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  اًسلم تسليم واملهديني  وآل حممد األئمة  وحممد علی اهللا ی صل ، واحلمد هللا رب العاملني و
  

  :مقدمه
خداوندا بر  ؛باشد میی کشت هگردانند ،که مالک ملک ،آن خداوند است محد و سپاس از

  .حممد و آل حممد درود فرست
﴿تؤت لْكالْم كالم ملُّ  يقُلِ اللَّهذتاء وشن تم زعتاء وشن تمم لْكالْم نزِعتاء وشن تم لْكالْم

  )١(.﴾قَدير من تشاء بِيدك الْخير إِنك علَى كُلِّ شيٍء
و از  ؛فرمانرواىي خبشى ،هر آن كس را كه خواهى ؛توىي كه فرمانفرماىي ،بگو بار خدايا(

 ،و هر كه را خواهى ؛عزت خبشى ،و هر كه را خواهى ؛هر كه خواهى فرمانرواىي را باز ستاىن
  .)به دست توست و تو بر هر چيز تواناىي ،ها مهه خوىب ؛خوار گرداىن

   )٢(.﴾ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ﴿
  ).كافرانند ،آنان خود ؛اند داورى نكرده ،خدا نازل كرده چه آنو كساىن كه به موجب (

  :  فرمايد میو  ؛باشد میعبادت  ،د و هدف او از خلقتيخداوند، خملوقات را آفر
﴿وندبعيإِلَّا ل الْإِنسو الْجِن لَقْتا خم٣(.﴾و(   
  .)مرا بپرستند كه آنجز براى  ؛جن و انس را نيافريدم و(
را اطاعت ی زي، چيدت در اطاعت، پس اگر کسعبا: از مجله ؛داردی اقسام خمتلف و عبادت 
  : فرمايد میی و خداوند تعال ؛قت که آن  را عبادت کرده استيبه حق ،کند

  )٤(.﴾آدم أَن لَّا تعبدوا الشيطَانَ إِنه لَكُم عدو مبِني يأَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِ﴿
زيرا وى دمشن  ؛كه شيطان را مپرستيد ،مگر با مشا عهد نكرده بودم !فرزندان آدماى (

                                                
  .۲۶: آل عمران ١.
  .۴۴: مائده ٢.

  .۵۶: ياتارالذ ٣.

  .۶۰: يس ٤.
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  ).آشكار مشاست
و  ؛باشد میاو  هاى یاز اوامر و ی وريمهان اطاعت و پ ،طانيپس مقصود از عبادت ش

پس اگر  . مردم را داردنيکه زمام حکومت در ب ،استی کس آن ا، اطاعت ازين دنيعتاً در ايطب
 ءاجرا ،ني، حکم خداوند را در زمى حاکمنيپس چن ،باشد تعيني شدهخداوند ی حاکم از سو

ی اما اگر حاکم از سو .باشد میخداوند ی  برارياست و تدبيپس اطاعت و حکم و س ؛کند می
مردم  ،صورت آندر  ؛حاکم شده است بر اساس انتخاب مردمی عني ،باشد تعيني شده ،مردم

   .دخواهند شعاجز ی نده نگري امور و آريدارند و در تدبی خمتلفی آراء و نظرها
مالقات ی که هفتاد نفر از قومش را برای هنگام ؛العزم بودی امربان اولياز پی امربيپی موس

شکست ی ن امتحان اهلينند و در اياز او خواستند تا خدا را آشکارا بب ؛انتخاب کرد ،با خداوند
 اجراء را نيتا حکم خدا بر زم ،ميرا انتخاب کنی ز باشد کسيما جای پس چگونه برا ؛خوردند

ن صورت يدر ا ،که در امر آن ناتوان و عاجز است ،باشدی کس به دستاگر انتخاب  ؟کند
پس خداوند  .آيد می طان دريت از شيشده و به تبع گردان روى ،امت از اطاعت خداوند متعال

  آن را برريکه غی و کس ؛باشد میاست که حق انتخاب امام و حاکم را دارا ی تنها کس ،گانهي
جز ی زيطان چيکرده است و شی وريطان پيو از ش ؛دهيند، به خداوند شرک ورزيگز یم

 .ديافزا یان، بر حال او منيطغ
  : فرمايد می ،خداوند دهدر مورد فرمو  عبد اهللای اب
﴿ مهأَكْثَر نمؤا يمرِكُونَوشم مهإِالَّ و ٥(.﴾بِاللّه(  
  .)گريند شريك مى )با او چيزى را( كه اينجز  ؛آورند و بيشترشان به خدا اميان منى(
  .)نه در عبادت ،مقصود آن شرک در اطاعت است(
ند که متام ظلم و ستم، بالها، يب یم ،دنز یخ را ورق ميکه تاری و خردمند انديشمندو هر  
که از ی از اهل ،تيگانگان و غصب خالفت و امامت و حاکميها، تسلّط ب یزيع، خونريفجا
داند که رسالت خود  یمی را خداوند تعالي؛ زباشد می، اند آن گمارده شدهی برا ،خداوندی سو

ش از خودشان يب ،ها آنو فساد  تلحو به مص ؛و او خالق مردم است ؛را در کجا قرار دهد
شک  یب ؛خودشان، است به دستدانست صالحشان در انتخاب حاکم  یو اگر م ؛داناتر است

                                                
  .١٠۶: يوسف ٥.
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پس  ؛عاجز و ناتوان هستند ،ن امريدر ا ها آنکه  داند میاما  .داد یم ها آنت را به ين صالحيا
  .ک او نگردديچ کس شريو ه ؛او باشدی شرط گذاشت که حکم تنها برا

﴿ لَ اللّها أَنزكُم بِمحي ن لَّممونَورالْكَاف مه كلَئ٦(﴾فَأُو(   
   ).آنان خود كافرانند ؛اند داورى نكرده ،خدا نازل كرده چه آنو كساىن كه به موجب (
  

 ؟چیست) فرمانروا(مقصود از ملک 
که  ؛ار استيبسی قدرتی که قادر بوده و دارا ،شود میاطالق ی به کس ،ملک در لغت

و  ؛دريگ یتعلق م ،به خداوندی قينسبت حق بهيی و فرمانروا ؛باشد میاو  آن است ازي و سريتدب
و . کنند مید يين معنا را تأيا ،في و سنت شرميو قرآن کر ؛داردی اعتبار بهش، جنريبه نسبت غ

که  ،رسانند میو مفهوم را  ءن معناي، اگويند میکه در مورد حکم و ملک سخن ی اتيآ همه
رسول  ،فيو اما سنت شر ؛بر خلقش باشد ت و حجنيبر زمی اهلی د در دست خلفايحکم با

 امور ريت و ملک و تدبيکه حاکم کنند می بيانوضوح ه ب  شانيا بيتو اهل   اهللا
و  در برابر نظم گردن ادنو اقرار و  .رديصورت پذی اهلی د از خالل دستور آمسانيبا ،مردم
ت يو اقرار به مشروع .ستيز نيجااست، ی عقول ناقص بشر ءآرا جهيشده، که نت اده قانون

ث يو احادی ات قرآنيبه ذکر آی زوده و ب ؛باشد می شرک به خداوند متعال ،ینظام وضع
که به ی تا کسان .اند ذکر شده ،ن امريکه در اعتراض به ا ،م پرداختيخواهی ا فهيشر

بدانند که تابع اند  خودشان اقرار کردهی ها، برا نيحاکم در سرزم تعينيت انتخابات و يمشروع
رجال  خند کردن شيقت ريو آن در حق ؛دادند ء فتوانيل چني دلنيکدام سنت هستند و با کدام

 ،زنند یا خود را به غفلت ميآشکار، غافل شده و  ن احنرافيکه نسبت به ای کسان ؛باشد می
 .مذکور استی با ننگ و خوار ،خيک تارياه و تاريکه در صفحات س

﴿ مقُلِ اللَّهتؤت لْكالْم كاللُّ  يمذتاء وشن تم زعتاء وشن تمم لْكالْم نزِعتاء وشن تم لْكالْم
يرٍء قَديكُلِّ ش لَىع كإِن ريالْخ كداء بِيشن ت٧(.﴾م(  

و از  ؛فرمانرواىي خبشى ،هر آن كس را كه خواهى ؛توىي كه فرمانفرماىي !بگو بار خدايا(

                                                
  .۴۴: ةائدامل ٦.
  .۲۶: آل عمران .٧
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 ،و هر كه را خواهى ؛عزت خبشى ؛و هر كه را خواهى ؛فرمانرواىي را باز ستاىن ،هر كه خواهى
 .)تواناىي ،مهه خوبيها به دست توست و تو بر هر چيز .خوار گرداىن
 ،﴾قُلِ اللَّهم مالك الْملْك﴿ :به ايشان عرض کردم: کند مینقل  از امام صادق آل سام 

، خداوند متعال ملک را نيست که می گوىي نينچ( :فرمودی اميه داده نشده بود؟ بنا ملک به يآ
که مال  ،تصرف پرياهنی بود له، تصرف آنان به منزندبه ما داد، اما بنی اميه آن را تصرف کرد

  ).اما آنان، پرياهن را بردند ؛شخص ديگری است
  : فرمايد می  الرضای حممد بن موس

﴿لن وم اللّه ونن دا لَكُم ممضِ واَألرو اتاومالس لْكم لَه أَنَّ اللّه لَمعت ريٍ يأَلَمصالَ ن٨(.﴾و(  
سرور و  ،و مشا جز خدا ؛و زمني از آن خداست ها نامگر ندانسىت كه فرمانرواىي آمس(

  .)ياورى نداريد
وما ﴿ .کند میيش تدبري مشا را با علم خو) اوضاع(و  ؛آگاه است ،و مصاحل آنبير او به تد(

يلن وم اللّه ونن داگر مصلحی برای امورشان باشد، پس خداوند به مصاحلشان عامل  ،﴾لَكُم م
حالل  ،که خداوند بر مشا جمازاتیمشا در برابر عذاب و  ﴾والَ نصريٍ﴿ نه غري او ؛و آگاه است

  .)ای نداريد دهندهکرده، هيچ ياور و ياری 
  )٩(.﴾بِيده الْملْك وهو علَى كُلِّ شيٍء قَدير يتبارك الَّذ﴿: فرمايد میو خداوند 

 ،و او بر هر چيزى ؛فرمانرواىي به دست اوست كه آن ،است )و خجسته( بزرگوار(
  ).تواناست

 ،یسپس عالم بعد از کالم طوالن .آمده است  تياز زبان اهل ب ،هين آيح ايشرح و توض
ها در موردش  یو برخ ؛آن را باطل کرده  که امام صادقی ارياما انتخاب و اخت: گويد می

خود  یمهانا خداوند اوامر و  :گويد میاست که ی شخص تهمهانند گف ،کردند ءبرداشت خطا
ن کالم يا رهز و عصاکس به مغ چيده، و هيرا به دست بشر سپرده و نسبت به آنان امهال ورز

که    از عترت رسول اهللاينيجز ائمه و مهد ،افتهيدست ن) امر به مردمی عدم واگذار( قيدق
واگذار کرده باشد،  ،، امور خود را به آنانغفلتاگر خداوند از جهت : فرمودن باره يدر ا

                                                
  .١٠٧: ةبقرال. ٨

 .١: امللك ٩.
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و در  کردند میرد و در حق او ثواب ياند را بپذ ار کردهيکه انتخاب و اخت چه آنست ياب یم
 نيچن اگر واقعاً .رفتيپذ یصورت من ،آنانی برای چ جمازاتياند، ه که جسارت کرده چه آن

پس  ،قد علَم کنند ،اما اگر در برابر خداوند .شد یم ميتقس ،بر دو نوع گفتهن يباشد و ا غفلتی
 بدان چه دوست داشته باشد و چه ؛کنند میی آراء ضرور هيلارشان بوسياو را ملزم به قبول اخت

خداوند اقدس  که اينا ي ،شود میه ريبر او چی و ناتوانی سست ،ن صورتيدر ا. اکراه داشته باشد
واگذار  ها آنخسته شده و امر را به  اش ارشان در مورد اراده و خواستهيبسی امر و  طهبواس

در مورد اراده و  ،ارشانيبسی اگر امر و  ،اداره کنندخواهند امور را  یطور که م کرده تا آن
شان در يصورت برا نيواگذار کرده، پس در ا ها آناو را خسته کرده و امر را به  اش خواسته

را بر ی غالمکه  ،استی ل پادشاهامثَ ،ن امريل ااار را قرار داده و مثَيان، اختميکفر و ا
گوش به ی را بشناساند و در امر و  تشيتا او را خدمت کند و به او فضل وال ،دزينگ یم

 خود غالمپس به  ؛م استيز و حکي، عزچريه کند که قادر، ءادعا غالم سرورو  ؛فرمان بشد
 و  جمازاتچنني  همو اطاعت از خود و ی ثواب در مهراهی بزرگ دهکرده و به او وعی امر و

زند و از  یصاحب خود سرباز م دهاز خواست و ارا غالم .ت خود را دهديعذاب در معص
 نيپس به کدام .کند میی چياو سرپی اوامر و توجه و اطاعت  ،صاحب خود ی اوامر و

بلکه تنها تابع  ،کرد یت منيخود، تبعی صاحب و آقا دهکرد، او هرگز از خواست و ارا
ه باز و حاجت خود، يبرطرف کردن نی برا ،مواقعی خودش بود و در برخ دهخواست و ارا

کرده و از  یکرد و با او خمالفت م یم مراجعه ،خودی  از صاحب و موالريغی شخصی سو
 چه آنبه  ،خود بازگشتی موالی سوه که بی پس هنگام .دمنو یمی وريخود پی انفس و هو

از آجنا که تو : (گفت غالم .خود، خمالفت کردهی پس با امر موال ؛نظر کرد که با خود آورده
را اگر امر به يت کردم؛ زيخود تبع دهنفس و ارای امن از هو ؛)یامر خود را به من واگذار کرد

ن شخص مورد يهرگز ا ،واگذار کردنو  بازداشنتواگذار شود، به سبب عدم اجتماع ی شخص
  سپس .)ل خود عمل کنديتواند به می م ،گريبه عبارت د( .دريگ یقرار من بازداشت

 خود را به بندگان خود یپس هر کس، اعتقاد داشته باشد که خداوند اوامر و (: فرمايد می
پس خدا را ملزم به  .خدا را ثابت کرده استی قت که عجز و ناتوانيبه حق ؛واگذار کرده

ده ارا که حالیدر .. .کند میاو را باطل  ی و شر بندگان، کرده و اوامر و ريقبول هر کار خ
و به  ؛نديگز یم را بر خواهد میکه  چه آنو  ؛باشد میخاص خداوند  ،ار و انتخاب تنهاياخت
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و بندگان  ؛کند میی  ،که اکراه داشته باشد چه آنو از  ؛کند میامر  ،که دوست دارد چه آن
را عدالت و امر ي؛ زدده می، پاداش و جمازات یت امر و يدر اطاعت و معص توانايیرا به قدر 

و  ؛اوست آن از برگزيدنار بالغ است و هشداوست، حجت او در عذر و  آن حکومت از و
د و با يرا برگز خاندان پاکشو   حممد .گزيد می بر ،هر کس از بندگان را که خبواهد

واگذار کرده  ،ار خود را به بندگانيو اگر اخت .خلق مبعوث ساخت به سوی ،شيرسالت خو
و   که نزدشان از رسول اهللای صلت و مسعود ثقفی ه بن ابيامتوانستند،   یش ميبود، قر

وقَالُوا لَولَا نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى رجلٍ ﴿: آن هنگام که گفتند. آلش برتر بودند را انتخاب کنند
   )١٠(.﴾من الْقَريتينِ عظيمٍ

  ).فرود نيامده است ،دو شهر )آن(بر مردى بزرگ از  ،چرا اين قرآن :و گفتند(
ار، در يز بودن اختيل را بر عدم جاين دليکه در کالم تأمل کند، بزرگتر سیک: ميگوی م

ز دانسته و به يکه آن را جا نیاما کسا. ابدي ی، میويا دنی ينيمردم، اعم از دی زندگ شئون رهادا
گر جوانب يو دی و اقتصادی اسيو سی نيدی زندگ که شئونی س و حاکميئانتخاب مردم در ر

سخن  ،استين از سيديی که از جدای راسته نان بيا ؛کنند می کند، اقرار ريرا تدبی زندگ
ن را يکه د ؛اند گشته ،یو غربی افکار منحرف شرق رتها و شه هها و آواز و تابع نعره گويند می

ی ويدن ناست شئويکه به سبب خبشش و کَرم به س ،دانستهی اشرافی فات مذهبياز تشر عبارت
ال قوة   ال حول و و باشد میکافر  ،موجود در غربی سايطور که حال کل مهان ؛دريم یمن ،مردم

 .ميالعظ يال باهللا العلا
اگر ( .اند زنده که حالیدر  ؛اقرار کردندی ا که به سخنان مرده ،هستندی پس آنان کسان

كه او را صدا داد، لكن كسى  شنيد و جوابت مى زدى، صدايت را مى اى را صدا مى زنده
رِبه أَنْ آتاه اللّه  يحآج إِبراهيم ف يأَلَم تر إِلَى الَّذ﴿ :فرمايد میو خداوند  .)زىن، حيات ندارد مى

لْكالْم بر يماهريإِذْ قَالَ إِب يِ يالَّذحيِ ييا أُحقَالَ أَن يتمييو قَالَ إِب يتأُمفَإِنَّ و يماهرأْتي ياللّه 
ا مبِه رِقِ فَأْتشالْم نسِ ممبِالشالَّذ هِترِبِ فَبغالْم ين دهالَ ي اللّهو يكَفَر نيمالظَّال م١١(.﴾الْقَو(  

باره درو ) يدناز و بدان مى( ؛كه چون خدا به او پادشاهى داده بود ،آن كس)  حال(ا از آي(
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پروردگار من :  كه ابراهيم گفت گاه آن؟  كرد، خرب نيافىت) مى(با ابراهيم حماجه  ،پروردگار خود
 . مريامن مى)  هم(كنم و  زنده مى)  هم(من :  گفت .مرياند كند و مى مهان كسى است كه زنده مى

پس آن . آور آورد، تو آن را از باختر بر مى خورشيد را از خاور بر)  خداى من: ( ابراهيم گفت
   .)كند و خداوند قوم ستمكار را هدايت منى. مبهوت ماند ،كه كفر ورزيده بودكس 

پس منرود بدو  .کرد ءملک را عطا ،را خداوند به اويه کرد؛ زجحما  ميمنرود با ابراه
 .گرفت انشان دريدر م هجو آن حما ؛کافر شد

پس  ؛آنان خرده گرفت هو بر اهل ؛با قومش خمالفت کرده ميهابرا: (فرمود  عبد اهللای اب
ويميت قَالَ أَنا  ييحيِ يالَّذ يرب﴿ :ابراهيم گفت. و به خماصمه پرداختبر منرود وارد شد و با ا

): منرود گفت(. اندريم یكند و م مهان كسى است كه زنده مى ،پروردگار من(، ﴾وأُميت يأُحيِ
بِالشمسِ من الْمشرِقِ فَأْت بِها  يفَإِنَّ اللّه يأْت﴿ :ابراهيم گفت .)امنريمی کنم و م میمن هم زنده 

مالَّذ هِترِبِ فَبغالْم ين دهالَ ي اللّهو يكَفَر نيمالظَّال ممنی خدا: گفت هيمابرا(، ﴾الْقَو، 
ده يکس که کفر ورز پس آن .آور پس تو آن را از باختر بر ؛آورد یم د را از خاور بريخورش

  .)ت خنواهد کرديو خداوند قوم ستمکاران را هدا .بود، مبهوت ماند
والَ تركَنواْ إِلَى الَّذين ظَلَمواْ فَتمسكُم النار وما لَكُم من دون اللّه من أَولياء ثُم الَ ﴿

  )١٢(.﴾تنصرونَ
و در برابر  ؛رسد به مشا مى )دوزخ(كه آتش  ؛متمايل مشويد ،اند و به كساىن كه ستم كرده(

  ).اجنام يارى خنواهيد شد و سر .خدا براى مشا دوستاىن خنواهد بود
پس آتش به  ؛، متمايل نشويدکنند میبه کسانی که ظلم  ،يعنی با مودت و طاعت و نصوح

نداريد تا  ،و هيچ انصار و ياورانی جز خدا .سوزاند سبب تعظيمتان در مقابلشان، مشا را می
  ).هرگز ياری داده خنواهيد شد ،و بعد از آن ؛عذاب را از مشا دفع کنند

 قيقتدر ح ؛دهد یم ءفتوا ،هم بدون حکم کتاب خدا که به انتخاب حاکم، آنی اما کس
دست  ،ظلم مكنت دادن بهده و در داسلط ت ،است که ظامل و ستمگر را به گردن مردمی کس

 ،یبه عقل ناقص بشر بازگشت کتاب خدا و ريمهان حکم کردن از غ، ىقيرا ظلم حقيداشته؛ ز
و حکم آنان،  ؛کنند میجواز عدم رجوع به آن را صادر  ،اتيها روا ده که حالیدر  ؛باشد می
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  : باشد می تش يبو اهل   امربشيو سنت پ جمرد از کتاب خدا
﴿فْسا أَنَّ النيهف هِملَيا عنبكَتو  نالسو اُألذُنَ بِاُألذُنو بِاَألنف اَألنفنِ ويبِالْع نيالْعفْسِ وبِالن

ئك هم بِالسن والْجروح قصاص فَمن تصدق بِه فَهو كَفَّارةٌ لَّه ومن لَّم يحكُم بِما أنزلَ اللّه فَأُولَ
  )١٣(.﴾الظَّالمونَ

كه جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بيىن  :نان مقرر كردميبر آ )تورات(و در (
نيز به مهان (ها  و زخم ؛باشد در برابر بيىن و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان مى

او خواهد  )گناهان(پس آن كفاره  ؛گذرد در) قصاص(و هر كه از آن  .قصاصى دارند )ترتيب
  .)آنان خود ستمگرانند ؛اند داورى نكرده ،زل كردهخدا نا چه آنو كساىن كه به موجب  ؛بود

در مورد حکومت، تقوا پيشه کنيد؛ زيرا حکومت برای امام عامل (: فرمود  عبد اهللای اب
 ،يا وصی پيامرب) مربپيامهانند (، عادل در ميان مسلمانان، و برای پيامرب يا یبه قضاوت و داور

 .)باشد می
بر مسند  ،يح قاضی راشر  املؤمنني هنگامی که امري(: فرمايد می  عبد اهللای اب

  .)ارائه کند ،بر حضرتش که اينتا  ،قضات قرار داد، بر او شرط کرد که حکمی صادر نکند
ی گاهيتو را در جا !حيشری ا: ح فرموديبه شر  امري املؤمنني( :فرمود  عبد اهللای اب

  .)یا شقی ينبی ا وصی يجز نب ؛ننشستهی که در آن کس ،قرار دادم
هر کس خود را : (فرمودکه  کند میو آلش نقل   مربپيااز ) املقنعه( حممد بن حممد در

  .)دست به ذبح زده است ،قرار دهد، بدون چاقو ضیقا
  : دميپرس ،خداوند دهدر مورد فرمو عبد اهللا ابی از: گويد می ريبصی اب
ناسِ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ وتدلُواْ بِها إِلَى الْحكَّامِ لتأْكُلُواْ فَرِيقًا من أَموالِ الوالَ ﴿

  )١٤(.﴾بِاِإلثْمِ وأَنتم تعلَمونَ
 آن را به قضات )قسمىت از ،به عنوان رشوه(و  ؛به ناروا خموريد ،و اموالتان را ميان خودتان(

  ).دانيد مى )هم خوب(در حاىل كه خودتان  ؛يدتا خبشى از اموال مردم را به گناه خبور ،مدهيد
در اين امت  که اينبه  ،جل آگاه است و مهانا خداوند عز !ی ابا بصريا( :فرمودحضرت 
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بلکه حکام اهل  ،و مقصودش حکام اهل عدل نيست ؛کنند میکه ظلم  ،ی ظامل هستندانمکاح
پس آن را به  ،، حقی داشتییاگر بر گردن مرد !ای ابا حممد. ستم را مورد خطاب قرار داده

با داشت و تو را به قضاوت نزد اهل ا ،و اگر او از اين کار بر تو ؛حکام اهل عدل واگذار کن
وت نقضاء نزد طاغااو از مجله کسانی است که حکم خود را برای . جور و ستم دعوت کرد

هم آمنواْ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما  أَلَم تر إِلَى الَّذين يزعمونَ أَن﴿ :خداوند است دهو آن فرمو ؛برد می
أَن انُ أُنزِلَ من قَبلك يرِيدونَ أَن يتحاكَمواْ إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمرواْ أَن يكْفُرواْ بِه ويرِيد الشيطَ

  )١٥(.﴾يضلَّهم ضالَلًا بعيدا
پيش از تو  چه آن بهبه سوى تو نازل شده و  چه آنبه  ،پندارند اى كساىن را كه مى آيا نديده(

خواهند داورى ميان خود را به سوى طاغوت  مى )با اين مهه( ؛اند اميان آورده ،نازل گرديده
خواهد آنان را به  شيطان مى )ىل(و ؛كفر ورزنداند كه بدان  فرمان يافته ًقطعا كه آنبا  ؛بربند

 ).اندازد گمراهى دورى در
هر يک از مشا حکم  که ايناز  ،بر حذر باشيد( :فرمايد می  ابو جعفر بن حممد صادق

که چيزی از  ،نزد اهل ظلم و ستم بربند، اما به مردی از خودتان بنگريد ،بعضی ديگر را
 ،قرار دهيد که من او را قاضی در بني مشا ،در ميان خود، پس او را داند میقضايای ما را 

 .)پس حکم خود را نزد او بربيد ؛گماردم
مردم از سه گروه (: فرمودکه  نيدماز حضرت ش: کندمینقل   عبد اهللای ل از ابيمج

ما تعليم  عهو شي تيمهس پس ما علماء. يافته و خاشاک پوسيده ليمعامل و تع: اند تشکيل شده
  .)خاشاک پوسيده هستند ،يافتگان و ساير مردم

شان راه و روشو بر  ؛شدند  تيهستند که تابع اهل بی کسان ،عهيو آشکار است که ش
و  باشد می نيدر متام زم ،یاده کردن حکم اهلي و پنياهللا در زم لمهکی قرار گرفتند و آن اعال

 ،نکرده و کتاب خدا و حکمش را در پشت خود ءاقتدا  تياهل ب هريکه به سی اما کسان
که با هر  ،ن مردم هستنديتر پست ،و آنان .هستند دهينان مهان خاشاک پوسيا ،اند قرار داده

  .کنند می، گردن کج یگردن کج
 ،کند میانت يفقاهت و دی که ادعای م از شخصيکن یم و تعجب ميپرس یبعد از آن مهه، م
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 نیکسا. ن خار و خاشاک، حاکم انتخاب کننديان ايکه از م ،دهد ین اجازه را به مردم مياما ا
که به ی  شخصنيچن نيپس ا .کنند میحکم کرده و حکم خدا را ترک  ،طانيکه به حکم ش

است که ظلم و ستم ی مهان کس ؛کند میطان حکومت کرده و حکم خدا را ترک يحکم ش
 نيدرون شکست خورده است و بر زم را او ازي؛ زکند میمسلّط  ،ان را بر بندگان خدايطاغوت

نان مهانند بلعم بن باعوراء يپس ا .اندک فروخته استی متيات خدا را با قيده و آيازتدست 
که بر امام زمانشان ی هود و مثل خوارجی يو مهانند علمای خواهند شد، و مهانند سامر

و  ؛ادامه خواهد داشتها  بر زبان مردم، با گذشت سال ،ن بر آنانيو لعنت و نفر .دنديشور
و آنان  ؛باشد میآشکار  ارتمطلق و خسی و ننگی خوار ،و ذلت حمض استی ن مهان خواريا

  تيکه از اهل ب گونه مهان ؛کنند میکه خداوند و لعنت کنندگان لعنتشان  ،هستندی کسان
 .ت شده استيروا

سؤال  ،در مورد علمی سیهر گاه از ک: (فرمودت شده که يروا  امرب اکرم و آلشياز پ
با لگامی از جنس آتش،  ،در روز قيامت ،، کتمان کندداند می که حالی شود و علم به آن را در

إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا من ﴿ :فرمايد میکه  ،خداوند است دهو آن فرمو ؛شود میلگام 
  )١٦(.﴾الْكتابِ أُولَئك يلعنهم اللّه ويلْعنهم اللَّاعنونَ ي بيناه للناسِ فالْبينات والْهدى من بعد ما 

آن را براى  كه آنبعد از  ،امي هاى روشن و رهنمودى را كه فرو فرستاده كساىن كه نشانه(
كنندگان  لعنتكند و  آنان را خدا لعنت مى ؛دارند فته مى ،امي مردم در كتاب توضيح داده

 ).كنند لعنتشان مى
بعد  ،ين خلقتر: شد عرض  املؤمنني ميربه ا(: فرمايد می ی حممد عسکر امام ابو

 .که صاحل باشند میعلماء هنگا: فرمودچه کسی است؟  ،های فروزان هدايت و چراغ مهاز ائ
کسانی که نام و لقب مشا را بر  از بعد از ابليس و فرعون و بعد ،ين خلقشرورتر: شد عرض
، چه کسانی کنند میحکمرانی  ،گذاشته و جايگاه مشا را تصرف کرده و در ممالک مشا ،خود

ق را ئدر اين هنگام آنان باطل را آشکار و حقا ؛کردند پيشه اگر فساد ،علماء: فرمودهستند؟ 
أُولَئك يلعنهم اللّه ﴿ :در مورد آنان است ،خداوند دهو اين فرمو ؛کنند میکتمان و پنهان 
  .))كنند كنندگان لعنتشان مى كند و لعنت آنان را خدا لعنت مى(، ﴾ويلْعنهم اللَّاعنونَ
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كه نام عامل به خود  ،ديگر نيز وجود دارد نیانسا(: فرمايد می  امري املؤمننيچنني  همو 
هايی از گمراهان  از نادانان و گمراهیهايی را  نینادا) خرده ب ين ناا(گرفته و عامل نيست، 

 ؛پيش پای مردم گسترده است ،اساس های فريب و گفتار بی هايی از طناب كسب كرده، دام
؛ کند میهای خويش تعبري  و حق را با هوس ؛دهد میتطبيق  ،کتاب خدا را بر آراء و افکار خود

 ،و گناهان بزرگ را کوچک و حقري کند میخيال مردم را از باليای عظيم رستاخيز آسوده 
اقبال مردم را از دست  که اينو برای  دهد میترويج  ،و شبهات را در بني مردم ؛دهد میجلوه 

مورد عتاب خداوند قرار  ،ندهد، خود را از گروه کسانی که به جهت ورود در شبهات
ثري ناميمون شبهاتی که ذهن مردم را از خطر و تأ ،ءو با اين ادعا ؛خواند بريون می ،اند گرفته

و با اين  ؛پردازد می ،به بدعت و پريايه بسنت به دين چنين هماو . سازد منصرف می ،پراکند می
او ظاهر و صورت انسان دارد، اما  .کند میخود را از آن رفتار زشت و ناپسند تربئه  ،حال

تا از آن تبعيت کند و نه درب  ،شناسد نه درب هدايت را می. استقلب و باطنش حيوانی 
   )١٧().زنده منا است دهمهان مر پس او ؛روی خود ببندده تا آن را ب ،شناسد کوری را می

 و انتخاب ينيرا تعی خود حاکمی تا برا ،دهند مین اجازه را يا ،که به مردميی فقهای آر
مثلث شوم  ،لياسرائا و يانتيکا و بريآمری ها ها و نقشه طرح ویريشک تابع و پی کنند، ب

 ،دادند مكنت مين،را بر ز  که دمشنان خدا و رسولش حممد ،هستندی ، آنان کسانباشند می
  .کنند نیحکمرا  تياهل بی ها نيتا در سرزم

  
  :درگريی بر سر حکومت

ز ي، به جنگ و ستنين زميبر سر حکومت و امامت در ا ،خدای ايکه با اولی  کسنياول
م يل تسليث نبوت را به هابايرم ،به امر خداوند  که آدمی وقت ؛بود) لع( ليقاب پرداخت
تر از  ستهيمن فرزند بزرگ تو هستم و به آن شا: ل بر پدرش اعتراض کرد و گفتيکرد، قاب

 به دستو آن را  ؛خداوند است به دستمهانا امر : به او فرمود  پس آدم ؛باشم یم ،ليهاب
نسبت به برادرش  لم نشد ويل هرگز تسيقاب ،قتيدر حق .دهد می، قرار خواهد میهر کس که 

 ،تيخ انسانيت در تاري جرم و جنانين اوليا به قتل رساند و ارشه کرد و او يحسادت پ ،ليهاب
                                                

  .١١٩صبحی الصاحل  -ةج البالغ ١٧.
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  .باشد می
به سبب امامت و : چنان ادامه دارد هم ،فرستادگانشاء و يبا انب ،ز دمشنان خدايجنگ و ست

احلسن ی نوبت به اب که اينتا  .گشتندی ا متواريا کشته شده ي ،از آنانی اريپس بس. حکومت
ی ق نص قرآنياز طر ،که خداوندی را پس از مقام و منصب يشانا .ديرس  طالب  ابیبن ی عل
 ينيش تعي، براکردند مید يتأک ،ايشانبر امامت   گر که رسول اهللايها موضع د ش از دهيو ب

پس خالفت و امامت و حکومت را از او غصب کردند و با سر برهنه  .کرده بود، عزل کردند
ن يا همه .قط کردندنش را سيتند و جنسرا شک  زهرا مهفاطی از خانه خارج شد و لو

کرده و ی وريرا مردم از باطل پيهات؛ زياما ه ؛ بودنيحکم خدا بر زم مهفقط خباطر اقا ،ها اتفاق
جز کمتر از ده نفر، رها  ،نداشتی اوريچ يه که حالی را تنها و در  طالب  ابیبن ی عل

تا او را  ،افتياستمرار   به امام حسن  طالب  ابیبن ی و نزاع بعد از عل .کردند
قدر  آن .ديرس ی  بن علنينوبت به حس ،يشانو بعد از ا ؛مسموم و به شهادت رساندند

و اصحابش را به شهادت رساندند  تشيخود و اهل ب که اينتا  ،حماربه کرد ،با ظلم و ستمشان
ن بالها يا همه .خوارش هم رحم نکردندريبه طفل شی و حت ؛ او را هتک حرمت کردندميو حر

و اصالح  ؛بود  امت جدش رسول اهللا لبط ل که اصالحين دليبه ا ،ش آوردندررا بر س
و  باشد میگمارده  ،ن حکميکه خداوند آنان را بر ای ، کساناست مهان رجوع حکم به اهلش

ن روز ما يدر ا  عصمت مهبر سر حکم با فرزندانش از ائ ،یرين منازعه و درگيبعد از ا
ه و ان شاء اهللا ب باشد می ی و نزاع با امام مهدی ريو امروز درگ ؛افته استياستمرار 

 از آنان ريجز مششی زيو چ دهد ی منريجز مششی زيچ ،ظهور خواهند کرد و به عربی زود
منحرف شده و    نيمعصوم مهرا آنان از راه ائي؛ زريمشش يهر سايجز مرگ در ز ،ستاند یمن

ها و بندگان  ني سرزمنيتا ب ،را برقرار کردندی  وضعنيقرآن را در پشت سر خود ادند و قوان
س در يکه ابل ،عقول فاسدی آرا جهياست که نتی  فاسدنيقوان ها آنکنند، و ی خدا حکمران

  .باشد میدار شده،  النه کرده و ختم گذاشته و بچه ها آن
را  ،کرده پريویکه از آن ی ن کسيتا آخر ، ظاملان در حق حممد و آل حممدنيخداوند اول

  .لعنت کن
هجرت و دوری از و ی مهان دور  ن ظلم به حممد و آل حممديبزرگتر ،خدا قسم کهه ب

 ني از حکم خدا بر زمريغی پس هر کس که به حکم .باشد میقرآن و اهل قرآن و حکم قرآن 
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 ظلم کرده و لعنت امام باقر  که به حممد و آل حممد ،استی اقرار کند، او از مجله کسان
 اء ياء و فرزندان انبيقاتالن انب له او خواهد شد و از مجريگ بانيارت عاشورا گريدر ز

  .ال قوة اال باهللا ال حول و و باشد می
  

  !ا مردم؟آن خداست ي از آيا انتخاب
 ،زيدر مهه چ ،ک گروهيپس  ؛اند اختالف شده ردچا ،یدار مردم در ملک و حکومت

 دهن فرمويعوامل اقرار کرده و ا هخداوند در مهی و به حکمران ؛ت خواندنديخداوند را به وحدان
الْملْك من تشاء وتنزِع الْملْك  يقُلِ اللَّهم مالك الْملْك تؤت﴿: خداوند را شعار خود قرار داد

يرٍء قَديكُلِّ ش لَىع كإِن ريالْخ كداء بِيشن تلُّ مذتاء وشن تم زعتاء وشن تم١٨(﴾م(  
و از  ؛فرمانرواىي خبشى ،هر آن كس را كه خواهى ؛توىي كه فرمانفرماىي ،بگو بار خدايا(

 ،و هر كه را خواهى ؛عزت خبشى ،و هر كه را خواهى ؛فرمانرواىي را باز ستاىن ،هر كه خواهى
  ).ها به دست توست و تو بر هر چيز تواناىي یمهه خوب .خوار گرداىن

از عقل ناقص ی ار و انتخاب ناشياخت پريوکرده و  ردانتخاب خداوند را  ،گريو گروه د
به پس آنان را  ؛س ملعون افتادنديابل دامو در  ؛تر شدند پس گمراه و گمراه .خملوق شدهی بشر

اگر دست خود را ی حت ،اند گرفته بعضی ديگر قراری روبعضی که  ،جهالتی ها یکيتار سوی
 .ده نشوديهرگز د ،ک آن دستينزد ،خارج سازند

آنان  راه و روشاء و صاحلان و هر کس که بر ي، اوصفرستادگاناء و يو گروه اول مهان انب
ظلمت و  مكنت و عدم نيبر زم حکم خداوند عمل بهآنان به سبب  ؛، هستندکند می ريس

 فساد به راه انداختند، مورد هتک حرمت نيافته و در زميکه بر بندگان خدا تسلّط ی انيطاغوت
از  ،خداه مشا را ب .ده شدنديها، بر ها و اَره یچيده شده و با قيب کشيقرار گرفته و به صل

و امام  ی د چرا امام علياند، بپرس داده ء حاکم فتواينيانتخاب مردم در تعکه به ی کسان
کشته شدند و زنانش  بيتشو اصحابش و اهل   نيند و چرا امام حسشدکشته   حسن

پاسخ   عبد اهللا ابا دان برد؟يز به ميه خود را نرخواريطفل شی به اسارت گرفته شدند و حت
املاً ال ظو مفسداً وال بطراً وال مل أخرج أشراً ينوأ(: دهد میکربال  به سوی ،را در هنگام خروج

                                                
  .٢۶: آل عمران ١٨.
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أسري عن املنکر و يأمر باملعروف وأد أن ، أري يجد ةأم صالح يفمنا خرجت لطلب اإلإو
  )١٩().طالب  علی بن أيب ةأبو ةجد ةبسري
بلکه برای اصالح در  ؛گردنکش، ستمگر و ظامل حرکت نکردمبه درستی که من بيهوده، (

خواهم امر به معروف و ی از منکر کنم و به روش  میحرکت کردم و   امت جدم حممد
   .)رفتار کنم  بن ابی طالب لیو پدرم ع  جدم حممد

  امربش حممديمگر با حکم به کتاب خدا و سنت پ ؛رديپذ یهرگز صورت من ،و اصالح
منحرف ی ها یزيبرنامه ر یها، از رو تيآن شخصکه در  ،یفسادی ها هم شکسنت تنه و در

تعفن آور، شکل گرفته ی ها گر منافاتيو دی بات و دموکراسو انتخای ون شورچمه ،یطانيش
خود را  گیزند  نيحس يهاز ذری برخ ، نيمعصوم مهد که چرا ائياز آنان بپرس .است

اند،  گشتهی متوار ،خود خاندانو ی ، موالعهياز ش که حالیدر  ،گريدی و برخ ها نادر زند
 .ندندارگذ یم

ت حکم خود را به ظاملان يکه مشروع ،با داشتندابه سبب آن است که  ،ن اموريا همه
وز ريتا پ ،د ال اله اال اهللاييبگو(: به صراحت به مردم گفتند ،چون آنان که اينبشناسانند و 

 آن  ازريملک و حکم و تدبست، يجز اهللا نی ا اطاعت شونده ی و، معبودئیچ خدايه .)ديشو
از گروه انصار  ،دين را بگويخالف ای پس اگر کس .گردد یاو باز م به سویاوست و امور 

و وارد در ی ت اهلين مذهب منحرف از واليگذار ا انياول است و گروه دوم مؤسس و بن
دست کا و يبا آمر هیمهرا(پس اکنون قوم را چه شده که طالب . باشد میی طانيت شيوال
آن هنگام که  ،ل هستندياسرائ نیعاجزتر از با آنان يآ ؟انتخابات هستند طهبواس) آن دهنشان

تا در راه  ،ما مبعوث کنی برای امربشان گفتند، حاکميبه پ ،جنگ بودندی خواهان خروج برا
بود و هرگز ی گريد نهو ملک در خا، ک خانهينبوت در   اين جائی که.. .ميخدا کارزار کن

تر إِلَى أَلَم ﴿: فرمايد میخود به نفس خود اعتماد نداشتند و خداوند ی برا ،انتخاب حاکمدر 
سبِيلِ اللّه قَالَ هلْ  يلَّهم ابعثْ لَنا ملكًا نقَاتلْ ف يإِسرائيلَ من بعد موسى إِذْ قَالُواْ لنبِ يالْمِإل من بنِ

لَ فقَاتا أَالَّ نا لَنملُواْ قَالُواْ وقَاتالُ أَالَّ تتالْق كُملَيع بإِن كُت متيسن  يعا منرِجأُخ قَدو بِيلِ اللّهس

                                                
  .۱۴، حديث ۳۲۹، ص ۴۴نوار، ج األ حبار ١٩.
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  )٢٠(.﴾ليلًا منهم واللّه عليم بِالظَّالمنيديارِنا وأَبنآئنا فَلَما كُتب علَيهِم الْقتالُ تولَّواْ إِالَّ قَ
 ،كه به پيامربى از خود گاه آن ؟خرب نيافىت ،سران بىن اسرائيل پس از موسى )حال(آيا از (

اگر جنگيدن  :گفت )آن پيامرب( .تا در راه خدا پيكار كنيم ،پادشاهى براى ما بگمار :گفتند
ما از ديارمان  كه آنبا  ،چرا در راه خدا جننگيم :گفتند .چه بسا پيكار نكنيد ،بر مشا مقرر گردد

جز مشارى  ،پس هنگامى كه جنگ بر آنان مقرر شد ؟امي فرزندامنان بريون رانده شده )نزد(و از 
 ).ستمكاران داناست )حال(پشت كردند و خداوند به  )مهگى( ،ز آنانا کاند

 يأَلَم تر إِلَى الْمِإل من بنِ﴿ :خداوند دهدر مورد فرمو: ت شدهيروا  عبد اهللای باز ا
سبِيلِ اللّه قَالَ هلْ عسيتم إِن  يلَّهم ابعثْ لَنا ملكًا نقَاتلْ ف يإِسرائيلَ من بعد موسى إِذْ قَالُواْ لنبِ

لَ فقَاتا أَالَّ نا لَنملُواْ قَالُواْ وقَاتالُ أَالَّ تتالْق كُملَيع بيكُت بِيلِ اللّهس﴾.  
 ،كه به پيامربى از خود گاه آن ؟خرب نيافىت ،سران بىن اسرائيل پس از موسى )حال(آيا از (

 ).تا در راه خدا پيكار كنيم ،پادشاهى براى ما بگمار :گفتند
و امرش مورد  ؛کرد یمی بود که لشکرها را فرمانده سیک ،و حاکم در آن زمان( :فرمود

ی پس هنگام .ش استي و برکت از جانب خداريکه خ ،کرد یان ميگرفت و ب یاطاعت قرار م
ی رغبت ،د و نسبت به جهاديمشا صدق و وفا ندار :به آنان گفت.  گفتندنيامربش چنيکه به پ

 ،ميمان دور گشت مان و فرزندان نيکه از سرزم میپس هنگا ؛جهاد واجب است :گفتند .ديندار
مهانا : گفت. ميمان اطاعت کن با دمشنان ،ان را در جهادميو خدا .استی پس جهاد حتم

: ل گفتندياسرائی پس بزرگان بن .مشا مبعوث کردی برا ،عنوان پادشاهه خداوند طالوت را ب
ست و ياز خاندان نبوت و مملکت ن که حالیدر  ؟کند میحکم که بر ما  ،طالوت چکاره است

پس  ؛باشد میعقوب ي بن نياميبزرگ بن نوههودا بوده و طالوت يو ی نبوت و ملکت در آل الو
ملْكَه من يشاُء  يالْعلْمِ والْجِسمِ واللّه يؤت يبسطَةً فإِنَّ اللّه اصطَفَاه علَيكُم وزاده ﴿ :به آنان فرمود

يملع عاسو اللّه٢١(.﴾و(   
 ،بدىن بر مشا )نريوى(خدا او را بر مشا برترى داده و او را در دانش و ،  در حقيقت(  

و خدا  ؛دهد مى ،و خداوند پادشاهى خود را به هر كس كه خبواهد ؛برترى خبشيده است

                                                
  .۲۶۴: ةقرالب ٢٠.
  ٢۴٧: البقرة ٢١.
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  ).گشايشگر داناست
و  ؛دهد میقرار  ،ار هر کس که خبواهديخداوند است و در اخت به دست ،و ملک  

از ی او تابوتی ن است که برايا ،ملک نهنشا که اينو . ستيز نيار بر مشا جايانتخاب و اخت
فيه سكينةٌ من ربكُم أَن يأْتيكُم التابوت ﴿ .باشند میکه مالئکه حامل آن  آيد میخداوند ی سو

  )٢٢(.﴾وبقيةٌ مما ترك آلُ موسى وآلُ هارونَ
 ؛كنند در حاىل كه فرشتگان آن را محل مى ؛اند بر جاى اده )در آن(و خاندان هارون (  

  ).استی ا نشانه ،براى مشا در اين رويداد ،اگر مؤمن باشيد ًمسلما .به سوى مشا خواهد آمد
ی د، راضيايبی اگر تابوت :پس گفتند ؛کرديد میدمشنان خود را تار و مار  ،آن لهيکه بوسی زيچ

  )٢٣(.)شومي میم يگشته و تسل
ی اهلی ها یزيبر طالوت اعتراض کردند، اما به برنامه ر که اينل با وجود ياسرائی پس بن

پس  .دهد میآن خداوند است و آن را به هر کس که خبواهد  ملک از که اين ،اعتقاد داشتند
 ، کندينيتعی شان حاکميتا برا ،امرب خود خواستنديبلکه از پ ، نکردندينيتعی خود حاکمی برا

که ی مادام ،پس ما را چه شده .کندی را فرمانده ها آنتا در جهاد با طاغوت و لشکرش 
 هرگز ،ن وجودينزد ماست، اما با ا ،شود میداده ی که زنده است و روزی کتاب خدا و امام

 ،ميطلب نکرد ی و هرگز از امام مهد ؟ميکن یمان حکم من یايبه کتاب خدا در مورد قضا
ی برا که اينا ي ؟ت کنديکند، ارشاد و هدای م فرماندهيمستق راه به سویکه ی تا ما را به کس

م که در يخبواه با خشوع و خضوع ،م و از خداونديکنی ساز مينهز ی حکومت امام مهد
  .ها و احنرافات جنات دهد ن فتنهيتا ما را از ا ،ل کنديظهورش تعج

إِنما حکَّمنا اَلْقُرآنَ هذَا اَلْقُرآنُ إِنما هو ا لَم نحکِّمِ اَلرجالَ وإِن( :فرمود  نيمنؤامل ريو ام
لَما دعانا ا ينطق عنه اَلرجالُ وإِنمبد لَه من ترجمان و الَالَ ينطق بِلسان وتنيِ خطٌّ مسطُور بني اَلدفَّ

ن آنَ لَما اَلْقُرنينب کِّمحإلَى أَنْ ن ملِّاَلْقَووتاَلْم يکُنِ اَلْفَرِيق  نعالَى وعتو هانحبس ابِ اَللَّهتقَک الَ قَد
 هانحبس اَللَّهف متعنازي يفَإِنْ تٍء فَ شو إِلَى اَللَّه وهدولِرساَلر، َّإِلَى اَلل هدفَر ابِهتبِک کُمحأَنْ ن ه

وقِ فدبِالص مکفَإِذَا ح هتنذَ بِسأْخولِ أَنْ نسإِلَى اَلر هدير فَن ابِ اَللَّهتکو اسِ بِهاَلن قأَح نإِنْ ح

                                                
 .٢۴٨: البقرة ٢٢.
  .١:٢٣٧تفسري الربهان مج ٢٣.
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 ولِ اَللَّهسر ةنبِس مکح ا وبِه مالَهأَواسِ واَلن قأَح نحفَنا قَوأَمو کينب لْتعج مل لُکُم مهينب
الً فيأَج اهاَلْج نيبيتل کذَل لْتا فَعميمِ فَإِنکحثَاَلتيت لُ وو مالاَلْع تبف حلأَنْ يص لَّ اَللَّهيلَع  هذه
نداَلْهو ةاَلْأُم هذه رأَم ةعا فَتهذَ بِأَکْظَامخؤالَ تو قنيِ اَلْحبت نلَ عجلِ اَلْغأَول قَادناسِ  يتلَ اَلنإِنَّ أَفْض

اده زثَه من اَلْباطلِ وإِنْ جر إِلَيه فَائدةً وکَرإِنْ نقَصه وبِالْحق أَحب إِلَيه و عند اَللَّه من کَانَ اَلْعملُ
و بِکُم اهيت نِفَأَينى عيارمٍ حِسريِ إِلَى قَولْموا لدعتسا ميتأُت أَين نم و هونرصالَ يب قاَلْح نيعوزم

الَ زوافرِ عز م بِوثيقَة يعلَق بِها وجورِ الَ يعدلُونَ بِه جفَاة عنِ اَلْکتابِ نکُبٍ عنِ اَلطَّرِيقِ ما أَنتبِالْ
کُمنم يتلَق لَقَد لَکُم أُف متبِ أَنرارِ اَلْحن اششح ا لَبِئْسإِلَيه مصتيع ماً أُنحاً يوربو يکُمماً اديو

  .)الَ إِخوانُ ثقَة عند اَلنجاِءر صدقٍ عند اَلنداِء وأُناجِيکُم فَالَ أَحرا
قرآن ی لو .ميديبرگز داوریبلکه فقط قرآن را به  ؛ميقرار نداد ،و داور ما افراد را حکَم(
ازمند به ترمجان است يبلکه ن ؛گويد یسخن من وجلد قرار گرفته  وان دياست که در می طخطو

ن يتر لتيمهانا با فض.. .نديوانند از آن سخن بگوت می) قرآن شناس وآگاه ی ( ها ناتنها انس و
و ) یظاهر(او عمل به حق، اگر چه موجب کاهش ی است که برای کس ،مردم نزد خداوند

را جلب کند و  دهياو فای برا ،اگر چه آن باطل ؛تر از باطل بوده است باشد، حمبوب تیسخ
ايد به  ايد مشا؟ و از کجا رسيده شده تا به کجا حريت داشته شده .گرددی ش ويموجب افزا

ديدند  ی، منکه حريان بودند از حق ،یقومی حرکت کردن به سوی گرديد از برا آمادهحريت؟ 
بريون کنند از آن و دورند از علم کتاب و  یاند به ظلم، عدول من حق را و حتريص کرده شده

که درآوخيته شود به آن و نه صاحب ی خداوند عهد ،نيستيد مشای يعن ؛رفتگانند از راه راست
 گیدلتن! افروزندگان آتش جنگيد مشا که چنگ در زده شود به آن، هر آينه بدی اعوان و انصار

و  ؛خوامن مشا را یمی ، روزیاندوه و سخت ،که به حتقيق رسيدم از جانب مشا ،مشای باد از برا
و نيستيد  ؛در وقت خواندن مشا ،راستگوی  گومي با مشا، پس نيستيد مردان آزاده میراز ی روز

  .)مشای در وقت راز و جنوا ،خيانت یبرادران معتمد ب
 ، حاکمينيدر تع ،که به انتخاب مردمی اگر از کس ؛به خداوند سوگند ستي ننيپس چن

که  ،مستعد شدندی رت با قوميمسای پس برا .ميکن ءا به او اقتداي ،مي، اطاعت کندهد می ءفتوا
که : (فرمود  احلسن که ابو گونه مهان .ندارندی تريچ بصيدر مورد حق سرگردانند و ه

چنني اشخاصی حکام را بر ما مسلّط خواهند کرد، نه از خداوند تعالی هراسی دارند و نه 
   !)ینسبت به کتابش علم
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گر باز خواهد گشت و يشد و ظلم و ستم بار د مهانند صدام ملعون خواهندی زوده و ب
ال آسوده به يآسوده خاطر خواهند شد و با خ ،دادند ءفتوا ،انتخابات شرعيتکه به ی کسان

 .کردند نينچ) لع( که با صدام گونه مهان ،کنند میشه يه پين راه تقيروند و در ا یخواب فرو م
ی از روی ثش، مهان حکمرانيگروه خبصدام و ی ان از سوياست ظلم و ستم و طغيو علت ر

شده با کمال  املک های لو ترک حکم خداوند و حکم عقی نفس و عقل ناقص بشری اهو
، کرد میلش خمالفت يرا که با شهوت و م چه آنو صدام ملعون  .باشد می  تياهل بی اهل
 ستاد،يا یکه در مقابلش می داشت و هر کس یم ان برينت خون و هتک حرمت، از مخيبا ری حت

به  پايبندن و يکه متدی د جمازات گردد و کسيک جمرم است و باياز قانون خروج کرده و ی عني
ی اجرای که برای ن حکاميرا اي؛ زداد یو مورد شکنجه قرار می گر او را زندانين بوده، بار ديد

، یاهلی که با دستور قرآن ،حرکت خواهند کردی بر دستوری زوده اند، ب حکم انتخاب شده
کند، از قانون خارج ا با آن تطابق ني ،ن دستور اعتراض کنديو هر کس که به ا کند میخمالفت 

  !اگر جمازات او اعدام باشدی حت ،د جمازات گردديشده و با
ی روز که اينقبل از .. .دير شوشياخواهشاً هو.. .ديدار شوين خواب غفلت بيخواهشاً از ا

خواهشاً در مورد حال خود تفکر .. .حال صاحبش نداردبه ی سودی مانيگر پشيفرا رسد که د
و   حق خداوند و رسول اهللای زوده ان مشا بازگشته و بيفه در ميقت که سقيبه حق !نيدک

 ،تيو در ا ؛که اشخاص قبل از ما، آن را تباه کردند گونه مهان ؛م کرديرا تباه خواه  ائمه
ا و آخرت در يان و خسران دنيو ز ميشو  حممد قائم آل ريمشش عمهم که طيهراس ین مياز ا

و  ی و ما را از انصار امام مهد .)حفظ کندخداوند ما و مشا را از آن ( .آن خواهد بود
 شرعيتدهم که  یم تقدمي مشارا ی ثياحادی زوده و ب .دستانش قرار دهد بيندر  پيشی گرفتگان

چه بسا مشخصات آن حاکم باشد و  ؛کند میی توسط مردم را نف ،ها نيانتخاب حاکم سرزم
اورد و ينی ا عذر و انهی تا شخص ،پردازند یم ، کتاب خداريحکم از غی که به نفی ثياحاد
  !...ام همطالعه نکردن مورد را يدر ا  تيات اهل بيد که من هرگز رواينگو

خدا نازل کرده،  چه آنهر کس در مورد دو درهم، به غري از (: فرمايد می  عبد اهللای اب
نازل کرده،   خدا بر حممد چه آنبرای او تازيانه يا عصايی است، پس او به  که حالیدر 

 .)يده استکفر ورز
هر كس در مورد دو درهم، ( :فرمود شنيدم كه مى از امام صادق : گويد ابو بصري مى
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  .)داورى كند، به خداوند بزرگ كافر شده است ،خدا نازل كرده است چه آنبه غري از 
 ،هر قاضى كه بني دو تن( :فرمودروايت كرده كه  بن وهب از امام صادق  همعاوي

يعىن از ( .از جاىي دورتر از آمسان به زمني سقوط كرده است ،رود ءداورى كند و راه خطا
 .)زمني فرود افتاده استه ب ،قدر دور شده كه گوئى جاىي دورتر از آمسان آن ،درجه قرب خدا

و  ؛يكى حكم خداوند عز و جلّ: داوری بر دو قسم است( :فرمود  عبد اهللابی 
ناگزير به  ،كرد ءدر حكم خداوند عز و جلّ خطا ،پس هر كس ؛ديگرى حكم اهل جاهليت

خدا فرموده  چه آنبه غري  ،و هر آن كس كه در دو درهم ؛حكم اهل جاهليت عمل كرده است
كفر ورزيده و به خدا كافر  ،در اطاعت از خداوند) است کهر چند بسيار اند( ،حكم كند
  ).شده است

كه حكمش  ،آيد مطالىب براى ما پيش مى :عرض كردم به امام صادق  :ابو بصري گويد
قياس عمل رأى و ه توانيم ب یم(كه در آن نظر كنيم  ،فهميم و حديثى هم ندارمي یرا از قرآن من

بر خدا دروغ  ،كىن ءپاداش ندارى و اگر خطا ،نه، زيرا اگر درست رفىت( :فرمود ؟)كنيم
 .)اى بسته
تواند به  منیاست،   عادل و مقرب به امام صادق ثقهک يکه  بصيراگر ابو : ميگوی م

چه بسا ؟ دريکار گه خود را بی که رأ ،ز استي او جاريپس چگونه بر غ ،خود عمل کندی رأ
ح يو قب زشت، اهل فسوق و با افعال ها سرزمنياست بندگان و يان سياز متصدی اريبس که اين

غرب کافر و ی ها شترشان مهکاران و دست نشاندهين خارج شده هستند، و بيخود از د
 !!!؟؟؟جز ضاللت هستی زيچ ،آن ردا بعد از شناخت حق و يآ .وانشان هستندريپ

  

دار هطلفقهای س: 
: فرمايد میرا مورد مذمت قرار داده و  شوند میل يمتما ،که نسبت به ظاملانی خداوند کسان

والَ تركَنواْ إِلَى الَّذين ظَلَمواْ فَتمسكُم النار وما لَكُم من دون اللّه من أَولياء ثُم الَ ﴿
  )٢٤(.﴾تنصرونَ

رسد و در برابر  به مشا مى] دوزخ[اند متمايل مشويد كه آتش  و به كساىن كه ستم كرده(
                                                

 .١١٣: هود ٢٤.
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  ).خدا براى مشا دوستاىن خنواهد بود و سراجنام يارى خنواهيد شد
و امکان  خواهد داشتدنبال ه را بی سبكج يآثار و نتا ،ظاملان به سویمردم  مهل عاياما متا

ت حکومتشان يافته و به مشروعيل يظاملان متا به سویاما اگر علماء  ،وجود دارد ها آن همعاجل
و ؛ کند میجهان را فاسد لغزش عالم، را ياست؛ ز مصيبت بزرگن امر مهان يپس ا ؛اقرار کنند

شود و اگر عامل فاسد  دنيا صاحل مى ؛باشد) عامل خملص به علم خود(كه عامل صاحل  ىهنگام اريز
جرم به مردم عامه منتقل  ال ،ن فساديا ؛را، اگر علماء فاسد شونديز .گردد ىدنيا فاسد م ،شد
ا يگو. و و تابع علماء هستندريز،  پيدر مهه چی طور امجاله از مردم بی اريرا بسي؛ زشود می
غافل هستند و امر خالف آن   تيها و کالم اهل ب تي، نسبت به وصباشند میمعصوم  ها آن

  تيه و سنت اهل بريد کردند که اگر عامل به سيو تأکرا به صراحت اعالم ياست؛ ز
ی  عاملني، چنکند یخمالفت من و هرگز با کالم خدا و رسولش و ائمه  کند میحرکت 

 به سویده و خمالفت کر  تيت و سنت اهل بريو اما اگر با س ؛متابعت است تهسيشا
ان و ريده و نسبت به فقياصرار ورزی  امرنيدر چن ،ل گشته و به نفس خوديظاملان متما

د با او به يست و بلکه بايز نيجای  عالمنيت از چنيهرگز تبع ؛ورزدی نان، امهال و سستيمسک
و متابعت ی وريپيی  علمانيرا اگر از چنيحماربه برخاست و او را در مأل عام رسوا کرد؛ ز

پس در  .ميا طان را عبادت کرده و عبادت خداوند متعال را ترک کردهيشک شی ب ،ميکرد
 .م بوديخواه ها آنتر از  گمراهی ان و حتيمهانند چهارپای  حالتنيچن

ئمه ضاللت و ااز  ؛ترسم یاز غري دجال م ،من از براى مشا( :فرمايد می  و رسول اهللا
 .)مشا را گمراه گردانند كه آناز  ؛بيشتر خائف و هراسامن ،اند رباب بدعت كه دجال اين امتا

 ،آنان به مهراه سروران گمراهى( :گويد كه مى ،اين آيه را تالوت كرد ابو جعفر باقر 
سخن  ،يعىن كساىن كه از عدل و داد( :فرمودو در تفسري آن  ).غلتيدند به آتش دوزخ در

 ).كنند وىل بر خالف آن عمل مى ؛گويند مى
شخصى را بدون استحقاق رياست  کي که ايناز  ؛حذر باش بر( :فرمود  عبد اهللابی 

 .)مشا عمل كىن ،دهى و هر چه او گفت
كه چگونه  ؛بد ىواى بر علما: فرمود  عيسى بن مرمي( :فرمود و حضرت صادق 

 .)زبانه كشد ها آنآتش دوزخ بر 
او داده باشد و  به دستعز و جل قدرتى  ىكه خداىمرد( :فرمايد می  مننيؤامل و امري
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سرپيچى  ،و سرپيچى از فرمانش ؛كه فرمان بردارى او فرمان برى از خدا است ،او گمان كند
نبايد  ،زيرا در راه معصيت خدا از هيچ خملوقى ،در صورتى كه چنني نيست ؛خدا از فرمان

بايد از كسى  ،پس نه در راه معصيت اهلى ؛اطاعت كرد و خملوق را نزيبد كه دلبند گناه گردد
بايست از خداوند و  بايسىت در آمد و فقط مى ،كار شخص گنه فرمانه فرمان برد و نه ب

فقط از دستورات : خداوند دستور فرموده است كه اينپيغمربش و جانشينان او فرمان برد و 
نافرماىن خداوند ه و ب کبراى اين است كه پيغمرب معصوم است و پا ؛پيغمرب اطاعت شود

براى اين است كه  ؛امر فرموده است ،فقط به اطاعت جانشينان پيغمرب كه ايندهد و  یر منتودس
  .)كنند یگناه منه و امر ب کآنان نيز معصومند و پا

 معصوم و عدم رياز غی وريکه بر عدم اتباع و پ ؛دنشو میافت يبه وفور  ،ثين احاديو ا
نامند، عامل ی عامل م که مردم، او رای پس  هر کس .ندنک مید ي، تأکگويند میکه  چه آنخذ به ا
ان و يکه با طاغوت ؛کند میما نقل ی برا ،عملی بی از علمای اريخ در مورد بسيتار. ستين

و هرگز خطر  کردند یمن هوشيارافته و هرگز مردم را يل يا به آنان متاي ؛اند کردهی فراعنه مهکار
 امربشيآنان هرگز به کتاب خدا و سنت پ که اينو  ندساخت یان منيشان بيان را براين طاغوتيا

  که حکم تنها از کردند یان منيمردم بی و هرگز برا کنند منىدعوت گانه بوده يخداوند  آن
 به سویرا  ی امربش موسيپی که خداوند تعالی پس هنگام .ستيز نيجا ، از اوريغی و برا

ن ياز بزرگتری کيکه  ؛ل بودياسرائی ان قوم بنيبلعم بن باعوراء در م .ل مبعوث کردياسرائی بن
ات آمده، بوده است و حتت ياز آن، مهانطور که در روای ا بعضياسم اعظم  دهعلماء و دارن

فرعون  به سویاما  ن مهه،يرغم ای عل ؛ر دستش بودنديد و دوازده هزار شاگرد زيد یعرش را م
و آخرت خسارت زده شد و  نيابرخاست و در د  خدای نبی افته و بر ضد موسيل يمتا

آتيناه آياتنا فَانسلَخ منها فَأَتبعه  يواتلُ علَيهِم نبأَ الَّذ﴿: فرمايد میخداوند او را مذمت کرده و 
 اوِينالْغ نطَانُ فَكَانَ ميالش * اهوه عباتضِ وإِلَى اَألر لَدأَخ هنلَكا وبِه اهنفَعا لَرئْنش لَوفو َثَلِ مكَم ثَلُه

ذَّلك مثَلُ الْقَومِ الَّذين كَذَّبواْ بِآياتنا فَاقْصصِ الْقَصص  الْكَلْبِ إِن تحملْ علَيه يلْهثْ أَو تتركْه يلْهثْ
  )٢٥(.﴾علَّهم يتفَكَّرونَلَ

كه از آن عارى  ؛براى آنان خبوان ،و خرب آن كس را كه آيات خود را به او داده بودمي( 

                                                
  .١٧۵- ١٧۶: عرافألا ٢٥.
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خواستيم قدر او را به  و اگر مى* شيطان او را دنبال كرد و از گمراهان شد  گاه آن .گشت
پريوى  ،از هواى نفس خود گراييد و )دنيا=(اما او به زمني  ؛بردمي باال مى )آيات(وسيله آن 

زبان از كام  ،ور شوى اگر بر آن محله )كه( ؛از اين رو داستانش چون داستان سگ است ؛كرد
كه  ،اين مثل آن گروهى است ؛زبان از كام برآورد )باز هم( ،رد و اگر آن را رها كىنبرآو

شايد كه آنان  ،حكايت كن )براى آنان(پس اين داستان را  ؛آيات ما را تكذيب كردند
  .)بينديشند

ی ن قوم بنميادر  ی از موس پيشبلکه  ،بود ی که از انصار موسی مراسچنني  همو 
و  ی ا غرق کرده و موسيقوم فرعون را در در ،که خداوند متعالی ل بود و در روزياسرائ

اما  ،ديجنبنده دک يل را در هنگام نزولش بر ي، او جربئيافتان آورندگان به مهراه او جنات ميا
اب يلت بزرگ، باز از حق منحرف شده و در غين فضيو ای کين مهه قرابت و نزديرغم ای عل

را خارج کرد و به آنان گفت ی ا گوساله ،لياسرائی بنی برا ی موسحضرت  زهچهل رو
ی سيل بر حضرت عياسرائی بنی علما چنين همو . ديپس او را عبادت کن ؛تان استين خدايکه ا
 را مطمئن يکنند؛ ز ليمتس) کم روماح( ظامل به دستو خواستند او را  کردند می نیحکمرا

را آشکار خواهد  ،بر آن هستند) اذعانشانبه ( کهی عت حقيبودند که او متام احنرافاتشان از شر
اغلب : دنديشور ی که بر امام علی و اما داستان خوارج .آمدند ن دريکرد و در لباس د

و حافظان  کنندگانت عباد و در شهرها به زاهدان و ؛بودند  اصحاب رسول اهللاآنان از 
بر  ،رغم آن مههی اما عل تند؛شهرت داش) اريبر اثر سجود بس( اهيسی ها پيشانیصاحبان  ،قرآن

چ هي( ،)ال حکم إال اهللا(ل کرده و گفتند يکردند و قرآن را بر او تأو يامق ی ضد امام عل
ن ي باطل آن بودند و اريکه خواهان تفس ؛حق است لمهو آن ک) خدای مگر برا ،ستينی حکم

ی ن را به گمراهياهل د خواهد میکه ی هنگام ؛اوستی ها نگريس و نيابلی از مجله مغلطه کار
که گمان ی ساخته و از طرف هپوشاند و آنان را دچار شبه یم ها آنبکشاند، امور را بر 

ا فراموش يگو ؛)خدای مگر برا ،ستينی چ حکميه: (گفتند .آيد میشان يسوه ب ،کردند یمن
با حق  يشانو ا يشانقرآن ناطق و نفس رسول اهللا بوده و حق با ا ی که عل ،اند کرده
و  .در کنار حوض وارد شوند  تا بر رسول اهللا ،شوند یگر جدا منيکديو هرگز از  ؛است

بن  سينفتوا داد که ح) لع( ديزيکه به  باشد می - اهل کوفهی از علمای کي–ی ح قاضين شريا
پس قتل او واجب  ؛ان کردهيو طغی چيسرپ ،بود و از حکم امام زمان خودشی خارجی عل
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چه  سينحسن و ح(: که داند میی خوبرا به   ن کالم رسول اهللايا که حالیدر  ،است
خداوند (و  ،)و من از حسينم ؛از من است سينح(و  ،)برخيزند و چه بنشينند، دو امام هستند

و در هر عصر و  باشد میی جاری ن سنتيا ).که حسني را دوست بدارد، یا دوست دارد بنده
ان، حکمِ حماربه يطاغوتی که برا ،وجود دارند حي، خوارج و شرىبلعم بن باعوراء، سامر ،دوره

  .باهللاال قوة اال  ال حول و و ؛کند میرا صادر ی اهلی ايبا اول لاقتو 
  
  

 احلمد رب العاملني و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  



   ٢٩.............................................................................................................روایی از آن کیست فرمان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ىهدممام انصار اانتشارات  ....................................................................................................... ٣٠
 

  فهرست کتاب
 ٥...................................................................................................... تقديم

 ٦....................................................................................................... مقدمه

 ٨....................................................................... ست؟یچ) فرمانروا( ملک از مقصود

 ١٦ .............................................................................. حکومت سر بر یدرگري

 ١٨ .................................................................... !مردم؟ يا خداست آن از انتخاب آيا

 ٢٤ ........................................................................................... دار سلطه یفقها

 
 


