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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 بيان ادله
 كنديمكه اين مسئوليت را افاده  ياادلهبحث ما در وظائف حكومت در مسائل فرهنگ و تربيت شهروندان و جامعه بود؛ 

  شمول و داللت اين ادله را بررسي كنيم. دامنهتا هم صحت دليل و هم  ميدهيمبه ترتيب مورد بحث قرار 

 مالك اشتر عهدنامهدو. 
 رُيــأَمِ يٌّعَلِــهَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّــهِ كه  اندفرمودهرا  هاجملهدومين دليل عهد مالك اشتر بود، كه در ابتدا حضرت اين 

أَهْلِهَا  استصالحوَ جِهَادَ عَدُوِّهَا وَ  هاخراج ةَيَجِبَاوَلَّاهُ مِصْرَ  نَيحِ هِيْإِلَعَهْدِهِ  يفِبْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ  مَالِكَ نَيالْمُؤْمِنِ
و در حقيقت اين چهار وظيفــه روح  كنديمحضرت براي مالك اين چهار وظيفه را در ابتداي عهد بيان  ،وَ عِمَارَةَ بِلَادِهَا

بعد اقتصادي  هاخراججِبايَهَ . در اين چهار جمله اندكردهتعاليمي است كه حضرت بعد در وظايف حاكم و والي بيان  همه
بــا بحــث مــا  أهلِهــا استصــالحوَبعد عمران و آباداني اســت،  بِالدِها عمارةبعد تأمين امنيت است، جهادَ عَدوّها است، 

كه ايــن نشــان  اندگذاشتهوالي و حاكم  عهدهو تربيت اهل آنجا را بر  سازيسالممربوط است كه حضرت صالح سازي و 
  حاكم و والي است.  عهدهتربيتي بر –فرهنگي  فهيوظيك  دهديم

 مالك عهدنامهبررسي سندي 

آن را تصــحيح كنــيم، بــه توانســتيم در اين عهد چند بحث تاكنون انجام داديم كه بحث اول بحث سندي بود و به نحوي 
حقوق  رساله، نظير كنديمنوعي اطمينان به صحت اين عهد درست  مضامين بلندي كه در خود عهد است اشتهار و اضافه

  امام سجاد كه قبالً بيان كرديم. اين حاصل بحث سندي ما بود.

 مالك عهدنامهبررسي داللي 

  بحث دوم بحث داللي بود، 
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 »»صالح««مفهوم . 1

بود كه به معناي تماميت شيء است و مبرّا بودن شيء از فساد اســت كــه  »صالح«داللت اولين بحث مفهوم  محدودهدر 
    .اين را توضيح داديم

  در قرآن» صالح« واژهكاربرد . 2

هم باشد، در روايــات و در  يهايشرعدر كاربرد آيات شريفه، يك معناي جديد و حقيقت  »صالح«گفتيم كه حتي اگر 
اين است كه اهل ايــن جامعــه مردمــان ســالم و  »صالح«همان مفهوم عرفي دارد، مفهوم عرفي  »صالح«اين نوع موارد 

يــك مفهــوم جديــد و حقيقــت  »صــالح«اگــر هــم . دو .شوديممبرّاي از معايب باشند كه قطعاً امور ديني را هم شامل 
اهــل مســائل دينــي و  »صــالح«، باز هم روديمبه كار  هانيادارد كه در قرآن صالحين و صالحات و امثال  يهايشرع

  .شوديماخالقي را شامل 
و  شــوديمبر معناي لغوي حمل  »صالح«بود؛ يك احتمال اين است كه بگوييم  »صالح«عرض ما دو احتمال در  جهينت

 »صــالح«اليق و تام و منزّه از فساد باشند، اين معناي عقاليي و عرفــي  يهاانسانمعناي لغوي آن اين است كه اهلشان 
  است كه شارع موازين شرعي را هم در آن دخالت داده است.

اســت كــه شــارع  ييهــايژگيوشرعي باشد كه ناظر به  »صالح«در اينجا  »صالح«احتمال دوم اين است كه مقصود از 
 »صــالح«شمول اين مفهوم است، يعني اگر احتمال اول را بپــذيريم  دامنهروي آن تأكيد دارد. تفاوت اين دو احتمال در 

را به معناي  »صالح«تأكيدي ندارد. اما اگر  هاآنكه شارع بر  شوديمامور تربيت بدني و چيزهايي از اين قبيل را شامل 
  .شوديمشرعي بگيريم بيشتر بر تربيت ديني متمركز 

 »صالح«طباطبايي در مفهوم  عالمهديدگاه مرحوم 
، طباطبايي در دو جا اين بحث را دارند، يكــي در جلــد اول عالمهو صالحين در قرآن، مرحوم  »صالح«بحث  در مورد

ايشان احتمــال است.  »صالح«بقره است. يك بحث هم در جلد پانزده دارند كه راجع به صالحين و  سورهدر  ياهيآذيل 
الحِقني بالصّالحين، كه  كنديممقام خاصي است كه حتي حضرت ابراهيم از خدا تقاضا  مقام صالحين در قرآن،كه  اندداده
  است. هانياپيامبر و امثال  رتبهقامي در واقع صالحين م در
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  »صالح«مفهوم 

كارهاي نيــك را  همهو عمل صالح شمول دارد كه يا معناي عقاليي است يا معناي شرعي است ولي  »صالح«گاه مفهوم 
  به صورت يك مقام درآمده است يعني صالح دو معنا دارد:  ديآيدرم. اما وقتي به صورت فاعل شوديمشامل 
    وَ مَن هُوَ صالحٌ في عَملِه. اًمَن يَعَملُ صالحيعني  .يك
خيلي بااليي است. اين مفهومي است كــه مرحــوم عالمــه در  درجهاز مراتب ايمان است كه  يارتبهگاهي هم صالح دو. 

  جلد پانزدهم آن را توضيح دادند.
أهلها مسائل ديني و اعتقادي و اخالقــي را استصالح قدر مسلم اين است كه  ور مفهوم شناسي بحث بود اين يك بحث د

هاي عقاليي را شارع نيز تأييــد  »صالح«و بعيد نيست كه شمول بيشتري هم داشته باشد، گرچه غالباً اين  شوديمشامل 
  ولي به هر حال اين تفاوتي است كه در اينجا وجود دارد. كنديم

 داللت عهدنامه بر الزام در وظايف حاكم. 5

    .كنديميا خير؟ ظاهر اين است كه داللت بر وجوب الزام  كنديمبحث بعدي اين است كه آيا اين عهد داللت بر وجوب 

  داللت عهدنامه بر الزام ادله

 »أَمَرَ« مادهيك. وجود 
تَرَ  مَالِكَ نَيالْمُؤْمِنِ رُيأَمِ يٌّعَلِهَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ براي اينكه اوالً در اينجا آمده است كه   يفِــبْــنَ الْحَــارِثِ الْأَشــْ

داللــت ايــن جملــه بــر  ،أَهْلِهَا وَ عِمَارَةَ بِلَادِهَا استصالحوَ جِهَادَ عَدُوِّهَا وَ  هاخراج ةَيَجِبَاوَلَّاهُ مِصْرَ  نَيحِ هِيْإِلَعَهْدِهِ 
داده شده است، براي اينكه  قرار السالمعليهاميرالمؤمنين والي و نائب  عُهدهوجوب است، يعني تكليف الزامي است كه بر 

ظهــور در وجــوب دارد، هــم  امــر غهيصو  امرآمده است و در اصول در مبحث اوامر مالحظه كرديد كه هم  أمَرَدر اينجا 
... نيــز  و نهــي و ردع و زجــر مادهنهي داللت بر حرمت دارد و  غهيص، همان طور كه ظهور در وجوب دارد »أَمَرَ« ماده

وجــود  »أَمَرَ« مادهامر نيست ولي در اينجا  غهيصصلِح أهلها و تمفيد حرمت است. در اينجا حضرت نفرموده است كه إس
رَ  نَيحِ هِيْإِلَعَهْدِهِ  يفِبْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ  مَالِكَ نَيالْمُؤْمِنِ رُيأَمِ يٌّعَلِهَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ دارد،   ةَيَــجِبَاوَلَّــاهُ مِصــْ
ظهــور در وجــوب دارد و بــه  »أَمَــرَ« ماده، اين امر است و أَهْلِهَا وَ عِمَارَةَ بِلَادِهَا استصالحوَ جِهَادَ عَدُوِّهَا وَ  هاخراج

  .شوديمدر وجوب، اين چهار تكليف، تكليف الزامي و وجوبي  »أَمَرَ« مادهدليل ظهور 
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  »صالح« واژهشمول  دامنهو  »أَمَرَ« مادهتعارض 

    ؛و آن تعارض بين دو ظهور در اينجا است كه بايد آن را حل كرد. آن تعارض اين است كه شوديمسؤالي در اينجا پيدا 

 در وجوب »أَمَرَ« مادهيك. ظهور  مقدمه
  ظهور در وجوب دارد.  أمَرَدر اينجا 

 »صالح« واژه اطالقدو.  مقدمه
صــالح و ســالم مراتــب و درجــاتي دارد، بــراي اينكــه يــك قســم  يهاانسانصالح قرار دادن و تربيت افراد به صورت 

، چيزهــايي را كــه شــوديمــاعتقادات و اخالق و اعمــال را شــامل  حوزهتخلف به تعاليم واجب الهي است كه  »صالح«
فراتر از واجبات اعتقادي و اخالقي و عملي  »صالح«را دنبال كرد تا اهل مدينه صالح باشند. اما  هاآنواجب است بايد 

هم  هاآنشامل  »صالح«و  ، صالح بودن شخص به مستحبات و نوافل و ... نيز است،شوديممسائل ديگري را نيز شامل 
از  يادامنهو هم  شوديمأهلها هم واجبات اعتقادي و اخالقي و عملي را شامل  »حصال«. در آن صورت اطالق شوديم

  ، شوديمدر افراد را نيز شامل  فرا الزامي يهايژگيومستحبات و 

 بيان تعارض
، علم قطعي كه نزد مــا اســت ايــن كننديمباهم تعارض  هانياما يقين داريم كه به خاطر آن واجب است، و  ديگويمأمرَ 

، ايــن قطعــاً الزاميــات محــدودهامور ديني و فرهنگي باشند ولو در غير  همهافراد متخلق به  همهاينكه  ميدانيماست كه 
اهــل را تــا  »صــالح«حاكم و والي مصر اين بوده است كــه  فهيوظكه بگوييم  رديپذينمفقهي  ارتكازوجود ندارد و هيچ 

نسبت به واجبات و امور ضروري اخالقي و فرهنگي و ديني است  الزامياتآخرين درجات مستحبه دنبال كند و حداكثر 
  و بيش از آن قطعاً الزام نيست.

  و حل تعارض بنديجمع

اطــالق دارد و  استصــالحظهور در وجــوب دارد. يكــي اينكــه  أمَــرَپس اول اينكه در اينجا دو ظهور داريم؛ يكي اينكه 
  .شوديملزامي را نيز شامل افرا »صالح«

سازي در درجات مستحسن و مستحب قطعاً وجــود نــدارد و بــه و صالح سازيسالمالزامي نسبت به  ميدانيمدوم اينكه 
    .تصرف كنيم هاآنباهم جمع شود و بايد در يكي از  تواندينمهمين دليل اين دو ظهور 
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 »أَمَرَ« مادهالف. تصرف در 
را برداريم و بگوييم أمرَ در اينجا يك تكليف خوب و مستحسن است و بهتر است كه والي اين كــار را  أمَرَيا بايد ظهور 

انجام دهد منتها در هر جايي كه دليل داريم واجب است و در هر جايي كه دليل نداريم مستحب است، اين أمرَ استحبابي 
  يا جامع بين وجوب و استحباب است. 

 »صالح« واژهب. تصرف در اطالق 
و بايــد در  شــوديمــكه در اين صورت درست  واجبات است. محدودهدر  »صالح«استصالح يا اينكه بگوييم مقصود از 

در اين مثال علم مطلق است و تمام علوم را شــامل  ،»طلب العلم فريضة علي كل مسلم و مسلة«يكي تصرف كرد. نظير 
. فلذا يا بايد علم را مقيــد كنــيم باشدينمو فريضه به معناي واجب است ولي يقين داريم طلب تمام علوم واجب  شوديم

  به علوم الزم و يا بايد بگوييم فريضه نوعي مبالغه است. پس بايد در يكي از اين دو تصرف كنيم.

  حل تعارض
يم كدام كفّه سنگين تر است تا آن را مقــدم كنــيم و اگــر كلي آن اين است كه بايد ببين قاعدهاين تعارض ظهورين است و 

همــان تكليــف  متــيقنرا بگيريم و قــدر  متيقنقدر  ديبا و كننديمپيدا  ؤدو ظهور تكاف و كنديمسنگين نشد اجمال پيدا 
  .شوديماستحبابي 

بــراي صــدر دارد  ةظهور ذيل قرينيــ نديگويمو باالتر است، گرچه در خيلي از جاها  يكه ظهور أمرَ، اقو ديآيمبه نظر 
تكــاليف آن را بيــان كنــد و  خواهــديماينكه فضا فضايي است كه  اضافهولي در اينجا آن طور نيست، اين ظهور أمرَ به 

و خطــوط كــار او را  كنــديمبيشتر تناسب با تكاليف الزامي دارد مگر در جايي كه بدانيم الزامي نيست، يعني وقتي عهد 
    البته در اين عهد مستحباتي نيز وجود دارد. است. الزامياتفضا و مقام، مقام  ،كنديمتبيين 

كه تكليف والي و حاكم و حكومت اسالمي صالح سازي اهل و توجه به مســائل  ديگويماگر اين قاعده را بپذيريم دليل 
  است.  الزامياتواجبات و  محدودهفرهنگي و ديني و اخالقي در 

  احتمال ديگر در داللت

اهــل را  »صالح«البته در اين موارد احتمال ديگري هم داده بوديم كه به آن مطمئن نبوديم و آن احتمال اين است كه اين 
مطلق بگيريم و أمرَ را بگوييم در جامع بين وجوب و استحباب اســتعمال شــده اســت و بگــوييم بــا قــرائن خــارجي و 

رجحــاني امــر رجحــاني  يهاشــاخص، الزامي اســت و در »صالح«الزامي  يهاشاخصمناسبات حكم موضوع أمرَ در 
  كه پذيرش اين احتمال مشكل است. است.
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كه بايد مواظــب باشــيد جامعــه در ايــن  كنديماگر اين احتمال دوم را بگيريم او را نسبت به امور الزم و الزامي تكليف  
در واقــع  .كنديممتوجه او  را يف رجحانيتكلو و نسبت به امور غير الزامي كه مستحسن و راجح است مسير قرار گيرد 

 نيــا استحباب استعمال شــده اســت.وجوب و  در امر مييگويم را فرض كنيم و »صالح«اين جمله هر دو ظهور اطالق 
  احتمال اول اقوا است. ديآيماحتمال كمي دشوار است و به نظر 

 يهاتيمســئولذات تناسب با المقامي است كه اوالً و ب ،اين است كه مقام عهد و وظيفه بر دوش گذاشتن اين حكم طمنا
يــك البته بايد توجه كرد كــه  .كنديمبگوييم كه مستحبي را نيز بيان  ميتوانيمخاصي باشد  نهيقرالزامي دارد، گرچه اگر 

 واژهدر وجــوب اقــواي از ظهــور صــيغه اســت كــه  »أَمَــرَ« مــادهنكته مقام عهد است. يك نكته هم اين است كه ظهور 
  از امر صيغه است. ترقويباشد ظهور در وجوب أمرَ  طورايناگر » صالح«

در اطالق نسبت به مستحبات اســت،  استصالحظهور أمرَ در وجوب مقدم بر ظهور  مييگويمما در تعارض اين دو ظهور 
دوم اينكــه ايــن در آغــاز اول به خاطر اينكه مقام و تناسب حكم موضوع و عهد تناسب بيشتري با تكاليف الزامي دارد. 

 »صــالح«اگــر  از صــيغه اســت. ترقويظهورش در وجوب  »أَمَرَ« ماده اندگفتهگرفته است. سوم اينكه بعضي  عهد قرار
عرفي بگيريم يعني چيزي كه عــرف آن را مقــوّم  »صالح«. اگر دانديمشرعي بگيريم، يعني چيزي كه شارع آن را مقوّم 

  ).دانديم

 الهي يا واليي؟عهدنامه؛ حكمي  .6

  سؤالي كه در اينجا است اين است كه آيا اين حكم، حكم واليي است يا حكم الهي است؟ 

  حكم الهي و حكم واليي

  ؛ شوديماحكام به احكام الهي و واليي تقسيم 
  احكام الهي آن است كه شارع بما هوَ شارعٌ آن را تشريح كرده است. 

ختياري داده است تا بر اساس مصالح و مفاسد به تناسب موقعيــت و زمــان و احكام واليي آن است كه شارع به حاكم ا
  مكان، قاعده و حكمي را قرار دهد. 
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 جاعل در احكام
، در ايــن حكــم شــوديمــحكم دو قسم است: حكم شرعي اولي و الهي، يا حكم واليي كه از باب اختيارات حاكم جعل 

و با واســطه  كنديمري كه شارع داده است و البته شارع آن را تنفيذ حكومتي جاعل مستقيم آن حاكم است منتها با اختيا
  .شوديمحكم الهي 

ضرار است، چهــار احتمــال  وال ال ضرر هيقضاما حكم الهي حكمي است كه خود شارع آن را قرار داده است. اين مانند 
مبتنــي  دادنديمآن چهار احتمالي كه فقها  همهبوده است كه در رسائل و جاهايي مالحظه كرديد،  و ال ضرار ال ضرردر 

ايــن حكمــي  انــدگفتهحكمي الهي است ولي حضرت امام احتمال پنجم دادنــد و  وال ضرار ال ضرربر اين بوده است كه 
  اين حكمي واليي بوده است. وال ضرار ال ضرر اندفرمودهواليي است، يعني حكمي كه پيغمبر 

  نوع حكم در عهدنامه

 استصــالح وَ جهادَ عَدوّها وَ هاخراج ةَجِبايَ ديفرمايم السالمعليهت كه فرمايشي كه اميرالمؤمنين اين اس در اينجا سؤال
واليتي كه ايشــان داشــته، حــاكمي بــراي مصــر  و السالمعليهاميرالمؤمنين ، اين از باب اختيارات بِالدِها عمارةأهلِها وَ 

وظــايف شــرعي اولــي بــراي  هانيامن اين وظايف را بر دوش تو قرار دادم، و الزامي ندارد كه  ديگويمانتخاب كرده و 
ندارد. بنابراين حكم، حكم واليــي حكــومتي  هانياحاكم باشد بلكه در حال طبيعي ممكن است بگوييم شارع الزامي به 

گفت حكم الهــي اســت.  توانينمايشان  خودش جعل كند و بعد از دورهدر  توانديمكه تابع جعل حاكم است و  شوديم
خــدا بــر حــاكم  يافــهيوظحكومتي اسالم به عنوان اولي  نمونهدنبال آن هستيم اين است كه بگوييم در  اآلنآنچه كه ما 

 اهل متعهد باشد و مسائل فرهنگ و اخالق و عمل جامعه را تعقيب كنــد، »صالح«قرار داده است كه در قبال فرهنگ و 
  اين كار را بكند.  دانديماينكه حاكم در زماني كه مصلحت  نه شرعي در متن حكومت است فهيوظاين يك 

در اينجا هم دو احتمال وجود دارد و ممكن اســت كســي بگويــد ايــن حكــم، حكــم حكــومتي اســت و بعــد از زمــان 
را الزام كند ولي اگــر  هانيا توانديمبداند  »صالح«است. حاكم ديگري در هر عصري اگر  تمام السالمعليهاميرالمؤمنين 

  نداند الزم نيست الزام كند، اما اگر حكم الهي باشد اين حق حاكم نيست. »صالح«
است كه حضرت كسي را انتخاب كــرده  طوراينبراي احتمال اول آورد اين است كه به هر حال فضا  شوديمشاهدي كه 

  و اين تناسب دارد با اينكه اين دستورات، دستورات حكومتي و واليي باشد. دهديماست و دستوراتي به او 
 عمــدهاين چيزي فراتر از حكم حكومتي است و اگر كسي به خود اين عهد مراجعه كنــد،  ديآيماما در عين حال به نظر 

نه حكم خــودش  كنديمان خدا را بي حكم السالمعليهاميرالمؤمنين محورهايي كه در اين عهد آمده است معلوم است كه 
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است نه واليي، اين است كــه اصــل  و شرعيرا، يعني مبين احكام اهللا است، دليل اصلي بر احتمال دوم كه اين حكم الهي 
طاهرين تبليغ عنِ اهللا است و بيان حكم الهي است، كه اين اصل بسيار محكم است و اگر شما بخواهيــد از  ائمهدر بيانات 

  .خواهديماولي عبور كنيد دليل بسيار محكمي  قاعدهاين 

 احكام يمندزمان شبهه
است و مربوط  منداين است كه اين احكام زمان پردازنديمناصحيح به آن  هايفكريروشنكه گاهي  ييهاحرفيكي از 

اين احكام ابدي و ازلي است و اصل در بيانات شارع، چه قرآن و چه روايات، اين اســت  مييگويمبه آن زمان است. ما 
مكــاني و فــرا فرازمــانيبنابراين اصل در احكــام كه اين يك اصل است.  كنديمكه حكمي فرازماني و فرامكاني را بيان 

  ع باشد.بودن است، اگر دليلي آمد كه اين حكم مال آن زمان است بايد اين دليل خيلي قاط

 حق واليت براي ائمه عليهم السالم
حق واليت و حكومت دارند و حق جعــل احكــام واليــي و عليهم السالم طاهرين  ائمهيك اصل ديگر هم اين است كه 

. ما با دو منسب كار داريم: يكي كننديماين است كه حكم الهي را بيان  هاآنحكومتي را دارند منتها اصل در فرمايشات 
نقــل  هــاآنل اين اســت كــه فرمايشــاتي كــه از عنِ اهللا است. يك منسب هم حاكميت و واليت است. اص مبلّغيةمنسب 

محكم دارد مثالً در اخبار  يانهيقرحاكميتي نياز به  جنبهي بر عنِ اهللا است و حمل فرمايش مبلّغية جنبهبر اساس  شوديم
  است. كردهيمتحليل خمس ممكن است بگوييم قرائن جدي داريم كه اين مال حق حكومتي بوده است كه اعمال 

 اصل در نوع احكام
 جنبــهصادر شده است و حكم الهي است، يا از  مبلّغية جنبهاصل ديگر اين است كه هر جايي احتمال دهيم يك بياني از 

بنــابراين اصــل در  صادر شده و حكم حكومتي و واليي است، اصل بر اين است كه قســم اول اســت. حاكميت و واليت
احكام اين است كه الهي است، واال ممكن است كسي بگويد خمس كه در شرع آمده است حكم واليي بوده و مربوط به 

  .مييگويمعنِ اهللا  مييگويمنيست براي اينكه خود ائمه فرمودند چيزي كه ما  طوراينآن زمان است، كه 

  عهدنامه؛ حكمي الهي

. بــه دو حكم الهي اســت مييگويم ؟لهي استحكم حكومتي است يا حكم ا ،بنابراين در پاسخ به اين سؤال كه اين حكم
و مولوي اســت، نــه  و شرعيدليل؛ كه يكي از داليل آن اين است كه اصل در بيانات و خطابات اين است كه حكم الهي 

  واليي و حكومتي. 
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خداونــد اســت و خودشــان فرمودنــد از  مييگويم: آنچه ما اندفرمودهعليهم السالم اجمالش اين است كه خود ائمه زيرا 
  هميشگي است. قرائن ديگري نيز دارد.  هانيا

در عهد مالك اشتر هم بخش حكومتي خيلي كم است و عمدتاً احكامي الهي است و لذا با اصل اولي و شواهدي كــه در 
، حتــي در كنديمحكومت الهي و ديني را بيان  نمونه السالمعليهاميرالمؤمنين خود عهد است، اين حكم الهي است، يعني 

  جاهايي كه استحباباتي وجود دارد، استحبابات حكم الهي است. 
    
    

 تفاوت در حكم الهي و حكم واليي
    شوديمالهي ناشي  ارادهموقت هستند ولو ده قرن طول بكشد. ولي حكم الهي مستقيم از  االصولعلياحكام حكومتي 

  خالفي پيدا شود.)  نهيقرالهي است مگر اينكه  ديگويم(هر جايي امر داريد، اين اصل همراه شماست و 
كــه  آمديم. اين ظهور به ذهن من كنديماو را به چيزي كه خدا امر كرده است، امر  كنديماز باب اينكه بيان حكم خدا (

منتها چندين مورد در اين عهد داريــم كــه احكــام اولــي الهــي را بيــان  دهديمممكن است اين امر را نسبت به خودش 
  ، در واقع در اينجا من، منِ مبلغ است نه منِ حاكم.)       كنميم، يعني من تو را به تقواي خدا امر كنديم
 


