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 ميالرحالرمحن  اهللبسم

 تنبيهات اخذ اجرت در واجبات

 تنبيه سوم: نيابت در عبادات

 نگاهی به مطالب پيشني
که   مطرح شدسؤال اين درست است و  ةيابيناخذ اجرت در عبادات  بنا بر فتوای مشهور متأخرين، در تنبيه سوم اين بود کهحبث 

قائل به  نجايابه چه دليل در مبنا آن است  کهدرحالیو  کندیماين مسئله با مبنای عدم جواز اخذ اجرت در عبادات چه نسبتی پيدا 
تقرير را  نيتر جامعالبته اين وجه تقريرهای متفاوتی داشت که  ،عمده وجوه بود که از مرحوم شيخ نقل شد،  . وجه اولاندشدهجواز 

اين  .شدیماست و متعلق اجرت با آنکه عبادت است تفکيک  صالةعمده آن وجه اين بود که نيابت غري از فعل  .عرض کردمي
شش  ،ذکر شده است و در کلمات آقای سبحانی به صورت پنج نيزديگری  وجوهه پاسخ داده شد و مورد قبول نبود. وجهی بود ک

  .حبث جديدی نيست کدامهيچ وجه آخر آنجز  قتيحق درولی وجه اشاره شده است 
و کسانی   گفتندیمسخن  نداعی علی الداعی بود که مشهور بر اساس آوجه وجه ديگری که ما به عنوان وجه دوم ذکر کردمي مهان 

ما هم گفتيم الکالم الکالم. مشهور وجه دوم را که تصحيح اخذ اجرت  کردندیمجا تکرار اينن مبنا را قبول داشتند مهان مبنا را که آ
اين  اين وجه نيز ترديد کردمي.در  ميکنیمبا تفصيلی که بعداً اشاره  مااند. است پذيرفتهو طوليت دواعی  الداعی علی الداعیاز باب 

 اند.هگفت هماين جا  ،مهان است که حبث کردمي ،ستين یديجدرم که فکر کنم باشد وجه اوجه دوم که در کالم ايشان وجه چه

  ةوجوه اخذ اجرت در عبادات نيابي
 وجه سوم

ارجاع  به مهان وجه سابق و ميکنیماين هم چون وجه جديدی نيست اشاره  ،ميکنیموجه ديگری که به عنوان وجه سوم عرض 
به  امر امر به وفا دارمي و .و آن وجهی است که مرحوم سيد يزدی در حبث کلی و مبنايی فرمودند که ما اينجا دو امر دارمي ميدهیم

 و بامهني مصحح عباديت است  ،کندیماوفوا بالعقود از باب اينکه قصد  دهدیمو عمل را اجنام  دري گیمکه اجرت آن .دارمي ةصال
از وجوهی است که در کل  و نيست هم جديداين وجه  شود.میعبادات درست  تيعبود ةاوفوا باالجار يا  اوفوا بالعقودقصد امر 
 .رفتنديپذیمنهم اين وجه را  هایليخ ،ميرفتيپذیمنبا نکاتی که در جای خودش گفته شد ما اين را ات گفته شد و واجباجرت بر 

 در کتاب مواهباخذ اجرت  گانهششمروری بر وجوه 
اينجا مهان را دوباره  و ای که ذکر شده است يا اين وجوه مهان وجوهی است که قبًال در کلی گفتيمگانهبنابراين از وجوه شش 

چيز جديدی نيست مهان چيزهايی که آجنا   هانيا .کندو مثل اينکه قصد امر وفا به عقد  الداعی علی داعیمثل مهني  ،تکرار کردند
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است. باقی وجوه هم عمدتًا تقريرهايی از مهان نيابت است   گونهاين . دو سه تا از وجوهتکرار شده استگفته شده است اينجا هم 
مهه تقريرهايی از  دکننیموجه پنجم يا ششم که از امام نقل  طورمهنيو  کالم ايشانسوم در  و دوم  ،وجه اول .که مرحوم شيخ فرمودند

 انگشت بگذارمي، روی اصل وجوبو اگر خبواهيم تقريرهای خمتلف را کنار بگذارمي است که توضيح دادمي. جمموعاً  مهان نکته وجه اولی
بود. وجه دوم الداعی علی الداعی  ةنيابت بود و تفکيک نيابت از صال همهان وجه اول ک خاصه اينجا است. اشیکي .سه نکته است

و صل است و اينکه قصد تقرب به امر اوفوا  باالجارهتعدد امر  ،وجه سوم .کردمي  ترديد نرا مشهور قبول دارند و ما در آ آن است که
  .که اين را هم ما اشکال کردمي  کندیماين را عبادت  ،بالعقود

يی که هامهان ،کنيم تا اينجا سه حرف است که دو تای آن چيز جديدی نيست الکالم الکالموجوه را مجع   بنابراين اگر خبواهيم
تنها وجه ويژه اينجا مهان وجه اول که . مهان است هایبررسو نقض و ابراء و  هاجواب ،قبًال حبث کردمي اينجا هم گفته شده است

قبول  را آنايتًا و  با سه چهار تقريری که دارد و ما تقرير جامعش را عرض کردمي و حمل حبث و بررسی قرار دادمي باشدمی نيابت بود
 . نکردمي

 هارموجه چ
خبواهيم نظر فقهی بدهيم  القاعدهعلی اگروجه چهارم اين است که نبود. است يعنی اين وجه قبًال  ديجدرم به شکلی اوجه چه

اخذ  طبق قواعد و چيزی اجنام دهد اما ميت مناز زنيابتًا ا تواندیمکسی   .درست نيست ةبايد بگوييم اخذ اجرت بر واجبات نيابي
اينجا هم  .بودختصيصی که در جاهی ديگر هم ادعا شده  هيشبشومي می منتهی ما اينجا قائل به يک ختصيص ،اجرت جايز نيست

اما دليل خاص گفته  گرفتمزد  و پول  شودیمن در عبادت ولو شکل نيابی . قاعده اين است کهممکن است ما قائل به ختصيص شومي
علی اساس التخصيص و الدليل  ةفی الواجبات النيابي ةجواز اخذ االجر وجه است يعنی  نيتر راحتاين  .بگرييد ديتوانیماست 

  .شودیم وجه چهارم ناي .و للعمومات ةاخلاص و خالفاً للقاعد
کسی پول بگريد و عقد اجاره   ةدليل خاص چيست؟ چه دليل خاصی داريد که جايز است در عبادات نيابي شودیمفوری گفته 

اقامه دليل خاص تا  رباشيد تا قائل به ختصيص بشويد د به حنو اجاره يا جعاله و امثال ذلک. دليل خاص بايد داشته چهمنعقد کند 
 درعلماست  مههدر باب حج ما به طور خاص دليل دارمي و لذا اين مورد وفاق  بتواند خمصص بشود بايد ما اين بيان را توجه کنيم.

دارد که دادن پول و گرفنت پول مانعی  ةکنيد در حج نيابي هت اگر به رواياتش در وسائل مراجعآمده اس ةحج جايی که حج نيابي کتاب
حضرت امساعيل   .) حج نيابی برای فرزندشان امساعيل گرفتندع(حضرت امام صادق  .ندارد. يکی از مصاديق آ سريه خود امام است
بعضی  حضرت امساعيل از کسانی است که (و خود حضرت ايشان را دفن کردند  تکه از دنيا رفتند و داستان آن در تاريخ آمده اس

. برای حضرت )يعنی کسانی در مورد ايشان توقف کردند و به مست امام بعدی نرفتندند شد ايشان دچار احنراف شيعيان در مورد
 گرفتندیم ةنيابي حجت که وقتی حضرت منت روايت آن هم جالب اس ،گرفتند  ةيابين حج )السالمعليه(امساعيل حضرت امام صادق 

 هم طشر در آن خبش آن طور برو چند تا  ،برو طوراينن جوری اجنام بده در اين خبش ، مثًال طواف را آهم شرط کردند را جزئيات آن
مشکلی هم ندارد ممکن است کسی شخصی را اجري کند برای اينکه مناز خبوان با  .اضافه کردند ةيابيندر ضمن عقد اجاره بر اين حج 

دادند و به او مبلغی دادند و پول دادند و گفتند در قبال اين  رقراامام هم در آجنا شروطی را برای آن نائب  .اذان و اقامه با سوره کذا
قدر متيقن و مورد وفاق مهه فقها اين است که در باب  .ياتی دارديکی اين روايت است و غري از اين هم روا .پول حج را اجنام بده
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بی نپذيرد حج را يعنی اگر کسی قاعده کلی را در صحت اجاره در اعمال عبادی و از مجله اعمال نيا ،ج بايد قائل به ختصيص شوميح
  .کند  حتماً بايد استثناء

استيجار  ،ةحج نيابيعالوه بر  زامرو  .برای اينکه اختصاص به حج ندارد شودیمنمتام  حبث مطلب اما با اين است اين در باب حج
 هانيا .هستند ممحض در آمده است. کسانی هستند برای مهني شغلخيلی رايج است و در زمان ما در حد يک  ةبر صوم و صال

و صوم  ةغري حج مثل صال و دردر حج دليل خاص دارمي  مييگو یم کنيم.خصوصيت می الغای جوابش اين است که به تنقيح مناط
 نيست. ةبني احلج و صوم و الصال یفرقشود در عبادت استيجار اجنام شود و می ميکنیمخصوصيت  الغای

اين نشان  .به خاطر آن عبادات نيابيه را به خاطر پول اجنام داد شودمیکه   استدر کار  ایو نکته که يک ِسر معلوم است
دليل خاص است. منتهی وجه چهارم که به ختصيص عمومات عدم  که چهارماين وجه  .اجري شد شودیمکه عمل عبادی را   دهدیم

خمصص دليل لفظی  ،بلکه در حج کندیمن اقامهخمصص لفظی در مهه عبادات  ليدل گذاردیمعبادات انگشت  بر اجرتجواز اخذ 
 .کندیمنمهان خصوصيت اينجا هم است و فرق  ديگو یمخصوصيت  الغای ،باقی عبادات درو  است

 اشکال به وجه چهارم
کنار گذاشت را   معتربآن ادله  شودیمندر حج ادله معترب وارد شده است و  که دهدمورد مناقشه قرار  است کسیاين وجه را ممکن 

حج که خيلی هم مورد ابتال  ريغاما در  استيجار دارمي، نيا برو لذا در حج هم نيابت درست است و هم استيجار چون دليل خاص 
قرار دهد و ادعا کند شايد در حج خصوصيتی بوده است   مناقشهمورد  راخصوصيت  الغایکسی   استممکن  ،است مثل مناز و روزه

احتمال جدی عقاليی هم را اثبات کنيم.  ةبا صوم و صالکافی است و اصًال الزم نيست متايز حج   »شايد«مهني  انددادهکه اجازه 
گفت اين است که حج عملی است که اگر    شودیماز مجله احتماالتی که  .خصوصيت از اعتبار کافی است الغایبدهيم برای سقوط 

 ،آن که تربعیِ   ةکسی خبواهد تربعی اجنام دهد به سادگی ميسر نيست برای اينکه کلی خرج دارد و هزينه دارد به خالف صوم و صال
در  را دارد که فرقن . حج با باقی اين عبادات اياين چيزی است که در بعضی کلمات آمده است .س و مشکل نيستخيلی حسا
است و لذا هزينه بر بودن حج و اشتمال آن بر مشقات زياد موجب  طورمهنيهم نياز به زمحات زيادی دارد و خود عمل  مقدماتش

 مزد گرفت. شودیمن هانيااما در غري  مزد بگرييد، ديتوانیمشده است شارع بگويد اينجا 
بني قائل به اين وجه از باب تنقيح مناط از حج به  ديکنیماين اشکالی است که به اين تنقيح مناط وارد شده است. مالحظه 

و حمکم  اطمينانابلقاين استظهار چندان  ،خصوصيت کرد الغای توانمنیشايد فرق باشد و  ديگو یمساير عبادات و بني کسی که 
حج و غري ، شودیماگر عباديت با اجرت درست  ،باالخره اين عباديت اينجا هستبگويد ممکن است کسی در مقابل  زيرا ،نيست

و سختی  یدشوار  آندارد و مشقت در روزه هم هست. روزه عبادتی است که در  يیهامشقتروزه هم  امشا حج ر  .کندیمنحج فرق 
ممکن است کسی  ،ديکنیمو با حج مقايسه  بينيدمیرا يک مناز  ،ببينيد نبايد تکی هانيامثل مناز و  درو  داردصعوبتی وجود  و

و هم  کندیممزامحت با زندگی عادی پيدا  بنابراين هم ،بگذارد کنار  را اشیزندگ تواندیمن ،تربع کنديک سال مناز کسی را  خبواهد
  .مشقت هم هست

در حج دليل دارمي و در غري حج  ديگو یم چهارم. مستدل در دليل اذا جاء االحتمال بطل االستدالل .است احتمالفقط  هانيا
ولی در نقطه  فروبريزدمهني احتمال ممکن است موجب فرق باشد و استدالل  ديگو یم. مستشکل شوددرست می خصوصيت الغایبا 
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 چه فرقی بني حج و غري حجسی نائب شود و پول بگريد. که کمقابل هم ممکن است کسی بگويد در عباديت هم راهی هست  
 رد.خصوصيت پيدا ک الغایخيلی اطمينان به بايد  هرحالبه. هانياا هم هست و امثال آجنمشقت  ،کندیم

اگر ترديد باقی مباند کار در اين  ماند.می یباقخصوصيت هست ولی مقداری ترديد  الغاینوعی اطمينان به  ميکردیمما فکر  
 و داردمانع  آن ريغمانعی ندارد اما در  ةاستيجار بر حج نيابي ،يعنی در حج .ميبشو فقط بايد قائل به تفصيل  و شودیممشکل  وجه

رت است که در  نديگو یمو  کنندیماين خالف مشهور است و در بني معاصرين و متأخرين فقط صاحب مواهب است که احتياط 
اگر  خوامنیم پدر و مادر مشا یبرا یمناز من برای رضای خدا يک سال  ديگو یم شخصی .اين موارد اجرت و اجاره و عقد نباشد

 و عقد و توافق عقدی باشد که نبايد  رسدیمخصوصيت را نپذيرد به اينجا  الغایاگر کسی . شودمیکمک   ،رفتگ از او وقت زيادی
 مانعی ندارد.  حجدر در حج است و  فقطاين 

وجه سوم قصد امر به وفا  .وجه دوم داعی علی الداعی بود .وجه اول بود ةتفکيک نيابت از صال .تا اينجا عمدتًا چهار وجه بود
مبنا هرچه در  ،وجه اول و چهارم خاص حبث ما بود اما وجوهی مبنايی بود . اوالً هم ختصيص بود چهارم هوجبه عقد و اجاره و 

تا نظام عقد و اجاره که بر واجبات  شودخصوصيت آن اطمينان پيدا  الغایبايد به که   ديآیمبه نظر  . ثانياً اينجا جاری بود ميگفتیم
 ای خالی از اشکال نيست.در غري حج به شکل معامله وگرنهدرست شود  است جيراعبادی 

 اجرت بر عبادات تفصيل در مسئله
ره نکرده بود و تفصيل کسی اشا  که  مقوله اجرت بر واجبات تفصيلی قائل بودمي که در اصلِ قبل يادآوری کنم   یهاحبثای از نکته

گفتيم   .لی عرض کردميباره نيات طولی و غايات طو در  یقيدق ليحتلاگر يادتان باشد ما با  .ديآیمآن تفصيل اينجا هم جديدی بود. 
ما داعی علی الداعی را  لذا وولی باز عبادت مقبول نيست  ولو داعی علی الداعی هم است باشداگر غايت اصلی و مبنا اخذ پول 

اگر قصد اهلی  ،در اين شکل قبول نداشتيم اما در شکل معکوس آن داعی علی الداعی را قبول داشتيم و آن اين بود که داعی پايه
در اخذ اجرت اگر کسی به درجات و مقاماتی رسيده  ميگفتیممانع از عباديت نيست و  ،های وسط زجنريهباشد آن وقت انگيزه

قصد  ،قصد خدايی استهم کند معامالتش برسد که معامله هم می به درجاتی یکس استنادر است ولی ممکن  ، هرچنداست
 . ستيناين مانع از عبادت  .دهدیمکه اجنام   يیهاانيز خدايی حاکم بر مهه زندگی اوست حتی بر معامالت و سود و 

غايت پايه و  آن ميگفتنظام سلسله طولی غايات بود و می مهان اساس بر .ی بود که عرض کردمي و کسی نگفته بوداين تفصيل
ای که پول گرفنت و دادن هم برای خداست و اگر خداست به گونه دهدیم شکل تايغاديگر  هري زجنبه که اساسی و غايت الغايات  

اهلی باشد آن وقت اخذ اجرت در وسط اين  ،غايات جنبانسلسلهاگر  ،سبب شده است که بيايد مناز خبواند هم دادنپول گرفنت و 
اشکالی هم ندارد (خدايی بودن خربی نيست  ،باشد که در کار یمعمول متعارف حالتخمل به عباديت عبادت نيست اما اگر  هري زجن
 نيتأم منافع خودش است ولی نيتأمو آدم به دنبال  )ندگی عادی مشکل نداردز  در باشد و اال داشته نيت اهلیبايد  آدم عبادتدر 

  .بر خالف مشهور گفتيم اين درست نيست ،شده است تا مناز خبواند ولو در مناز قصد امر هم دارد جنبانسلسلهمادی 
و زندگی   دري گیميعنی کل اين پولی که  ،شودیمدر اينجا هم جاری  بودقسم جايز آن يک قسم نادر  و که سابق گفتيم  تفصيلی

. قرارگرفته است مضر به عباديت نباشد که در سلسله اين  اجرتکه قصد اخذ   شودیمموجب  به نيت قربی و اهلی است و کندیمکه 
به جا نيست که در استيجار بر عبادات بی اطياحت اين لذا ؛در غري حج احتياطی هست و در حج حتمًا درست است اين مطلب

 خالی از احتياط نيست. و ای برخورد نشودشکلی معامله
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 شواهد احتياط در اخذ اجرت بر عبادات
در خصوص صوم و  تقويت کنيم بايد بگوييم در زمان ائمه جواز اخذ اجرت اگر خبواهيم کمی احتياط را در جانب مقابل ادله

ج مطرح بوده است و گفته شده هم ح ،هم مطرح بوده است اصل نيابت کهدرحالی ،هيچ خط و ربطی وجود ندارد استيجاری ةصال
نگوييد مناز و روزه نيابتش هم مطرح نبوده است بلکه نيابتش مطرح  .گرفت ولی مناز و روزه مطرح نبوده است  شودیماجرت است 
بايد مناز  تربزرگپسر مثل جايی که  درست هم هست و وظيفه او هم ادا شده است ديواناگر به جای ديگری مناز خب ديگو یم ،است
وجود  کنند و جواب دهد  یسؤالهيچ خربی از اينکه  ،مطرح بوده است هانيابا اين که ولی  در تربعيات اين مورد ريغو در  خبواند
  ندارد.
خيلی نظام استيجاری و مثل آن مقبول نيست البته اين  در غري حج، که دارد نيانيست ولی اشعار به  قاطعی خيلی دليل هم نيا

شود که تفاوت در ذهن انسان یمست و خيلی وجه قوی نيست ولی موجب يک وجه است چون اين هم قابل جواب ا هم در حد
شده است در حج گفته  ،خري .شودیمدر غري حج هم مطرح  شودیم مطرح کهنتواند بگويد در حج   راحت برجسته شود يعنی انسان

بگويد هيچ اثری از آن نيست برای  یکس استممکن  ،اين يک اشعار است .ولی در غري حج هيچ اثری از آن در روايات نيست
  .معلوم بوده استجوازش  کهخيلی بعيد است   .اينکه معلوم بوده است جايز است

 و دليل است ولی بی اشعار نيست و ظاهرًا نام ونشانی از آن نيست ميگو یمن هرحالبهباشد  طورنياکه   ديآیمبيشرت به ذهن 
و رايج و  سيصد سال اخري است ،دويست مربوط به مسئلهشود و بيشرت اين  معاملهظاهرًا درست نبوده است که روی اين مسائل 

 یليخ سابقمربوط به اعصار متأخره است و در اين مطلب  .استيجاری شود است، نيابت که درستمتداول شده است که عالوه بر 
باقی وجوه هم که  .خصوصيت برای ما واضح نشد الغایرواج نداشته است بنابراين در غري حج علی تردد عبور کردمي و خيلی اين 

الت قربی و مهه ح اشیزندگکه اگر کسی   هستالبته تفصيل ما اينجا هم  .خالی از اشکال نبود نجايا دروجوه مبنايی کلی است 
ترددی که باقی ماند متام عمل نيست و مشکلی ندارد. تنبيه سوم با  تيعبودبه معنای عام دارد ممکن است بگوييم که خمل به  یعباد
 شد.

 )السالمعليهنني (مجايگاه و مقام امرياملؤ 
از مهني نکته در حبث اخري عرض  . عرض کنيم که چهارشنبه هم هستبا توجه به اين اای ر ارد حبث بعدی نشومي و دو سه مجلهو 

پر فراز و نشيب و  العادهفوقزندگی حضرت يک زندگی  منتقل شومي. )عليهاهللصلواتحضرت علی ( نياملوحدیمول تيشخصکردمي به 
 السالمعليهمني ائمه طاهرين ب شودیمای از روايات استفاده آنچه از پاره بر بنا .پر درس و اهلام است و پر اليه العادهفوقپر مشقت و 

  .دشو یمنور واحد بودند اما يک تفاضلی هم استفاده  کلهمرغم اينکه  علی

 دو اصل مهم در مبانی فقهی شيعه
 کههای فقه ماست  از پايه و اين ميدانیمرا يک شخصيت  هاآننور واحد بودند و مهه  کلهم السالمعليهمائمه طاهرين اينکه  اول

 و احکام ،دويست و پنجاه سال از پيغمرب اکرم کأنه يک شخص است که در طول اين زمان زندگی کرده است و در حوزه اخالق
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در حکم مقايسه کلمات و سريه  هانياهای و سريه هانياو مقايسه کلمات  هانياو معامله ما با کلمات  سخن گفته است اعتقادات
يک بار خاص را   ،گفته است  رايک بار آن عام  ،يعنی يک شخص دويست و پنجاه سال عمر کرده است ،يک شخص واحد است

اين يک مطلب که روشن است زيرا اگر ما اين مفروض  .مفروضات اجتهاد ماست زمطلب ا اين .گفته است و چيزهايی از اين قبيل
مطلق را آن فرموده است و مقيد را کس ديگر  اندفرمودهرا آن امام  را نگريمي آن وقت تعدد ائمه که عام را اين امام فرمودند و خاص
الواحده هستند  ةبه منزل هانياکه در اجتهاد رفع اشکال به اين است   .فرموده است ممکن است در اشخاص ديگر اشکال اجياد کند

ن يک اصل است که جزء مبانی اجتهاد نور واحد هستند و اي کلهم هانيايی ما آمده است روايات و منابع روا رق آنی که دطب
که يک نفر   استکه يک عمر طوالنی دارد و لذا کالم ائمه مثل اين الشخص الواحد  ةنور واحد و مجيعهم مبنزل کلهم .ماست

 .را فرموده است اين يک اصل است که جزء مبانی اجتهاد ماست هانيا
اين يک تعميم ديگر است زيرا مهه  .با قرآن به منزله نور واحد هستند هانيادر اصول اجتهاد ما اين است که مهه  مهماصل  نيدوم

مرب يک اصل است و نور واحد از زمان پيغ کلهمفلذا   رسدیمو به وحی  رسدیمبه پيامرب  هاآنمهه  مباشريا غري  مباشر هانياعلوم 
کالم مهه   ثانياً  کالم واحد است و  هانياکالم   . اوالً کالم استبا قرآن هم از يک منشأ است و باز گويا يک   هانياهای اينکه مهه گفته

 . استاست و مفروضات اجتهاد ما  اجتهاد هایپايه ازکالم خدا و کالم حضرت حق است اين دو اصل   هانيا

 )السالمعليهمتفاضل در بني ائمه طاهرين (
معنايش اين است   .هست يا نيست هاآنآيا تفضل هم بني  دننور واحد هست کلهماينکه   رغمبهسؤالی وجود دارد که ائمه طاهرين 

قرار   ثتشکيکی وجود دارد و بر ديگری تفاضل و برجستگی دارند يا خري؟ کمابيش اين سؤال حمل حب مراتبشانکه آيا بني ائمه در 
ظاهر  .يک تفاضلی وجود دارد ،هستند نور واحد کلهم هانيااينکه  رغمبهاحتمال تفاوت است يعنی  ،اظهر امجاالً  .گرفته است

  .وجود دارد هانيابني  يیهاتفاوتيک  هروايات اين است ک
ممکن است بگوييم مثًال در  .که آيا تفاضل مطلقی هست يا نيست  شودیمرا جواب دادمي سؤال دوم مطرح  سؤالبعد از اينکه اين 

مزايای تکوينی يا غري تکوينی که مستحضر هستيد شايد برای  چه ،مزايايی ذکر شده است )السالمعليه( دالشهدايسمورد حضرت 
 .نيست آجنابعضی ائمه يک مزايايی باشد که 

داشته  يیهایبرتر تفاضل مطلقی هست که بني ائمه کسی يا کسانی باشند که در جمموع برتری يا  آياسؤال ديگر اين است که 
اگر اين باشد  .در اينجا هم بعضی معتقدند که يک چنني چيزی هست .است که مطرح است یديگر  یکالماين هم سؤالی   .باشند

تفاوت مزايا در  هستند ولی واحدنور  کلهم نکهيا رغمواب مثبتی بدهيم يعنی بگوييم علیبعيد نيست که ما در هر دو سؤال ج
بعضی امتياز مطلقی دارند اين هم  اين پاسخ سؤال اول و در پاسخ سؤال دوم از اين جلوتر بياييم و بگوييم که .شخصيت ائمه هست

 .داده شود گونهاينجوابی  کيبعيد نيست که 
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 )السالمعليهمتفضيل امرياملؤمنني نسبت به ساير ائمه (
) کسی است که تفضل مطلق را السالمعليه( نياملؤمنري امجواب مثبت بدهيم آن وقت شخصيت  سؤال دواگر به مطالب اين  
اين يک مطلب که در امرياملؤمنني  .البته نسبت به امام عصر هم هست ولی ايشان يک نوع برجستگی در بني ائمه دارد .دارد

  .نسبت به ساير ائمه شود نياملؤمنري امکالمی و اعتقادی قائل به تفاضل مطلقی نسبت به   حلاظکسی از ) السالمعليه(

 )السالمعليهمعلت تفاوت عملکردهای ائمه (
يسريی هم  یهاتفاضليک  حالدرعنيرا ما گفتيم  نور واحد کلهمديگر اينکه اگر  ای بود عرض کردم يک نکتهدو سه نکتهاين 

اين است که تفاوت  شودیمسؤال ديگری که در سريه ائمه مطرح  ،قائل شدمي و تفاضل مطلق هم در يک کسی قائل شدمي
دارد و  تریقو ی صبغه فرهنگی ماما ،کندیمعمل  و امامی طور ديگر کندیمم عملکردهای ائمه ناشی از چيست؟ اينکه امامی قيا

ه چاز  مينيبیم )نيعامجم عليهاهللصلوات(دارد اين تفاوتی که ما در مواضع ائمه هدی  تریقو امامی صبغه جهاد عملياتی برخوردی 
 ؟ شودیمناشی 

يک عامل  .ن جا دو سه عامل منشأ تفاوت است، آسياسی اجتماعی دارند هایچهرهفقها يا  ،علماء در تفاوت مواضعی که مثالً 
اينکه خيلی دوم  ،که شرايط اجتماعی حاج شيخ عبدالکرمي با امام مثًال متفاوت بود  شودیممهان شرايط اجتماعی است که موجب 

در هر  ،به روحيات اشخاص هرحالبه گرددیمبر  هاتفاوتسوم اينکه گاهی اوقات  .گرددیمبر  به آراء متفاوت هاتفاوت هاوقت
به اين حد نيست که  تفاضل السالمعليهمدر مورد ائمه  .اين سه عامل است ،گذاردیمحال روحيات اشخاص در عملکردهايشان اثر 

که تفاوت در   شودیممنحصر در عامل اول  اشمههائمه  یهانقشتفاوت  خري، .متفاوت باشد یهاتيشخصبگوييم مواضع به خاطر 
 يیآراتفاوت  .يعنی آن تفاضل در حدی نيست که اين را اجياد کند .دو و سه ديگر اينجا ظاهرًا نقشی ندارد عامل اماشرايط است 

و اقتضاء ازمنه و امکنه و  هاتيموقعهم وجود ندارد و لذا اين تفاوت مواضع در طول دويست و پنجاه سال به تفاوت شرايط و 
 گردد. بر منیو به آن دو عامل  گرددیمبر  لاوضاع و احوا
که مواضع سياسی و اجتماعی را   ستين یحددر  هم اين چيزهاست و آن ودر حد مراتب عرفانی و قرب الی اهلل ائمه تفاضل 

ولو قائل  .دهدیماجنام  رااشد عني آن کار ب) السالمعليه(در عصر امام حسني  )السالمعليه(حتت تأثري قرار دهد و لذا اگر امام صادق 
 .کندمنیعمل آن ها هيچ فرقی  مقامات باشيم دربه تفاضل يسري 

  )السالمعليهمظلوميت امرياملؤمنني (
است و  خبشاهلام العادهفوقعظيمی است که در مهه حاالت  العادهفوقچهره تابناک  نياملؤمنري امعرض آخر ما اين است که 

که گفتيم بايد در حتليل سريه   را هانياهر کدام از  واين مطلب را عرض کنيم که ( .نصر خارجی نيستع نآبه  اشمهه هاآدممظلوميت 
است  وابستهبه دو عنصر  هاآنمظلوميت  .کتک خورده است که چقدر مثالً   ستين نيافقط به  هاآدممظلوميت  ).ائمه حبث شود

يک عنصرش هم اين است که ببينيم اين آدم در  .شودیمکه چه مقدار بر خالف حق دارد به او زجر داده   است يکی عنصر مادی
که به اين گرددیمبر  مظلوميتخبشی از  .رودیم ن وقت مظلوميت باالتره مقام و مرتبه آدم باالتر باشد آهرچ .چه جايگاهی قرار دارد
 .شودیم مساوی با ميزان مظلوميت شودیماضافه وزن آن زجری که به او وارد لذا وزن آن شخص به  ؛او چه وزن بااليی دارد
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ميزان آن ظلمی است   یيک .به خاطر دو چيز است ماندیمباقی  ابدالدهرمظلوميتش  )السالمعليه( امام حسني مييگو یمما  اينکه
نسبت به  .شودیمنو اال مهان را به يک آدم عادی اجنام دهند چيزی  ست،يکی هم به خاطر عظمت شخصيت او  ،که وارد شد

 نيتر یعال ،مهيشه هم ايشان مظلوم بود ،متوجه شددر طول عمرش ظلمی که به ايشان  ،اشمرتبهبا آن مقام و  )السالمعليهاملؤمنني (امري 
 نياملؤمنري امعظمت و به  نشستمیم يیتنهادر  بودم گاهی طورايناز کودکی  کنمیمرا دقت  امري احوال خودممن  .هاستتيمظلوم

 عليه و آله و سلم) اهللصلیبعد از پيغمرب اکرم ( و بالفاصله شدیمتر آور گريه از وقايع عاشورا  برامي گاهی  کردمیم فکر )السالمعليه(
   بفرستيم.صلوات بر روح آن حضرت . آن شرايط را پيش آوردن اين سختی و دشواری بيشرتی دارد

 


