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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

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

 

 غیرمعصوم قید اطاعت از مافوقِ 

و از  رسدد   یم به معصوم و شود یمتعال شروع م یاز خدا تیه کرد. والتوجّ تیمراتب وال به سلسله دیبا

کده تحدت   هستند  یافراد. یک بخش دارد یمختلف یها شاخه که رسد یم نیمعصومریمعصوم هم به غ

اسدتاندار   اید لشدکر   ی فرماندده  مانندم احکّ و الت اموروُ یعنی  شوند یگمارده م تیبه وال نیامر معصوم

 تدا  یمراتدب ادار  سلسدله در و  شدود  انتخاب مدی  از جانب معصومکه  یا حوزه کیول ؤمس ایک استان ی

و شدوهر بدر همسدر     ]بر فرزند،[ پدر و مادر تیهم بحث وال گریبخش د کی .رسد یم ها رده نیتر نییپا

 است.

 یمخلوق چیاز ه 1:ِفی َمْعِصَیِة اْلخاِلقِ   ِلَمْخُلوق  ال طاَعَة  فرمودند: است که نیکه وجود دارد ا یفیظر ی نکته

 !هرکس که باشد  برد و اطاعت کرد فرمان شود ینم ،خالق باشد تیکه مستلزم معص یدر امر

  خورد یبرنم یبه مشکل و امام معصوم امبریدر مورد پ که است یکلّ ی قاعده کیده عقا نیا

 نفرمود که از خدا  قرار نداد یدیق چیه 2.یُعوا الرَُّسوَل َو ُأوِلی اْْلَْمِر ِمْنُكمْ یُعوا اهلَل َو َأطِ َأطِ  قرآن فرمود: لذا

 .تش عصمت استچرا؟ علّ  دیها اطاعت کن حوزه نیدر ا فقط ا از رسول و امامامّ  دیاطاعت کن مطلقاً
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کند،  یکه از معصوم اطاعت م ی. لذا کسدیگو ینم ،دیگو یکه معصوم جز آنچه خدا م ستا نیتش اعلّ

َو ما آتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َو ما َنهاُكْم َعْنُه  :قرآن فرمود !که باشد یهر امر  لواقع از خدا اطاعت کرده ا یف

تَـُهوا  نیا .دیکن زیپره و دیستیاکرد باز یو از هرچه شما را نه دیریشما آورد بگ یبرا امبریهرچه پ 3:فَانـْ

که از  یکس 4:َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل فَـَقْد َأطاَع اهللَ  .اطاعت از خداست نیاز رسول ع عتاطا !آن اطالق است

متعال  یدر خدا اهلل رسول یمال آن مقام فنا نیا ؟چرا  از اهلل اطاعت کرده درسول اطاعت کن

ِإْن ُهَو ِإالّ   َعِن اْلَهوىٰ  ما يـَْنِطقُ  لذا  ندارد یامر  ندارد یسخن  ندارد هیّنظر  ندارد یاز خودش حرف که است

  است که بر او نازل شده یین وحاهم دیگو یمه هرچ  دیگو ینم یزیچ شخوی جانب از 5: يُوحىٰ  ی  َوحْ 

چون  .از جانب خودش ندارد یحرف چیه .کالم خداست و ظهور سخن خدا یمجرا ،وجود معصوم یعنی

  است دیّمقریکه اطاعت از خدا غ طورمانه  است دیّرمقیغ  او مطلق است اطاعت از ،گونه است نیا

 ،که خالق ماست ییچون خدا خالق ماست و از آنجا ؟چرا مطاع است .منتها خدا باالصاله مطاع است

به مملوکش  دناتویدارد ولذا مرا ف در ملکش تصرّ حقّ ،که مالک ماست ییاز آنجا  مالک ماست

 نیا .ف کندخود تصرّ لکدر م تواندیم خدا ،مییچون مملوک خدا !شراب نخور !نانماز بخو وید:بگ

 درشما  .ف کندتواند تصرّ یم است، که مال خودش یزیهرکس در چ .است یفطر ی قاعده کی رگید

مگر   سمیبنو یزیا من اجازه ندارم در دفتر شما چامّ  دیسیرا بنو یمطلب دیتوانیم دیکه دار یدفتر

  .دیده یکه شما اجازه م یا آن هم در همان محدوده  دیهشما به من اجازه بد نکهیا
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 تیّمطلدق اراده و مشد   گداه یتجلّ ،نددارد هیچ از خودش  ،دهیرس مطلق یفنا ی رسول به آن مرتبه چون

لذا معصدوم اطداعتش    ،خدا هستند ی و اراده تیّمظهر مش 6، قـُُلوبُنـا َأْوِعیَـة  ِلَمِيـیَِِة اهللِ  فرمودند: ،است یاله

 امر کرده است. طورنیاع مطلق است و خدا هم همطم  مطلق است

اسدت.   دیّد مق  ستیمطلق ن الًاوّ .میمراعات کن دیمراتب را با سلسله ،مییآ یتر م نییاز معصوم پا یا وقتامّ

 یاذند  نیرا به او داده باشدند. اگدر چند    یامر نیاذن چن ،تیباالتر وال یها است که رده نیهم ا آن دیق

مثدل   اید  ،اند شده یباشد که نصب شخص sامام عصر خاصّ ممکن است مثل نواباو ولو  نداده باشند،

 ،حضدرت  مدثالً  ]قابدل اطاعدت نیسدت.[    ،منصدوب کردندد   یعلد  نیمنؤرالمیباشد که ام یوالت امر

بعدد از   ای !فرماندار مصر باش :را گفتند ربکیابدبنمحمّ یا !فرماندار بصره باش :را گفتند فیحنبن عثمان

راه  نیدر بو  دینرسمالک ه که البتّ !فرماندار مصر باش :حکم دادند و فرمودند مالک اشتراو، به شهادت 

نده    ندهسدت  وب بده شدخ   صمن نهایا !ه باشفرماندار مکّ :اس را فرمودندعبّ بن ثمقُ ای  دیبه شهادت رس

که معصوم بده   یا طهیباز در همان ح ،ستهوب به شخ  هم صکه من آن. تیّوب به صفت و شخصصمن

 ،سدت یقابل اطاعت ن د،یبگوخالف شرع تنها اگر  ذا نهل دستورش قابل اطاعت است. ،دستور داده او اذنِ

 یکد یاگر  یعن. یستیباز هم قابل اطاعت ن ،دیبگو یزیخودش هم چ یتیاالتر والب  ی اگر خالف امر رده

کده بذاتده خدالف     بدهدد  یحکومت خودش دستور ی اداره یطهیدر ح نیمنؤرالمیام راناز فرماندا

از آن  شدود  ینم ،نداده باشد یدستور نیدادن چن ی ا معصوم به او اجازهامّ ،ستین تیمعص ،ستیشرع ن

 .باالترش است ی دستور خالف نظر و خالف دستور رده نیچون ا  دستور اطاعت کرد

بده   نسدبت  یالعمل عکسو نوشتند  فیحن بن به عثمان نیمنؤرالمیکه ام هست البالغه در نهج یا نامه

ُء بِنُـوِِ  یِبِه َو َيْسَتضِ  یَأاَل َو ِإنَّ ِلُكلِّ َمْأُموم  ِإماماً يـَْقَتدِ  :. آنجا فرمودندداشتند یاشراف یمهمان کیحضور او در 
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بطلبدد.   ییروشنا و دیه بجوئاز نور علم او استضا و دبه او اقتدا کن دیکه با دارد یامام یمموأم ره :ِعْلِمـهِ 

ُُْنیـاُه ِبِطْمَريْـِه َو ِمـْن  َأال َو ِإنَّ ِإمـاَمُكْم قَـِد اْكتَـَىـىٰ  :ور هسدتم طد  نید م امن که امام شما هست بعد فرمودند: ِمـْن 

 7... طُْعِمِه ِبُقْرَصْیهِ 

 تید از وال بداالتر  ی که در مرتبده  یولآن اگر خالف امر   ستین عفقط بحث خالف شر ،دیآن ق نیبنابرا

آن و   سدت یقابدل اطاعدت ن   ،بدهدد  یفرمدان  ،داده اوبده   بداالتر  ی ردهولی که  یخالف آن اذن ای ،اوست

مثددل  ،مثددل مالددک اشددتر  سددتابدده شددخ   نیوبصدددر مددورد من نیددا .سددتیطاعدده ناال الزم فرماندددار

که  ،تیّبه شخص نیوبصچه من و  نهایامثال ا اس وعبّ بن مثل قثم ،فیحن بن انمثل عثم ،بکر یاب دبنمحمّ

که از جانب امدام معصدوم    یولآن  ،بتیغ ی که در دوره میگفت و می باز کرد هیفق تیبحث وال دررا  نیا

آن هدم   ،نهدا یامثدال ا و  مید آوریآن م ایبر هیفق تیوال ریکه تعب یآن ول کند،یم دایپ تیوال جامعه بر

بکندد خدالف امدر     یامدر  اگر !به اطالق ستیمطاع ن یعنی  ستیطاعه ناال هم مطلق او  ستا رطو نیهم

ممکن است از سر اشدتباه، از  . ستیکه معصوم ن فرد نیچون ا 8!ِفی َمْعِصَیِة اْلخـاِلقِ   ال طاَعَة ِلَمْخُلوق   ،یاله

  خالف شرع باشد زیکه آن چ دیبگو یزیچ کیهرحال  به، جانیاز سر ه ت،یّاز سر عصبان ،یسر فراموش

 یها است که رده یزیخالف آن چ یول ،نباشدخالف شرع حتّی اگر  .ستیقابل اطاعت ندر این صورت 

ولدو   ،خدالف آن هدم باشدد   آن دسدتور  اگدر   ،اند فرموده اکرمامبریپ ،sامام عصر یعنیاو  یباالتر

کده   ردید گیدرمد  یفد یظر اریبحث بس نجایا و .ستیا باز هم قابل اطاعت نامّ ،ستین یخالف حکم فقه

 ،یرید گ اگدر سدمت   اید  ؟مخالف باشد دیعبارت با نیع ایبحث بشوم که آ نیاالن وارد ا خواهمینم رگید

داشدته   رتیهم مغا یتیّریمد ۀویآن ش روح حاکم بر ایهرحال روح حاکم بر آن دستور  و به یریگ جهت

ضدرورت اطاعدت    اطاعدت و  تیّد آنجا قابل ایآ ،است تیکه مال مراتب باالتر وال یزیبه آن چ باشد نسبت

هدم   ،وب شدده صمن که شخ  از طرف معصوم یشخص نیوبصهم در من ،نه؟ عرض کردم ایوجود دارد 
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بده مسدائل زمدان     عدالمِ  رِمدبّ رِیمد عادلِ هِیند فقا هگفت یعنی  وب شدهصمن تیّکه شخص ینیوبصدر من

که  یزیکه آن چ [شود مطرح می] فیو ظر قیدق یکارشناس یها آن بحث از یکی نجایا .چنان و نیچن

 ت؟چیس کندیمحدود م

 القدر است کده حددّ   میعظچنان  نینؤمرالمیام برای مالک اشتر، ما هعرض کرد بارها و هست ادتانی

بلندمرتبده  مالک اشتر  قدر نیا !غمبریپ یمثل من برا ،من یمالک برا :دندفرمو نیمنؤالمریام !ندارد

 ،دار شود مصر را عهده تیوالبکر  یاب دبنمالک اشتر حکم دادند که بعد از محمّ بهحضرت  یو وقت !است

هدم خطداب بده     یا نامده  کید  ،حکومت را به او دادند ی  عمل نحوهالکه دستور یلمفصّ ی از آن نامه ریغ

هدا اشداره    بحدث  نید ا به یاسالم تیّریمدکتاب  درالبالغه هست.  هم در نهج نیکه ا مردم مصر نوشتند

غبطده   و انسدان  آور اسدت  رتید کده ح  کنندیماز مالک اشتر  یبیعج یهاریآن نامه تقد که درم ا هکرد

چقدددر در نظددر   مقددام دارد و منزلددت و نیمنؤرالمددیام شددگاهیچقدددر در پ وکدده ا خددورد یمدد

به  ،کنند یماز او  نیمنؤرالمیامکه  ییها فیتعر نیا ی ا بعد از همه. امّاست بزرگ نیمنؤالمریام

ـقَّ  [َأْمَرهُ ]فَاْسَمُعوا َلُه َو َأِطیُعوا  :ندیگو یم صرمردم م ََ اطاعدت  از او   دید گوش به حرفش بده 9:ِفیما طـاَبَق اْل

 است! که مطابق حقّ یزیدر چ  دیکن

َأِطیُعـوا اهلَل َو َأِطیُعـوا الرَُّسـوَل َو ُأولِـی : نددارد ولدذا فرمدود    یدیق چیبرخالف معصوم که اطاعت از او ه یعنی

 .سدت ینامحددود ن  اسدت و  دیّد آنجدا مق  ،مالک اشتر هم باشدمعصوم ولو ریغ در اطاعت از 10،اْْلَْمـِر ِمـْنُكمْ 

ـقَّ  ُعوایَأطِ  فَاْسَمُعوا وَ  ایفَاْسَمُعوا َلُه : فرمود ََ  راگ]از او اطاعت کنید.[ ست ادر آنچه مطابق حق  :ِفیمـا طـاَبَق اْل

 سدر  کده از   دید مورأم  بدود  دید مور بده اطاعدت از او نخواه  أشما مد  رگیآنجا د ،اشتباه کرد دیدید ییجا

 ،اسدت  اشدتباه  دید دار نیقی نکهیا نیرا در ع زیآن چ نکهینه ا  دیه اشتباهش کناو را متوجّ یهخواریخ
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 !میاز او اطاعدت کند   دیبا !ستااالمام  نائب !نصبش کرده نیمنؤالمریام !ستامالک اشتر  نیا دییوبگ

 یاشدتباه  یرید گ میتصدم  ددار اید  دهیبه او رس یالعات غلطاطّ ،ستین حقّ دینیبیکه م ی زیآن چ خیر!

بده هدر    ،شدده  یجدان یه، شدده  یعصدبان  ست،یحواسش جمع ن هرحال حضور ذهن ندارد، به ای ،کند یم

شدما   ی فده یوظ .سدت یشدما اطاعدت ن   ی فده یآنجدا وظ  ،ردیگیدارد م یاشتباه میتصم کیاالن  یلیدل

 !ستی؟ صف جدا کردن هم نستیچ

سده مدورد دچدار     نید ا در یمنؤانسان مد  چیقلب ه :که فرمودند اکرمغمبریکه پ یا هیآن سه توص

ـِة اْلُمْسـِلِمینَ  ؟بود هاز آنها چ یکی .شود یاختالل نم ُة ِْلَِئمَّ ََ  ی جامعده  انیشدوا یپ یبدرا  یخدواه ریخ :النَِّصی

اشدتباه   اگدر او  دید نبا ن.ملتزم جماعت آنها بدود  یعنی 11:َو اللُُّزوُم ِلَجماَعِتِهمْ  !نه صف جدا کردن !یاسالم

هدم نده    حتینصد  ]وارد شدد.[  حتیاز در نصد  سدت یبایبلکده مد    نیمخط جدا ک ،نیمصف جدا ک ،کرد

بده   نسدبت  یعنی  یشیاندریخ و یخواهریخ یعنی حتینص  میبر یکار مه ب یزبان فارس در که ییمعنا  به

و درسدت   کده اشدتباه اسدت    یدسدتور  اسدت،  اشتباه صشیکه تشخ یزیچ ،که مرتکب شده یاشتباه

با او  ردنمقابله ک ن ودرجدا ک صفبدون   نه کردمتوجّ ،خواهانهریخو  ،یشیاندریاو را از سر خ ،نیست

 . ... نهایامثال ا و

 

ََمَّد  َو َعجِّْل فـََرَجهُ َعلٰی  َصلِّ اَللُّٰهمَّ  ََمَّد  َو آِل ُم  مْ ُم
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