأساسعدالتووجوبرفعظلموتعدّ رامرکزفسادو-یهالهاویهعل-یهازتجاوزاتقراردادهاست؛ومعاویرا
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حقوقمسلمیتعدّ به تجاوز بعضدانستیمینو در إنصافاً و است. شروحکافیه عباراتو مظلومیۀاز از یّتخود،

.دسخندادهاستدایهآنحضرتوشدّتعنادوخصومتمعاو

درمحکمهوموقفیدکهبایباجوابداندیخودمیگرکوتاهآمدهاستودیقدرینجادرایدالحدیابنأببنابراین،

.بدهد-کالمکردهینکهازایازاستفادهأ-پروردگاریشگاهدرپیّعدلإله

:کهکندیرانقلمیتیقدّساهللسرّهروایحلّعلّامۀ

«6»حَقَّهُ!یفِلِلضَّعِیَأْخُذُمَنْیهِمْفِیْسَأُمَّۀًلَیُقَدِّسُوَءَالهِ:إنَّاللَهَلَایْهِاللَهُعَلَیرَسُولُاللَهِصَلَّقَالَ

رای(آنجماعتیدهدنمیرشدوطهارتوپاکیکند،پاکومنزّهنمشمارد،ی)مقدّسنمکندینمیستقدخداوند»

 «.رابستاندیفکهحقّضعیآنهاکسیانکهنبودهباشددرم

.یُطَهِّرُلَایُنَزِّهُ،لَایْأیُقَدِّسُطهارتونزاهتونزاکتاست؛لَایقدسبهمعنازیرا

مظلومانومستضعفانراازظالمگرفته،نگذارندپایأفرادیدبایاجتماعیزندگیکدر شود؛یمالباشندکهحقّ

بودهوضعفاءبهحقّخودیّتخصوصینفاقدایخواهدبود.أمّااگراجتماعاییزهامّت،امّتمقدّسومطهّروپاکینا

 و شد؛ خواهد مرج و هرج دچار اجتماع آن رسبراینرسند، و حقوق جلوگیدگیإحقاق و مستمندان ازیریبه

.سقالزمخواهدبودفاجروفایبَرّوصالح،ودرصورتعدم،والیاغتشاش،وال

.یستنیحیکالمصحی،استنهدادنیاند:حقّگرفتنگفتهینکهاو
______________________________

6۳3،کتابقضاء،ص۴ج«االحکامیرتحر»کتاب (1)

 ۴6۳،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

کنندوحقّیداکهصاحبحقّراپکنندیدنبالمکنند،یمیوعدالتوطهارتزندگیکهبرأساستقوجماعتی

جماعت بسپارند. او به سایرا در شمشیفضعکنند،یمیزندگیّتإنسانیۀکه قورود،یبدنبالحقّشنمیربا یّبلکه

!یرراازمنبگحقّتیاکه:بکندیتقاضامیفوازضعکندیالتماسمآیدیم

 مع الظلم یبقیمع الکفر و ال  یبقیالملک  11.1

خودمیقتوإسالموحقیمانکهإیادرآنجامعهبلی، هرکسبهحقّ ینوارسد؛یوشهادتحکمفرماست،

وباالخرهروزیّتجامعۀإنسانیدجامعهبا گستردهیانقاطدنۀخواهدآمدکهحکومتعدلدرهمیوأصالتباشد.

بهاوخواهدیفینداشتهوحقّهرضعیرجبهزوروشمشیانساناحتگرفتنحقّ،إیکهبرارسدیمینجابهایعنی.شودیم

:فرمایدیوآلهمیهاهللعلیصلّیغمبرمرسلهپیتولذادررواید؛رس

مَعَالظُّلْمیَبْقَیمَعَالْکُفْرِوَلَایَبْقَیالْمُلْکُ

 وسلطنتوملکویاستر» «1»
______________________________

ازیرپسازفحصبغیأخباراست،ولیعومجامیثمشهورهومعروفهومضبوطهدرکتبحدیاتازروایترواینآنبودکه:ایکرددرذهنخلجانمآنچه (1)

مراجعه«یّالنّبویثفاظالحداللفهرسالمعجمالم»آنکه:بدواًبهیحنشد.توضیافتیدرکتابی،رازیننجمالدّ«مرصادالعباد»ویمحمّدغزّال«الملوکیحۀنص»کتاب

وآلهوسلّماستمراجعهشد،یهاهللعلیحضرترسولأکرمصلّیثکهدربارهأحادیمَناو«کنوزالحقآئق»ویوطیس«یرجامعالصّغ»نشد؛پسازآنبهیافتشد،آنجا

:یگویدازکلماتقصارحضرتراآوردهاستومیکهبعض9۳9تا۴33زص،ا۴،جیقمریهجر691۳سنهیازطبعثان«مُروجالذّهب»درآنجاهمنبود؛سپسبه
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9۴۴۳کهیندهأبوالقاسمپا«نهجالفصاحه»بهیازأفرادبشرقبلًابهآنلبنگشودهاستمراجعهشد،آنجاهمنبود؛وحتّیکلماتاختصاصبحضرتداردوأحدینا

منسوبداشتهوبدونسندذکرکرده9۴۴9کهیمأعلدّینعالءال«وَهْجالفصاحه»کلمه،وبه بهرسولخدا اندمراجعهشد،آنجاهمنبود؛وچوناحتمالکلمهرا

«ۀنهجالبالغحشر»مجلّدازینبابخُطَبورسائلوحِکَمآنحضرتمراجعهشد،آنجاهمنبود؛بهآخر«ۀنهجالبالغ»السّالمباشد،بهیهعلینالمؤمنیرکه:ازأمیرفتم

وشرحصدی،آمد«شرحغُررودُرَر»شرحخود،هزارکلمهازکلماتقصارحضرتراذکرکردهاستمراجعهشد،آنجاهمنبود؛بهیانکهدرپایدالحدیابنأب

اندمراجعهشد،آنجاهمنبود؛وطواطشرحکردهیدورشابوعبدالوهّیبحرانیثممینالساّلمکهجاحِظانتخابنمودهوکمالالدّیهعلینالمؤمنیرکلمهازحضرتأم

العلومیآءإح»بهأبوابمناسبکتاب که«مستدرکالوسآئل»و«یعۀوسآئلالشّ»ازمنکریمراجعهشد،آنجاهمنبود؛بهأبوابجهادبانفسوأمربهمعروفونه«

نشد؛یافتدرآنجاآمدهباشدمراجعهشد،آنجاهمیرهماوعدلوظلموغیّهصفاتنفسانیانمناسبتببهیرفتواحتمالمیدهند،میلازکتابراتشکیقسمتمعظم

مطبعهی،وازطبعحروف۴۳8،کتابعِشْرتص65جی،)ازطبعکمپانیّمجلس«بحاراالنوار»نبود؛أمّاچونبهخودیزدربابظلمنیمحدّثقمّ«البحارینۀسف»در

.آوردهاستیتیخودضمنشرحروایانعبارترادرخاتمهبین(مراجعهشد،مالحظهشدکه:ا996ص،۳5جیدری،ح

:الساّلم،قَالَیهازابنمحبوب،ازإسحقبنعمّار،ازحضرتصادقعلی،ازعدّه،ازبرق«یکاف»است:ازیناروایت

أَوْحَإنَّ جَلَّ وَ عَزّ أَنْبِیٍّنَبِیإلَیاللَهَ الْجَبَّارِیفِیَآئِهِمِنْ مِنَ جَبَّارٍ لَهُ:إنِّینَمَمْلَکَۀِ فَقُلْ هَذَاالْجَبَّارَ ائْتِ عَلَی:أَنِ أَسْتَعْمِلْکَ إنَّمَایلَمْ االمْوَالِ،وَ اتِّخَاذِ الدِّمَآءوَ سَفْکِ

.لَنْأَدَعَظُلَامَتَهُمْوَإنْکَانوُاکُفَّارًایفَإنِّینَ؛أَصْوَاتَالْمَظْلُومِیعَنِّتَکُفَّاسْتَعْمَلْتُکَلِ

یَّأَکَّنَهُمْمِنْها،وَهَمَیْثُحَیتَعالَیرِهِبِتَقْدیْضًاأیْنَأنَّسَلْطَنَۀَالْجَبَّارِیدَاللَۀٌعَلَیهِ:الظُّالمَۀُبِالضَّمِّماتَطْلُبُهُعِنْدَالظّالِمِ؛وَهُوَاسْمُمااخِذَمِنْکَ.وَفیانٌ:بَینستشرحشاو

ال وَ أسْبابَها. مُعاقَبیافیُنلَهُمْ کَوْنُهُمْ غَیعَلَینَذَلِکَ لِانَّهُمْ یْها؛عَلَینَمَجْبوریْرُأفْعالِهِمْ، أَنّهُ فیَظهَرُمَعَ کانَ أنَّهُ االخْبارِ لِغَیمِنَ الْحَقَّۀُ السَّلْطَنَۀُ السَّابِقِ وَیآءِاالنْبِیْرِالزَّمَنِ

مَعَبْقَییَمَعَالْکُفْرِوَلَایَبْقَیلِلْجَبّارِبِزَوالِمُلْکِهِ؛فَإنَّالْمُلْکَیدٌلَنْأَدَعَظاُلمَتَهُمْ،تَهْدیبِهِ.وَقَوْلُهُ:فَإنِّیَأْمُرونَهُمْیمافیآءَاالنْبِیُطِیعُوابِأَنْینَلَکِنَّهُمْکانوامَأْموریْضًا؛أیآءِاالوْصْ

.الظُّلْمِ

بایکناستکهدرمقاماستداللوبرهانبرگفتارخودشإنشاءنمودهاست،ولیعبارت،عبارتخودمجلسینایدکهشاکردیچهبسابهذهنخطورمینجاااز

یرتوسیاست)کهدرعدلوسأوّلبابیّ،غزّال«الملوکیحۀنص»ازأحبّهوأعزّهدوستانانجامگرفتمعلومشددرکتابیکهتوسّطبعضیشتریوفحصبیریگیپ

است،وجوددارد.یرفتهصورتپذیهمائیناستادعلّامهجاللالدّیحازطبعچهارمکهبهتصح8۴ازآنهاست(صیکیهریخوتاریشینملوکوذکرپادشاهانپ

:استینچنیعبارتغزّال

:گفتیهاهللعلیصلّیامبرکهپیرابندگاناو،وجوروفسادنکندکهسلطانجائرشومبُوَدوبقاءنبُودَش؛زیانآنستکهعدلکنددرمیقتسلطانبهحقو

.مَعَالظُّلْمِیَبْقَیمَعَالْکُفْرِوَلَایَبْقَیالْمُلْکُ

طبعبنگاهترجمهونشری،راز«مرصادالعباد»درکتابیتروایناکهبعملآمد،یبافحصمجدّد«الملوکیحۀنص»درکتابیتبروجودروایافتنازاطاّلعبعد

وَینالسّالمچنیهخواجهعل»عبارتازمتنینایلاستکهذاییقهدرتعلیتبدستآمد.روا۱91،بابچهارم،فصلدوّم،ص695۴کتاب،سنه الْعَدْلُ فرمودکه:

:فرمودگریدیاست:جاینآمدهوچن«الْمُلْکُتَوْأَمَانِ.

مَعَالظُّلْمیَبْقَیمَعَالْکُفْرِوَلَایَبْقَیالْمُلْکُ

:فرمودینجاالساّلمازایه:وخواجهعلگویدیسلوکوزراءوأصحابقلمونوّاباست(میان)کهدرب۱11صیّم،دربابپنجم،فصلسینوهمچن .

.مَعَالظُّلْمِیَبْقَیمَعَالْکُفْرِوَلَایَبْقَیالْمُلْکُ

خود،یسهنفیفاتممتّعهوتصنیفاتبازحماتأرزندهوتألیعه،مفخرشی،است،عالممعاصرلبنانیازإنشائاتعلّامهمجلسیترواینانداتصوّرنمودهیکهکساناز

درتحتعنوان:نَحْنُأعْدآءُالظُّلْم،933صیروت،باتللمطبوعیفطبعأوّلدارالتّعار«یزانالمیفیعۀالشّ»کهدرکتابباشدیقدّساهللسرّهمیهمحمّدجوادمغنیخش

:یدگوینچن

مَعَالظُّلْمِیَبْقَیمَعَالْکُفْرِوَلَایَبْقَیالْمُلْکُ

.یّاإلسالمینِدُأَئِمَّۀِالدِّوَهُوَأحَ«بحارُاالنوارِ»کِتابِهِیفیُّنَطَقَبِهَذِهِالْحِکْمَۀِالْعلّامَۀُالْمَجْلِسِ .

استفادهنمودهاست؛وملکفاروقراشاهدآوردهاستکهیخبقاءمُلکوحکومتباکفروعدمبقاءآنباظلم،ازشواهدتاریعنیقانون،ینإثباتایبراآنگاه

روزهیودرماهمبارکرمضانبرایافت؛ینمازحضورمیآنکهمسلمانبود،وپدرومادرشمسلمانبودند،وازتبارملوکوامراءبودند،درمساجدبرایندرع

ازآنیأثرینکواید؛،ازهمپاشمعذلکچونحکومتشبرأساسوثوقوإتّکاءبهملّتنبودنمود؛یقرآنرااستماعمیاتوآگسترد،یمیّهإفطاریهادارانسفره

.یستنیباق

 ۴66،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

بریشخصکافرکهدرمملکتیراز.«ماندینمیدارباظلمپایولماندیمیدارباکفرپای،ومملکتدارحکومت

ظلموستمیسبرهمانأساسعدالتمردمراحرکتدهد؛أمّااگرسرکردهورئخواهدیأفرادکافرمسلّطاست،م

بهحقّتوانندینمکنندیمیکهدرآنجازندگیوأفرادشود،ینمیدگیرسیفوبهحقّضعشودیستممیّتکند،بهرع
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کنند،بلکهدچاردغدغهیداپیترسبداندسیبهآسانتوانندیکهبخواهندبهحقّبرسند،نمیفیخودشانبرسند.أفرادضع

 و
 ۴6۴،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

یجادآنهاإیحاکمبرایبهسویتوشکاشودیآنهاموجبزحمتمی.گرفتنحقّبراشوندیمیوگرفتگوسوسه

.کندینمیدگیبهحرفآنهارسیوکسکندیزحمتم

یلکنند،ومحکمۀحاکمهمباعثتعطیداپیبهآندسترستوانندینمبینندیچونمگذرند،یازحقّخودمبسیاری

 ینصورتایندراکنند؛یباالخرهازآنحقّصرفنظرمینکهتااشوندیخستهمیااموراست؛وبهاندازه
 ۴69،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.یدخوشنخواهنددیروجماعت

امّتینبودکهاینمفادشایم،وآلهنقلکردیهاهللعلیازرسولخداصلّ«یرتحر»علّامهدرراکهازیتیروااین

.نخواهدبودیدیجماعت،جماعترشینسعادتمندنشدهوا

 متتعتع یرغ یحقه من القو یهاف یفللضع یؤاخذال  ةلن تقدس أم 11.16

بهمصرفرستادند،یویکهدروقتیالسّالم،ضمنمکتوبوعهدخودبهمالکأشترنخعیهعلینالمؤمنیرأمو را

:نوشتند

مُتَتَعْتِعیْرَغَیِّحَقُّهُمِنَالْقَوِیهَافِیفِلِلضَّعِیُؤْخَذُتُقَدَّسَأُمَّۀٌلَالَنْ

تَعْتَعَ»ۀدرمادّ«یهنها»دریرابنأث «1» حَتَّگویدیم« غَیفِلِلضَّعیَأْخُذَی: یْرَحَقَّهُ ا»مُتَعْتَعٍ حقّیف،ضعیبراینکهتا

.یُزْعِجُهُهُویُقَلْقِلُیأذًیُصیبَهُأنْیْرِمِنْغَیْمُتَعْتَعٍ)بافتحۀتاء(أ«مُتَعْتَعباشد.یرکهگرفتنحقّغیدرحالیردرابگیفضع

«۴»تَعْتَعَهُفَتَتَعْتَعَیُقالُ

:صارَگویندیرامینآندرقَلَقواضطرابافتد؛اۀبهاوبرسدوبواسطیّتیوأذیکهگرفتاریشخصیعنیمُتَعْتَع،

.بدوندردسریعنیمُتَعْتَعٍ،یْرُمُتَعْتَعًا.غَ

نهبایرد،حقّخودشرابدوندردسربگیفکهضعرسدیبهارتقاءوقدسوطهارتوکمالخودمیاجامعهآن

.اضطرابودلهره

یاالمْرِحَتَّی:تَعْتَعَهُ:أقْلَقَهُأوْأکْرَهَهُفگویدی.سپسمیَّأَوَتَقَیتَعًّاوتَعَّۀً:اسْتَرْخَیَتُعُّ،:تَعَّ،گویدیم«أقربالموارد»در

.یٍّمِنْحَصَرٍأوْعِیهِالْکالمِ:تَردَّدَفیقَلِقَ.تَعْتَعَف

ضطرابانداخت؛اورابهکراهتوادارکرد،اورابهقَلَقوایعنیتَعْتَعَهُ،
______________________________

6۳۴،ص۴محمّدعبده،جیخشیقه؛وازطبعمصرباتعل59رساله«ۀنهجالبالغ» (1)

63۳،ص6ج«یۀالنّها» (2)

 ۴6۱،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

وادارکندواودچارقلقواضطرابشودیکراهتبهأمریراکهازرویوادارنمود.إنسانکسیبهأمرمکرهاً

.:تَعْتَعَهُگویندیم
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أیفتَعْتَعَ یْالْکَالمِ أمْرٍ. مِنْ شدنتوانستیدااوپیکهبرایمشکالتیاینه،سیصدروتنگیقضیۀازناحیعنیتَرَدَّدَ

.کندیانوسخنخودشرابیدبگو

یداشتهباشدکهآنلکنتناشیدرکالملکنتینکهبدونایعنیبدونأنْتَعْتَعَ،یف:ضعشودیمینطورایمعنبنابراین،

معن به )بفتحصاد حَصَر هیقضیاز بدون باشد، ضیخستگیچصدر( بگیصدریقو حقّشرا همیوقتیرد؛برود

ایح،وروشنوفصیاباکالمگویرد،بگخواهدیم کندویتشکاخواهدیمیووقتیستدحاکمبانکهدرمقابلینه

.شودونتواندخوبمطلبشراأداکندیدادرکالماوتزلزلپ-یمدرأثرجوّنامال-یردحقّشرابگ

.یدخودنخواهدرسینخواهدبودوبهسعادتورستگاریامّت،امّتمقدّسیناللَهُهَذِهِاالمَّۀَ؛ایُقَدِّسُهَذا،لَافَعَلَی

االمرواگذارشدهاستیحکومتإسالمکهبهاولیِأصلکلّۀودرباریفهشریتروایناۀکهدرباریمطالبجموعۀم

اختصاصبهأئمّهمعصوم ازبابیهمعلینبحثشد، السّالمداشتهوبعدهمدرصورتعدمتمکّنووصولبهآنها

دردرجاتأربعۀنازله؛درج فَاالهَمُّ فسّاقۀودرجین،عدولمؤمنۀأعلم،ودرجیرغیهفقۀودرجأعلم،یهفقۀاالهَمُّ

ومجهولالمالکوأوقاف.یَّبمثلأموالقُصَّروغُی،جزئیوچهدراموروالئیکلّیچهدراموروالئیباشند؛مینمؤمن

امور تمام در باالخره احتیو قیاجکه بایّمبه فقیددارد، فقیهکه بهینوفسّاقمؤمنینمؤمنولعالموعدیهأعلمو

عَلَیب،ترت مِنْهُمْ واحِدٍ الَّذیکُلُّ النَّهْجِ ازضَیدگیذَکَرْنارسیهَذا وبطالنخارجکنند،تاآنیْعهکردهوآناموررا

 ءَالِمُحَمَّدوَمُحَمَّدٍیوهالکتسپردهنشوند.اللَهُمَصَلِّعَلَیبهتباهکنندیمیحکومتزندگینکهدرتحتایأفراد
۴65،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

 باشد یبه نور و فُرقان إله یأعلم امّت، که متّک یهفق یت: محصّل أدلّه والدوازدهمدرس  12

 اشاره 11.1
 ۴6۳،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

 و شرائط آن، همه به دست حاکم است یودو ق یقأصل حکم و سعه و ض 11.1

وإثباتاً،ازجهتسعهیاًاالمرُوالْحُکماست،همانطورکهأصلحکمبدستاوستنفیَدهوبِکندیکهحکممحاکم

کندیجعلمیمتعلَّقیراکهشارعرویشارع.حکمیرغیاهمحکمدردستاوست؛خواهحاکمشارعباشدیقوض

گاهقآنمتعلَّۀدائریقهمچنانکهجعلشبدستاوست،سعهوض نحواإلطالقأخذیمتعلّقعلیهمبدستاوست.

.تفاوتداردیدهمبهاختالفدرجاتقییدتقیید؛نحوالتّقیعلیوگاهشود،یم

کهدرعالمثبوتجعلمیبدستاوستکهحکمینهمچنو آنقراریبرایدرمقامإثباتچهکاشفکند،یرا

گاه مثلًا لفظیدهد. یکاشفحکم، مانند گاهیات؛روااست سیلبّیو مانند یرهسیإمضایای،ابتدائیرۀاست

حکمشارعکشفاییرهدرمقابلسشارعازسکوتیگاهیاست؛وحتّشدهیکهازقبلبهآنعملمیامستمرّه

اشودیم در لین. است، شارعجعلحکمنموده مقابلسیکنصورتهمواقعاً سکوتدر دادهیرهکاشفشرا قرار

.است
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ۀدائرۀوسعیقومقصدشارعرانسبتبهضیّتنیایم،کشفحکمواقعکنیمکهبتوانیماازهرراهیر،کلّتقدعَلَی

.یمکنیّتتبعیدبایم،بدانیحکم

 حکموچهدریمتعلَّقآن،چهدرجعلابتدائیاحکمییقوتضتوسعه
 ۴68،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.بدستشارعخواهدبودیره،سإمضای

باشد،یربویعمعاملهبین.حاالاکندیحراممکلّیطوربهراربا،«6»اوَحَرَّمَالرِّبیْعَ:أَحَلَّاللّهُالْبَفرمایدیمیوقتمثلًا

بررویّأیعلیرد؛کهتحتعنوانرباصورتبگیگریدۀمعاملیا تیّحکمحلّیعبیرباحکمحرمتوبررویحالٍ

.آوردهاست

وشروطآنیودوقیعرفیعازبیرویشارعملتزمبهپیعنیخواهدبود؛یقطرینهممطلببهمیعدرموردبهمچنین

راحرامگرداند؛دریعیراحاللوبیعیمخصوصه،بیودباشرائطخاصّهوقینخواهدبود؛بلکهممکناستدرمورد

.توسعهدهدیازموارددائرهراتنگودربعضیبعض

بابمثال-درخارجیعتحقّقعنوانبیممکناستبرالذا ینصحّتوتحقّقایرابرایدیعرفوعادت،ق-مِنْ

بنحوإطالقدرنظربگیدشارعآنقیولیرد،عنواندرنظربگ برداردوموضوعحکمرا .کذلکممکناستیردرا

.عرادرآنحدودوشرائط،حاللوإمضاءکندیبیعنیکند؛راإضافهیدیشارعقینداشتهباشد،ولیدعرفق

برآنهاصادقیععنوانبیقاًتحقینکهراحاللننمودهاست،باایرخمروخنزیعغَرَرراإمضاءنکردهوبیعمثلًاشارع،ب

.رائجودارجبودهوإسالمآنراحرامکردهاستیرخمروخنزیععرفمردم،بیاناست؛ودرم

عَنْیُّالنَّبِیاست؛نَهَیعقالئیدکهآنقکنیمیبودن،کشفمیغرریربهغیعبیّدتقۀبواسطی،غرریعدرموردببلی،

.موردحکمعقالءراإمضانمودهاستینوشارعهمدرایست،نیغررنزدعقالءمُمْضَیعالْغَرَرِ.بیْعِبَ

وکند،یراتنگمیعبیّتوحلّیزتجوۀنمودهاستودائریدیأمثالهما،شارعإنشاءجدیایرخمروخنزیعأمّادربو

 واجب«۴«»أَوْفُوابِالْعُقُودِ»باحکم
______________________________

:البقرۀ۴،سوره۴۳5یهازآیقسمت (1)

:المآئدۀ5،سوره6یۀازآیقسمت (2)

 ۴63،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

عرفوعادترائجویانراکهدرمیباأَوْفُوابِالْعُقُودِ،عقدهائیعنیوسائرعقودملتزمشود.یعکندکهإنسانبهبمی

إمضاءنموده،شودیمردمبدانعملشدهوبهعنوانعقدردّوبدلمینوآنچهراکهدربکند؛یمیجابمتداولاستإ

مضاربهومساقاتویاهبهجائزاست؟یاصلحجائزاست؟یاتکتکعقودراازاوسؤالکردکه:آیستالزمنیگرد

یامزارعهجائزاست بِالْعُقُودِ، وباایدعملبپوشانۀجامیتانبهتمامعهدهایدبایعنینه؟أَوْفُوا جملهإشارهداردبهین.

.نمتداولاستکهاآلیخارجیعقدهایّۀإجراءکلّ

آیدادرخارجپیااگرعقدتازهحال تمسّککنتوانیمیمیاشودکهدرزمانشارعنبوده، بِالْعُقُودِ أَوْفُوا ویمبه

شود؟یأَوْفُوابِالْعُقُودِشاملآنمکند،یکردهوعنوانعقدهمبراوصدقمیدا:چوندرخارجتحقّقپیمبگوئ
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ایندرایهرحمۀاهللعلیأنصاریخمرحومشنظر اینجا بِالْعُقُودِ، أَوْفُوا دربرنمیناستکه: چونیگیرد؛عقودرا

ألفوالم«الْعُقُود»در«ال»کهدرزمانشارعمتداولبودهاست.ویبرعقودکندیأَوْفُوابِالْعُقُودِ،حکمبهوجوبوفام

کندالزمالوفاءباشد؛بلکهألفوالمیداپیّتعنوانعقدخارجیهرزمانیقیّه،حقیّۀبهنحوقضینکهتاایستاستغراقن

.کهاآلندرخارجمتداولاستواجبالوفاستیعقودیعنیاست،یعهدجنس

مثلبیتمامعقودبنابراین، أمّاشود؛یوصلحومضاربهوهبهوأمثالذلک،إمضاءمیعکهدرزمانشارعبوده،

.شودیشدهودرزمانشارعنبوده،أَوْفُوابِالْعُقُودِآنراشاملنمایدکهبعداًپیعقد

یباهمقراردادی،قراردادۀمعاملیکبرأساسینکهطرف«یمهب»شودمانندیداپیعقدیاگردرزمانبنابراین،

وشرطخالفکتابوسنّتهمدریست،همنیومحلِّلحرامیومُحَرِّمحاللکنند،یوقبولهممیجابوإبندندیم

راینأَوْفُوابِالْعُقُودِایاآین،طرفیناستبیحدّنفسهقراردادیمشروعهمندارد،بلکهفقطفیرشرطغیعنییست،آنن

 وأَوْفُواماراإلزامشود؟یهمشاملم
 ۴۴۳،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

بهتبعاتآن؟میکند

الْمُتَعارِفَه،نه:کُلُّینایشچونأَوْفُوابِالْعُقُودِ،معنشود؛ی:نه،شاملنمفرمایدیمیخشمرحوم استکه:أوْفوابِالْعُقودِ

.الْعالَمیعَقْدٍفُرِضَف

شامل«أَوْفُوابِالْعُقُودِ»استکه:یننظرشانبرایهرحمۀاهللعلیزدیمحمّدکاظمیّدآقاسیدرمقابل،مرحومآقاولی

هم«عقود»درزمانشارعهمنبودهباشد؛وألفوالمینکهالْخارِج،ولوایفیَتَحَقَّقَراکهفُرِضَأنْیهرعقدشودیم

.یستدرزمانشارعنیّۀخارجۀإشارهبهآنعقودموجود

ینوأصلایستنیحرامکهدرآنشرطیمهاندبرجوازمعامالتبدادهیفتویبعضیشان،أساسونظراینبرهمو

یقبهطرینکهأعمّاستازایکند،آنمیراکهشارعأمربهوفای.وحکمگیردیصورتمینطرفیرضایمعامالترو

وصلحوأمثالآنهایعجوازتمامأنواعمعامالتبینکهاماسکوتدرمقابلعملمردم؛کیایره،بهسیاباشد،یلفظ

وخودشارعگرفتهیمردمانجاممینعقوددرزمانشارعدربینتماماینکهبهسکوتوإمضاءبرایایره،أصلشبهس

یّتدرحلّلّا.وإکندیهمنکردهاست،ثابتشدهاست؛لذاکشفازإمضاءشارعمیورَدْعومنعدادهیهمانجامم

.استیرهعمدههمانسیلبلکهدلیم؛نداریلفظیلازعقودبخصوصه،ماازسنّتدلیکیک

ازرجوعبهآنهادرمسألۀیهرجوعمردمبهفقیزونیهرجوعجاهلبهعالم،ورجوعمردمبهفقیّۀقضدر أعلم)أعمّ

یانرائجهدرمیرۀسینهااۀ(همیزمامداریاعامّه،ویمومتوقیرجوعبهآنهادرمسألهوالءوسرپرستیاوی،أخذفتو

مراجعهمتمردمبهأعلمامۀمردمبودهاست،وهم راإمضاءکردهیرهسینوشارعمقدّسهمااند؛کردهیدرآنفنّ

شارعحقّینکهایا(إمضاءنمودهاست،یّترا)درمقامکاشفیمعروفعرفیقموارد،طرینشارعدرایاآیاست.ول

د؟کنیینراتعیخاصّیقطریکداردکهازنزدخود

 کهإنسانکندیهماقتضامیرهوسیست،نیشتربیکییدرهرزمانأعلم
 ۴۴6،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت
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آنی،وإمامیغمبرازپیدنپرسیایب،علمغیقکهحتماًازطریستنینمردمچنیندربیرهسیاومراجعهکند؛ولبه

.أعلمرابشناسندوتعبّداًقبولکنند

یأصلانتخابورأیاختبارواستشاره،وبعدهمروینهمیروکنند،یمراجعهمیکهمردمبهأعلمدرهرفنّغالباً

.استیراههم،راهکشفحکمواقعیناست.وایریگ

 قرار نداده است یّترا انتخاب از راه أکثر یتوال یینتع یقشارع إسالم، طر 11.1

همینوا-کنیدیأعلموإماممعصوممراجعهمیهفتهاست:درشرعکهشمابهفقراهرابستهوگینشارعآمدهاولی

یکه.آنکسیگرنهباروشمعمولدرموارددیدهم،باشدکهمننشانمیقیازطریدبا-استیرهأصلشبرأساسس

داراۀاالمّیأعلمف همشمابایاییمزاینچنینایاستوثبوتاً یدشمابرویدوباید؛راهبهاوبرسینازایداست،إثباتاً

یرأید،برویفهنظرخودبهسقی!حاالرویستنیچازاوهیرالسّالم.اوستوبس؛وغیهطالبعلیبنأبیّدنبالعل

ینحکمازایدنکنیانیددرنزدمنمطروداست.چهقبولبکینهااۀهمید،بکنخواهیدیکهمیوهرکاریدکنیریگ

!قراراست

شرعبرایراهبنابراین، در إمامیهدنبالکردنآنفقیکه معصوم، زمانخود کهدر است، أعلمآمده أفضلو

.باشدیمیرهأعلمخواهدبود،سیهفقیبتمعصومودرزمانغ

وشبههنجای یناست؛أمّاراهوصولبهایمهمّیلهمدلیلشاستودلیرهسینازأدلّه،همیکیکهیستشکّ

بهدستشارعاست.شارعمیمعنینوکاشفایمعن :راهیدراببنددوبگویمابازکندوراهیبرایراهتواندیحتماً

.إماممعصومقراربدهدراأعلمیهحتماًآنفقیستیاستکه:باینأعلمایینتع

مامو اگرولگوئیمیلذا تمامیتشنبودهوأصلًاوالیشدممضباإماممعصومنداشتهبایأعلمربطیهأعلموفقیّ:

نورباطنویهستند،وخودشاندارایمعنینأفرادخبره)کهأهلحلّوعقدومشخِّصایدودرمقامإثباتبایست؛ن

 یباطنیّتهمازجهتنورانووهمازجهتعلموفقاهت،یرند،ضمیّتنوران
 ۴۴۴،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.أعلمدرمقامثبوتقراردادیهآنفقیبدهند(راکاشفبرایصتوانندأعلمراتشخمی

بایمبگوئینکهابخالف عامید: بقّالوزارعوکارگریرأیایندبیمردم وهر فقیرأیبدهند؛ أعلمیهبدهدکه

اگرپنجاهبهیاست)حتّیادترزیشانرأیکهآنکسانیّت،!آنوقتبعنوانأکثریم؟راحاکمقراردهی!وچهکسیستک

وباطلشده،وآنهارایعازأهلتماممملکتضایکیمنهاهپنجایرأیجههمشد(انتخابشوند؛کهدرنتیکإضافۀ

شناسندیوعمروکهأصلًانهفقهمیدزیرأی؟کیآنهمرأی؛جزئیّتمزینبخاطرهمیم،اومعدومفرضکردهیستن

یند.لذااگرتمامایرسمسائلمینفکرشانبهایرویونهنشناسند،یمینهعلمرا،نهتقوشناسندیمیترا،نهدرایهنهفق

کهشارعمقدّسدرمقامثبوتولیّتإثباتکاشفیأفرادهمبرا هیهفقیّازآنچهرا یچقراردادهاستجمعشوند،

.نداردیمتیق

ساین محصّلبحثاز ایره،بود أصلینکهو إشکالیجایچهیرهسدر و شبهه و دریولیست؛نیشکّ کالم

یم؟استکهماآنرابهچهقسمبدستآوریّتشکاشف
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 الْمُلُوک بر مطلب یالنَّاسِ، وَ الْعُلَمَآءُ حُکَّامٌ عَلَ یعدم داللت: الْمُلُوکُ حُکَّامٌ عَلَ 11.1

یتیروا-گرچهممکناستداللتنداشتهباشد-قرارگرفتهاستیهفقیتکهمورداستداللبروالیاتیازروایکی

یتالسّالم،روایهازموالناالصّادقعل«6»«یّامعوآئداال»دریأحمدنراقیمرحومحاجمولی،أنصاریخاستکهاستادش

:کهکندیم

:قَالَإنَّهُ

الْمُلُوکیلَالنَّاسِ،وَالْعُلَمَآءُحُکَّامٌعَیحُکَّامٌعَلَالْمُلُوکُ
«2»

______________________________
66یث،حد681صی،طبعسنگ«یّامعوآئداال» (1)

ازهزارکلمهقصارازحِکَمومواعظأم۱8۱،شماره9۳۱،ص۴۳جیّۀ،الکتبالعربیآءطبعدارإح«ۀشرحنهجالبالغ»یاندرپایدالحدیابنأبیزون (2) یر،

فیدگو9۱،ص6کتابالعلم،ج«یضآءالمحجّۀالب»دریکاشانیضالسّالم،آنراذکرکردهاست؛وملّامحسنفیهعلینالمؤمن مِمّاذَکَرَهُ وَ أبواالسْوَدِی: اآلثارِ:قالَ

.الْمُلُوکِیکَّامٌعَلَالنَّاسِ،وَالْعُلَمَآءُحُیأَعَزَّمِنَالْعِلْمِ؛الْمُلُوکُحُکَّامٌعَلَءٌیْشَیْسَ:لَیِّالدُّئِل

 ۴۴9،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

 «.حاکمانندبرمردم،وعلماءحاکمانندبرپادشاهانپادشاهان»

مینااز مفرمایدیعبارتکه استفاده پادشاهان، بر حکّامند علماء جنبشودی: علماء حتّیتوالۀکه: بریدارند،

.پادشاهان

اینکهاستداللاعتراضشدهاستبهاینبراالبتّه نیناظربهمدّعایثحدین: بلکهناظراستبهآنچهدریست؛ما

.دریکندمیّتوپادشاههمازعالموقتتبعکنند،یمیّتمختلفمتعارفاست،کهمردمازسلطانوپادشاهتبعیزمانها

.وکندیمیّتنمودهوتبعیمازعالمآنوقتنظرخواهد،وپادشاههرونیپادشاهمیکمردمسراغیهرملّتوگروه

وزراءخودراأعلمازعلماءخودقرارم پادشاهانسابقکهحتماً ورومیراناینسالطیاندرمینوادادند؛یباالخصّ

.مشهوربودهاست

بود،عالمبود؛لذااورابریمجهتبودکه:اودرآنموقعحکینخودقرارداد،بدیرکهبوذرجمهرراوزانوشیروان

خودقراردادبواسطهیرإسکندرکهأرسطوراوزیا.گرفتیمیفکریرویخودناظرقراردادهوازاونیتمامکارها

درامورعامّهمجالآنانراسلبیوتصدّشدندیخستهمیرازرفتند؛میبارنیرازعلماءهمزیجهتبود؛وبعضینهم

آنیکن.ولکردندیآنفرارمیولذاازتصدّیداد؛تنزّلمیوازکماالتوأحوالروحگرفت،یشانرامنمودهفراغت

نینکهایپادشاهانبرا وداناویستهفردشاینکهبودبهتریبههرقسمدیدند،یعلماءمیفکریرویبهنیازمندخودرا

.کردندیبممملکتخودرابهعنوانوزارتوصدرأعظمانتخایمحک

:کهیتروایناستمفادااین

الْمُلُوکِیحُکَّامٌعَلَالْعُلَمَآءُ

حکّامبرملوکدرعالمأمرونهینکهنها؛ بتوانیعوتشریشرعآمدهاستعلماءرا تا ازآنیمقراردادهاست،

.یمکنیّهشرعیتوالۀاستفاد
 ۴۴۱،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت
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اند:أنَّاعتراضجوابدادهینازا«6«»کتابحجّ»اهللمقامهدریأعلیمحمودشاهرودیّداهللحاجسیۀما،آاستاد

غَ اإلخْبارِ عَلَیْرُمُجَرَّدَ اإلمامِ لِمَقامِ لِبَیْهِآلئِقٍ یانِالسَّالمُ،الْمَنْصوبِ أنْ فَالْمُناسِبُ اإلخْبیَکونَاالحْکامِ؛ إنْشآءً.ارُماظاهِرُهُ

کَوْنِهِمْمُلوکًا...یْثُالْمُلوکِمِنحَیتَنْفُذُأحْکامُهُمْعَلَیْثُالْمُلوکِبِحَی:أنَّالْعُلَمآءَنُصِبواشَرْعًاحُکّامًاعَلَینَئِذٍفَالْمُرادُح

الْمُلوکِالْق تَأْممَۀُإقاوَیَّۀِبِالْمَصالِحِالنَّوْعیامُوَمِنَالْمَعْلومِ:أنَّشَأْنَ الْعِبادِ.وَینُالْحُدودِوَحِفْظُالثُّغورِوَ لِنَظْمِمَعاشِ الْبِالدِ

عَلَ الْعالِمِ حُکْمِ بِوَالینُفوذُ مَنوطٌ السِّیفیَتِهِالسُّلْطانِ الدِّیَکونُفَیاسیَّۀِ؛االمورِ الدُّنْینِامورُ إلَیاوَ فَتَأَمَّل.یه؛الْفَقیراجِعَۀً

.هَیانْتَ

یشانکالمامحصّل مینکها»آنستکه: اگوئیدیشما کهینسالطیانناظراستبهآنچهمتعارفاستمیترواین:

إخباربهإمامچهمربوطاست؟!یست؛إخباراستوإخبارمناسبحالإمامنیناکند،یمیّتسلطانوقتازعالمتبع

إنشاءبفهماندکه:علماءحکّامندبرملوک.یقواهدبهطرخیکهإنشاءکند.پسحضرتمینستبلکهمناسبشأنإماما

الزمهین،بنابرا باشد إنشاء ااگر بگوئیناش شَرْعیماستکه حُکّامًا نُصِبوا الْعُلَمآءُ طرفیعَلَیًّا: از آنها الْمُلوک؛

یناۀملوک.وازجملبرینافذاستحتّکنندیصادرمیکهأحکامیکهپروردگارمنصوبندبعنوانحاکمبرملوک،بطور

بدستپادشاهانوحاکمانصورتینهامعاشمردماستکهایموقضاءوزعامتوإقامۀحدودوتنظیتأحکام،وال

 «.ازطرفعلماءباشدیدبایونفوذورأیّهوقوّۀفکرگیرد؛یم

نصبکند،وبعدبهمردمیدرمقامرایکهکسیستبرمذاقشارعنیرازیست؛اعتراضواردنین:جوابازاأقول

وعدمیآنمقامإمضاءنکردهباشد.مذاقشارعکهبرنفیکهأصلجعلاورابرایدرحالتید،:ازاوإطاعتکنیدبگو

أصلحکومتآ مقابلعلماست، تقونهاإمضاءحکّاموملوکدر منحصردرعلمو حکومترا باطلدانسته، یرا

.داندیم
______________________________

یجنّاتیممحمّدإبراهیخشیر؛تقر956وص95۳،ص9،ج«کتابحجّ» (1)

 ۴۴5،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

متابعتید:اوراتابعقراردادهوگفتهاست:ازعالمبایمبگوئینکهتاابیندیدرمقابلعالِمنمیإسالم،حاکمشرع

ازعلماءید:آنملوکباید!وبعدبگویحکمملوکبرمردمنمائیتعلماءوملوککرده،سپستثبینبیقوتفری؛کن

.نیستیحصحیقتفرینوایرتعبینکنند!ایّتتبع

خواهدیالساّلممیه.إمامعلعُلُوِّشَأْنِالْعُلَمآءیانِبَیأنَّهَذَاالْخَبَرَناظِرٌإلَیرَدُّاإلشْکالِ،وَالذِّهابُإلَیفَاالوْلَبنابراین،

میانب چون است؛ ملوک از باالتر شأنشان علماء ابینیمیکند: خارجینکه ویملوک قدرت کمال وجود با

دِرادهند،یازحکماءراوزراءخودقرارمبزرگاناستکبارشان، وَ عِلْمِهِمْ لِمَقامِ هاییشهودرمقابلاندیَتِهِم،خاضِعونَ

.یشترعلموعظمتعلماست،نهبیانفقطدرمقامبینهستند.ایمآنهاتسل

 لَهُ یَّمَنْ لَا وَلِ یُّ: السُّلْطَانُ وَلِیتروا 11.1

ویهاهللعلیاستکهازرسولخداصلّیتیبهآناستداللشدهاست،روایهفقیتوالیکهبرایاتیازروایگردیکی

.شدهاستیتروایمرحومنراق«یّامعوآئداال»آلهوسلّمدر
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:اندکه:رسولخدافرمودکردهیتوعامّهرواخاصّه

لَهیَّمَنْلَاوَلِیُّوَلِالسُّلْطَانُ

 «.نداردیّاستکهولیکسیّسلطان،ول» «1»

لَهُیست؛وحاکمجائرنیمقصودازسلطان،شخصوالالبتّه السَّلْطَنَۀاست.وبرمذاقشارع،مَنْ لَهُ بلکهمقصودمَنْ

!یستنیسلطانجائرأصلًامولیرازباشد؛یمرادازسلطان،سلطانعادلمین،عدلباشد.بنابرایقازطریدالسَّلْطَنَۀحتماًبا

پس،

لَهیَّمَنْلَاوَلِیُّوَلِالسُّلْطَانُ

ازتواندیشرعزماماموررادردستگرفتهومیقبودهوقدرتدارد،وازطریطرهسیکهدارایآنحاکمیعنی،

اختصاصبهاویتوالینایرد،لَهرادردستبگیَّامورِمَنْالوَلِیتکند،ووالیدگیرسیوالئۀنقطۀنظرإحاطهوسع

... دارد

 یقَبْلِ یَآءَکَسَآئِرِ أَنْبِ یعُلَمَاءُ أُمَّتِ 11.1

قرارگرفتهاست،یهفقیتکهمورداستداللبروالیاتیازروایگردیکی
______________________________

6۳یث،حد68۳ص«یّامعوآئداال» (1)

 ۴۴1،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

صلّ«یّامعوآئداال»و«جامعاالخبار»استکهدرروایتی وآلهوسلّمواردشدهاستکهیهاهللعلیازرسولخدا

:فرمودند
________________________________________

هق6۱۴6دوم،یران،ا-مشهدیی،جلد،انتشاراتعالمهطباطبا۱درحکومتاسالم،یهفقیتوالینی،حسینمحمدحسیدستهرانی،


۴۴1،ص:۴درحکومتاسالم؛جیهفقوالیت

یقَبْلِیَآءَکَسَآئِرِأَنْبِیفَأَقُولُ:عُلَمَآءُأُمَّتِیبِعُلَمَآءأُمَّتِیَمَۀِقِالْیَوْمَأَفْتَخِرُ

ق» «1» . میامتمندرروز امّتمومکنمیافتخار علماء أنبگویمیبه امّتمنمثلسائر علماء ازمنیشپیاء:

 «.هستند

تألاندصدوقآنگفتهیاست.بعض«جامعاالخبار»دریتروااین نسبتنادرستینایقاًنمودهاست،کهتحقیفرا

.ازعلماءبزرگوموثّقندیقاًازآنهابودهباشند،تحقیکهریاناًکهاگرأحیستازپنجنفریکییفاست؛بلکهتأل

تقدعَلَی هرکدامکهباشنددرنهایکیینچونسندشبیر،کُلِّ است، إتقاناست؛پسسندیتازآنپنجعالِم

.خبرچگونهاستینکهداللتاینیمببیدبایکنلیست؛گفتگونیاستوجایقویسندیضاًأ«جامعاالخبار»

شدهاستکهرسولیتروا«یالفقهالرّضو»از«یّامعوآئداال»استکهدریتیمورداستدالل،روایاتازروادیگر

:وآلهوسلّمفرمودیهاهللعلیخداصلّ

یلإسْرَآئِیبَنِیفِیَآءهَذَاالْوَقْتِکَمَنْزِلَۀِاالنْبِیفِیهِالْفَقِمَنْزِلَۀُ
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 «.استیلإسرائیبنیاءزمان،مثلأنبیندرایهفقیزانمنزلهوم» «2» .

نقلمیگریدیاتروا«یّامعوآئداال»درینراقمرحوم روایکیکهنمایدیرا احتجاج»استدریتیازآنها یخش«

:کهینجابهایرسداست،تامیلیطویثکهحدیّطَبَرْسِ

خَیْهِعَلَینَالْمُؤْمِنِیرِلِامِقِیلَ مَنْ الْهُدَیْرُالسَّالمُ: أَئِمَّۀِ بَعْدَ اللَهِ مَصَابِیخَلْقِ عَلَی؟الدُّجَیحِوَ قَالَ إذَایْهِ! الْعُلَمَآءُ السَّالمُ:

«9»صَلُحُوا

بهتریهعلینالمؤمنیرأمبه» هدینالسّالمعرضشد: چهیکیتابانظلماتوتاریوچراغهایخالئقبعدازأئمّۀ

 «.صالحباشندیکههستند؟!حضرتفرمود:علماءهستندزمانیکسان

 اهللیازرسولخداصلّیّطَبْرِسِ«یانمجمعالب»استدریتیروادیگر،
______________________________

1یث،حد681ص«یّامعوآئداال» (1)

۳یث،حد681ص«یّامعوآئداال» (2)

8یث،حد681ص«یّامعوآئداال» (3)

 ۴۴۳،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

:وآلهوسلّمکهفرمودعلیه

أَدْنَاکُمیعَلَیالنَّاسِکَفَضْلِیالْعَالِمِعَلَفَضْلُ

 «.أفرادشماترینینشرافتوفضلمناستبرپائیزانوشرافتعالمبرمردم،مثلمیلتفضیزانم» «1»

:فرمایدیمیمبنمریسیبهعیأعلیّکهخداوندعلی،ثانیدشه«یدالمریۀمن»استدریتیروادیگر،

الْکَوَاکِبِ،وَیکَفَضْلِالشَّمْسِعَلَینَوَالْمُرْسَلِیِّینَإلَّاالنَّبِیخَلْقِیعِجَمِیلْتُهُمْعَلَفَضَّیالْعُلَمَآءَوَاعْرِفْفَضْلَهُمْ،فَإنِّعَظِّمِ

ءٍیْکُلِّشَیعَلَیوَکَفَضْلِیَا،الدُّنْیکَفَضْلِاآلخِرَۀِعَلَ

بدانوبدرجهومقاموفضلآنهاعارفشو!یم!مقامعلماءراعظیسیعیا» «2» . بدار!فضلوشرفآنهارا

کهیوشرافتیلتمثلفضین،ومرسلیغمبرانپیدادمبرتماممخلوقاتخودمسوایلتمنعلماءرافضینکهایچرا؟برا

ومثلفضیدخورش ومثلفضیانسبتبهدنتکهآخریوشرافتیلتبرستارگاندارد؛ یزکهمنبرهرچیلتیدارد؛

 «.دارم

.إثْباتُالْفَضْلِلِلْعُلَمآءیاقِهالِانَّمَحَطَّسیَۀِ؛مانَحْنُبِصَدَدِهِمِنْإثْباتِالْوَالیعَدَمُدَاللَۀِهَذِهِاالخْبارِعَلَیَخْفَیلَکِنْالوَ

برااین علماءیضلاستبراإثباتفیاترواینایاقسیرازیست؛نیکافیهفقیتإثباتوالیأخبار که علماء،

کهشاملمقامآیدیدرثبوتشؤونشانبدستنمیآنهاإطالقۀوازمقامودرجیّاتند؛خصوصینایودارااندینچن

پسیم،همندارینشدهوإطالقیتبهوالیحوچونتصر؛جهتإجمالدارندینازایاترواینهمبشود؛بلکهایتوال

.یمکنیتاستفادهوالیاتدستهرواینازاتوانیمینم

 فَذَاکَ مُرْشِدٌ حَاکِمٌ فَاتَّبِعُوهُ یَعْلَمُ،أَنَّهُ  یَعْلَمُوَ هُوَ  یَعْلَمُرَجُلٌ  11.1

یاهللحاجملّاأحمدنراقیۀاستکهمرحومآیتیروایم،بهآناستداللکنیهفقیتوالیبراتوانیمیکهمیتیروابلی،

:آوردهاستکه«یاللَئَالیغَوال»بنقلازکتابدرکتابقضاء«مستند»در
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______________________________
3یث،حد681ص«یّامعوآئداال» (1)

6۳یث،حد681ص«یّامعوآئداال» (2)

 ۴۴8،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

فَذَاکَمُرْشِدٌحَاکِمٌفَاتَّبِعُوهُیَعْلَمُ،أَنَّهُیَعْلَمُوَهُوَیَعْلَمُأَرْبَعَۀٌ:رَجُلٌالنَّاسُ

همعلمدارد،وهمیعنی)داندیکهمداندیومداند،یاستکهمیازآنهامردیکدستهمردمچهاردستههستند:» .

اویوأمرونهکندیمیإرشادوراهنمائیعنیاستکهمرشدوحاکماست؛یمرد،مردینعلمبهعلمخوددارد(.ا

 «.یدکنیرویواجباستبرشماکهازاوپین،نافذاست؛فَاتَّبِعُوهُ!بنابرا

یَعْلَمُ؛أَنَّهُیَعْلَمُوَهُوَیَعْلَمُاستکه:یاومردینکهمترتّبشدهاستبرمُرْشِدٌحَاکِمٌ؛وایرویحکموجوبپینجاادر

.وعلمبهعلمخودشهمداردداندیم

آنهمینجاادر کهإنسانعالمباشدوعلمبهعلمخودشهمیعلمخاصّیکحکممتابعتبرأساسعلمآمده،

ۀداللتداردبروجوبمتابعتهمیتروایناینخودشنداندکهعالماست.همچنیعالمباشدولینکهداشتهباشد؛نها

اصبهبابقضاءندارد؛بلکههمدربابقضاءوهمواختصهمردمبنحوإطالق؛وإنصافاًازنقطۀنظرسعه،إطالقداشت

.قابلتمسّکاستیوأخذفتویّتدربابحکومتوهمدربابمرجع

فَذَاکَمُرْشِدٌحَاکِمٌفَاتَّبِعُوهیَعْلَمُ،أَنَّهُیَعْلَمُوَهُوَیَعْلَمُرَجُلٌ

وایدازاومتابعتکنیدحاکمومرشداست،بایمردینچن :«1» یخوبوداللتشهمکافیلیإطالقشخین!

نظ یهعلیمقولحضرتإبراهیراست؛ودرمُفاد، إِنِّیاالسّالماستکهفرمود: جیأَبَتِ ماءَنِیقَدْ الْعِلْمِ یَأْتِکَلَمْامِنَ

«۴»یًّاسَوِاطاًأَهْدِکَصِریفَاتَّبِعْنِ

قضاتچهینکهبراکنندیکهداللتمیاتیروابخالف چونچندروا: کهدرخصوصیمداریتاردستههستند.

:استکهیبهحقّکسیِآنهاقاضیاناند،وازمقضاتچهاردستهینکهبراکنندیقضاوتاستوآنهاداللتم

وَیَعْلَمُ
______________________________

561،کتابقضاء،ص۴جی،طبعسنگ«یعۀمستندالشّ» (1)

یم:مر63،ازسوره۱9یهآ (2)

 ۴۴3،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

یَعْلَمُأَنَّهُیَعْلَمُهُوَ

.دربهشتاستیکنندوآنقاضیّتازقضاوتاوتبعیدومردمبا؛

دریدرحکمراهمشاملشود؛بلکهمربوطبهبابقضاءاست.چونقاضیتِإطالقنداردتابابوالیتروااین

حکومتوإفتاء.گرچهازنقطۀنظرصدقیقضاء،نهبرایمنصوبشدهاستبرایکهالح،منصرفاستبهآنکساصط

دراصطالح،یکنولکند؛یکهحکممیکسوحاکمیعنییچونقاضگویند؛یهممیبهحاکمقاضیّ،عنوانلغو

.فصلخصومتیکهمنصوبشدهاستبراشودیگفتهمیبهآنکسیقاض

بهچهاردستهتقسیاتیروابنابراین، داردکهدرمقامترافعویفقطانحصاربهآنعالمکنند،یمیمکهقضاترا

.باشدیفصلخصومتنشستهاست؛همعالمبهقضاءبودهوهمعالمبهعلمخودم
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 الْجَنَّةِ یالنَّارِ وَ وَاحِدٌ فِ یالْقُضَاۀُ أَرْبَعَةٌ: ثَلَاثَةٌ فِ 11.1

ازحضرتصادقعلکندیمیتروا«یکاف»درکلینی السّالمکهیهازأحمدبنمحمّدبنخالد،ازپدرش،مرفوعاً

:فرمود

الْجَنَّۀِیالنَّارِوَوَاحِدٌفِیأَرْبَعَۀٌ:ثاَلثَۀٌفِالْقُضَاۀُ

 «.دربهشتیکیقضاتمجموعاًچهارنوعند:سهگروهازآنهادرآتشندو» .

.النَّارِیفَهُوَفِیَعْلَمُ،جَوْرٍوَهُوَبِیقَضَرَجُلٌ

 «.درآتشاستیقاضینقضاوتشباطلاست،اداندیومکندیکهقضاوتبهجوروباطلممردی»

النَّارِیفَهُوَفِیَعْلَمُ،بِجَوْرٍوَهُوَلَایرَجُلٌقَضَوَ

 «.درآتشاستینهماداند،یونمکندیکهحکمبهجورمیومرد» .

.النَّاریفَهُوَفِیَعْلَمُ،بِالْحَقِّوَهُوَلَایرَجُلٌقَضَوَ

 «.درآتشاستینهمکهبهحقّاست،اداندیونمکندیکهقضاءبهحقّمیمردو»

.الْجَنَّۀِیفَهُوَفِیَعْلَمُبِالْحَقِّوَهُوَیرَجُلٌقَضَوَ

.«کهحقّاست،اودربهشتاستداندیومکندیکهحکمبهحقّمیآنمردو»

 السَّالمُیْهِقَالَعَلَوَ

.فَمَنْیَّۀِالْحُکْمُحُکْمَانِ:حُکْمُاللَهِوَحُکْمُالْجَاهِلِ :
 ۴9۳،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

یَّۀحُکْمَاللَهِ،حَکَمَبِحُکْمِالْجَاهِلِأَخْطَأَ

یکهازحکمخداتخطّی.کسیحکمجاهلیگرحکمخداودیکی:یستنیشترفرمودند:دوحکمبحضرت» «1»

وبینب.«شودیواردمیّتکندبهحکمجاهل شودوإلّادرباطلیدبایست؛نیاباطلفاصلهینکالمحقّ حکمبهحقّ

.است

یاآلنحکمبهحقّکردهباشند،ولینکهولوایراچهارگروهسهگروهشانکهخالفحقّندهمهدرآتشند؛زینااز

یحکمینوااند؛یاوردهبهدستنیمبانیأنَّهُحَقّ،پسدرمقدّماتحکماشتباهکردهوآنحقّراازرویَعْلَمُچون:ال

بهحراکهقضاوتکرده ویکندمکهبهجوروبطالنقضاوتیمردیا.یستواقعشدهاست،درستنقّاندواتّفاقاً

نداندینم بایست،حکماوباطلاستوعالمبهحقّ بلکهبایدچرا رایدقضاوتکند؟! برودوحکمحقّ بدنبالحقّ

حکمکورکورانهوحقّ؟یاحکم،حکمبهجوراستینحکمشرابفهمدکه:ایمبادیل،دلیوازرویاوردبدستب

ازیکهدرجهنّماست.فقطآندستهایقاضینجبمؤاخذهشده،وامو-حکمخبرنداردیازمبادینکهباا-بهجور

.أهلنجاتندینهاوعلمبهصحّتحکمشاندارند،اکنندیازکتابوسنّت،حکمبهحقّمیحصحیمدارکومبانیرو

«۴»کندیمیتدرکتابقضاءروا«یبتهذ»دریخسند،مرحومشینراباهمیترواینمثلایضاًأو

یمنتهکند؛یمیتمضمونرارواینالسّالمهمیهازحضرتصادقعل«یهالفقیحضرهمنال»مرحومصدوقدریزنو

:ذکرکردهاستیشبرایلیذ
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مَاأَنْزَلَاللَهُعَزَّوَجَلَّفَقَدْکَفَرَبِاللَهِعَزَّوَجَلیْرِبِغَینِحَکَمَبِدِرْهَمَمَنْ

 فربهدودرهم)فقطبهدودرهم(وحکمشدونینحکمکندبیکهکس» «3»
______________________________

۱۳۳،کتابالقضآء،ص۳جی،طبعآخوند«یفروعکاف» (1)

۴68،کتابالقضآء،ص1طبعنجف،ج«یبالتّهذ» (2)

9طبعنجف،کتابالقضآء،ص«یهالفقیحضرهمنال» (3)

 ۴96،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.بخداکافرشدهاستیعنی«کفرباهللاست.ین،ماأنزلاهللباشد؛ابغیر

بنمتوکّل،ازیآوردهاست،باسندمحمّدبنموسیگریقضاتأربعهرابهلفظدینمرحومصدوقهم«خصال»در

خوبیلیسندخینجاکهتاایْرعُمَی،ازمحمّدبنأبازپدرشیّ،ازأحمدبنعبداهللبرقی،سعدآبادینبنحسیّعل

:السَّالمُ،قَالَیْهِعَلَهِعَبْدِاللَیأبی:رَفَعَهُإلَفرمایدیاست؛بعدم

یأَنَّهُبَاطِلٌفَهُوَفِیَعْلَمُبِالْبَاطِلِوَهُوَلَایالنَّارِ،وَقَاضٍقَضَیأَنَّهُحَقٌّفَهُوَفِیَعْلَمُبِالْحَقِّوَهُوَلَایأَرْبَعَۀٌ:قَاضٍقَضَالْقُضَاۀُ

الْجَنَّۀیأَنَّهُحَقٌّفَهُوَفِیَعْلَمُبِالْحَقِّوَهُوَیالنَّارِ،وَقَاضٍقَضَ

آیاتمجموعرواینا «1» والیاتیو استداللبر مقام در که فقیهفقیتبود ایهو وینجاأعلمدر شد، استفاده

بود.یّداللتشتمامنبود،گرچهسندشقویداللتشخوببودوبعضیسندنداشتهولینهاازای:بعضیدهگردمالحظ

:نقلکردهاست«یاللَئالیغوال»قضاءازتابکهدرکیمنقلکرد«مستند»کهازیرأخیترواینمثلًاهم

فَذَاکَمُرْشِدٌحَاکِمٌفَاتَّبِعُوهُیَعْلَمُأَنَّهُیَعْلَمُوَهُوَیَعْلَمُرَجُلٌ

موضوعبحثینازآنچهراکهدرایاریالمجموعبسیثاست.ومنحیّداللتشقویسندندارد،ولیترواینا،

بحثنشدهاست؛ویدوشایدآنطورکهبایت،دربابوالیبطورکلّیاند؛ولازبزرگانازفقهاءهمآوردهیشد،بعض

«یّامعوآئداال»دریأحمدنراقیمختصر،ومرحومحاجمولیلیبطورخیهرحمۀاهللعلیأنصاریخفقهاء،شالیخفقطش

س و مختصر، یّدبطور در بحرالعلوم، الفق»محمّد س«یهبُلْغۀ یّدو وال«ینعناو»فتّاحدر إجمالدر بحثیهفقیتبطور

.اندکرده

مفصّلًابحثیددرباباجتهادوتقلینمجتهدینکهباا«اصول»نشدهاست.ودریبحثمبسوطیگر،أمّادرکتبدو

.یردوتأمّلقرارگیقموردتحقیشتربیدمباحثباینواکنند؛یبحثنمیهفقیتدربابوالیدارند،ول
______________________________

668صی،طبعسنگ«خصال» (1)

 ۴9۴،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

بحثنشدهیهفقیتدروالیکندارد؛ولیووافیکافیبحثهایعهإمام،شیتاست؛دروالیمهمّیارمسألۀبسوالیت

.است

 یهفق یتدر باب وال یقعم یها )قدّه( بر عدم بحث ینیاهلل نائ یةتأسّف آ 11.1

است؛ودرأواخرآنیکتابخوبیارکهبس«الملّۀیهوتنزۀاالمّیهتنب»داردبنامیکتابیهرحمۀاهللعلینینائمرحوم

خ ازگویدیومخوردیتأسفمیلیکتاب، ما الْیفشریتروایک: تَنْقُضِ لَا مبارک: ایَقِینَو فروعینهمهبِالشَّکِّ،
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استفادهمیِفقه چرادربابیمهستیقیسرشاروذخائرعمهاییهسرماینچنیداراینکهباای؛ولکنیمیاستصحابرا

بهمیم؟امردمبحثنکردهیفۀووظیتحکومتووال آنها خیامدهنیانوچرا ویجایلیاست؟واقعاً تأسّفاست!

.کندیمیدادازآن،بیعواستنتاجاتوسیقوعمیقدقیدرباباستصحابوبحثهایهرحمۀاهللعلینیمرحومنائینهم

آاستاد مرحوم شیۀما، آقا استصحابیّحلّینحسیخاهلل بودن مقدّم و استصحاب، تضارب و استصحاب، در

واکشیدیمیرونبینهاازایوچهفروعکرد؛یمیدادبیرهوغیْنوتعارضاستصحابَی،برحکمیموضوع همینها! را

.فنّبودیتوخِرّینآوردهبود؛وخودشهمازمتفکّرستبهدینیوتَتَلْمُذشنزدمرحومنائیشاگردۀمعمولًابواسط

الْیّۀقضیکدرواقعاً نداشتهیقیبحثعمیتدربابوالیولکند،یهمهغوصمینبِالشَّکِّ،إنسانایَقِینَ:لَاتَنْقُضِ

د مثلًا ومحتاجباشدکه بعنوانیسندبنویتإنسانکتابوالیبرایگرانباشد، و مشخّصکنند، آنها حکمإنسانرا !

یلیخینکند؛ایادوآنهارابهعظمتیستدهمباگردنکجدرمقابلآنهابانسانوإیاورند،إنسانسوغاتبیتمدّنبرا

!تأسّفاستیجا

بیادیزیارذخائربسما وزیدکهبایمداریاترواینهمیندر بحثبشود، بیاددرآنها وهرچه یشترهمهست؛

.شودیمیداپیشتربیمبگرد

یکیبهآنهااستداللکند،یهفقیتدروالیکسیدمچندروزذکرشدوتابحالندیندرهمیکهأدلّهاازجملهمثلًا

 یاستکهبههمانقسمیلکمیتروا
 ۴99،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

:کهیوعالمازخودگذشته،ازسنخهمانأفرادیهفقیتعرضشد،داللتداردبروالکه

ظَاهِرًامَشْهُورًاوَإمَّاخَآئِفًامَغْمُورًاإمَّا

:فرمایدیالسّالممیهعلینالمؤمنیروأمبوده،

یَتِهِمْرُؤْیءَاهِ!شَوْقًاإلَءَاهِ،

.باشدیهمسنداًوهمدَاللۀًتماممیه،فقیتبروالۀدالّیترواینا !

:یتروایگر،دو

مَاتَرَکُوایإلَیَرْجِعُوایسَفَالًاحَتَّیَذْهَبُأَمْرُهُمیَزَلْمَنْهُوَأَعْلَمُمِنْهُإلَّالَمْیهِمْوَلَّتْأُمَّۀٌأَمْرَهَارَجُالقَطٌّوَفِمَا

ینالمؤمنیرالسّالمبادوسند،وحضرتأمیهآنذکرشد؛ازحضرتإمامحسنعلیباشد،کههفتسندبرامی

ینابیع»دریّهمازقُندوزیکیازابنعُقْدَه،ویکیوی،الساّلم،وسلمانفارسیهمابنجعفرعلیالسّالم،وموسیهعل

یاست،وازنقطهنظرداللتهمقویقویلیرسانند؛وازنقطهنظرسندخیمیغمبررابهپیتهفتسندرواینا«.المودّۀ

.کردهباشندیهفقیتاستفادهوالیتروایننشدهاستکهفقهاءماازایدهدیکتابیچدرهیولباشد؛یم

:فرمایدیالسّالماستبهمالکأشترکهمیهعلینالمؤمنیرأمۀنامدیگر،

نَفْسِکیفِیَّتِکَالنَّاسِأَفْضَلَرَعِیْنَاخْتَرْلِلْحُکْمِبَوَ

.شدیتوالیبرایهفقیّتأعلمۀکهازآناستفاد؛

إِنِّیاکه:یمقولحضرتإبراهیگر،دو ماءَنِیقَدْجیأَبَتِ الْعِلْمِ باهمانسَوِیًّا،اطاًأَهْدِکَصِریفَاتَّبِعْنِیَأْتِکَلَمْامِنَ

.استداللشدیهفقیتوالیکهبرایریتقر
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:یتهمروایکیو

حَلَالِهِوَحَرَامِهیالْعُلَمَآءبِاللَهِ،االمَنَآءعَلَیْدِیأَیاالمُورِوَاالحْکَامِعَلَمَجَارِیَ

کهعرضشدویبحثینباایاند؛ولدوکلمۀمختصرازآنگذشتهیکیإجمالًابا-یّأنصاریخشیحتّ-کهفقهاء؛

استفادهکردیقیبحثعمیلیخ ایمبود، زنقطۀنظرکهایأعلمیهفقیتداللتوصراحتداردبروالیترواینکه:

خوبیاربسیهفقیتمتّصلباشد.داللتشهمبروالیبغعالمظاهروباطن،إحاطهبرکتابوسنّتداشتهوقلبشبه

 بودینبود.ا
 ۴9۱،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

 مُحَمَّدٍوَءَالِمُحَمَّدیعَلَ.اللَهُمَّصَلِّینوَالْحَمْدُلِلَّهِرَبِّالْعَالَمِیه؛مِمّاظَفَرْناعلیلدلپنج
۴95،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

 او به کتاب اهلل است یّتأعلم یه،فق یّتأعلم یزان: مسیزدهمدرس  13

 اشاره 11.1
 ۴9۳،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

 یو سنّ یعهش یقرسول خدا: إنَّمَا الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ ...، از طر یثمصادر حد 11.1

وشخصیشخصوالیعنیالزماست؛یّتأعلمیدرفتویّتومرجعیهفقیتوالیکه:براینجاشدبهایمنتهبحث

.االمَّۀِباشندیأَعْلَمُمَنْفِیدبایمفت

کداماست؟یّتومناطأعلمیست؟استکه:مرادازعلمچینکالمدراحال

رواینیکلیعقوببنمحمّد محمّدبنحسنوعلکندیمیت)قدّه( ازسهلبنزیّبناز محمّدبنیاد،محمّد، از

إمامکاظمیازحضرتأبوالحسن،موسید،بنعبدالحمیمازإبراهی،اهللبندهقان،ازدُرُستواسطیدازعبیسی،ع

:السّالمکهفرمودیهعل

:عَالمَۀٌ!فَقَالَ:وَیلَالْمَسْجِدَفَإذًاجَمَاعَۀٌقَدْأَطَافُوابِرَجُلٍ.فَقَالَ:مَاهَذَا؟فَقِوَءَالِهِوَسَلَّمَیْهِاللَهُعَلَیرَسُولُاللَهِصَلَّدَخَلَ

یْهِاللَهُعَلَیصَلَّیُّالَ:فَقَالَالنَّبِ.قَیَّۀِوَاالشْعَارِالْعَرَبِیَّۀِ،الْجَاهِلِیَّامِوَأَهَا،مَاالْعَالمَۀُ؟فَقَالُوالَهُ:أَعْلَمُالنَّاسِبِأَنْسَابِالْعَرَبِوَوَقَآئِعِ

.مَنْعَلِمَهُیَنْفَعُمَنْجَهِلَهُ،وَلَایَضُرُّوَءَالِهِوَسَلَّمَ:ذَاکَعِلْمٌلَا

،مُحْکَمَۀٌیَۀٌوَءَالِهِوَسَلَّمَ:إنَّمَاالْعِلْمُثَالثَۀٌ:ءَایْهِاللَهُعَلَیصَلَّیُّقَالَالنَّبِثُمَّ
 ۴98،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

«6»عَادِلَۀٌ،أَوْسُنَّۀٌقَآئِمَۀٌ؛وَمَاخَالهُنَّفَهُوَفَضْلٌیضَۀٌفَرِأَوْ

داخلمسجدشدندودرسول» اجتماعکردهیازمردمگرداگردمردیگروهیدندخدا او بهدور گرفته، اند.را

ا گفتند:یست؟چینحضرتفرمودند: چ! علّامه حضرتفرمودند: است! داناتریست؟علّامه استبهینگفتند: مردم

.شدهاست،وبهأشعارعربواقعیّتکهدرعصرجاهلیاناتیآنهاوجریعووقایخأنسابعربوتار
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یناوآلهوسلّمفرمودند:یهاهللعلیحالرسولخداصلّینالسّالمفرمودند:درایهمابنجعفرعلیموسحضرت

.عائدنخواهدشدیرامنفعتیوبادانستنآنکسرسد،ینمیراضرریاستکهباندانستنآنکسیعلم

ینازایرسنّتقائمه؛وغیاعادله،ویضۀفریامحکم،ویۀاست:آیزرسولخدافرمودند:علممنحصردرسهچسپس

 «.استیادیهرچهباشدزیز،سهچ

نمودهاست؛ویتروا«۴»«یضآءمحجّۀالب»دریکاشانیضفیل،رامرحوممحدّثجلیفشریثحدیناینهمچنو

«یاللئالیغوال»و«سرآئر»و«االخباریمعان»صدوقو«یأمال»ازچهارکتاب««9»بحاراالنوار»دریهرحمۀاهللعلیمجلس

شرحاورادرینکوماایدهد؛است(م«مرءَاۀالعقول»کهدرجیآن)بههماننَهَیرامونپیکردهاستوشرحیتروا

.کنیمیمیانب«مرءَاۀالعقول»

.آوردهاست«۱«»العلومیآءإح»دریراغزالیثحدینایضاًأو

چونبزرگان،همهیکنضِعافشمردهاست،لیثراازأحادیثحدینا«مرءَاۀالعقول»دریمرحوممجلسینکهبااو

 اندوخودذکرکردهیهادرکتاب
______________________________

6یث،حد9۴،کتابفضلالعلم،ص6جیدری،طبعمطبعهح«یاصولکاف» (1)

۴3وص۴8،ص6ج«یضآءمحجّۀالب» (2)

11وص15،ص6جی،طبعکمپان«بحاراالنوار» (3)

۴۳،ص6ج«العلومیآءإح» (4)

 ۴93،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

ییدوتأیتآنراتقویگردیاتقرآنوروایاتاستکهآیمضمونیمتنشحاویعنیاستمورداعتبار،یمتنمَتنش

بیهمانطور-ضِعافیاترواۀازجهاتجابریکیوکند،یم شهرتیایانجباربهشهرتعمل-یمکردیانکهسابقاً

.شودیمعتبروموردقبولواقعمیترواین،است؛بنابرایفتوائ

آنیِّدمؤیاتروایایاتازآاییرهباشدکهقرائنکثیمتنیثمتنحدیعنیازجهاتجابرهاعتباراست؛اعتباریکی

.متنشومضمونشمورداعتباراستیعنیگویند؛یرامعتبرهمیترواینایرد؛قرارگ

زیلقبینازهمیفشریثحدینامتن روایمطالبیرااست؛ در بهصورتیانبیگردیاتکه گرچه است، شده

درأبوابعلموعقلازرسولخداینکهمحدّثاییرهکثیاتآنچهازروایکنولیستسهموضوعنینانحصارعلمدرا

ینیهمانمضامیت،وارینومضمونایست؛أمرخارجنهسینازاشود،یانداستفادهمالسّالمنقلکردهیهموأئمّهعل

.وقابلقبولاستیستنیإشکالیدرسندجاینمتفرّقهآمدهاست.بنابرایرۀکثیاتاستکهدرآنروا

 یثحد یناز فقرات ثالثه ا یض،و محقّق ف یمرحوم مجلس یرتفس 11.1

حضرترسولصلّیندرشرحاأمّا ویگردیانیبیضداردومحقّقفیانیبیوآله،مرحوممجلسیهاهللعلیگفتارِ

.یگردیانیبیزنیردامادمحقّقم

:رسولخدافرمودندینکه:اگویدیمیثحدیندرشرحا«6«»مرءَاۀالعقول»درمجلسی

هَذَا؟مَا
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یبرا«مَا»عاقل؛ولفظیرعاقلاستنهغیّتسؤالازهویرا:مَنْهَذَا؟)زیندبگویدکهباینگفتند:مَنْهَذَا؟درحالتو

لفظشودیعاقلاستعمالمیرغ مَنْ»و یبرا« ایندبگویدبایعنیعاقل. ایچهکسین: نه ایندبگوینکهاست؟ چهین:

غلطاست.وینجالفظعلّامهدراۀعلّامهاست،استفادین:اگوئیدی:شماکهمانندعلّتاستکهبفهمیناست؟(بدیزیچ

.استاوبودهیبوپستشمردنوتأدیرتحقیگرعلّتد

 علمدرحکمالعلماست؛وینکه:أصلًاایدبفرماخواهدیمحضرت
______________________________

۴9وص۴۴،ص6جی،طبعحروف«مرءاۀالعقول» (1)

 ۴۱۳،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

خطابیدالعقولنبایعقلوعلماست؛ولذابهاومانندذوۀعلماست،ساقطازدرجینشخصکهمتّصفبهااین

.مفصّلًابحثشدهاستیانمسألهدرعلمبیننمود.البتّها

کهبهآنوصف،متّصفبهعلّامهیعلمویقتحقیعنییست؟پسازآنرسولخدافرمودند:علّامهچینکهأمّااو

راکهشمایاعلّامهیازعلوماست؟معنیکتنوّعشبهاعتبارکدامکدامنوعازأنواععلّامهاست؟یست؟شدهاستچ

!کداماست؟ید،اإطالقنمودهیوبرویداگفته

ویهاهللعلیکهرسولخداصلّیسهأمرینایدرمعنیقسپسبهتحقکند،یمیانمطلبرابیمرحوممجلسینجااتا

:مرادازفرمایدیمدهدیکهدرمسألهمیوپسازچنداحتمالپردازد،یاندممنحصرکردهیزآله،علمرادرآنسهچ

استکهازقرآناستنباطشدهاست؛چونمحکماستوباشکوکوشبهاتینبراصولدیّهعقلینمحکمه،براهیۀآ

ازقرآنأخذشوندوأحکامواجبات؛ومرادازسنّت،أحکاممستحبّاتاست؛چهآنکهیضه،.ومرادازفرشودیزائلنم

.قرآنیرچهازغ

ویلبهتأویازکهدرداللتبرمرادنگویندیماییهمحکمهبهآیۀمحکمدرمقابلمتشابهاست؛وآزیرا ندارد.

اصول و چنیعقائد فرینکه علّتآنکه أمّا و دارند. استحکام و إحکام صفتعادلهیعنییضهباشند، به واجبرا

.بهخالفأخذشدهاستیلوتمایفبدونجوروحوی،،آنستکه:ازکتابوسنّتبهطورمساکردهاستیفتوص

 » :مرادازعدلدرعبارتِگویدینقلکردهاستکهاوم«یهنها»دریر)قدّه(ازابنأثیمرحوممجلسآنگاه

ۀعَادِلَفَرِیضَۀٌ

کهدرکتابوسنّتواردیکهبهطورعدالتبرسهاممذکوریاحقوقواجبهیعنیعدالتدرقسمتاست؛ «

.تَعْدِلُبِمااخِذَعَنْهُمایضَۀُأنَّهامُسْتَنْبَطَۀٌمِنَالْکِتابِوَالسُّنَّۀِفَتَکونُهَذِهِالْفَریعنیشدهاستبدونجوروظلمأداشود؛
 ۴۱6،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

آن«تاء»العلماستویرکثی:علّامهبمعنفرمایدیم«6»«یواف»یفدرکتابشریث،حدینحادرشریضفمحقّق

:مبالغهاست؛ورسولخداباعبارتیبرا

مَنْجَهِلَهیَضُرُّلَا

آنستکهندانستنآنبهمعادإنسانضرریقیعلمحقیرازیست؛علمنیقتفرمودهاستکه:آنعلمدرحقیهتنب،

قراریاشکارحُطامدنیبرایاوداموتلهپسندندیالتَّنادنفعبرساند.نهآنچهکهعوامآنرامیَوْمُبرساند،ودانستنآندر
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شدهاستیصوتحریبآنترغیریوآله،علمنافعراکهدرشرعبرفراگعلیهاهللی.سپسرسولخداصلّدهندیم

:کندیمیزوآنرامنحصردرسهچفرماید،یمیانب

وگردد؛یقرآنأخذمیااستکهازعالِمویمحکماتیاتآینشمحکمه،إشارهبهاصولعقائداست؛چونبراهآیۀ

.یَۀًآلیاآلیتٍلِکَذی:إِنَّفِگویدیمآورد،یازمبدأومعادمیازمواردکهذکریاریدربسیمدرقرآنکر

أخالقازجنودیهایکهمحاسنأخالقازجنودعقلاست،وبدیراعادله،إشارهبهعلمأخالقاست،زیضۀفرو

وچونتحلّ تخلّیجهل. أوّلو ازآنتعبیبه واجباست، فریرازدوّم تعبیضهبه أمّا است. ازآنبهصفتیرشده

.طیواسطهبودنآناستدردوطرفإفراطوتفریعدالت،برا

.ومسائلحاللوحراماستیعتوسنّتقائمه،إشارهبهأحکامشر

آنهاست؛ویانمتضمّنب«یواف»استکهکتابیمعلوماست،وهمانسهأمریزسهچیندراینیانحصارعلومدو

برا أوّل إنساناست؛ نشآتسهگانه برایآنمطابقبا دوّم برایعقلش، سوّم بلکهعوالمسهگانهینفسش، بدنش؛

.وحسّباشدیالوجودشکهعالَمعقلوخ

غینکهاأمّا ینهاازایرفرمودهاست: بدانیکناستولیلتفضیایست؛بداننیازیزائداستونیعنیفضلاست،

.یستدرجهن
______________________________

9۳العلم،صۀ،بابصف6ج«یواف» (1)

 ۴۱۴،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

ممیرداماد 6»فرمایدیقَدَّساهللسرَّه آ«: به علمنظریۀعلم أنبیمحکمه و خداوند معرفتبه آن که ویاءاست،

است،کهدرآنمعرفتبهیعادلهعلمشرعیضۀفقهأکبراست.وعلمبهفرینأمردربَدْوودرعَوْداست؛وایقتحق

أخالقویبفقهأصغراست.وعلمبهسنّتقائمهعلمتهذیناست؛وامشرائعوسُننوقواعدوأحکامدرحاللوحرا

 ینشاووشناختنمنازلومقاماتوبیوسلوکبهسویراهللاست؛وسیآدابسفرإلیلتکم

یاتمِنَالْمُهْلِکاتِوَالْمُنْجیهافبِما

.پذیردیمیانپاینجاتاهمیردامادمطالبازمرحوممین.ااست

 است یأمر واحد یبه سو یثحد ینمختلفه ا یرمرجع تفاس 11.1

ومرحومیضومرحومفیمرحوممجلسیعنیسهبزرگوار،ینکه:اآوریمیمطالب،إجمالًابدستمینمجموعااز

ویّهازمجموععلومشرعیقی،:علمنافعوعلمحقیندبگوخواهندیمییعنکنند.یانبخواهندیمطلبرامیکیرداماد،م

.یست(خارجنیّهشرعیفکهموجبکمالإنساناست)ازعقائدوأخالقوعباداتومعامالتودستوراتوتکالینیّهد

یباًوصفاتپروردگار،کهتقریّهومعارفإلهیداز:علمبهتوحداندیمحکمهراعبارتمیۀ)قدّه(آیمجلسمرحوم

.کنندیمحکمهمیۀآیدامادبرایّدوسیضاستکهمحقّقفیهمانمعن
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یضۀ:فرفرمایدیمیعادلهوسنّتقائمه،مرحوممجلسیضۀندارند.أمّادرفریمحکمهاختالفیۀآیردرتفسبنابراین،

نوشتهشدهاست؛وسنّتقائمهمستحبّاتیّهدررسائلعملکهیوعملیعادلهعلمبهواجباتاست،أعمّازواجباتفقه

.مستحبّهیفتکالینکهایادباشیّهمستحبّاتأخالقینکهاست،أعمّازا

 ازیدکهباداند،یعادلهراعلمأخالقمیضۀ)قدّه(علمفریضفمرحوم
______________________________

9۳صیقهالعلم،تعلۀ،بابصف6ج«یواف» (1)

 ۴۱9،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

است؛وچونازعلمبهیانهشودکهحدّمیداعادلهپۀإنسانملکیجداباشد؛ودرهرحالبرایطإفراطوتفرجنبۀ

أعمّگرفته،کهیّهدوّمشمردهاست.وسنّتقائمهراعلمبهأحکامظاهرۀاست،اورادردرجتریندرجهپائیکیدتوح

سه،مجموعاًینآورده،ولذادرمرحلهسوّمقراردادهاست.واینجادرااریمتعمۀازواجباتومستحبّاتاست؛وجنب

.بدن،موجبکمالإنساناستیۀنفسودرناحیهعقلودرناحیهاستکهدرناحیزیسهچ

درگویند؛یدانستهاست،کهآنرافقهأصغرمیعادلهراعبارتازعلمفقهمعمولیضۀ)قدّه(فریردامادمحقّقمأمّا

.محکمهباشد؛وسنّتقائمهراعلمأخالقگرفتهاستیهمقابلفقهأکبرکههمانآ

یهرکدامازآنهابهجهتیست؛نیترواینبزرگوارانازایندراستفادهایتفاوتیچالمجموعهیثمنحبنابراین،

.اندنمودهیهکردهوتوجیقاندتطبخودداشتهیفکهدرذهنشریعبارترابرهمانأصلینا

راکهیذاتپروردگاروعلومیدوتوحیّکه:علممنحصراستدرعلمعرفانإلهینستاینهاماحصلمطالباو

علماست؛وازآنگذشته،علمأخالقأوّلازۀدرجینمتضمّنآنست،کهایّهودروسعقلیهعلمحکمتوفلسفۀمتعال

ودرمرحلۀسوّم،گردد؛یمیاءصفاتبزرگانوصفاتأولبهگشتهومتخلّقیمینکهبهموجبآن،إنسانازأصحابال

قابلإنکاریبهطورکلّیمعانینکمالاست.ولذاایعلمأخالق،وأخالقهممقدّمهبرایفقهجوارحکهمقدّمهبرا

:استیاتوروایاتازآیاریعلومثالثه،شواهدبسینانحصارعلمدرایوبرایست،ن

سَمیالَّذِاللّهُ سَبْعَ بَیَتَنَزَّلُمِثْلَهُنَّالْأَرْضِمِنَوَاواتٍخَلَقَ اللّیْنَهُنَّالْأَمْرُ أَنَّ شَعَلیهَلِتَعْلَمُوا اللّیرٌقَدِءٍیْکُلِّ أَنَّ قَدْهَوَ

.«6»عِلْماًءٍشَیْبِکُلِّأَحاطَ
______________________________

:الطاّلق15،ازسوره6۴یهآ (1)

 ۴۱۱،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

آفرینهاهفتگانهوزمیاستکهآسمانهایآنکسخداوند» بهتعدادآنها بید،را وزمینوأمررا ینهایآسمانها

آنها،همهینهفتگانهونزولأمرازبینهایهفتگانهوزمیتمامآسمانهایعنی)یدشمابدانینکهایهفتگانهنازلفرمود؛برا

«إحاطهدارد.یزیتواناست،وخداوندعلمشبرهرچیز(:خداوندبرهرچیدبدانینکهعلمشما،وایمقدّمهاستبرا

.ماستمقدّمهعلینش،دستگاهآفرینتماما

:فرمایدیالسّالممیهعلینالمؤمنأمیر

«6»الْعِلْمِالنَّافِعِلَهُمْیوَقَفُواأَسْمَاعَهُمْعَلَوَ

:استیتروادر
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«.باشدینگرچهدرچیدشمابهدنبالعلمبرو«»۴»ینِالْعِلْمَوَلَوْبِالصِّاطْلُبُوا

 » :آمدهاستکه«یعۀمصباحالشّر»در

ینِالسَّالمُ:اطْلُبُواالْعِلْمَوَلَوْبِالصِّیْهِعَلَیٌّعَلِقَالَ

«9»مَعْرِفَۀُالرَّبِّعَزَّوَجَلَّیهِوَهُوَعِلْمُمَعْرِفَۀُالنَّفْسِوَفِ «.

السّالمدریهعلینالمؤمنیرازأمیآمُد«غُررودُرر»قدّساهللسرّه،ازیاهللعلّامۀطباطبائیۀاستادنااالکرمآحضرت

«۱»اندکردهیانبیتنوزدهروایمعنینا

 یَکونُقَدْاتَّفَقَالْعُلَمآءُ:أنَّشَرَفَکُلِّعِلْمٍبِشَرَفِالْمَعْلومِ،وَکُلُّعِلْمٍوَ
______________________________

931،ص6محمّدعبده،جیخشیقه؛وازطبعمصرباتعل636خطبه«ۀنهجالبالغ» (1)

یتوآلهوسلّمروایهاهللعلیازرسولأکرمصلّ«ینالواعظۀروض»واز«یاللَئالیغوال»راازیترواینا58وص5۳،ص6جی،طبعکمپان«بحاراالنوار»در (2)

.کردهاست

:ینست؛وعبارتبعدازآنا۱6،ص1۴بابی،قمریهجر69۳3طبعسنهی،حسنمصطفویخومقدّمهعالمبزرگوارحاجشیقباتحق«یعۀمصباحالشّر» (3)

.وَءَالِهِوَسَلَّمَ:مَنْعَرَفَنَفْسَهُفَقَدْعَرَفَرَبَّهُیْهِاللَهُعَلَیصَلَّیُّالنَّبِقَالَ

.نقلنمودهاست«یعۀمصباحالشّر»از18،ص6ج«یضآءالمحجّۀالب»دریضراملّامحسنفیتدوروایناینعو

68۴صی،،بحثروائ1ج«القرءَانیرتفسیفیزانالم» (4)

 ۴۱5،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

مَعْلومُهُ الْمَعْلوماتِ اإللَهیَکونُأشْرَفَ الْعِلْمُ الْعُلومِ فَأشْرَفُ الْعُلومِ؛ أشْرَفَ الْعِلْمُ وَیُّ،ذَلِکَ تَبارَکَ اللَهُ مَعْلومَهُ لِانَّ

.وَهُوَأشْرَفُالْمَعْلوماتی،تَعالَ

اعتباراتعقلشواهد پسیانبیفشریثحدینمضموناییدتأیاستکهبرایوقرآنیوروائیمذکوره، شد؛

.متقناستازجهتاعتبارومفادیث،حد

 هم واضح است یّتبا انحصار علم در علوم ثالثه، مراد از أعلم 11.1

ینکهأعلمدرایم،أعلمراهممشخّصکنتوانیمیمامیز،سهچینعلمازنقطۀنظرشرعمنحصرشددرایوقتحال،

.یباشدمیچهکسیزسهچ

أعلمینکهاالطِبّآءاست،نهایمعلوماستکهمرادأعْلَممَنْفِید،آیانکالمازأعلمبهمیاگردردانشگاهپزشکمثلًا

أخالقویبوعلمتهذیّکهازنظرمذاقشارع،أصلعلممنحصرشددرعلومومعارفإلهیدرفالنعلموفنّ.وقت

وأئمّۀطاهرااهللوعلمفقه،وآشنیوسلوکإلیرس معلومین،أجمعیهمصلواتاهللعلینشدنبهسنّترسولخدا

.علوماستیندرهمیّتأعلمشود،یازآنبحثمیدرفتویّتومرجعیهفقیتهمکهدربحثوالیّت:أعلمشودیم

اهللبهیکردهباشد،وبعدازفناءفیّپروردگارتمامشده،ومنازلأربعهراطیبهسویرشباشدکهسیکسیدباأعلم

.شودیمتصدّتواندیسِمَتگردد،وإلّانمینعهدهداراتواندیمیفردینوإنسانکاملشدهباشد.چنیدهبقاءباهللرس

نداردیبُعدیچوهآید؛ی(بدستمیماکهتابحالنمودهی)بنابرفحصیاتازروایلمطالبسهدلینإثباتابرای

.یدبدستآیشترمدارکبیلقبینکهدرأثرفحص،ازا
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 یالْقُرْءَانَ رَغْبَةً إلَ یَتْرُکِالنَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَهِ ... وَ لَمْ  یُقَنِّطِمَنْ لَمْ  یهِ،حَقَّ الْفَقِ یهُ: الْفَقِیتروا 11.1

 یْرِهِغَ

الْبَرْقیح،باسندصحینیاستکهکلیتیأوّل:روادلیل مُحَمَّدٍ بْنِ مِنْأصْحابِنا،عَنْأحْمَدَ عِدَّۀٍ بْنِیلَعَنْإسْمَعیِّ،عَنْ

:که،قالَکندیمیتالسَّالمروایْهِعَنِالصّادِقِعَلَیِّ،الْقَمّاطِ،عَنِالْحَلَبیدِسَعیمِهْرانَ،عَنْأب
 ۴۱1،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

ذَابِمِنْعَیُؤْمِنْهُمْالنَّاسَمِنْرَحْمَۀِاللَهِ،وَلَمْیُقَنِّطِ!مَنْلَمْیهِ؟حَقَّالْفَقِیهِالسَّلَامُ:أَلَاأُخْبِرُکُمْبِالْفَقِیْهِعَلَیرُالْمُؤْمِنِینَأَمِقَالَ

یْرَتَفَهُّمٌ؛أَلَالَاخَیهِفِیْسَعِلْمٍلَیفِیْرَ.أَلَالَاخَیْرِهِغَیرَغْبَۀًعَنْهُإلَالْقُرْءَانَیَتْرُکِاللَهِ،وَلَمْیمَعَاصِیلَهُمْفِیُرَخِّصْاللَهِ،وَلَمْ

!تَفَکُّرٌیهَافِیْسَعِبَادَۀٍلَیفِیْرَتَدَبُّرٌ؛أَلَالَاخَیهَافِیْسَقِرَآءَۀٍلَیفِ

:یاخْرَیَۀٍرِوایفوَ

لَیفِیْرَلَاخَأَلَا لَاخَیهِفِیْسَعِلْمٍ أَلَا لَیفِیْرَتَفَهُّمٌ؛ لَاخَیهَافِیْسَقِرَآءَۀٍ أَلَا فِیفِیْرَتَدَبُّرٌ؛ فِقْهَ لَا لَاخَیهَا؛عِبَادَۀٍ یفِیْرَأَلَا

«6»یهِفِنُسُکٍلَاوَرَعَ

نُعَیتروااین أبو سنددیإصفهانیمرا إلیگریبه أمۀ،عاصمبنضَمْرَیمتّصلًا روایهعلینالمؤمنیراز یتالسّالم

:کهفرمودکندیم

اللَهِ؛یمَعَاصِیلَهُمْفِیُرَخِّصُمِنْعَذَابِاللَهِ؛وَلَایؤْمِنُهُمْالنَّاسَمِنْرَحْمَۀِاللَهِ؛وَلَایُقَنِّطُلَایالَّذِیهِکُلَّالْفَقِیهَإنَّالْفَقِأَلَا

قِرَآءَۀٍلَاتَدَبُّرَیفِیْرَوَلَاخَیهِ؛عِلْمٍلَافَهْمَفِیفِیْرَوَلَاخَیهَا؛لَاعِلْمَفِادَۀٍعِبَیفِیْرَ!وَلَاخَیْرِهِغَیالْقُرْءَانَرَغْبَۀًعَنْهُإلَیَدَعُوَلَا

.«۴»یَهافِ

کهحقّفقاهتراأدایآنکسیه،خبرندهمشماراازفقیاالسّالمفرمود:آیهعلینالمؤمنیرکه:أمینستایثحدمُفاد

بهاویدعنوانِفقهاستوبایهِمنطبَقٌعلیقۀًحقیّصِناعیعاست؛وبهحملشایدهکردهاستوبهجانوروحفقاهترس

.(!است؟یهودرفقاهتکاملاست،آنکدامفقستایهکهفقیآنکسیعنیگفت؟!)یهفق

نکند؛وآنهاراازعذابخدامأموننگرداندودرأمنقراریدوناامیوساستکهمردمراازرحمتخدامأیکساو

 یگرعلومدیهبهسوکیرغبتۀگناهبهآنهاندهد(؛وبواسطۀپروردگارآنهاراآزادنگذارد)إجازیندهد؛ودرمعاص
______________________________

91العلمآء،صۀ،کتابفضلالعلم،بابصف6جیدری،طبعمطبعح«یاصولکاف» (1)

۳۳جلدأوّل،ص«یآءاالولیۀحل» (2)
 ۴۱۳،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

باشیداازقرآنپغیر آگاه ترکنکند. قرآنرا باشد، آنعلمیدکرده آگاهیرکهدرآنتفهّمنباشدخی! ندارد؛

درآنیریکهدرآنتفکّرنباشدخی!آنعبادتیدآگاهباشیست؛درآننیریکهدرآنتدبّرنباشدخی!آنقرائتیدباش

 «.یستعبادتن

کهچهارصفتدکنیمنحصرمیرادرکسیقیحقیهوحضرت،فقفهماند؛یمطالبرابهإنسانمیلیخیتروااین

خدارابرینگرداند.سوّم:معاصیمننکند.دوّم:آنهاراازعذابخداإیددراوباشد.أوّل:مردمراازرحمتخداناام

.إعراضنکندیگریکتابدیآنهاحاللنکند.چهارم:ازقرآنبهسو
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مِنْرَحْمَۀاللَهِ،وَلَمْیُقَنِّطِاز:مَنْلَمْمقصود خوفورجاءیناستکهمردمرابیمِنْعَذَابِاللَه،کسیُؤْمِنْهُمْالنَّاسَ

مردمهمبهدنبالاو،یابهطرفخوفیاداگرزیرانگهدارد؛ز یداخوفشانغلبهپیابهطرفرجاءمتوجّهباشد،طبعاً

باشد،وهممردمرایوهمحالخوفورجاءخودشمسایستیبارسد،یکهبهکمالمی.وآنکسائشانرجیاکندیم

.برهمانأساسحرکتبدهد

برنفوسداشتهباشد؛بتواندمردمیطرۀباشدکهزمامنفسمردمدردستاوباشد؛إحاطهوسیکسیدخالصهبایعنی

بزنندوباآنیتبدهدکهآنهادستبهمعصیادخوفورجاءنگهدارد؛نهآنقدررجاءزینکندوبینفسانیتراترب

فکنند،ونهآنهاراازعذابخداآنقدربترساندکهشدّتخوفویدّترجاءکهالبتّهکاذباستخودرابههالکتبش

ودورازیبوغریبموجودعجیکبدهدوازاجتماعدورکند،تاخدارایوکوههافراریابانآنهارابهبیت،خش

وبهیردبگراطور،مردمیناست،پروردگارهمهمیرشکارگنجشکدرانتظایوستهکهپیمثلکسینند؛عالماجتماعبب

!یندازدجهنّمب

دوصفتبهمقامتکاملخودینایندربیدنفسباینوشرّ،هردو(مالنفسإنساناست،وایرإنسان)عملخعمل

.شدهودرحرمپروردگارواقعشودیرذائلپاکشود،وبهصفاتجمالمتجلّۀازهمینکهبرسدتاا
 ۴۱8،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

ینوتاآخرکردند؛یطورعملمینالساّلمهمهمیهمحالخوفورجاء،کهخودأئمّهعلیاناستمیحالاین

یوازطرفکردند؛یمبودندکهبهأوامرپروردگارعملیأفرادینازعباداتدستبرنداشتند؛وبهتری،ساعاتزندگ

.دادندیانجامنمهموکارخالفکردندینمیتمعصزدند،یهمدستبهگناهنم

.شودیبدونإنسانکاملنمینحالدردستاوباشد،وایناستکهنفوسمردمبدیکسیهِ،حَقَّالْفَقِیهُ:الْفَقِخالصه

راإدراککند؛ولذاممکناستبهیمعنیناتواندینرسد،أصلًانمیوکمالعرفانیّبهمقامکمالروحیتاشخص

کهیستنینزمانومکانایچوناآلنمقتضاید،خالفراانجامبدهفالنید:حاالشمابرویدمردمإجازهدهدوبگو

و پروردگار فالنأمر ما کنیامثلًا إجرا یمسنّترسولاهللرا کنتوانیمینمیا! ویمإجرا کهیمعاصیکنل! پروردگار

خوددریّۀباقوۀوالئواندکهبتیستنیهاصولًادستفقیست؛نیصسنّتثابتاستقابلترخیابودنشدرقرآنیتمعص

.بدهدییریآنتغ

 به قرآن اهتمام دهد یناز ا یشب یعهسزاوار است ش یْن،اقتران ثَقَلَ یثبا وجود حد 11.1

:جملۀأمّا

یْرِهِ،غَیالْقُرْءَانَرَغْبَۀًعَنْهُإلَیَتْرُکِلَمْوَ

قرآن.علمۀقرآناستومقدّمیقرآنکند.تمامعلومبرایرغیقرآنرارهاکرده،رجوعبهسوتواندینمیهفقیعنی

یبهعلمفقهمصطلحمعمولیمقرآناست؛تابرسیقرآناست؛علمأخالقبرایبرایثقرآناست؛علمحدیبرایرتفس

یوآنهممقدّمهبرای،وتحلّیهتزکیعلمأخالقاستوعلمأخالقهمبرایتازهمقدّمهبراینکهأدْوَنالعلوماست.ا

.قرآناستیبراینهااست.تمامایعرفانإله
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یباقرآنمأنوسباشد؛ازخواندنقرآنوممارستومزاولتباقرآن،وتالوتقرآنفیدبایشههمیهفقبنابراین،

النَّهار؛وبدستآوردنشأننزولقرآن،وحاالتپیْلِآناءاللَ وازمفادآیغمبروَ قرآنویاتدرهنگامنزولقرآن؛

تأو و ناسخومنسوخومطلقاتشمؤوَّلهومحکمیاتدرآیالتمصادرش، مقو بایّدشو وخالصه یدمطّلعباشد؛

 باشدکه:عارفبهقرآنیشخص
 ۴۱3،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.قرآناستیالجهاتباشد.مبدأوأصلعلومإسالمیعجممِنْ

رهاکندوبهسراغعلومدحال بیگراگرإنسانقرآنرا کمبخواندوکتابدعا قرآنرا مثلًا بخواند،یشتربرود،

یرابخواندبهطوریگرازعلومدیبعضیامطالعهکند،یثقرآنراکمبخواندوکتابحدیاترکقرآنکردهاست.

.وفقهرامسّنکردهاستیده؛بهجانوروحفقهنرسیستنیهحقّالفقیهشخص،فقینکهقرآنمهجورشود،ا

.یماکهحقّقرآنراأدانکردهیمواعترافکنیموخجلتکنیإظهارشرمندگینجادرایدبایعیانحقّاًماشو

ترککردهیولیم،اخوبجلوآمدهیتدرمسألۀوالما گرفتندووالهایوسنّیم؛اقرآنرا رهایتقرآنرا را

شود؛یجدانمیگریازدیکیفرمود:هُمَامُقْتَرِنَانِ،یغمبرکهپیرااست.زیدستمانخالیجهکردند؛ولذاهردوفرقهبالنّت

.همازدستمانرفتهاستیگریکه:دکنیمیکشفم«إنّاً»بالمالزمهیم،راگرفتیگریودیمراترککردیکیپساگر

آیعبارتبزرگچه ما، استاد روزیهعلیرضواناهللتعالیّعلّامۀطباطبائیّ،إلهیعظمایتفرمود شمای! فرمود:

هریجهرارهاکردندوبالنّتیتوعامّهبهعکس،قرآنراگرفتندووالید،راگرفتیتووالیدقرآنرارهاکردیعیان،ش

.دوازدستمانرفت

کهبچّهزودقرآنراحفظیدرحالدانند،یماقرآننمیهابچّهیستم؛که:بهقرآنواردنیماعترافکنیدبایعیانشما

.کنیمیعلومقرآنکارنمینراحفظباشند.ماروقرآیدماباۀپانزدهسالی.پسرهاکندیم

 شمرد یرا مهمّ نم یعلوم قرآن یسنجف، که تدر یاز علما یکیتأسّف مؤلّف از کالم  11.1

سالیکازیشتربیولگفت،یقرآنمیرپنجشنبهوجمعهتفسیازأعاظمدرشبهایکیکهواردنجفشدم،من

!کردیقرآنرااشتباهأدامیاتازآیبعضگفت،یمیرمنبرکهتفسینکردوتمامشد؛ودرباالیداإدامهپ

 کهخدارحمتشکندفوتکردودرآن-ازأعاظمنجفیکیروزیک
 ۴5۳،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

کهدرمنزلیانازآقایکییدنبهمناسبتد-شدیازمراجعمیکیدوّمبودکهاگربودمسلّماًۀازمراجعدرجوقت

بهمنزلماآمد؛درم بهاوگفت:یهمانکهازطهرانآمدهبودومییمذاکرات،آنآقایانماواردشدهبود، مابود،

.سروکارداشتهباشندیشترهاباقرآنببشود؛طلبهیرقرآنتفسود؛کاربشیشترقرآنبیحوزه،روینخوباستدرا

است:مسائلیز!!قرآنعبارتازسهچیمحرفهامعطّلکنینهارابهااست(:چراماطلبهینعبارتشچنینگفت)عاو

.یّهمسائلعملیّه،مسائلأخالقیدیّه،توح

إِلَّاهُوَ،معلوماستکهخداواحداست؛هرعالموجاهلویدیّه،درمسائلتوحأمّا آلإِلَهَ الْوَاحِدُ،اللَهُ اللَهُ مثل:هُوَ

.استیکیکهخداداندیمیعام
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.آیدیأفرادبدستمیونوعاًبرایستند،نیمهمّیلیامورخینهاایّه،درمسائلأخالقأمّا

الزَّکاۀَ؛آتُواۀَ؛الصَّالیمُوادارد:أَقِینهاازایمثلنمازوزکاتوأمثالآن،قرآنفقطمجمالتیّه،أمّادرمسائلفرعو

کهیمسائلیبرایدهارانبادرفقهاست.ماطلبهیلشندارد؛آنچهمهمّاستتفصیزیازإجمالکهچیرغالْبَیْعَ،اللّهُأَحَلَّ

یزازهمهچیمُغنینهاادهیم،یمیاداصولیامابهآنهافقهویوقتیم؛کنیبوترغیقماندنآنهاستتشولموجبمعطّ

!است

ۀکه:حوزشودیمینمنطقموجباین!اشکندیرامیغمبرمنطقکمرپین!ایدمنطقومسألهخوبتوجّهکنینابه

کنند،تایرآنراتطهینکهایرابرآنمسلّطکندبراینظالمیندرآننماند؛وخداوندایکسیگرنجفازهمبپاشدود

دومرتبهزندهبشوندویت،الوویروتطهیباقرآنوتوأمباتقوتوأمجوانِیهاإنشآءاهللبهخواستخدا،آنحوزه

وکندیالسّالمآرزومیهعلینالمؤمنیرکهأمیهاوهمانعلوموعلمائکند؛وهمانطلبهیدانجفدومرتبهرونقپۀحوز

:گویدیم

یَتِهِمْرُؤْیءَاه،شَوْقًاإلَءَاه

 یدادرآنجاپ !
 ۴56،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.شود

وقتبدیهی نزولکندکهبگوینکهحوزهوعالمآن،سطحفکرشتابدیاست: یکتابزائدیک:قرآنیدحدّ

.پس،ماقرآنراازیستنیزیچیفکرجزنابودین!معلوماستکه:ایم؟هارابهقرآنمشغولکناستوماچراطلبه

!همهستفتأسّیوجایم؛تأسّفبخوریدفقدانباینوبرایمادستداده

است،یه:آنشخصحقّفقفرمایدیالسّالممیهعلینالمؤمنیراستکهأمیعالمبهقرآن،آنعالمپس

یْرِهِغَیالْقُرْءَانَرَغْبَۀًعَنْهُإلَیَتْرُکِلَمْ

وقت . یفقطقرآندرحرمبراشود؛یخواندهنمیچقرآنهخوانند،یفقطکتابدعامروندیبهحرممیمردمغالباً

جامعهیارتزینکه!چرادرحرمبعدازاخوانیم؟یقرآننمیمان.چرامابعدازنمازهاشودیاستخارهمورداستفادهواقعم

یهاطلبهی!وقتیستند؟مابهقرآنواردنیهامتروکشدهاست؟چراطلبهرآنأصلًاچراقخوانیم؟یقرآننمخوانیم،یم

!بهقرآنواردباشندیوعامیکه:مردمعادیمواردنباشند،آنوقتماتوقّعدارمابهقرآن

شروش مثل: ویّدوسیّوعلّامهحلّیّطوسیخوشیمرتضیّدوسیدمفیخبزرگانما، العلوم ابنطاووسوبحر

داشت؛ویّتقرآنبودند؛آنهاحافظقرآنبودند؛جانآنهاباقرآنمعینبود؛آنهاپاسدارقرآنوحامینطورأمثالهما

بودوماازقرآنیدهتحمّلکردندوبهمانشاندادند؛وإلّابهمانرساباررینزحماتمابهگردنآنهاستکهاینتماما

.یمدردستنداشتیزیچ

:استکهیهحقّالفقیهفقیداد!وخالصهآنکسیّتأهمّیلیبهقرآنخیداست،وبایّتحائزأهمّیلیقرآنخمسألۀ

.یْرِهِغَیالْقُرْءَانَرَغْبَۀًعَنْهُإلَیَتْرُکِلَمْ
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وآلهوسلّمدرغزوۀیهاهللعلیکه:رسولخداصلّینستاکندیمیّتکهداللتبرلزومأعلمیادوّم:ازأدلّهدلیل

واردبود،أقْرَأُالْقُرْءَانِمِنْیشترآنراکهبهقرآنبکردند،یرادرقبرواحددفنمیدچندشهیایدکهدوشهیاحُد،زمان

دادند؛یقرارمیگرواوراقبلۀچندنفردیگذاردند؛جلومدرالْجَماعَۀبود،یْنِبَ
 ۴5۴،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

یشترکهقرائتقرآنشبیآنکسیعنی.ریختندیآنهاخاکمیوبرروخواندندیوقتحضرتبرآنهانمازمآن

 درمقامدفنشدنیحتّگرفت،یبودوبهقرآنواردتربود،اودرمقامِمقدّمقرارم

اإلثْنَانِوَالثَّالثَۀُیُدْفَنَوَءَالِهِوَسَلَّمَ:أَنْیْهِاللَهُعَلَیکه:أَمَرَرَسُولُاللَهُصَلَّکندیمیتروا«یخکاملالتّوار»دریرابنأث .

«6»هِمْیْعَلَیالْقِبْلَۀِأَکْثَرُهُمْقُرْءَانًاوَصَلَّیإلَیُقَدَّمَالْقَبْرِالْوَاحِدِ،وَأَنْیفِ

تقدّمقرآناست،وآنکسآیدیبدستمینجاازا یشترشود)قرآنبیادهپیشترکهقرآندروجوداوبیکه:مناطِ

.استیّتمناطأعلمینبلدباشد،بهتربتواندبهقرآناستداللکند(اومقدّماست؛وایشترقرآنرابیات،آحفظباشد

 به قرآن، سنّت، سپس هجرت، و بعد إسالم است یّتموارد تقدّم در إسالم: أعلم 11.1

وآلهیهاهللعلیلخداصلّکهرسوکندیمیتازطرقعامّهروایحهصحیتبهروا«یرالغد»درینیسوّم:علّامۀأمدلیل

:وسلّمفرمود

کَانُوافِیَؤُمُّ اللَهِ.فِإنْ لِکِتَابِ أَقْرَؤُهُمْ کَانُوافِیالْقَوْمَ بِالسُّنَّۀِ؛فَإنْ فَأَعْلَمُهُمْ سَوَآءً هِجْرَۀً؛یالْقِرَآءَۀِ فَأَقْدَمُهُمْ سَوَآءً السُّنَّۀِ

«۴»الْهِجْرَۀِسَوَآءًفَأَقْدَمُهُمْسِلْمًایفَإنْکَانُوافِ

)درهرجا،کردیراکهجمعمیجماعتیافرستاد،یمیراکهبجائیوآلهوسلّمهرلشکریهاهللعلیخداصلّرسول

نمازندخواهیاگرچندنفرمیعنیاست،اوإمامباشد.یشترکهعلمشبهقرآنبیآنکسدادی(دستورمیادرهرمحلّه

واردیشترکهبهقرآنبیازآنهاإمامجماعتباشد؟کسیکهستند،کداممآنهاچندنفرعالیانجماعتبخوانندودرم

 سهنفردریاوارداست.اگردویشتربیثکهبهحدیإمامجماعتباشد،نهآنکسیداست،با
______________________________

619،ص۴دارصادر،جیروت،طبعب«یخالتّاریالکاملف» (1)

یت،.ومرادازصحّتروا31،ص6ج«داودیسُننأب»؛واز9۱،ص1ج«یترمذیحصح»؛واز699،ص9ج«مسلمیحصح»؛از59،ص6ج«یرالغد» (2)

.صحّتآنبهمناطعامّهاست

 ۴59،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

کهدرباشد؛یوارداستمقدّممیشتربیثوحدیغمبروآنکهبهسنّتپرسد،یبودندنوبتبهسنّتمیمساوقرآن

.دوّم،مرجِّحاستۀصورتسنّتدرمرتبینا

أعلمبهیگریأعلمبهقرآنبودأمّاأعلمبهسنّتنبود،ودیکیدونفر،ینکه:اگربآوریمیبدستمینجاازاپس

.أعلمبهقرآننبود،حقّتقدّمباأعلمبهقرآناستیسنّتبودول

 بودندیدرسنّتهممساواگر

هِجْرَۀًأَقْدَمُهُمْ
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خارجیرامسلمانشدهباشد؛زیرتردینکهکهزودتربهداراإلسالمهجرتنمودهاستولوایاست؛آنکسمقدّم

.ستلواءإسالمواجبایرلواءکفرودرآمدندرزیرشدنازز

درزمانیا،بالدإسالمازهرنقطۀدنیإسالمواجباست؛حرکتبهسویلوایرزمانحکومتإسالم،آمدنزدر

حکومتیباوجودبرقرارکنند،یمیزندگیاکهدردنیحکومتإسالمواجباست؛اآلنتمامأفرادمسلمانیلتشک

توقفکنند؛خویستجائزنیقهدقیکإسالم، باشد،خواهإقامتکردهباشند،خواهبهعنوانطنشاناهودرآنمَحَالّ

یاوبهإذنحاکمشرعباشد؛یمصلحتیحرکتشانبهآنجاروینکهمگرایست،أمثالآنرفتهباشند؛جائزنیاویلتحص

ثلحاکممۀحاکم؛وإلّابدونإجازۀرفتهباشند،آنهمبهإجازیضرورۀبجهتمعالجیابودهویضروریلشانتحص

.استیرهکبیتوتوقّفشانمعصکنندیمیکهدرجهنّمزندگینستا

پرچمکفرغلطاست؛ویرموقّتزیوخواهبهعنوانإقامتوسکنایّتکردن،خواهبهعنوانتابعیوزندگتوطّن

شودیإمامجماعتمیکسکردند،آنیداعلمبهسنّتپیاگردونفربهطورمساویهذا،هجرتازامورواجبهاست.فعل

هجرتکردهباشد.أمّااگریرتردیکهزودترمسلمانشدهولیکهزودتربهداراإلسالمهجرتکردهاست،نهآنکس

بودند،یدرهجرتمساو

سِلْمًاأَقْدَمُهُم

 کهزودترمسلمانشدهاستمقدّمیآنکسیعنی؛
 ۴5۱،ص:۴درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.گرددمی

دربابتشخیّتوأشرفیّتوأفضلیّتأعلمیمناطبرااین بایهفقیتوالیصازنقطۀنظرسنّترسولخدا است؛

.یمرااستفادهکنیمعنیناتوانیمیهممیترواینمطالبماازاینوجودا

إفاضهکند،وإنسانیزنییگرتأمّلکرد،تاخداوندبهإنسانمطالبدیدآنبایاستورویقدقیارمسائلبساین

.مُحَمَّدٍوَءَالِمُحَمَّدیببرد.اللَهُمَّصَلِّعَلَیهمپیگریدیۀومطالبسامیهعالیبتواندبهمعان
________________________________________

هق6۱۴6دوم،یران،ا-مشهدیی،جلد،انتشاراتعالمهطباطبا۱درحکومتاسالم،یهفقیتوالینی،حسینمحمدحسیدستهرانی،

 یبر وال یّتو حقوق رع یّتبر رع یم: حقوق والاردهدرس چه 14

 اشاره 11.1
 6۳9،ص:۱درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

 یْهِعَلَ یَجْرِیَلَهُ وَ لَا  یَجْرِیَمفاد: وَ لَوْ کَانَ لِاحَدٍ أَنْ  11.1

والۀاستدرباریاخطبه«نهجالبالغۀ»جملهخطباز ایبروالیّتورعیّتبررعیحقّ این. مفصّلینکهخطبهبا

بسیستن محتویقعمیارأمّا جمالتمختصروموجز، با و ازمصدریوعالیراقیاربسیمعانیاست، وحقّاً است؛
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کهوالیاحقّهقمحضوحقویووالئیصادرشدهاستورموزعرفانیدتوح داردیبروالیّتورعیّتبررعیرا

 فرمایدیمیانإجمالًاب

:ینالسَّالمُخَطَبَهابِصِفّیْهِوَمِنْخُطْبَۀٍلَهُعَلَ .

.یْکُمْعَلَیلِیمِنَالْحَقِّمِثْلُالَّذِیَّأَمْرِکُمْ،وَلَکُمْعَلَیَۀِحَقًّابِوِلَایْکُمعَلَیبَعْدُ:فَقَدْجَعَلَاللَهُسُبْحَانَهُلِأَمَّا

:کردندیرادخطبهراإیناینالسّالمدرصفّیهعلینؤمنالمأمیر

قراردادهاست؛ویشماحقّۀمنبرعهدیأمرشمانموده،برایّخداوندکهمراولیحبعدازحمدوثناءوتسبأمّا»

 «.مننسبتبهشماستقراردادهاستیکهبرایبمثلهمانحقّیمنحقّۀشمابرعهدیبرا

لَهُ.یإلَّاجَرَیْهِعَلَیَجْرِیوَلَایْهِ،عَلَیلِاحَدٍإلَّاجَرَیَجْرِیالتَّنَاصُفِ.لَایفِیَقُهَاالتَّوَاصُفِ،وَأَضْیفِیَآءوْسَعُاالشْأَفَالْحَقُّ

عِبَادِهِ،وَیسُبْحَانَهُدُونَخَلْقِهِ،لِقُدْرَتِهِعَلَلَّهِلَکَانَذَلِکَخَالِصًالِیْهِعَلَیَجْرِیلَهُوَلَایَجْرِیَوَلَوْکَانَلِاحَدٍأَنْ
 6۳۱،ص:۱درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

عَلَیفِلِعَدْلِهِ مَاجَرَتْ عَلَیْهِکُلِّ حَقَّهُ جَعَلَ سُبْحَانَهُ لَکِنَّهُ قَضَآئِهِ؛وَ یصُرُوفُ أَنْ جَزَآءَهُمْیُطِیعُوهُ،الْعِبَادِ جَعَلَ یْهِعَلَوَ

.أَهْلُهُیدِمُضَاعَفَۀَالثَّوَابِتَفَضُّالمِنْهُ،وَتَوَسُّعًابِمَاهُوَمِنَالْمَزِ

تراست؛وأمّاازجهتگستردهیاءأشۀکردنازهمیفکردنوتعریفاشازجهتتوصاستکهدامنهیزیچحقّ»

دروجودخودإنسانجا را وبهإنصافومروّتآنحقّ یاءأشۀدادنازهمیإنصافدادنودرنفسواردکردن،

.استیقتروأضتنگ

ینطورایدبایترخواهدشد:عدالتاجتماعگستردهیزاشازهمهچکنددامنهیفحقّراتعرخواهدیإنسانمیوقت)

تواندینمیدرعالمظهوروبروزنکند،کسیواجتماعیباشند؛تاعدالتفردیعدالتاجتماعیدارایدد؛مردمباباش

.ودهدیحقّدادسخنمیانباشددرباییلهوقبیفهوازهرطاوههرکسدرهرصنفوازهرگریگرقدمبردارد؛ود

اویهکهاگرحکمبهحقّکندعلیکند،ودرآنجائیادههوفرزندخودپبخواهدحقّرادروجودخودوخانوادیأمّاوقت

وبههزاروسیستحاضرنیگردینجااشود،یتمامم اشودیمتشبّثمیلهحکمکند؛ برخودآنینکهتا را عنوانحقّ

یگرانخودرابردیارابرخود،یکإنصافدادنأفرادهریعنیتناصفۀ.پسدائریدمنطبقکندوازآنطرفسلبنما

یشحقّپیفتوصۀدرباریتراست.وقتتنگیزازهمهچیعنییَقُهَاتنگاست؛أَضْیارازجهتتناصفدرمقامحقّبس

یلاندکوکوچکوقلیاربسیابیم،دروجودأفرادبخواهیمیحقّرامیووقتشنویم؛یحقّمساززبانهرکرویم،یم

.(یابیمیم

لَهِشودیمیجارینکهمگراشودینمیاوجاریهاو؛وعلیهعلشودیمیجارینکهمگرایلَهِکسشودینمیجارحقّ

معنائیرااو.)ز میوقتین،شوند.بنابرایریبرآنأساساندازهگیداستکهتمامنفوسبایحقّ ومحوریزانأصلحقّ

 آنهاحکمیهأوقاتعلعضیأوقاتلهأفراد،ودربیقرارگرفت،دربعض
 6۳5،ص:۱درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

هرجاکهیدرارتباطودرمجتمعهستند.وبهطورکلّیگرکهباهمدیوچهدراموریکند؛چهدرامورشخصمی

استیری.حقّشمشنمایدیلهإنسانهممیدإنساننمایهوهرجاکهحکمعلکند،یإنسانهممیهحکملهإنسانکندعل

یدزۀدشمناست.مالحظیندوستاست،این:اگویدیونمکندیوقطعمآیدیباکنداردومیوازکسیزبرّندهوت
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نمیّتومحکومیّتوحاکمیّتومرؤوسیاستوإمکاناتوریاتومقتضیّاتوعمرووخصوص حقّکندیرا حقّ .

.(برّانیروشمشاست

لَهِکسو بهخداوندسبحانهوتعالیناشد،ینمیاوجاریهوعلشدیمیجاریاگربنابودکهحقّ بود،نهیمختصّ

است.درتمامیاوجاریّۀخلقخدا؛چونخدابرتمامبندگانشقدرتداردودرتماممراتبقضاءوقدر،حکمکلّ

جاریحکماوازروی،إلهیکلّحکمتّبومختلفنزولمتریهاوشبکهیّاتظروفوماه است.یعدالتوحقّ

صروفمجار در خدا چون و قاهر؛ استو قادر خدا روی)چون قضائشاز ایأحکام، لذا است؛ حقّینعدل

یعنیاختصاصبهخداداردواختصاصبهبندگانندارد؛ اردو.خداوندبرخلقحقّدیاست،نهدوطرفیکطرفیحقّ

اوهریلحقّأصین،قدرتشقدرتنافذهوقاهرهاست،بنابراینکهچونخدابهعلّتایستند؛نیحقّمستحقّخلقبرخدا

متوهّم یعالمإمکانازرویکهدرتماممجاری.ازآنجائماندینمیزیچیگرازتوهّمدیروغبرد؛یمینراازبیحقّ

اختصاصبهاودارد.شائبلذانماید،یمیجاریعاًوتشریناًعدالتأحکامشراتکو تارودیظلموتوهّمظلمنمۀحقّ

(.خودطلبکنندیبرایخلقازاواستحقاقینکها

یگذاشتهاست.حقّیبندگانبرخودحقّیقرارندادهاست؛بلکهبرایکطرفههمینجامعذلکخداوندحقّرادراأمّا

یثوابازرویادیاستکهبندگانإطاعتاوراکنند،وجزاءبندگانرابرخودشزینه،اکهخودبربندگانقرارداد

 ازیّترحمتونعمتوأهلیادیکهموجبزیتکرّموتفضّلوتوسّع
 6۳1،ص:۱درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

 «.پروردگاربودقراردادطرف

وجودایهمپروردگاربقدرینجادرایعنی کهبا استومتحقّقبهحقّ، خودإینکهحقّ ویجادبندگانرا کرده

وعنوانعبود عابدند، وتجلّیّتمخلوقندو نسبتبهساحتمقدّساودارند، ویمحضه اوهستندووجود وظهور

 را معذلکخداوندنخواستحقّ وبرایکطرفهعدمشانبهاوست، وتوسّعاً. تفضّلًا بندگانهمنسبتبهیقراربدهد،

.برخودإلزامکردکهبرآنهاتفضّلکندیعنیثوابوتوسّعدررحمتراجزاقرارداد.یادیأوامراو،ز

یبندگاناستحقاقی:خداوندبرافرمایدیالساّلمنمیهعلینالمؤمنیراست!أمیوعالیفلطۀجملیارجمله،بسیناو

:فرمایدیأجربدهد؛بلکهتأدّباًمیااثواببدهدنسبتبهخودشقراردادکهبهآنه

... جَعَلَجَزَآءَهُمْوَ

أمّادریگر،استبرفرددیواستحقاقفردینمطرحسخنمادرحقوقطرفینکهباایعنیقرارداد.ینآنهارااجزاء

:بهعنوانأدبلفظاستحقاقرابهکارنبرد،بلکهفرمودینجاا

... یْهِجَعَلَجَزَآءَهُمعَلَوَ

صفاتجمالوجاللشیّتوجامعیائیّتاستکه:پروردگارباعظمتوقدرتوکبرینومحصّلمطلباخالصه

إ بندگانومخلوقاترا بهوجودآورددرحالتیجادکهموجوداتو وازکتمعدم ایکرد محضءیْالشینهاکه

ثوابویدبهآنهامزیاورند،إطاعتاورابجابکهیکهدرصورتیفیّتکینراردادبدآنهاقیبرایهستند،معذلکحقّ

.کندیتمضاعفبودنجزاءوپاداشراعنا
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النَّاسِعَلَثُمَّ بَعْضُهَابَعْضًاوجِبُیُوُجُوهِهَا،وَیبَعْضٍ؛فَجَعَلَهَاتَتَکَافَأُفِیجَعَلَسُبْحَانَهُمِنْحُقُوقِهِحُقُوقًاافْتَرَضَهَالِبَعْضِ

.بَعْضُهَاإلَّابِبَعْضٍیُسْتَوْجَبُوَلَا

وبندهکهباز» برایخداوندحقوقیم،دومحقّقشدچونبگذریناینحقوقخدا ازمردمنسبتبهیبعضیرا

 یعنیواجبکردهاست.)یگربعضد
 6۳۳،ص:۱درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

کهیقرارداد.هرجائیومساویحقوقرامتکافینالْحَقّوجوددارد.(وایْهِمَنْلَهُالْحَقّومَنْعَلَخودمردمهممیان

.شدهاستلَهاویاوستمستلزمحقّیهکهعلیاووضعنمود؛ولذاآنحقّیهراهمعلیقراردادحقّیرالَهِکسیحقّ

یجادإیکهحقّیبمقداریقرارداد؛ودرهرجائیومساویحقوقرامتکافینقسط،تماماۀشدّتعدلوسعاز

بریظلمیچبوده،بدونهیهومتکافیهحقوقراکهتماماًحقوقمتساوین.وایگریشدنسبتبهدیکرد،مستوجبحقّ

.«قسطوعدلواجبفرمودیالْحَقّازرویْهِتمامأفرادمَنْلَهُالْحَقّومَنْعَلَ

 است یبر وال یّتو حقّ رع یّت،بر رع یحقوق واجبه، حقّ وال ترین یمعظ 11.1

الْوَالِوَ حَقُّ الْحُقُوقِ تِلْکَ مِنْ سُبْحَانَهُ افْتَرَضَ مَا الرَّعِیَّۀِ،الرَّعِیعَلَیأَعْظَمُ حَقُّ فَرِیالْوَالِیعَلَیَّۀِوَ اللَهُیضَۀٌ. فَرَضَهَا

.ینِهِمْکُلٍّ؛فَجَعَلَهَانِظَامًالِالْفَتِهِمْ،وَعِزًّالِدِیسُبْحَانَهُلِکُلٍّعَلَ

ایزیچترینعظیم» از که والینرا حقّ رعیحقوقخداوندواجبفرمود، ویّتاستبر امّت(، حاکمبر )حقّ

 دوحقّازأعظمین.ایاستبروالیّتحقّرعینهمچن

افْتَرَضَسُبْحَانَهُمِنْتِلْکَالْحُقُوقِمَا

ینکند.خداوندایبارآنبتواندشانهخالیرکهإنساناززیستنیوواجباست؛حقوقیضهحقوقفرین.اهستند

.کُلٍّواجبفرمودهاستیأفرادلِکُلٍّعَلَۀحقوقرابرهم

(حقوقنسبتیّتورعی)والیننهاقراردادهاستکهاگرطرفآیندیالفتآنهاوعزّتِبرایحقوقرانظامِبرااین

ویوالیاستوارمنظّمخواهدشد،ومِهرووِدادومحبّتازسراپایبرأساسینشانبیماالفتفیند،بنمایتبههمرارعا

درأعلوعزّیمانوإینودید؛امّتخواهدبار ودینازتمکۀدرجیوشرفآنها ثُلمهویگروعزّتخواهدبود.

.شودیطرفواردنمیچشکافوذلّتبهه

 شود یاستوار م ینمناهج د یّتو رع یدر صورت مراعات حقوق وال 11.1

الرَّعِفَلَیْسَتْ الرَّعِیَّۀُتَصْلُحُ بِاسْتِقَامَۀِ إلَّا الْوُلَاۀُ تَصْلُحُ لَا وَ الْوُلَاۀِ، بِصاَلحِ الرَّعِفَإذَایَّۀِ؛إلَّا أَدَّیالْوَالِیإلَیَّۀُأَدَّتِ وَ یحَقَّهُ

حَقَّهَا،عَزَّالْحَقُّیْهَاإلَیالْوَالِ
 6۳8،ص:۱درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

بَقَآءیأَذْلَالِهَاالسُّنَنُ؛فَصَلَحَبِذَلِکَالزَّمَانُ،وَطُمِعَفِیوَاعْتَدَلَتْمَعَالِمُالْعَدْلِ؛وَجَرَتْعَلَینِ؛وَقَامَتْمَنَاهِجُالدِّبَیْنَهُمْ؛

مَطَامِعُاالعْدَآءیَئِسَتْالدَّوْلَۀِ،وَ
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نمیّترعین،بنابرا» . ومدبّرانیانوالینکهمگرارسندیوامّتبهصالحورشدوامورمستحسنهوممدوحهوعزّ

واستوارباشند)هرکدامیممستقیّترعینکهمگراکنندینمیداصالحپیانالتووالکنند؛ووُیداامورآنهاصالحپ

یکدیگربهحقوقینرابدهدوطرفیّتهمحقّرعیرابدهد،ووالوالیحقّیّتکهرعیأثردارند(.زمانیگریدیرو

.شودیمیزآنهاعزیانعملکنند،حقّدرم

( شود.بطالنوظلمتوپندارویریاندازهگیداموربااوباۀکههمیّتیثباتوواقعبرّندهویرهمانشمشیعنیحقّ

است؛باطلیّتشرافتومُکنتوفعلیحقّداراشود؛یمیزوحقّعزرودیمینآنست،همهازبیضوَهمواعتبارکهنق

(.استلاست؛باطلمنفعیلباطلذلرود؛یمینازب

مردمبرپایاندرمیمواستواروصراطمستقیواقعیوراههاکنند،یمیداپیندیکهمردمبسویوطرقیندمناهج

عالمتها و شد؛ نشانهیخواهد و داد و همیهاعدل مۀقسطدر برقرار اگردد؛یأفراد در سنّتینو راه، و مَحجّه

ی)زمانزمانِصالحکندیمیداپیّتأمر،زمانصالحیناۀد؛وبواسطافتیمیانبهجریُسرویوآسانیپروردگاربهخوب

نهازطرفداخلونهشود،یودستخوشفسادواقعنمشود؛یمیداپید(.ودربقاءودوامدولتوحکومتامشودیم

.ازطرفخارج

ویگرند؛واعتدالبودهوحافظحقوقهمدیمیّتصمیتدرنهایتمامأفرادباوالینکهاۀبواسطی،داخلیۀأمّاازناح)

یانوکیایدکهبتواندبگذاردینمیدشمنخارجقدرتیبرایالتیتشکینباچنیّتیجمعینأمّاازطرفخارج،چونچن

حکومتطمعداشتهباشند،ین(.وآنچهکهدشمنانبهارودیمیددولتوحکومتامینببرد؛لذادربقاءاینآنهاراازب

 ویأسمبدّلبه
 6۳3،ص:۱درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

 «.نخواهدشدیجاددرآنإیاکهرخنهبینندیچونمشود؛یمناامیدی

الرَّعِوَ الْوَالِیَهَا،وَالِیَّۀُإذَاغَلَبَتِ أَجْحَفَ فِیَّتِهِ،بِرَعِیوَ مَعَالِمُالْجَوْرِ،وَکَثُرَاإلدْغَالُ الْکَلِمَۀُ؛وَظَهَرَتْ یاخْتَلَفَتْهُنَالِکَ

.وَتُرِکَتْمَحَآجُّالسُّنَنِینِ،الدِّ

کندوازاوإطاعتنکند،یعغلبهکندوبخواهدحقّاوراضایبروالیّتکهمطلببهعکسشود،ورعیزمانأمّا»

وال حقّیو به ایّترعهم در پینصورتإجحافکند، پیّت،دوئشود؛یمیدااختالفکلمه شقاقظهور یدانفاقو

استواریواضحوراههایقهایهاوطروآنمحجّهشود،یمزیادینإفساددردکند؛یمعالمجوروستمبروزمکنند؛یم

 «.ماندیمتروکمیدهپسندیوسنّتها

.بَاطِلٍفُعِلَیمِحَقٍّعُطِّلَوَلَالِعَظِیمِلِعَظِیُسْتَوْحَشُلَتِاالحْکَامُ،وَکَثُرَتْعِلَلُالنُّفُوسِ؛فَالوَعُطِّی،بِالْهَوَفَعُمِلَ

کهدرمقابلحقّاست.آنچهازیوپنداریاالتوخیطانیأفکارشیعنیی)هَوشودیعملمیبههَوینصورتادر»

شده،یادنفوسزیومرضهاشود؛یمیلرفته،تعطیناست(وأحکامخداازبیحقّذکرشددرمقابلشهویبرایمعن

ومبتالکندیمیتمردمسرایاستکهبهنفسهاوسعمدهمرضنفیست،مقصودمرضبدننگردند؛یمیضمردممر

ینهاتمامایوانی؛وأفکارحیطانیشیّاتمنووبهإعمالغرائزباطلوینه،بهکبروعجبوبخلوحسدوکشوندیم

وینفسیعلّتهایخواهندشددارایجامعهأفرادینونقصان(.ایبعیعنی)عِلَلجمععلّتاست،یاستنفسانیعلل

.شودیمیضمرۀوجامعه،جامعی،روح
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ولوبزرگبجایواگرباطلکنند؛یباشدمردموحشتنمیمآنحقّعظینکهشودولوایلتعطیاگرحقّبنابراین،

 «!دارد؟ی:شدکهشد،چهإشکالگویندی.مشوندیندارندونگراننمیآوردهشودمردماضطراب

تَذِلُّاألَبْرارُ،وَتَعِزُّاالشْرَارُ،وَتَعْظُمُتَبِعَاتُاللَهِسُبْحَانَهُعِنْدَفَهُنَالِکَ
 66۳،ص:۱درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.یْهِذَلِکَ،وَحُسْنِالتَّعَاوُنِعَلَیبِالتَّنَاصُحِفِیْکُمْ.فَعَلَالْعِبَادِ

ا-آنحکومتدر» ون-شرائطینبا قواشوندیوخوارمیلذلیکمردمانبَرّ ازدستدادهومنفعلیفعلی. را

ازذلّتیلذاأبراردرعالمکند؛یمیدارسوخپیطانیوأفکاروأهواءشکند،یأشراربرآنهاغلبهمی.چونقواشوندیم

یادأساسگناهانمردمزینوبازارشرّ.وبرهمشودیمیطانبازارشازار،.بکنندیمیداوأشرارعزّتپبرند،یبهسرم

.واهدبودخیشتربیّتشباشدمؤاخذهومسؤولیشترخواهدشد.هرچهفسادبیادپروردگارازمردمزۀومؤاخذشود،یم

 مردم!برشمابادیابنابراین،

ذَلِکَیفِبِالتَّنَاصُحِ

جامعهبهید!نگذاریریدرابگیگربالهمدیر!زید!اندرزبدهید!پندبدهیدکنیحترانصیگرهمدیدأمربایندرا .

ویهویکۀأشراربرأریدوحُسنتعاونجلوبرود!ونگذاریإلهیّتجامعهبرأساسمدنیدآنصورتبرگردد!بگذار

!«وعزّتمسلّطشوندیطنتش

 خود، تعاون کنند ینب یمابه مقدار جهد و کوشششان در إقامه حقّ ف یدبندگان خدا با 11.1

حَانَهُأَهْلُهُمِنَالطَّاعَۀِلَهُ.وَمَااللَهُسُبْیقَۀَالْعَمَلِاجْتِهَادُهُ،بِبَالِغٍحَقِیاللَهِحِرْصُهُوَطَالَفِیرِضَیأَحَدٌوَإنِاشْتَدَّعَلَفَلَیْسَ

.یْنَهُمْإقَامَۀِالْحَقِّبَیوَالتَّعَاوُنُعَلَمْبِمَبْلَغِجُهْدِهِیحَۀُعِبَادِهِالنَّصِیلَکِنْمِنْوَاجِبِحُقُوقِاللَهِعَلَ

خداداشتهباشد،ویوکوششخودرابررضایحرصوسعۀدرجیتگرچهنها-یستازأفرادبشرقادرنأحدی»

أکملبکوشد بربندگانخودیدطاعتوفرمانپروردگاربرآیّتأهلۀبتواندازعهد-درعملبهحدّ آنچهکهخدا .

کنند.یرخواهیوخیحتخودشاننصیوتوانائجهداستکه:بمقدارسعهواستطاعت،وبمقدارینواجبکردهاستا

 «.یندخودتعاوننمایانحقّدرمۀبرندارند،وبرإقامدستازنصح

ویحت.أوّلإطاعتاستودوّمنصکنندیمیانکوتاه،سهحقّمهمّدولترابرملّتبۀچندجملیندرهمحضرت

 ۀسوّمتعاون؛کهإنشآءاهللدربار
 666،ص:۱درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.گفتیمبعداًسخنخواهیرأخحقّ

فِیْسَلَوَ عَظُمَتْ إنْ وَ فِیامْرُؤٌ تَقَدَّمَتْ وَ مَنْزِلَتُهُ یلَتُهُ،فَضِینِالدِّیالْحَقِّ أَنْ لَایعَلَیُعَانَبِفَوْقِ حَقِّهِ.وَ مِنْ اللَهُ ماحَمَّلَهُ

یْهعَلَیُعَانَذَلِکَأَوْیعَلَیُعِینَبِدُونِأَنْیُونُ،امْرُؤٌوَإنْصَغَّرَتْهُالنُّفُوسُوَاقْتَحَمَتْهُالْعُ

ویعالیلتشفضینباشد،ودردیعاشرفدرنزدپروردگاروحقّمنزلهینکهولوا-یستنینکسباالترازایچه» .

یفکهدرآنچهخداوندبراوتکل-تقدّمداشتهباشدیوأخالقیوجهادوفضائلروحیمانباشد،ودرإسالموإیمقو

اگرچه-یستنینازاترینپائیچکسبهمعاونتنداشتهباشد.وهیازاوگذاشتهاست،نۀردهوازحقوقخودبرعهدک
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ا-نگرندیبهاومیحقارتوپستیاستومردمباچشمهایفوضعیرآنشخصدرنزدمردمحق بتواندبه ینکه

«6«»کند.یبهاوکمکیکسیاحکومتکمککند؛

وچنانم،ینچنینکه!ولواینمالمؤمنیرمنکهأم:یدفرمامی

... یلَتیفَضینِالدّیوَتَقَدَّمَتْفیالْحَقِّمَنْزِلَتیلوعَظُمَتْفو

ابا ینهاتمام و هستم، شما به محتاج بایکیکمن شما أفراد کمککنیائیدبیداز لویدو و شما أفراد تمام .

ونفوسیونتازهإسالمآوردهاستوأصلًادرنزدأنظاروعیکهشما،وآنکسیدۀبرینیغالمبیشما،حتّینترپست

بهاوکمککنند.یدکهکمککند؛ومردمهمبایستیوباتاسیإسالمیّتشخصیدارایست،نیشأنواعتباریدارا

صالحالزموملزوموبهیبرقراریرادربردارند؛وبرایگرهمدیکرهپیکإسالمندوهمهمانندیتتمامأفراددروال

.اندیوستهپیکدیگر
______________________________

:وَءَالِهِیْهِاللَهُعَلَی:قالَرَسولُاللَهِصَلَّیدگو۴۳9،ص۴ج«العلومیآءإح»دریغزّال (1)

.حَمْزَۀَوَجَعْفَرٍیْنَالْجَنَّۀِبَیمَنْزِلَتُهُفِیدُذَلِکَ،فَذَلِکَالشَّهِیلْمَعْرُوفِوَنَهَاهُعَنِالْمُنْکَرِفَقَتَلَهُعَلَإمَامٍجَآئِرٍفَأَمَرَهُبِایرَجُلٌقَامَإلَیشُهَدَآءأُمَّتِأَفْضَلُ

:یْثُ:حَدیدآن،مُعلِّقگوۀیق.ودرتعلیثِالْحَدی:أفْضَلُالدَّرَجاتِکَلِمَۀُحَقٍّعِنْدَإمامٍجآئِرٍ؛کَماوَرَدَفیدگو۴۳۳،ص۴درجو

الْجِهَادِکَلِمَۀُحَقٍّعِنْدَإمَامٍجَآئِرأَفْضَلُ

.یِّالْخُدْریْدِسَعیأبیْثِوَحَسَّنَهُ،وَابْنُماجَۀُمِنْحَدیُّأخْرَجَهُأبوداودَوَالتِّرمِذ،

 66۴،ص:۱درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

:فرمایدیکهمینجاادر

مَاحَمَّلَهُاللَهُمِنْحَقِّهیعَلَیُعَانَأَنْبِفَوْقِ

یکیاست:یزسهچیبروالیّت.وحقوقرعکندیمیانبیرابروالیّتوحقوقرعیّترابررعیإجمالًاحقوقوال،

آنهاازحتاجیبهمایدگیدرروشوسلوکوآداب.سوّمرسیحفظجانومالوناموسوعِرض)آبرو(.دوّمآزاد

مثلیآنهاازامورمعنویحتاجماینوعُسرت؛وهمچنمسکنتوصحّتوبهداشتومنزلوغذاورفعفقرویسالمت

درمعابدومساجدوعبادات،یالتوتسهی،وروحیمعنویوحفظمعتقداتوخواهشهایمانسالمتروحونفسوإ

شدههگنجاندیومعنویامورمادّیحتاجدرماینهاإسالم)کهتمامایلبهفرهنگأصیدردسترسیلتسهیوبطورکلّ

.کندیترعایّتاستکهنسبتبهرعیوالۀإنشآءاهللخواهدآمد(وبرعهدینهااستوبحثا

 یدوبهمنکمکنمائیدکنیحت:مرانصینکه:منمحتاجمبهافرمایدیمحضرت

.سَمْعَهُوَطَاعَتَهُلَهُیَذْکُرُوَیْهِالثَّنَآءَعَلَیهِفِیُکْثِرُیلٍرَجُلٌمِنْأَصْحَابِهِبِکَالمٍطَوِالسَّالمُیْهِفَأَجَابَهُعَلَ !

شروعکردبهثناءگفتنبرآنیلیازأصحاببرخاستوباکالموگفتارطویکیید،رسینجاحضرتکهبدخطبۀ»

.«ودستوراتآنحضرتیندرفرامیخودرادرإطاعتازآنحضرتوشنوائیحضرتوآمادگ

 کرد یانإطاعت خود را ب یل،که برخاست و بعد از شکر و سپاس طو یپاسخ حضرت به کس 11.1

اللَهِسُبْحَانَهُفِیْهِعَلَفَقَالَ عِنْدَهُلِعِظَمِذَلِکَیَصْغُرَمِنْقَلْبِهِ،أَنْنَفْسِهِ،وَجَلَّمَوْضِعُهُیالسَّالمُ:إنَّمِنْحَقِّمَنْعَظُمَجاَللُ

.کُلُّمَاسِوَاهُ
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آنکسسپس» بهیحضرتفرمود: وجاللپروردگاررا بهعظمتفرودآمده کهجاللپروردگاردرنفساو

درقلبخود ایافتهعظمتإدراککردهاست)موضعوموقععظمتپروردگاررا یسوااستکهمایناست(حقّ

وقدرتوعظمتاوکهیائیّتکبروباوجودعظمتوجاللپروردگاریگرجلوهکند،ودیرپروردگاردرنزداوصغ

 بزرگیگریدرقلبشفرودآمدهاست،کسد
 669،ص:۱درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

 «.بود؛هرکهوهرچهباشدکوچکاستنخواهد

نِعْمَۀُاللَهِعَلَوَ اللَهِعَلَیْهِ؛وَلَطُفَإحْسَانُهُإلَیْهِ،إنَّأَحَقَّمَنْکَانَکَذَلِکَلَمَنْعَظُمَتْ نِعْمَۀُ أَحَدٍإلَّاازْدَادَیفَإنَّهُلَمْتَعْظُمْ

عِظَمًایْهِحَقُّاللَهِعَلَ

کهسزاواراستجاللپروردگاردرقلباویکسینتروالئقترینیقحقیعنی)ینطورندکهایوأحقّآنکسان» .

باشد.اگرنعمتوإحسانویادجلوهکند(آنکساستکهنعمتخدابراوزیروصغیراوحقیوماسوایاید،بیمعظ

أفرادیادلطفخدابراوز ینعمتخدابرأحدیراکند.زیترارعایمعنینایداستکهبایشدهاست،آنفردأحقّ

حقّدارد.حالکهیشتربدهدبراوبیشتری.خدابههرکسنعمتبشودیمیمحقّخدابراوعظینکهمگراشودینمیادز

ومایمکهإنساناوراعظشودینعمتمعرفتدادهوعظمتوجاللخودرادرقلباومتوطّنکردهاست،موجبم

ازشؤونرادرمقابلپروردگاریشأنیچوهیندراموجودنبیموجودیچودرمقابلوجوداوهیند؛ببیراوراصغیسوا

.«ننگردیمتقیشأنوذیذ

 نزد مردم است یدمحبّت فخر و تمج یان،حاالت وال ینتر زشت 11.1

:دوّم

النَّاسِأَنْوَ الْکِبْرِ.وَقَدْکَرِهْتُأَنْیأَمْرُهُمْعَلَیُوضَعَبِهِمْحُبُّالْفَخْرِ،وَیُظَنَّإنَّمِنْأَسْخَفِحَالَاتِالْوُلَاۀِعِنْدَصَالِحِ

ذَلِکَلَتَرَکْتُهُیُقَالَاهللِکَذَلِکَ.وَلَوْکُنْتُأُحِبُّأَنْمْدِأُحِبُّاإلطْرَآءَوَاسْتِمَاعَالثَّنَآء؛وَلَسْتُبِحَیظَنِّکُمْأَنِّیجَالَفِیَکُونَ

.یَآءهُعَنْتَنَاوُلِمَاهُوَأَحَقُّبِهِمِنَالْعَظَمَۀِوَالْکِبْرِانْحِطَاطًالِلَّهِسُبْحَانَ

یانوالیناستکهمردمصالحبهآنهاگمانببرندکهایندرنزدمردمایانحاالتوالینتروپستترینسخیف»

)ا برأساسکبرقراربدهند. فخردارند؛دوستدارندکهبرمردمافتخارکنندوأمرخودشانرا زشتیاربسینحبّ

بشمارند؛بلکهزشتاستیأمرممدوحیانوالیفخروکبررابرابّمردمچهبساحۀمردم؛عامّۀاست،أمّانهدرنزدعامّ

 کهدانندی.بلکهازأسخفحالوالتمدانندیمیفسخیانوالیفخررابراعِنْدَصَالِحِالنَّاسِ.مردمانصالححبّ
 66۱،ص:۱درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

فخرداشتهباشندوأمروأساسوالوالیان ینقراربدهند.أمّاحاالچنیتوکبروشخصّیّتأنانیۀرابرپایتشانحبّ

یقوطربینند،یمسلّطبرنفوسمیننظرتکوۀخودراازنقطیقۀًبهآنهادادهشدهاست،وآنهاحقیتیشدهاستکهوال

(.کنندیخودبرقرارمیتَفَرعُنرادرأمرونه
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ناخوشاولیکن چنیندمن شما گمان در که دارم مکروه چنینو کند، دوستدارینجوالن من که کند خطور

درفکرشمابگذردکهمندوستیحتّینکهدارمازایندکردنهستم.منناخوشایفعرومدحوثناءوتیخودپسند

!کندیفمراتعریدارمکس

استکهیکسیّکهعلیدکنیگمانینشماچنخواهمیکند!نه،نمیفمراتعری:مندوستندارمکسیدفرمانمی

تعر اورا منکراهتدارموبدممیفدوستدارد أصلًا چنیدآیکنند! بگذردکهمنیپندارینکهدرگمانشما

ثناءهستم.مندوستندارمثناءشمارابشنوم؛عکردنواستمایدوتمجیدکردن،تحمیفتعریعنیدوستدارإطراء،

.لَسْتُبِحَمْدِاللَهِکَذَلِکَوَ

جمالپروردگاردرمنظهوروبروزکردهاستۀخداخواستهاستوجلویعنی!یستمنینطور:الحَمدلِلّهایدگومی

:فرمایدی.نمداشتیبرنمخواستیصفتراازمنبرداشتهاست؛اگرهممینکها

کَذَلِکَلَسْتُ

:فرمایدیبلکهمیستم؛نینطورا :

بِحَمْدِاهللِکَذَلِکَلَسْتُ

.همازخداستینایعنی،

چوندیدمیمینکهایچه؟!برای.براکردمیوثناءکنند،ترکشمیفراگرفرضاًمندوستداشتمکهازمنتعو

ازیرام.چونغآوردهینپائیائیّتخود،وازآنچهأحقّاستازعظمتوکبرۀکنند،خداراازمقامودرجیفمراتعر

موجود خدا عظمتیرغیست،نیوجود علنیستیعظمتپروردگار والیّ. ذاتیتوالیکه در استمحو إمکان

ام؛لذامنآوردهینکنند،منعظمتاوراپائیفاگرمرادرمقابلخداقراربدهندوتعرینصورتپروردگاراست.درا

 وازآنچهکهسزاوارمقامعظمتیاورمبینداشتمکهخداراپائیندناخوشا
 665،ص:۱درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.ممنحطّگرداناوست

یائیّتسزاواراستاوراازآنعظمتوکبریااستمخلّعبرقامتاو.آیاوست.خلعتۀآراستیائیّتوکبرعظمت

 «!وبهخودمجازاًوبهدروغنسبتبدهم؟یاورم،بینپائ

یفِیَّۀِمِنَالتَّقِیْکُمْاللَهِسُبْحَانَهُوَإلَیإلَینَفْسِیثَنَآءٍإلخْرَاجِیلِبِجَمِیَّالنَّاسُالثَّنَآءَبَعْدَالْبَآلء؛فَالتُثْنُواعَلَیرُبَّمَااسْتَحْلَوَ

حُقُوقٍلَمْأَفْرُغْمِنْأَدَآئِهَاوَفَرَآئِضَلَابُدَّمِنْإمْضَآئِهَا

است.إنسانکهنازلشدهیکنندبعدازبالئیفوتعریدوتمجینداستکهمردمدوستدارندثناءبگویارچهبس» .

ینکنند؛ایفازاوتعریایندمردمبینحالدرراهخداکردهاست،درایجهادیخته،ریعرقیده،دیرنجیده،زحمتکش

.استیرینشیلیمردمخیبراینجاثناءدرا

یکارهائیناۀهمیرازید؛مدحنکنیکوئیونیلمرابهجمید؛نکنیف!ازمنتعریدمردم،شمابهمنثناءنگوئیاأمّا

وخودراازحقوقویاورم؛بیرونکهنسبتبهخداوشماداشتمبیاستکهخودمراازتعهّدینایبراکنم،یکهمنم

تماماامیامدهآنبرنۀوهنوزازعهدستمنقراردادهاۀکهخداوندبرعهدیفرائض راکهیزحمتهائینخارجکنم.

شمامردممتعهّدوۀشماإجراکنم.مندربارۀخودودربارۀاستکهأمرخدارادربارینایبراشومیمتحمّلمبینیدیم
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استکهمنیناینزحماتمنبرایحقّاوراأداکنم؛ایدبهمنمتوجّهاستکهبایپروردگار،حقوقۀمسؤولم.دربار

.خارجکنمیاورمبجابیدکهحتماًبایرائضفینواامیامدهآنبرنۀکههنوزازعهدیحقوقینخودراازخوفعقابا

یندارم؛منبرشمامنّتی!مندرمقابلشماحقّیدندارمکهبهمنثناءکنیزیمنچکنید؟یشمابهمنثناءمچرا

یّت،حقّتجاوزنکنم،ودرمقامعبودیزانپروردگارازآنمینخودوبیناستکهبینایبراکنمیمیندارم!هرکار
 661،ص:۱درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

صرفوۀندارمکهبهخودببندمونسبتبدهم.منبندیفتکلۀإضافهبرعهدیزیصرفپروردگارباشم.چبندۀ

یشمابهمنمختصرأثریهاوثناءگفتنیدهاتمجیناینصورتمنبااوستنهباشما!درایعبدرقّخداهستم؛جزا

 «!ندارد

ایهعلینالمؤمنیرأمحقّاً در کنینجاالساّلم دقّت است! کرده ایدمعجزه حقۀجملینبا چگونه مقامیقتکوتاه

الساّلمچهیهعلینالمؤمنیرأمینندوببینندمکتببنشینودرایایندبیغمبرانپیستیفرمودهاست؛حقّابایانرابیّتعبود

!کندیمیانکلمهبدورابایفرمودهاستوچگونهمعارفإله

بِالْمُصَانَعَۀِیبِهِعِنْدَأَهْلِالْبَادِرَۀِ؛وَلَاتُخَالِطُونِیُتَحَفَّظُبِمَایبِمَاتُکَلَّمُبِهِالْجَبَابِرَۀُ؛وَلَاتَتَحَفَّظُوامِنِّیتُکَلِّمُونِفَال

خودرایکه!ومانندأفرادیدبامنتکلّمنکنکنند،یجبّارتکلّممیانکهمردمباحاکمانووالیباکلماتین،بنابرا» .

ازآنهاسربزند،ویازآنهاسربزندودرمقابلأوامرشانخطائیتامباداحرفکنندیحفظمیدرمقابلسلطانغضبناک

گفتارشان مقابل -در چه راستو کار-دروغچه رأکنند،یمیمالحظه بر والیو صحّهیانآن خطآءً أو صواباً

منازخودیتنشود؛بمناسبتوالیداحالانفعالدرشماپیچ!هیدباشیم!راستومستقیدنباشینطوربامناگذارند،یم

نکن نگید؛تنازل بخود انفعال میرید؛حال من چه نفهمیدهندگویمیهر نکنیدهو ایقبول از من خوشمیند! کارها

 «!یدونگذرانیدبهتعارفاتمطلبراخلطنکنید؛نکنیبازید،نکنبامنمصانعهآید؛ینم

یُعْرَضَلَهُ،أَوِالْعَدْلَأَنْیُقَالَفَإنَّهُمَنِاسْتَثْقَلَالْحَقَّأَنْی؛وَلَاالْتِمَاسَإعْظَامٍلِنَفْسِی،لِیلَحَقٍّقِیاسْتِثْقَالًافِیَلَاتَظُنُّوابِوَ

.یْهِالْعَمَلُبِهِمَاأَثْقَلَعَلَکَانَیْهِ،عَلَ

ینه،کسکند؛یخواهدبودودرنفسمنبزرگجلوهمینبهمنگفتهشودبرمنسنگیکهاگرحقّیدنکنگمان»

 اگریاباشد،ینکهإظهارحقّبهاوسنگ
 66۳،ص:۱درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

استیناست.پسراهعملبهحقّوعملبهعدلاترینبراوعرضهبشودإعراضکند،عملبهحقّبراوسنگعدل

.«کهإنسانحقّراوعدلراآسانوراحتبشنود

 یدنکن یغاز من از گفتار حقّ و از مشورت عدل در 11.1

یَکْفِیَإلَّاأَنْی،وَلَاءَامَنُذَلِکَمِنْفِعْلِیَبِفَوْقِأَنْأُخْطِینَفْسِیلَسْتُفِیتَکُفُّواعَنمَقَالَۀٍبِحَقٍّأَوْمَشْوَرَۀٍبِعَدْلٍ؛فَإنِّفَال

یمَاهُوَأَمْلَکُبِهِمِنِّیاللَهُمِنْنَفْسِ

یّاتنظرکنمیباشمامشورتمی!وقتیدنکنیوازإظهارحقّخوددارید،بحقّدستبرنداریازگفتگوین،بنابرا» .

یستمکهدروجودخودخطانکنم؛ودرنفسخودمأموننیستممنباالترازآننیرازید؛کنیانعدلبیخودراازرو
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یداستازخودمنبرمن.وجانونفسمندریشترتشبرمنبیّکهمالکیخدامراحفظکند،آنخدائینکهمگرا

 «.شومیواگررهاکندرهامشوم،یقدرتاوست.خداونداگرمنرانگهداردنگهداشتهم

مَاصَلَحْنَایإلَیهِمِنَّامَالَانَمْلِکُمِنْأَنْفُسِنَا،وَأَخْرَجَنَامِمَّاکُنَّافِیَمْلِکُیْرُهُ،مَمْلُوکُونَلِرَبٍّلَارَبَّغَیدٌأَنَاوَأَنتُمْعَبِفَإنَّمَا

یبَعْدَالْعَمَیرَۀَوَأَعْطَانَاالْبَصِی،ۀِبِالْهُدَفَأَبْدَلَنَابَعْدَالضَّاللَیْهِ؛عَلَ

.خداوندبرماوبرنفوسمایستازاونیرغیکهپروردگاریمهستیمنوشمابندگانمملوکپروردگار» «1» .

یرونبمیکهدراوبودیزیاومالکماست.وخداستکهماراازآنچیستیم؛دارد،وماخودمانمالکخودنیّتمالک

یرتمارابصیفرموده،وبعدازکوریتصالحورشدقراردادهاست؛وبعدازضاللتماراهدایآورده،وبهسو

نورینهاتمامایم؛درنفسوذاتوسرشتخودضالّوگمراهبودیم؛دادهاست.مادرنفسودرذاتخودکوربود

ردهدرآوردهوبهصالحورشدواردکیرتوبصیتاستومارابهعالمهدایدهپروردگاراستکهآمدهوبهمارس

 عبدمملوکخدایماست.پسهرچههست
______________________________

۱99،ص6،ج۴6۱ۀمحمّدعبده،خطبیخشیقۀ؛وازطبعمصر،باتعل99۴.ص۴61ۀصالح،خطبیدکترصبحیقۀباتعل«نهجالبالغۀ» (1)

 668،ص:۱درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

وچگونهدرذاتخودیم،صورتچگونهبهخودإعجابکنینوهرآنچهبرماکنددستخداست.دراهستیم،

 «.یمخودداشتهباشیّتهاینسبتبهرعیرادراموراجتماعیازعدمن

 فرمودندیانبینالمؤمنیرکهأمیابودإجمالخطبهاین

.مُحَمَّدٍوَءَالِمُحَمَّدیاللَهُمَّصَلِّعَلَ .
663،ص:۱درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

 است ینگر یشتنخو ی،آفت وال ین: بزرگترپانزدهمدرس  15

 اشاره 11.1
 6۴6،ص:۱درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

استیعالیارذکرشد،شاملمطالببسیبروالیّتوحقّرعیّتبررعیحقّوالۀدربار«نهجالبالغۀ»کهازایخطبه

.ازآناستنتاجکردیتوانرامیوملکوتیازمسائلملکیکهبرخ

یوإعجابیدارند،عدماستکباروخودپسندیدآنتأکیبررویلیالسّالمخیهعلینالمؤمنیرکهأمیجملهمطالباز

ۀاستکهمردمصالحدربارینحاالتوالتاترینیفداشتهباشد.وفرمودند:سخیدخودبایتدروالیاستکهوال

وعظمتیکنندوآنهارابهبزرگیدوتمجیدوتحمیفتعرایشانآنهاگمانداشتهباشندکهآنهادوستدارندمردماز

.حاالتوالتاستترینیفسخینایند؛نمایاد

دویدکهشمابرمنداریبرشمادارموحقّکهمنی:حقّفرمایدیخطبهبدستآمدکهحضرتمینازمجموعاو

متساو وبههیومتکافیحقّ دارمنمیحقّیناۀمنبواسطیچوجهاست. برخودمشأنتوانمیکهبرشما را،یاعتباراً
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یإلهیفۀمنوظیتمنگذاردهاست.والۀاستکهپروردگاربرعهداییفهوظینرانسبتبدهم؛ایرا،مسندیمقام

 ام،وازخوفکردهیفهراانجامبدهمعملبهوظیفوتکلیمبرآیفهوظیناۀکهازعهدیاستومنهنگام
 6۴۴،ص:۱درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.امآمدهیرونوعقابپروردگاربتبعات

یعومقامشرفیممنزلتشعظیدرنزدحقّسبحانهوتعالینکهبودکه:هرکسولواینکهفرمودایازجملهمطالبو

أفرادیرترینوحقیرترینفقینکهکهدرراهخدااوراکمککنند؛کمااینیگرددازمعاونیازنیکهبیستنینطورباشد،ا

.راازإعانتوکمکدارنداییّهوآنهاهمسهمیستند،خارجنیطهحینازایزن

دستگاهواحداستکهیکچرخواحدویکباشد،یمیهمعلیومولَّیکهبرأساسوالیتتمامچرخوالیعنی

وینگهداریهاوروابط،براهاومهرهیچأجزاءوأعضاءوپینمربوطومنوطهستند؛وهرکدامازایکدیگرهمهبا

کند،یتخطّخودیفۀأجزاءازآنوظینازایکشد؛واگرهربایدستگاهاستمینکهمنظورازایحفظآنأمروُحْدان

.کردهاست،بلکهمجتمعراخرابکردهودستگاهرافاسدنمودهاستیعنهتنهاخودراضا

 السّالم است یهعل ینالمؤمن یرنزد هشام به مثابهِ گفتار جدّش أم یّبن عل یدگفتار ز 11.1

) گفتارحضرتینانظیر

الْحَقِّمَنْزِلَتُهُیامْرُؤٌوَإنْعَظُمَتْفِیْسَلَوَ

ابنأب ( اززیندرشرحایدالحدیرا استکهبههشامبنعبدیهعلینبنالحسیّبنعلیدخطبه، السّالمآورده

لَگویدیالملکم إنَّهُ یْسَ: أنْ بِفَوْقِ مَنْزِلَتُهُ، عَظُمَتْ إنْ وَ یُذَکَّرَأحَدٌ وَ لَیُحَذَّرَبِاللَهِ وَ سَطْوَتِهِ؛ صَغُیْسَمِنْ إنْ وَ رَ،أحَدٌ

«6»مِنْنِقْمَتِهِ.یُخَوِّفَبِاللَهِوَیُذَکِّرَبِدونِأنْ

وتذکارنداشته،یآوریادبهیازینینکهباشد،باالترازایعگرچهمنزلتشدرنزدپروردگارشرفیست،کسنهیچ»

وهیرازتحذیازنیوب باشد؛ پائیردرجهومنزلتشصغینکهولوایستنیچکسازسطوتخدا ینکهازاترینباشد،

 تذکاربدهد؛بهاوحقّتذکّردادنراداشتهباشدوخداوندبهاویّتقابل
______________________________

یّتبررعیلحقّواۀ(کهخطب۴۳3یدالحدیابنأبۀ)وبهشمار۴6۱ۀ،درضمنشرحخطب39،ص66جی،جلدیستبید،الحدیابنأب«شرحنهجالبالغۀ» (1)

.استیبروالیّتوحقّرع

 6۴9،ص:۱درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

 «.کندیفبدهدکهبزرگانراازعذابوپاداشخداتخوحقّ

«6»وَجَدَهُ.یهافَماأوْدَعَهُفیها؛خَزآئِنُوالیَّۀِ:وَمِنْکَالمِالْحُکَمآء:قُلوبُالرَّعگویدیمأیضاً

آنچهوالیّتآنرعیوالهایینهخزیّترعدلهای» همانراگذاردیوأمانتمیعتخزائنبهودیندرایاست؛

واگرنه،ستمیابد؛یبودواستکبارواستعبادنبود،همانرامیمیّتبود،صمیاگرعدلبود،محبّتبود،مهربان.«یابدیم

رایکشتوالهاییجهتمامنتیّترعینایوباالخرهروز؛یابدیرامنبودهمایوظلموإجحافوحسّتفوّقوبرتر

 کِشتهدروخواهدشدینوارساندیکهدرقلوبشاننمودهاستبهمنصّهبروزوظهورم



یطهرانینیحس-درحکومتاسالمیهفقیتکتابوالیخالصه  

 

173 

 

وَهُمامَعَذَلِکَمُتاَلزِمانِ؛إنْصَلَحَأحَدُهُماصَلَحَاآلخَرُ،وَیَّۀُ،:السُّلْطانُوَالرَّعیانِ:صِنْفانِمُتَباغِضانِمُتَنافیُقالُوَکانَ .

«۴»إنْفَسَدَفَسَدَاآلخَرُ.

همدگفته» با ذاتاً که صنفهستند دو و گروه دو یگرشده: بغضدیعنیمتباغضند؛ کدام دلیگریهر در را

ینکهدوباوجودایناست.وایّترعیگریسلطانودیکی(آنهاستیذاتی،دارند)تنافیتنافیگروباهمدپروراند،یم

 اگر متالزمند؛ و ملزوم و همالزم با هستند متنافر دیکیمتباغضو صالحشود صالحیگریپاکو همپاکو را

 «.همخرابخواهدشدیگریخرابشوددیکیواگرکند،یم

بودن،ویهعلیبودنباعنوانمولّیّوولیتوعنوانوالیّت،برآنهاداشتنباعنوانرعیتعنوانسلطنتووالیعنی

آمری.چونوالگیرندیسرچشمهمیعنوانفعلوانفعالاستوازدومصدرومبدأمتنافیّت،ومأموریّتعنوانآمر

معذلکیدوصنفاست.ولیناۀالزمیتباغضوتنافینهست،اعالفعلوانفۀمأمور؛وچوندوجنبیّتاستورع

.استیگریوفسادهرکدامفساددیگری،متالزمندوصالحهرکدامصالحدیگرباهمد
______________________________

3۱همانمصدر،ص (1)

3۱همانمصدر،ص (2)

6۴۱،ص:۱درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

 و مدح مردم یندمتقنه در مذّمت حبّ جاه و خودپس یحو نصا یاتروا 11.1

:یدخطبهگویندرشرحهمیدالحدیابنأبهمچنین

قَلْبِهِمِثْقَالُحَبَّۀٍمِنْکِبْریالْجَنَّۀَمَنْکَانَفِیَدْخُلُوَءَالِهِ:لَایْهِاللَهُعَلَیصَلَّیُّالنَّبِقالَ

صلّ» «1» دربهشتداخلنمیهاهللعلیرسولخدا اندازیآنکسشودیوآلهوسلّمفرمود: ۀکهدردلشبه

 «.دانهتکبّروجودداشتهباشدیکینیسنگ

مُتَّبَعٌ،وَإعْجَابُالْمَرْءبِنَفْسِهِیوَءَالِهِ)وَسَلَّمَ(:لَوْلَاثَالثٌمُهْلِکَاتٌلَصَلُحَالنَّاسُ:شُحٌّمُطَاعٌ،وَهَوًیْهِاللَهُعَلَیقَالَصَلَّوَ

ۀهمیفکنند،مردمرابههالکتبینهانبودندکهایزوآلهوسلّمفرمود:اگرسهچیهاهللعلیداصلّرسولخ» «2» .

إنسانازآنیعنیکهدرباطنإنساناستومُطاعاست.یحرصاست؛آنحرصیکی:آمدندیمردمبهصالحدرم

فرمانبرداریّتحرصتبع اندهکهآمروفرمیحرصکند؛یمیو ودروجود نفساستدریهوایکیخوداوست.

موجبعُجبوشگفتاویشإنسانخودشرابزرگبپنداردوکارهاینکههمایکیکهازاومتابعتبشود.ویصورت

 «.بشود

:وآلهوسلّمفرمودیهاهللعلی:رسولخداصلّگویدیمنیز

التُّرَابینَوُجُوهِالمَدَّاحِیفِاحْثُوا

شروعبهمدحوتعریاگرکس» «3» . نموددرچهریفدربرابرشما «یداوخاکبپاشۀشما کانَ وَ إذایُقالُ. :

«۱.»یکَفیْسَمِنَالشَّرِّمالَیکَفیَقولَفَالتَأْمَنْأنْیکَ،فیْسَمالَیْرِمِنَالْخَیکَفیَقولُسَمِعْتَالرَّجُلَ

توۀدربارینکهمباشازایمنإیست،کهدرتونیدرابگویوبخیزهایتوچۀدرباریکسیدیشده:اگرشنگفته»

 یستراکهدرتونیبدیزهایچیدبگو
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«5»بِکَ،عِلْمَکَبِنَفْسِکَ.یْرِکَجَهْلُغَیَغْلِبَنَّ:الیُقالُوَکانَ .«

 ومقدارویشده:توکهازخودوعلمخودونفسخوداطّالعدارگفته»
______________________________

6۳9همانمصدر،ص (1)

6۳9همانمصدر،ص (2)

6۳9همانمصدر،ص (3)

6۳9همانمصدر،ص (4)

6۳9همانمصدر،ص (5)

 6۴5،ص:۱درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

تویرکهجهلغی،کند،گولنخوریدوتمجیفتراتعریایدجاهلبهأمرتوباشدوبیاگرکسیدانی،خودراموزن

.«کندیداغلبهپیکهتوبهخودتداریبرعلم

 است که دوست داشته باشد مردم او را مدح کنند ینا یحاالت وال ترین یفسخ 11.1

فوَ الْمُقَفَّعِ بْنُ اللَهِ عَبْدُ والِیّاکَ:إ«یَتیمَۀالْ»یقالَ یًاإذاکُنْتَ حُبُّیَکونَأنْ شَأْنِکَ التَّزْکمِنْ وَ یَۀِ،الْمَدْحِ أنْ یَعْرِفَوَ

 الثُّلَمِ مِنَ ثُلْمَۀً فَتَکونَ مِنْکَ! ذَلِکَ یْکَعَلَیَقْتَحِمونَالنّاسُ بابًا وَ غیَفْمِنْها، وَ مِنْهُ، یَغْتابونَکَیبَۀًتَتِحونَکَ وَ یَسْخَرونَبِها

جَد الْمَرْءَ أنَّ نَفْسِهِ،وَ کَمادِحِ الْمَدْحِ قابِلَ أنَّ اعْلَمْ: وَ لَها. یرٌمِنْکَ الَّذیَکونَأنْ هُوَ الْمَدْحَ فَإنَّیعَلَیَحْمِلُهُیحُبُّهُ رَدِّهِ،

«6.»یبٌلَهُمَعابِلَالرّآدَّلَهُمَمْدوحٌوَالْق

اگرعبد مبادا مدحوتزکیدوستداشتهباشی،برسیتیتوبهوالاهللبنمقفّعگفتهاست: کنند!یهکهمردمتورا

کردنیفتعریعنیبدارند.)مدحیمبرَّیوبخود،توراازعیهاهاوخطبهمقاالتونوشتهیانودربیندتورابستایعنی

مردمحسنینتورادربهاییبعییعنیه.تزکینهاوأمثالاکندیطورخدمتمینوچناناست،اینچنیوالینکهازا

می،کذبداری؛وگناهداریبدرنزدخودعیکهجلوهدهند،درحال مردمرا بهعنوانگوئی،یدروغمبری،یحقّ

نه،اگویندیآنهامیگناهاستولینهاتماماکنی؛یمیهتوریزآمدروغمصلحت الزمیوالیکهبرااستیامورینها:

مواردبهجهتضرورتوجبرینبرخوردکند؟!البدّاستدرایرکثیّتجمعیکچگونهبای:والگویندیاست.مثلًام

(.استیعیأمرطبیکیوالیبراینازکارهابزند،وایدستبهبعضیزندگ

طوربشودیناکنند!اگریهتورامدحوتزکیمردمبدانندوبفهمندکهدوستدارینکه!مباداایباشینطورتوامبادا

 شکافبرنفستوواردینخواهدبودازسوراخهاوشکافها؛ومردمازایدرخودتونفستسوراخوشکاف
______________________________

6۳۱همانمصدر،ص (1)

 6۴1،ص:۱درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

!گشایندیکهتورامیاقراردادهیصورتخودترادرینشوند.درامی

وبهدهندیقرارمیورودبهتووأفکارتو!بلکهوجودتونفسترادریبرادهندیقرارمیرادرین:ایدگونمی

مۀواسط خودترا مگشایندیآندر، پاره مکنند؛یو نفستوارد در سشوند،یو تمام بالیّئاتو معایاو رایبو

بَهبَه،اگویندیشد،وآنهامیمرتکبخواه کنند؛یمیفتتعرکنی،یبلکهحسناست!کارزشتمیست،نیبعین:

أمرراینوتوخوداکنند؛یمیربهخیهتوجکنی،یکارخالفمدارند؛یتورامعذورمیبهعذردهی،یحقّمردمرانم



یطهرانینیحس-درحکومتاسالمیهفقیتکتابوالیخالصه  

 

175 

 

کنند.یتاتمبتالیّئکهبهتمامسکنندیضعفرادانستند،چنانبرنفستواقتحاممۀنقطین.ومردمکهایدوستدار

بنشیبتغیشدبرایخواهیاآنوقتتواسوه بنمایوبدگوئینندمردم،کهدرمنزلها یزشتیکارهاینکه:چنیندترا

.کنندیرامیفتتوتعریکههمانهادرجلویانجامداد،درصورت

دراین تمجأفراد تعیدظاهر ترا باطن در عجبشخصدوروئییبو که: نمود عجبشخصیخواهند است!

.یکهداراهستیصفاتینهمۀبواسطآورندیمینوازارزشپائکنندیاست!وتورامسخرهمیمتکبّر

کسبدان مثلای: چقدرزشتاستکسینستکهقبولمدحکند، است. کرده یکهخودشمدحنفسخودرا

یکسینکهایاکند،یفإنسانازخودشتعرکندینمیتفاوتیچوچنانم!هینکندکهمنچنیفوازخودشتعریندبنش

کهمدحرادوستدارد،یکهمرد،آنمردتاوراقبولکند؛وسزاواراسیفکندوإنسانتعریفإنسانراتعریگرد

کندمدحد اگرکسیگرانردّ مدحکنند،بادوستداردکهواقیرا. مردماورا باشدکهبریدراوصفاتخوبیدعاً

مدحکنند.درا وادارکندکهبگویدصفتبایناینصورتأساسآنصفات،مردماورا مدحنکنیداورا مرا تاید: !

.اوستیبومدحبراواستوارگردد،وإلّاعیخوبیقتدراومتحقّقشودوحقاکیآنپینکها

 مفهوممدحی؛مصداقیکداردویمفهومیک:مدحیدگوخواهدبمی
 6۴۳،ص:۱درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

مفهومدرخارجینالذَّمّ؛وأمّامصداقومُنتزَعٌعَنهایضُ:الْمَدْحُنَقگویندیکهمیذاتیمدحاستبهحملأوّلعنوان

مدحصادقینآن،اۀکهبواسطکندیمیدادرإنسانتحقّقپیصفتیعنی.گوئیمیبهآنمدحمیعاست،کهبهحملشا

.خواهدبود

ایدگومی گممیازأوقاتجایدوأمربعضین: إنسانبهعنوانحمدوبهمفهومحمدخودراکنندیخودرا .

قابلمدحاست،یرنکردهاستووجودشغیداپیّتیومدحموقعیافتهکهدروجوداوحمداستقرارنیدرحالبازدیم

یزهغرینکهواقعاًمدحرادوستدارد،ایباشیکسیواهخی.اگرمدهدیعنوانحمدومدحرابرخودنسبتمیکنول

مدحباینوا کنینتوراوادارکندکهمدحمدّاحیدصفتحبّ .یرینگیلوازآنهاتحویوبهآنهاپسبدهیراردّ

 وستتیبعینای،وإلّااگرازآنهاگرفتی؛کاررابکنینایدبایحخودهستاگردوستدارخودودوستدارمد

.یبٌفَإنَّالرّآدَّلَهُمَمْدوحٌوَالْقابِلَلَهُمَع .

کهقبولمدحیاست.کسیبکهقبولمدحکندمعیاست؛وکسیدهممدوحوپسندیقۀًکهردّمدحکندحقکسی

حملشا به حملأوّلیکنولدارد،یبخودشعیعکند مدحمیبه را او اکنندیمردم و مثابین. به یشفرماۀکالم

.داشتهباشدمردماورامدحکنندستاستکهدوین:أسْخَفِحاالتِالْواُلۀافرمایدیحضرتاستکهم

قراردهند؛وحقّاًیدوتحمیداستکهدوستدارندمردمآنهاراموردتمجیادصنفمازیاندرمیّهقضینچقدراو

وآنصفاوگیرد،یوإنسانرادربرمشودیواردمیَشْعُرالیْثُإنسانکهکمکمومِنْحَیاستبرایامسألهثُلمهینا

بشودیمیلإنسانتبدیقتحق صفتدرخارجمنعکسینوتوهّمکبر؛آنوقتهمیوخودمنشیپندارزرگبهحسّ

 راکهدرصفاتخوببسریشخصیَشْعُرالیْثُومِنْحَگردد،یمیعکمکمضاإنسانیکوصفاتنشودیم
 6۴8،ص:۱درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.نمایدیصفاتزشتواردمدر



یطهرانینیحس-درحکومتاسالمیهفقیتکتابوالیخالصه  

 

176 

 

خوبشدهیدهازأفراددبسیاری أفرادواقعاً باموردموجبیحتّیاموردویبیمدحهایاند،ولبودهیاندکهابتداءً

دروجودآنهایگرانکهکمکمإبرازمدحوثناازدیشدهاست،طوریّاتانفعالوشکستنفسآناندربرابرواقع

.بندندیبوده،آنهارابهخودمیحمردمبجاوصحهاییشنندکهستاکیمیالنمودهاست،وخیدامستحکمپیّتیموقع

وحقیعنی غلبهمپنداریقت،دربرابرحقّ ویمصورتاستکهوجودآنهاازصراطمستقیندرادهند؛یوتوهّمرا

خارجشده،بهپندارگراینمنهجراست ۀوتمامکرشود،یمیکهتمامأفکاراوپنداریتازمانکند؛یمیداپیشوحقّ

درتحتأوامرونواهینزم ولپندارد،یخودمقهورمیرا ازیوجدابیند،یمردممیواقعیّموقیقیحقیّوخودرا

.یتهیقتفقطوفقطپنداراستوپوچوازحقینها.تماماکندیخودحساببازمیمردمبرا

است)إِنَّیلت:تنهاتقرّبموجبفضگویدیخدامی.وقتیستدرنزدپروردگارنیتفاوتیچهیهعلیومولّیوالبین

اللّ عِنْدَ بهیاجکهاحتینمسکیرفقیر:منازآنمردحقیدبگوتواندیچگونهموالیشخصآن،«6»(مْأَتْقاکُهِأَکْرَمَکُمْ

!بکند؟یادّعائینچنتواندیکجامرترم؟خوددارد،بۀآبونانروزمرّ

وخودرادهدیمیحبلکهبرأعاظمهمترجدهد،یمیلتفضینهتنهاإنسانرابرمردمعادیاعتباریمدحهایناأمّا

مهلکاتاست.ینواپندارد؛یمیطانیشیتوالیعنییاعتباریتدرعالموالید،ووحیدفر درستدریعنیازأعظمِ

یصفاتاعتبارینإنسانرادرمقابلپروردگاربهاکند،یدعوتمبودیّتوعیممقابلراهخداکهإنسانرابهفناءوتسل

 بردیفرومیوراعتباروامیّالتودرتخکندیمبتالم

 مَحَلُّالرّوحِمِنَالْجَسَدِ؛وَمَحَلُّیَّتِهِ:مَحَلُّالْمَلِکِمِنْرَعِیُقالُوَکانَ .
______________________________

:الحجرات۱3ۀ،ازسور69یۀازآیقسمت (1)

 6۴3،ص:۱درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

لَالرَّعیَّۀِ أعْضآءالْبَدَنِ؛وَ مِنْ عُضْوٍ کُلِّ بِأَلَمِ تَأْلَمُ الرّوحِ.فَالرّوحُ مِنَ الْجَسَدِ مَحَلُّ االعْضآءیْسَمِنْهُ مِنَ واحِدٍ یَأْلَمُکُلُّ

«6.»یحٌمِنْسآئِرِالْبَدَنِصَحهُیْرُوَغَ،بَعْضُالْبَدَنِیَفْسُدُالْبَدَنِ؛وَقَدْیعِ.وَفَسادُالرّوحِفَسادِجَمیْرِهِبِأَلَمِغَ

روحاستنسبتبهجسد،ومحلّیّتمانندموقعیّت،نسبتبهرعیفرماندهووالیّتاند:موقعگفتهیبعض:»یدگومی

وموقعینسبتبهوالیّترعیّتوموقع اگرهریّتمانندمحلّ ازأعضاءبدنناراحتیکجسداستنسبتبهروح.

کند،یداپیکههرکدامازأعضاءبدنآزردهبشود،ألمیسترنینطوأمّااشود؛یکند،روحمتألّممیداپیبشود،درد

.متألّمشودیگرعضود

نمودهیتشود،بهحاکمهمسرایّتازأفرادرعیمتوجّهفردیوزانروحوجسداست.اگرألمیّتورعیوالوزان

بدنیعراندارند،وفسادروحفسادجمیحکمینچنیکدیگربایّتاخودأفرادرعاورامتألّموناراحتخواهدنمود؛أمّ

.«استیحسائرأعضاءبدنصحیکهدرصورتشودمیازبدنفاسدیازأوقاتبعضیاست.وأمّابعض

 یَّةِاسْتِجْلَابُ الْبَلِ یَّةِمفاد: ظُلْمُ الرَّعِ 11.1

:یُقالُکانَوَ

یَّۀبُالْبَلاسْتِجْالیَّۀِالرَّعظُلْمُ
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 خودجلبکردهاستیهارابسووفتنهیاظلمکندبادستخودبالیّتکهبهرعیگفتهشدهاست:کس» «2» .

«9»أنَّعِزَّهُبِطاعَتِهِمْ.یَعْلَمُوَهُوَیَّتَهُ:الْعَجَبُمِمَّنْاسْتَفْسَدَرَعیُقالُوَکانَ .«

عجبازآنکسگفته» است: فاسدمیّتاستکهرعیشده را واسطکند،یخود به تعدّۀو وگرفتنیظلمو

 راازیّترعینهاوگزافوأمثالایجابیاتهایمال
______________________________

یهعلیّرضیّدمعالوهبرآنچهسالساّلیهعلینالمؤمنیردرضمنکلماتقصارأم۳53ۀ،بهشمار9۴8،ص۴۳درجیدالحدی.وابنأب3۱همانمصدر،ص (1)

:الرّحمهذکرکردهاست،آوردهاستکه:آنحضرتفرمودهاست

یَقْوَیبِالْمُلْکِینُوَالدِّیَبْقَی،ینِبِالدِّالْمُلْکُ

:ازآنحضرتنقلکردهاست،کهفرمودهاست616صیروت،طبعب«مستدرکنهجالبالغۀ»کاشفالغطآءدریهادیخوش .

.مِنْخِصْبِالزَّمَانِیْرٌالسُّلْطَانِخَعَدْلُ

35همانمصدر،ص (2)

35همانمصدر،ص (3)

 69۳،ص:۱درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

 استیّت:عزّتشدرطاعترعداندیکهمیدرحالتآورد،یآوردهازپادرمیرونورشادبصالح

«6»لْجآئِرِخِصْبٌشامِلٌ.:مَوْتُالْمَلِکِایُقالُوَکانَ .«

أفرادۀوشاملهمکندیمیدانعمتاستکهبهتمامأفرادگسترشپیشدهاست:مردنحاکمجائر،فراوانگفته»

 یابدیأفرادگسترشمۀاستازطرفپروردگارکهبههمی.موتملکجائرنعمتشودیم

«9»و«۴»السُّلْطانِ.:القَحْطَأشَدَّمِنْجَوْرِیُقالُوَکانَ .«
______________________________

35همانمصدر،ص (1)

35همانمصدر،ص (2)

رادرمدحعدلذکرنمودهاستکهچونحائزیاتیروا96۳،بابوجوبالعدل،درص9۳،کتابالجهاد،باب۴جی،طبعسنگ«مستدرکالوسآئل»در (3)

:وءَاله،أنّهقالیهاهللعلیصلّیّالبرکات،عنالنّبیأبینناصحالدّیّدعنمجموعالسّ«المشکوۀ»یفی:سبطالطّبرسنمائیمیآنهاراذکرمأغلبینجااستمادرایّتأهمّ

.نَهَارِهَایَامِوَصِیْلِهَالَیَامِسَنَۀًقِینَمِنْعِبَادَۀِسَبْعِیْرٌسَاعَۀٍخَعَدْلُ

:السّالم،قالیهعبداهللعلیعنأبیّ،عنالحلبیم،بنهِشام،عنعبدالکریسعنعُبَین،عنمحمّدبنالحس«االختصاص»یفالمفید

!وَإنْقَلَّیهِالظَّمْئَانُ.مَاأَوْسَعَالْعَدْلَإذَاعَدَلَفِیُصِیبُهُمِنَالْمَآءیأَحْلَالْعَدْلُ

:الساّلم،قالیهعبداهللعلیعنأببنوهب،یۀعنابنمحبوب،عنمعوو

.مِنَالْمِسْکِیحًارِیَبُمِنَالزَّبَدِوَأَطْیَنُمِنَالشَّهْدِوَأَلْیأَحْلَالْعَدْلُ

:وءَاله،أنّهقالیهاهللعلیصلّیّعنالنّب«لبّاللباب»یفیالرّاوندالقطب

.النَّارِیالْجَنَّۀِوَمَنْتَرَکَهُسَاقَهُإلَیذَهُقَادَهُإلَاالرْضِفَمَنْأَخَیاللَهِفِیزَانُمِالْعَدْلُ

:الساّلم،أنّهقالَیهعلینالمؤمنیرعنأم«الغُرر»یفاآلمُدیّ

الْجَوْرُیَوۀٌ،السَّالمُ:الْعَدْلُحَیْهِنَفْسِهِ.وَقَالَعَلَیالْمَرْءُفِیَعْدِلَالْعَدْلِأَنْیَۀُالسَّلَامُ:غَایْهِالْعَدْلِاإلحْسَانُ.وَقَالَعَلَیالْعَدْلِاالقْتِدَآءُبِسُنَّۀِاللَهِ؛فِیفِیَّۀِ؛الْعَدْلِصَلَاحُالْبَرِفِی

قَالَعَلَاالحْکَامِیَوۀُالسَّالمُ:الْعَدْلُحَیْهِالْحُکْم.وَقَالَعَلَیْرُالسَّلَامُ:الْعَدْلُخَیْهِ.وَقَالَعَلَاۀٌمِمْحَ قَالَعَلَیَّۀَالْبَرِیُصْلِحُالسَّلَامُ:الْعَدْلُیْهِ؛الصِّدْقُرَوْحُالْکَلَامِ.وَ السَّلَامُ:الْعَدْلُیْهِ.وَ

الرَّعِضِیلَۀُفَ قِوَامُ قَالَ:الْعَدْلُ الْبَرِیعَۀُالشَّرِیَّۀِ؛السُّلْطَانِ.وَ أَیَّۀِصَلَاحُ قَالَ:الْعَدْلُ قَالَعَلَیقْوَ.وَ أَفْضَلُسَجِیْهِأَسَاسٍ.وَ عَلَیَّۀٍالسَّلَامُ:الْعَدْلُ قَالَ اإلَّیُصْلِحُهَالَایَّۀُالسَّالمُ:الرَّعِیْهِ.وَ

:سَّلَامُالیْهِالسَّلَامُ:اعْدِلْتَحْکُمْ!وَقَالَعَلَیْهِوَجِمَاعُاإلحْسَانِ.وَقَالَعَلَیمَانِالسَّلَامُ:الْعَدْلُرَأْسُاإلیْهِالْعَامِلُبِهِمِنْتَقَلُّدِالْمَظَالِمِ.وَقَالَعَلَیُرِیحُالسَّلَامُ:الْعَدْلُیْهِالْعَدْلُ.وَقَالَعَلَ

.وَقَالَرَعِوَقِلَّۀِالطَّمَعِوَکَثْرَۀِالْوَیَّۀِالرَّعِیفِیَّۀِالْعَدْلِبِحُسْنِالنِّی!وَقَالَ:اسْتَعِنْعَلَیتَوُلِّیمَاالسَّلَامُ:اعْدِلْفِیْهِالسَّلَامُ:اعْدِلْتَدُمْلَکَالْقُدْرَۀُ!وَقَالَعَلَیْهِاعْدِلْتَمْلِکْ!وَقَالَعَلَ

قَالَعَلَیالسَّلَامُ:أَسْنَیْهِکُلِّعَدُوٍّ.وَقَالَعَلَیوَتَظْفَرْعَلَتَنْجُمِنْکُلِّسُوءٍیْفَکَ؛کَهْفَکَوَالْعَدْلَسَینَالسَّلَامُ:اجْعَلِالدِّیْهِعَلَ یَّۀًالسَّلَامُ:أَفْضَلُالنَّاسَسَجِیْهِالْمَوَاهِبِالْعَدْلُ.وَ

عَلَ قَالَ بِعَدْلِهِ.وَ النَّاسُ الْبَرَکَاتُ.وَیْهِمَنْعَمَّ تَتَضَاعَفُ عَلَالسَّلَامُ:بِالْعَدْلِ تَنْزِیْهِقَالَ قِوَامًالاِلنَامِوَ الْعَدْلَ اللَهُ تَسْنِیهًاالسَّلَامُ:جَعَلَ اآلثَامِوَ الْمَظَالِمِوَ قَیَۀًمِنَ یْهِعَلَالَلإِلسْلَامِ.وَ

یْهِالْعَدْلِاالقْتِدَآءُبِسُنَّۀِاللَهِوَثَبَاتِالدول.وَقَالَعَلَیالسَّلَامُ:فِیْهِوَالْعَدُوِّ.وَقَالَعَلَیقِالصَّدِیبِالْعَدْلِفِیْکَلَامُ:عَلَالسَّیْهِثَوَابُهُمَا:الْعَفْوُوَالْعَدْلُ.وَقَالَعَلَیُوزَنُلَایْئَانِالسَّلَامُ:شَ
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لِ عَلَیَکُنْالسَّلَامُ: قَالَ مَلِکَ.وَ رَکِبَهُ الْعَدْلَ،فَمَنْ عَلَالسَّیْهِمَرْکَبُکَ قَالَ قَدْرُهُ.وَ عَظُمَ عَدَلَ فِیْهِلَامُ:مَنْ عَدَل عَلَیالسَّلَامُ:مَنْ اللَهُ نَشَرَ عَلَیْهِالْبِلَادِ قَالَ وَ :مَاالسَّلَامُیْهِالرَّحْمَۀَ.

.عُمِّرَتِالْبِلَادُبِمِثْلِالْعَدْلِ

.آمدهاست:وَثَبَاتِالدُّوَل9۴۳ِ،ص66جیت،آلالبۀطبعمؤسّسی،حروفۀآمده؛أمّادرنسخینچنیسنگۀنسخدر

 696،ص:۱درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

هگفته» نیدترشداییقحطیچشده: سلطان جور وقتیستاز همی. از کند جور یّترعیبراهایقحطۀسلطان

 تراستترومشکلسخت

.جُسومَهایَملِکَیالْمَلِکُألْسِنَتَهاحَتَّیَمْلِکَتَبَعُألْسِنَتِها؛فَلَنْۀِیَّالرَّعیْدی:أیُقالُوَکانَ .«

یباشد،دستهایاکهربانشانبهمدححاکمگویاست.هرزمانیّتتابعزبانرعیّترعیشدهاست:دستهاگفته»

است!یشود)چهحاکمعادلومهربانیاآنهاهمدرراهاوودرراهطاعتاوست.هرزمانکهزبانشانبهمدحملکگو

تض را برانماید،ینمییعحقوقأفراد دوستایو و أراضنأقوام أقطاعو نمیخود کارداردیمنظور برسر را آنها و

یوبراپردازندیمیّاتهمدرخدمتاوهستند.درحکومتاومالیّترعیوأمثالذلک(بهدنبالآندستهاآورد،ینم

.دستوبدنتابعزباناست؛کنندیاودفاعمینودربرابرتجاوزدشمنانازسرزمکشند؛یملکاوزحمتمیبرقرار

.«خواهدشدیزنیّتوجُسومآنرعیدیمالکبدنوأینکهمگراشودینمیّتسلطانمالکزبانرعین،بنابرا

 مشحون عواطف والت و حکّام هستند یارعا یشههم 11.1

.قُلوبَهافَتُحِبَّهُیَمْلِکَیجُسومَهاحَتَّیَملِکَلَنْوَ
 69۴،ص:۱درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

اورادوستداشتهباشند.ینکهبودهباشد،تاایزآناننیمالکدلهاینکهمگراشودینمیّترعیهامالکجسمو»

یدداشتهباشدبایارآنهارادراختیهادستهاوبدنخواهدیاورادوستبدارند؛اگرمیّتکندکهرعیکاریدحاکمبا

 آوردیاردراختیزآنانرانیقلبها

حَتَّ .« تُحِبَّهُ لَنْ عَدْلًایفیْهاعَلَیَعْدِلَیوَ حَتَّیهافیَتَساوَیأحْکامِهِ الْعآمَّۀُ،وَ وَ الْکُلَفَ،وَیُخَفَّفَیالْخآصَّۀُ وَ الْمُؤَنَ

.یْهامِنْرَفْعِأوْضاعِهاوَأراذِلِهاعَلَایُعْفیَهیحَتَّ

:آنهاانجامدهدیحاکمسهکاربراینکهدوستداراونخواهندبودمگرایّترعو»

)درفرمایوجهتفاوتیچخاصّهوعامّهبهینگسترشدهدوبیّترعیع:عدالترادرجمینکهاأوّل یشاتنگذارد.

ۀأقرباءوخاصّینبیۀتسوۀدارد؛ودرباریعیرفیگاهمطلبجاینالسّالمبهمالکأشتروسائرحکّامایهعلینالمؤمنیرأم

رامنظوریشتربیّۀباحاکمازأقطاعوأموالسهمیکقربوتماسّنزدۀتابواسط؛دارندیادیزیدآنهاتأکۀازمردمباعامّ

عامّهراازب درأحکاموحقوق،-الجهاتیعمِنجم-اندازهیکخاصّهوعامّهبهینبیدنبرند؛بلکهباینندارندوحقّ

خاصّهوعامّهدرعدالتیانمینکهمگرادحاکمرادوستندارنیّت:رعگویدیهممینجاعدالترامالحظهکنند.درا

(.برقرارکندیتساو

.بدهدیفتخفگذاردیمیّتکهبردوشرعیرهائوکایوأوامرونواهیزندگیهاومؤنهیاتها:درمالینکهادوّم
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رؤساینکهاسوّم نگمارد؛ برآنها أراذلرا أفرادپستو أفرادی: برمردمحکومتمیإداراتو کنند،یکه یاو

ودروغگونباشند.یرأفرادپست،دله،دزد،رشوهگفرستد،یوآنطرفمینطرفبهایتآنانکهبهعنوانحکومتووال

 برداردیّتأفرادراازسرراهرعیناستکهااینحاکمیفۀ.وظزندیحکومتاومیشۀبهریشهعملتینا
 699،ص:۱درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

«6.»یّۀِنالرُّتَبِالسَّیوَتَطْمَعُالسَّفَلَۀَفیَّۀِ،مِنَالرَّعیَۀَالْمَلِکِالْعِلْیوَهَذِهِالثّالِثَۀُتَحْقِدُعَلَ .«

زیداارزشحقدپیوذیموکریفدروجودمردانبلندمرتبهوشرشودیعملمَلکموجبماین» یراشود؛

همبهآنهااعتنایشوندوکسینکناررفتهخانهنشیدشرفوعزّتوکرامتوعلمهستندوبایخودشاندارابینندیم

مردمانسفلهوپسترابهطمعینکهایگربرمردمحکومتکنند.ودآیندیکهجزءأراذلبهحسابمینکند،أمّاأفراد

یجهبالنّتینراخودشانإحرازکنند،وایهومقاماتودرجاتعالیّهوآنرُتَبسنیرندسبقتبگیکدیگرکهبراندازدیم

.«استکهمتوجّهمردمخواهدشدیضررینبزرگتر

 یجوان مصر یتاو را به شکاإحضار عُمر، عَمرو بن عاص و پسر  11.1

یانزدعمربنخطّابآمد،فَقالَ:یازمصربهعنواندادخواهی:مردگویدیخطبهمیندرشرحهمیدالحدیأبابن

!!هَذامَکانُالْعآئِذِبِکَ!قالَلَهُ:عُذْتَبِمَعاذٍ،ماشَأْنُکَ؟یْرَالْمُؤْمِنینَأم

یمصرمرد» منینالمؤمنیرأمیاگفت: خوبیپناهندگیّتدرمقاموموقع! بهمحلّ یبتوهستم.عمربهاوگفت:

 یست.کارتچیپناهندهشدیوبهملجأخوبی،آمد

؟« فَسَبَقْتُهُ،فَجَعَلَ بِمِصْرَ الْعاصِ عَمْرِوبْنِ وَلَدَ سابَقْتُ یُعَنِّفُنیقالَ: وَ االکْرمَیَقولُبِسَوْطِهِ أنَاابْنُ بَلَغَیْنِ: ذَلِکَ!وَ أباهُ

.یْکَأنْأقْدُمَعَلَیَۀَخَشْیفَحَبَسَن

وقتاویندادموازاوجلوافتادم؛درایاسبسوارۀگفت:منباپسرعَمْروبنعاصدرمصرمسابقیمصرمرد»

اند؛ومابربودهیفیآنهامردمانشریهستمکههردوی:منپسرمادروپدرگفتیومزدیآمدوباشلّاقشبهمنم

!ی؟مسابقهبرمنسبقتگرفتینچگونهتودرای؛وغالمانهستلیمواۀوتونسبتبهما،درزمرکنیمیشماحکومتم

 عمروبنعاصکهپدراویعنییمطلببهوالیناست.وایناوابناالکرَمَینکهبهجهتازدیوباشلّاقبرمنم
______________________________

35همانمصدر،ص (1)

 69۱،ص:۱درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

 کنممنراگرفتوحبسنمودیتوشکایایممبادانزدتوبینکهوازترساید،رسبود

!هَذافَاشْهَدِالْمَوْسِمَأنْتَوَابْنُکَیعَمْرٍو:إذاأتاکَکِتابیفَکَتَبَإلَ .«

 یدحاضرشوینجادرموسمحجّتووپسرتاید،منبهتورسۀبهعمروبنعاصنوشت:چنانچهنامیکاغذعُمر»

!وَقالَ:اضْرِبْهُکَماضَرَبَکَیِّالْمِصْریفَلَمّاقَدِمَعَمْرٌووَابْنُهُ،دَفَعَالدِّرَّۀَإلَ !«

دادوگفت:بزنیه(رابهآنشخصمصرکوتاه)دِرّیانۀعمروبنعاصوپسرشآمدند،عمرآنتازهنگامیکه»

 پسرراهمانطورکهتورازدهاستینا

.!قَدِاسْتَقَدْتُمِنْهُیرَالْمُؤْمِنینَأمیاقالَ:یحَتَّیُرَدِّدُها!یرِ!اضْرِبِابْنَاالمیرِ:اضْرِبِابْنَاالمیَقولُوَعُمَرُیَضْرِبُهُفَجَعَلَ !«
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ینرا!ومرتّبایررا،بزنپسرأمیر:بزنپسرأمگفتیهزدنپسرعمروبنعاص،وعمرممردهمشروعکردباین»

 کهمرازدهبودبهاوزدمیگفت:منتقاصّخودراگرفتموبهمقداریآنمردمصرینکهتااکردیجملهراتکرارم

!صَلْعَتِهِی:ضَعْهاعَلَ-عَمْرٍویوَأشارَإلَ-فَقالَ .«

ازیموضعیعنیصَلْعَه«شلّاقرابزنبرسر)صَلْعَه(عمروبنعاص!ینگفت:ایجوانمصرینحالعمربهاینادر»

ازسرإنسانیسَقَطَشَعْرُرَأْسِهِ،فَهُوَأصْلَع.صُلْعَۀوصَلَعَۀموضعصَلْعاست.جائیعنیصَلَعًا،یَصْلَعُسر،کهموندارد.صَلِعَ

مویکهمویصَلْعَه؛وبهشخصگویندیرامریزدیمآنویکهمعمولًام شدهیختهسرشریجلویسرش،باالخصّ

 گویندیأصْلَعم

کهمرازدهیبزنمآنکسید!باینالمؤمنیرأمیاگفت:یمصر!»ی!إنَّماأضْرِبُمَنْضَرَبَنیرَالْمُؤْمِنینَأمیایُّفَقالَالْمِصْر .

 است،پدرشکهمرانزدهاست

یتَکونَأنْتَالَّذیوَسُلْطانِهِ؛فَاضْرِبْهُإنْشِئْتَ؛فَوَاللَهِلَوْفَعَلْتَلَمامَنَعَکَأحَدٌمِنْهُحَتَّیهِفَقالَ:إنَّماضَرَبَکَبِقُوَّۀِأب !«

!تَتَبَرَّعُبِالْکَفِّعَنْهُ
 695،ص:۱درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

اعمر» مصرینبه اگیمرد بنابراینفت: است؛ زده پدرشترا سلطان و قوّه و اتّکاء به اگرین،جوان هم تو

خودتدستینکهکهازتومنعکندتاایستکسنیچهیپدرشرابزن!سوگندبهخدااگرپدرشرابزنخواهییم

 یوتجاوزکنیوازاوتبرّعاًبگذریبردار

«6»تَعَبَّدْتُمُالنّاسَوَقَدْوَلَدَتْهُمْامَّهاتُهُمْأحْرارًا؟!یبْنَالْعاصِ!مَتَیَاثُمَّقالَ: !«

یدقراردادیدخودبندگانوعبیشمامردمرابرایپسرعاص،ازچهزمانیعُمربهعمروبنعاصگفت:اسپس»

!؟«یدندکهمادرانآنها،آنانراآزادگانزائیدرحال

 عدالت عمر از جهات مختلفه یفیّتانتقاد از ک 11.1

ونمایندیبهعنوانعدلعمربهآنافتخارمیگرانودرهمهجادکندیذکرمیدالحدیراکهابنأباییّهقضاین

:إشکالاستیازچندجهتداراکنند،یقلمدادمیسمبلعدالتوآزادگ

بزن،واوهمقصاصنمود؛سپسگفت:یانهراتازوپسرعمروبنعاصیرپسرگفت:دِرّهرابگین:بهاینکهاأوّل

اعتراضنمودکه:یقراردادهاست؛وآنمردمصریاوبهاتّکاءپدرشتوراموردتعدّیرابزن،زیانهحالپدرشراتاز

!زند؟بیانهپدرشاورانزدهاست،چگونهبراوتاز

عمروبنعاصآنمردرانزدهاست،بلکهپسرشزدهاستواوهمقصاصکرد؛ویرازیست،نیحمطلبصحیناو

وحاکماستویّکندکهولیهتنبیدحقّزدنعَمروبنعاصراندارد.عمروبنعاصراخودعمربایمردمصرینا

ایه!وتنبداندیمیفهخودراخل ده،بعالوهآنجوانراحبساوسوءاستفادهشیّتموقعزاوباخودعمراستکهچرا

!نمودهاست

یّواورابزن،تامباداولیاگفتهاست:بیکردهاستوبهآنجوانمصریشانهخالیرعمرازتعزینجا:دراینکهادوّم

 یشکهازطرفاوستبیوحاکم
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______________________________
38همانمصدر،ص (1)

 691،ص:۱درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.کردیاوخودداریربهمبخورد.لذااززدنوتعزیانشانمقدارازاوبرنجدومینااز

آمد،کهیشبنشُعْبَهپیرۀمُغیدرزنایرشنظینکهنکردهاست.کماایبگناهخوداوستکهحاکمراتأدبنابراین،

بهبرمیگفت:منپناهمیدنوبتبهشاهدچهارمرسینکهحاکمبصرهبودوزناکردوشهودآمدندوشهادتدادند،هم

وشهادتیدکهشهادتبدهد!واوهمترسیبرآنکسیواد؛رسولخدابدهیکهشهادتبرصحابیخداازآنکس

شدندوحدّخوردند؛یرکهشهادتدادندبهعنوانشهادتقذفتعزیاهدبنشعبهتبرئهشد،وآنسهشیرۀنداد.لذامغ

.اندراهمهدرکتبخودذکرکردهیّهقضینوا

وعمروبنگردندیآنهابهمصربرمیکهکهعمروبنعاصرابزنددرحالکنیمیمردحکممین:چرابهاینکهاسوّم

کندیتقصدآمدننزدتوراداشتتاشکایأهلهمانمصراستکهوقتین!اآورد؟یعاصدمارازروزگارشبرم

بهمصربازتواندینمیگراوبزند،دۀدرّهبرکلّینبااعیّتجمیعَمروبنعاصاوراگرفتهحبسشنمود؛حالاگرجلو

.مرگخواهدبودیشبرایگردد،وزندگ

پیااشگوشدناستعدالتعمرکهآوازهاینچنین شدهاستازیداکهدرإسالمپیرکردهاست!تماممفاسدرا

یمعاهد،أفرادیرأفرادأعمّازعربوعجم،معاهدوغۀبههمیغمبرراکهپینالمالمسلمیتظلمعمربودهاست.عمرب

رد،یکقسمتمیکسانکهدرجنگبدربودند،دراحدبودند،درجنگأحزاببودند،وبهآنهاکهشرکتنکردند

خصوصعربیبرایازعجمقراردادوأحکامیشعربرابیّۀنمود.سهمیمتقسیالمالرابهصورتطبقاتیتتمامب

کهیونسبتبهأفرادید،رسانیرامطرحکرد،شوکتعربوذلّتعجمرابهحدّأعلیدوسفیاهسۀوضعنمود.مسأل

مسلمانشدهبودندازبیأفرادیّۀقرارداد.سهمیکمتریّۀتازهمسلمانشدهبودندسهم هزاردرهم5المالیتکهسابقاً

 بودوشرکتکنندگاندراحدوأحزابیشتربیّینبدریّۀبود؛سهم
 69۳،ص:۱درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

.رااوبدعتگذاردیطبقاتاختالفینهزاردرهمدادوا5هزارو6۳هرکدامیغمبرپیکمتر؛بهزنهایبترتبه

منداست؛بهعنوانتقدّمبهرهیمساوۀحقوقبهاندازینکهمسلمانشد،مسلماناستوازای:کسفرمایدیمپیغمبر

یگربرآنانگذشت،د-عمریمطبقتقس-صورتیندرازبدیانکهسالیداد.أفرادیشتربیبهشخصتوانیدرإسالمنم

دستبردارند؛خوردندیومگرفتندیومرسید،یکهبهآنهامیگانراوبادآوردهیپولهاینازاتوانستندیوجهنمیچبه

.رابهبارآوردندیّتهاولذاآنمفاسدوجنگهاوفرعون

قسمتبشودیکسانبههمهیدکهبایازمالأفرادگذارمیفرمود:نمیدالسّالمکهبهحکومترسیهعلینالمؤمنأمیر

وهمهرانماید،یمیمقسمتتقسیکآنانبۀآنهاوغالمانآزادشدینکهحضرتبیدنددینهاهمتجاوزشود.ادریک

غالمکهآزادهشدهبهینام،واغالمراآزادکردهینمنخوداآخر!ینالمؤمنیرأمیا:گفتندیمنگرد،یچشممیکب

!یم؟اندازهسهمببریکدستمناست،حالچگونهمنبااوبه
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را)جنگجمل(یابودکهآمدندوفتنهینجاکنارگذاشتهشد.درایّهبالکلّیموردوبیجابهاییموتقسهایلومحیف

کردتابهامروزکهیداطورإدامهپینوپسازآنجنگنهروانبپاشد؛وهمین،براهانداختندوبهدنبالآنجنگصفّ

!رعدلعمراستتمامدرأثینهاا

نوشتهاستکهاووپسرشدریکردهواوهمبهوالیتشخصنزدعمرآمدهوشکاینواقعاًتأمّلکند.ایدباإنسان

بهمد نکردودرّهنزد.یبوبعدهمأمرکردکهدِرّهرابرسراوبزند،وخودشهمعمروراتأدیایند،بینهموسمحجّ

هاوغارتهادرإسالمانجامشدورفت،چهقتلینمردمونفوسآنهاازبالکهأموییهایلتعدایبینآنوقتدرمقابلا

 یدهرانادینهااۀنشأتگرفتهاست.آنوقتإنسانهمهایعدالتیبینتمامازاینها!ایوستکهبوقوعپیعیچهفجا
 698،ص:۱درحکومتاسالم،جیهفقوالیت

رادرمواضعمشابهیّهقضینهمیضنقیکهعدالتعمرقلمدادکند،درحالیمراتبإجرایراأعلیّهقضینوابگیرد

.انجامدادهاست

 است ینالمؤمن یرجمله: وَلَدَتْهُمْ أَحْرَارًا در أصل از أم 11.1

اعالوه نقلمیاجملهین،بر ازعمر که »کندیرا زمان: دادیازچه قرار عبدخود را مردم کهیدرحالتیدشما

یدند؛مادران،آنهاراأحرارزائ

أحْرارًا.وَلَدَتْهُمْ» »امَّهاتُهُمْ »6 ازمواضعیهمدربعضیدالحدیابنأبینالسّالماستوهمیهعلینالمؤمنیرازأم«

نهجالبالغۀ» اگرهمعمرگفتهباشدازأم« است؛ نقلکرده عَلَیهعلینالمؤمنیرآنرا صَلِّ اللَهُمَّ یالسّالمگرفتهاست.

حَمَّدمَحَمَّدٍوَءَالِمُ
______________________________

است،درقسمتپنجمازپنجینالساّلمدرصفّیهعلیبهفرزندشحضرتإمامحسنمجتبیّت،کهوص96ۀرسال«نهجالبالغۀ»السّالمدریهعلینالمؤمنیرأم (1)

:رمایدیفقسمتآنم

وَقَدْجَعَلَکَاللَهُحُرًّایْرِکَالرَّغَآئِبِ،فَإنَّکَلَنْتَعْتَاضَمَاتَبْذُلُمِنْنَفْسِکَعِوَضًا.وَلَاتَکُنْعَبْدَغَیوَإنْسَاقَتْکَإلَیَّۀٍأَکْرِمْنَفْسَکَعَنْکُلِّدَنِوَ

.(56،ص۴محمّدعبده،جیخازشرحش) .

 6۱6،ص:۱درحکومتاسالم،جیهفقوالیت


