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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 اهلل احکام نظامر د معصومینجایگاه 

حررام،  انجام واجب، ترک  ،یئموقعیّت ویژه و استثنا، اهلل احکامنظام ، معصومینجایگاه ها:  کلیدواژه

تشیّع،  ،امیرالمؤمنین، ردّالشّمسنماز،  ،امام تابعحقّ و باطل  ،حرمتمحور وجوب و معصومین

 تبعیّت، تقلید، تکلیف.

حدّ است که حضرت بر چه اساسی گذاشتند نمازشان تا این سؤالم در مورد ماجرای ردّالشّمس  :پرسش

هم واجب است؛ آیا ایشان این علم را  پیغمبرچون نماز که واجب است، احترام به  ؟قضا پیش برود

 ؟یر چه اساسامّا ب؛ دانم که کارشان برحق بودهیاز پیش داشتند که خورشید برایشان برخواهد گشت؟ م

  از هم واجب است.حث قضا شدن نماز است و نمبچون 

 امّا گاهی اوقات یک موقعیّت ؛ناپذیری هستند های خدشهاحکام فقهی برای من و شما واجب :پاسخ

مجوّزی فراهم یک امر حرام برای انجام یا  شود بایست ترکواجب میهمان امر  آید کهای پیش میویژه

این حکم خدا در این شرایط جدید  ؛است حرام نبوده ،آن امر واجبترکِ دیگر  ،در آن موارد ؛شودمی

دیگر  ،و اضطراری یئیا آن کار حرام در آن موقعیّت ویژه و استثنا؛ آن کار واجب انجام نشودبوده که 

یک فرد که فرض کنید برای مثال  حتّی تکلیف است. ؛ی نداردلذا انجامش هیچ قبح و حرام نیست

او  اگر ؛تواند او را نجات دهدمیو لد است نا بش شود، شخصی هم هست کهنامحرم در دریا دارد غرق می

کند و اآلن هم در معرض غرق شدن است شنا میدارد نامحرمی که در دریا  فردبه بدن این بخواهد 
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بلکه تکلیف  ،تنها حرمت ندارد امّا اینجا نه؛ بدن نامحرم یک امر حرام استاین تماس با  ،دست بزند

 لکه بهب ،تنها حرام نیست نهرا از مرگ نجات بدهد. همان امر حرام، اینجا  فردشرعی دارد که برود و این 

ای وجوب از هکارهای واجبی است که در شرایط ویژگاهی اوقات  عکسبر. یا یک امر واجب تبدیل شد

امّا اگر یک  ؛بسا حتّی حرام شود. مثل اینکه راستگویی یک امر واجب است و چه شودبرداشته می هاآن

 این چیزاز که تو  از ما پرسید ،ما خبر داریم را که بیت آمد و یکی از اسرار اهل بیت لدشمن اه

 ؟بگوییم نه خبر نداریم و بپوشانیمیا  افشا کنیمآیا ما تکلیفمان این است که آن سرّ را  ،هخبر داری یا ن

و شما هم چنین برای من  ،نیستهم معصوم  یک ولیّمخصوص و  است ی کلّیبنابراین این یک قاعده

 آید. حالتی پیش می

به مراعات گرچه آنها  .ستنده خود وجود معصومین ،اینکه اساساً محور وجوب و حرمت مضافاً بر

ما داریم از  1!یَصل  اُ   یَصلُّوا َكما رَأَيْ ُتُمون   :اندبه ما گفته !امّا اشتباه نکنیم ،ندمقیّدتر از همهاهلل  حرمت احکام

: خواهیم رفتار کنیم. قرآن فرمودمی شبیه پیغمبر ؛خوانیمنماز میو کنیم میتقلید  ربپیغم

بُّوَن اهلَل َفاتَّب ُعون  ا   کنید. پس اهلل تبعیّت رسول منِاز راستی خدا را دوست دارید،  بهاگر شما  2:یْن ُکْنُتْم ُتح 

آمده یاسین  زیارت آل اواخرحکم است. در  ،خود آن ،کنندو آنچه آنها می ؛مالک، تبعیّت از آنهاست

و اصالً کار معروف آن است که شما به آن امر کردید  :َعْنهُ  ُتمْ یْ َمْرُتْم ب ه  َو اْلُمْنَكُر ما نَ هَ اَ َو اْلَمْعُروُف ما : است

به  بیت آن چیزی که شما اهل :وهُ ُتمُ یَحقُّ ما َرض  لْ افَ . نهی کردیدمنکر آن چیزی است که شما از آن 

حق همانی است که  !منطبق بر حق است. نهشما  نه اینکه رضایت ؛حق است ،، آنآن راضی هستید
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 ههرچ 3:وهُ ُتمُ طْ خَ سْ اَ باط ُل ما الْ  وَ  حق است. ،آن ،شما به آن راضی هستید. هرچه شما به آن راضی باشید

شما و نه اینکه چیزی باطل است  ؛باطل است ،خشم دارید، آن ،ضب داریدبه آن سخط و غ شما نسبت

 !چهبه هر  ؛باطل استچیز، هرچه شما غضب کردید آن به  !کنید. نهبه آن غضب پیدا می نسبت

آنها معیار  ؛را پایین نیاوریم بیت جایگاه اهلخیلی ظریف است. مواظب باشیم اینها  ،در بحث والیت

 ،حق با علی است و علی با حق است 4:َيُدوُر َحْیُثما دارَ  ی  َمَع اْلَحق  َو اْلَحقُّ َمَع َعل   ی  َعل   فرمود:. هستند حق

نه اینکه علی تابع حق  ،یعنی حق تابع علی است ؛گرددمیرود  میحق هم آنجا  ،هرجایی که علی بگردد

 :َمْرُتْم ب ه  اَ َو اْلَمْعُروُف ما حق است. اینها خیلی ظریف است.  ،کندآنچه علی می !. حق تابع علی استباشد

شما  و کنیدر مینه اینکه شما به چیزهایی که معروفند ام ؛هرچه شما به آن امر کردید، آن معروف است

َو اْلُمْنَكُر ما هرچه شما به آن امر کردید آن معروف است.  :َمْرُتْم ب ه  اَ َو اْلَمْعُروُف ما  !. نههستید تابع معروف

نه اینکه شما از چیزهایی که منکر است نهی ؛ آن منکر است ،هرچه شما از آن نهی کردید :َعْنهُ  ُتمْ یْ نَ هَ 

به چیزهای س مقدّ انسانمعمولی است. یک  انسانمقام یک  ؛اینکه دیگر مقام امام نیست ید.کنمی

هرچه  خیر! !مقامی برای امام نشدکند. اینکه دیگر کند و از چیزهای منکر هم نهی میمعروف امر می

آن منکر است. معروف و منکر تابع  ،کندآن معروف است. هرچه از آن نهی می ،کندامر می ه آنامام ب

اصالً و باطل نیست.  امام تابع حق ؛اطل تابع امام استو ب امام تابع معروف و منکر نیست. حق؛ امام است

 خودشان معیارند.آنها 

کید کنیم که مواظب باشیم أروی این نکته تتا پیش آمد ی خوبی بهانه. جا افتاده باشددیگر  امیدوارم

به آنجایی که که کجاست. ما یشان بدانیم منزلت ا بیت به اهل در تصوّراتمان، در معرفتمان نسبت
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و روی آن دقّت کنیم ا تامّل بیشتری برا یزهایی که ابراز و بیان شده الاقل آن چ ؛آنها هستند راه نداریم

 در نظام احکام الهی کجاست. ناایشبدانیم که جایگاه 

اینکه احکام را اصالً حریم آنها فوق حریم احکام است. نه  بینیم که ، میاینها را در نظر بگیریماگر 

گونه که ما در رابطه با احکام هستیم، آنها امّا این ؛ندهست ترکننده آنها از همه مراعات ؛کنندمراعات نمی

کنیم. آنها تقلید میداریم زند. ما از بیرون رفتار مطابق آنها را نیستند. آنها حکم از باطنشان سر می

از جمله  .اهلل است کند حکمهرچه از درون آنها بروز می ؛اهلل استزند حکماز باطنشان سر میهرچه 

ند هست حاال یا در حال دریافت وحی ،است سرشان روی پای امیرالمؤمنین پیغمبرکه  همین

خواب  که اصالً پیغمبر ی این هستهای زیادی در حاشیهاند. گرچه بحثیا به خواب رفته

: ندافتد. فرموددارد اتّفاق می هکه چ نده نیستمتوجّ ند ود که بگوییم در خواب ناهشیارنمعنای ما ندار به

 پسچیز را متوجّهم.  ولی قلبم بیدار است و همه ؛رودهم می یهایم روچشم 5:یَو ال يَناُم قَ ْلب   یناُم َعْین  تَ 

خواهند این کار بشود تا عظمت بسا مخصوصاً می کند متوجّهند و چهغروب می داردآفتاب که را هم  ینا

که به حرمت  ،آشکار کنندبیشتر برای دیگران ای را در کنار چنین حادثه امیرالمؤمنین

 خوانند. شود و حضرت نماز عصرشان را ادا میخورشید دوباره طالع می امیرالمؤمنین

اینجا  :فرمودند ،شدنداز سرزمین بابل رد میداشتند حضرت  برگشت از آن جنگ همماجرای  مورددر 

و  ؛خواندنمین زمین نماز هیچ نبیّی و هیچ وصیّ نبیّی در ایو زمینی است که بر آن عذاب نازل شده 

خورشید غروب کرده  ،از آنجا که رد شدند .و از آنجا رد شدند ؛خوانماینجا نماز نمیمن چون وصیّ نبیّم 

غروب کرد.  اًخورشید مجدّدو  نمازشان را خواندند ؛با دعایی که کردند خورشید دوباره طالع شد ؛بود

ن آی قرآن و مبانی علمیاینکه م. ا همفصّل توضیح داد دیگریی در جلسه کههای زیادی دارد حاال بحث
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غروب کرده دوباره طلوع کند؟ آیا خورشید  سازد که خورشیدِآیا این با نظام طبیعت می ؛است گونهچ

عبیر شود و ما تآید که دیگر خورشید دیده نمیکند یا زمین در اثر گردش به حالتی درمیغروب می

فعاالتی خورشید دوباره دیده و آیا ممکن است که در اثر یک فعل و ان ؟کنیم که خورشید غروب کردمی

آیا این با  ؟هعلمی دارد یا ن آیا توجیه ؟نماز عصر کوتاهی خوانده شود ای کههمان چند دقیقهبرای ، شود

-ی شقّقضیّه همچونهایی ؟ مثل حادثههکم بر جهان هستی تعارض دارد یا نمشیّت الهی یا قوانین حا

ی ماه کره پیغمبری انگشت که با یک اشاره چگونه توجیه دارد ؛دو نیم شدی ماه به که کره القمر

ی عصای موسای کل معجزات انبیاء ظهور کرده که با اشارهش و این همه حوادثی که به ؟ددو نیم ش

همراه به  ایستد و حضرت موسیدو طرف میدر  ،مثل دو دیوارآب و  شکافدمیرود نیل  پیغمبر

آیا آن  ؟گونه شدقانون طبیعت کجا رفت؟ آب سیّال بود چرا این جااین ،شونداز آنجا رد می خودیاران 

قدرت الهی فوق این قوانین نیست؟ و این قوانین خودش یکی از مصادیق مشیّت الهی و مشیّت الهی 

قوانین کن نیست که این آیا مم ،نیست؟ و بنابراین اگر در موردی مشیّت دیگری به امری تعلّق بگیرد

حضرت ماجرای سوزاند؟ چرا در را نمی چرا آتش ابراهیم ؟خالف آنها واقع شودو متوقّف شود 

 برد؟ و از اینرا نمی شود؟ چرا خنجر تیز گلوی اسماعیلموسی آب سیّال به یک دیوار تبدیل می

 ،از نظر علمی هم گفتم ؛ارددنن با بحث توحید تعارض بنابرای .چراها تا دلتان بخواهد زیاد است

  شوم.توضیحاتی دارد که دیگر وارد آنها نمی

و این شرایط  آشکار شود عظمتی از امیرالمؤمنیند که ورآای پیش بهانهه خواستخدا به هر صورت 

که بخواهیم از ائمّه جلو بیفتیم. در صلوات  ودای نشما به گونهشدن بنابراین مقدّس  .را پیش آورد

ُم َلُهْم مار ٌق َو الْ اَ  :گوییم که می استشعبانیّه یادتان  ز ُم َلُهمْ  ُهمْ خ ُر َعن ْ ُمَتأَ لُمتَ َقد  ٌق َو الّلا قٌ  زاه   کسی 6:الح 
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روی کج و، از راه بیرون رفته بشود تر از امیرالمؤمنینمقدّسدر نماز خواندن  و جلو بزند بخواهد

باشد  روی کرده است. کسی که همراه امیرالمؤمنینکرده است. کسی هم عقب بماند، او هم باز کج

یک عدّه از  بین یاران امیرالمؤمنین ،برگشت از جنگ ماجرایدرست است. لذا در آن 

یستادند ا !شودنماز واجب قضا میو کند ب می؟ خورشید غروهیعنی چ !ها گفتند که نهمقدّس خشک

ی حضرت هم خوانم. یک تعداد از یاران برجستهمن نمی :رمودندف نماز خواندند. امیرالمؤمنین

آن یاران  ،برگشتدوباره خورشید  و بیرون آمدنداز سرزمین بابل بعد که  .نخواندند نمازشان را

وقت ما  یک !یرویاین یعنی پ !نمازشان را خواندند. این یعنی تشیّع ایشانهم همراه  امیرالمؤمنین

 نشویم. و ائمّه ربتر از خود پیغممقدّسدر نماز خواندن 

 ؟ تواند الگو باشد ه نمیبرای بقیّ و خودشان بوده صّخاموقعیّتی چنین آیا  :پرسش

ولی من و  ؛او هم حکمش همان خواهد بود ،حجّتی بر کسی در شرایطی محرز شد ننیچاگر  :پاسخ

اگر اآلن دارد  ؛کنماست. من سؤال می[ اهلل احکام]حکم و شرایطمان همین  خیر؛شما در شرایط عادی 

به نماز، هرقدر هم شما بایستید اگر  و شودیک نفر هم دارد در آب غرق می ،شودنمازتان قضا می

خواهم بگویم حتّی تکلیف من تکلیف شما اینجا چیست؟ می ؛میردآن فرد می ،کوتاه بخوانیدرا نمازتان 

آنها  اصالً آنها معیار حکمند.گفتم؛ که چه برسد به امام معصوم  ؛کندهم در شرایط ویژه تغییر می و شما

آنها مطابق حکم رفتار اینکه نه  ؛حکم آن چیزهایی است که از آنها سر زده است تابع حکم نیستند.

ه باید به آن . این خودش بحث بسیار دقیقی است کاست شدهحکم  ،ندا هند. آنچه آنها کردباش کرده

 توجّه داشت. 

 

هُمَّ 
ْل فََرَج  َالل ٰ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  مَصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ


