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پیشگفتار
بسم اهلل الرَّمحن الرَّحیم
طپاصوطتایغ تًها اس ِآو خداويد ،آو پزوردگار رهايیاو اطتٕ
و طالم و ؿلىات تام و تمام خداويد بز هضمد و آل هضمد آو بزگشیدگاو پاک و
هاهز و هِـىم بادٕ
پًذ طال پیغ ٔطال  ٓ۲۱۰۲هًاًزهای در خـىؽ پایاویافتى طفارت و يیابت خاؽ
اس هزف اهام ههدی در غیبت کبزی ،هیاو هى و یکی اس ههماياو تاالر گفتوگىی
ايـار اهام ههدی در ایًتزيت ؿىرت پذیزفت .دلیل هزس ایى هًاًزه ،تىلیَ هِزوف
به ܅تىلیَ طمزی܄ اطت که بزای پایاویافتى طفارت و يیابت اس هزف اهام ههدی تا
سهاو ًهىر همدص ،به ایى تىلیَ اطتدالل هیػىد .هتى ایى تىلیَ به لزار سیز اطت:
ػیخ ؿدوق :ابىهضمد صظى بى اصمد هکتب به ها گفت :܅در طالیکه ػیخ ُلی بى
هضمد طمزی ٔلدص الله روصهٓ وفات یافتت ،در هدیًت الظتالم بتىدم و چًتد روس پتیغ اس
وفات وی به يشدع رفتن .او تىلیِی به ػزس سیز بزای هزدم خىايد که هى اس آو يظتههای
بزداػتن" :بظن الله الزصمى الزصین .ای ُلی بى هضمتد طتمزی ،خداويتد ،بزادرايتت را در
هـیبت تى ارز ٌُین ُوتا فزهایتد .تتى در فاؿتلۀ ػتغ روس ،اس ديیتا ختىاهی رفتت܆ پتض
کارهای خىد را طزوطاهاو بده و به هیچکض وؿیت يکى که پض اس تتى رايؼتیًت باػتد܆
سیزا غیبت دوم والَ ػده اطت و ًهىری يهىاهد بىد هگز پتض اس انو خداويتد ُشورتل و
ایى اراسه پض اس هدتی هىاليی خىاهد بىد که دلها طهت و سهیى اس طتن آکًتده ػتىد .و
اس ػیِیاو هى کظايی خىاهًد آهد که ادُای هؼاهده هیکًًد .آگاه باػیدٕ کظی که لبل
اس خزود طفیايی و ؿیضۀ آطمايی ادُای هؼاهده کًتد ،دروّگتىی افتتزاسيًتده اطتت وال
صىل وال لىة إال بالله الِلي الٌِتین ". ...راوی گىیتد :اس ایتى تىلیتَ يظتهه بزداػتتین و اس
صلىر وی خارد ػدین .در روس ػؼن به صلىرع رفتین درصالیکه او در صال اصتلار بىد.
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اس او پزطیده ػد :وؿی و رايؼیى تى پض اس تى چه کظی اطت؟ گفت :܅صك تِالی را اهزی
اطت که به پایاو هیرطايد.܄ و او که خدا اس او راكی باػد درگذػت و ایى آختزیى کالهتی
ۻ
بىد که اس او ػًیدم.܄
باورىد ايتؼار کتابها و تضمیمات هتِددی که به ػزسصال ایى تىلیَ و ایًکه تا چه
ايداسه به پایاویافتى طفارت داللت دارد پزداختهايد ،اها بًده اسدطترفتى هزگىيه تالع
ُلمی هِتبزی را در ایى سهیًه هایۀ خظزاو دیدم܆ بهخـىؽ اگز دربزداريدۀ هولب
ردیدی بىده و به روع هتفاوتی به ایى هىكىٍ پزداخته باػد܆ هماوهىر که در ایى هًاًزه
تهزچًد کىتاه و ههتـزت چًیى دیدم.
اها اس خىايًدۀ گزاهی ايتٌار دارم که هىكِی به دور اس تِـب ،بیهزفايه و هبتًی بز
دلیل و صزت داػته باػد .چهبظا در ایى هًاًزه يکتهای بیابد که پیغتز در کتابهای
دیگزی که به ایى هىكىٍ پزداختهايد ،يدیده باػد و چهبظا ویژگی اؿلی هىرىد در ایى
پزوایی ُلمی در يفی هز چیشی باػد که دلیل ؿزیضی بزایغ الاهه يؼده
چًد ؿفضه ،بی ِ
اطت ،صتی اگز اس هىارد هِزوف و هؼهىر بىده باػدٕ به لىل هِزوف ܅چه بظیار هىارد
هؼهىری که اؿل و اطاطی يداريد܄.
اهت آسادايدیغ ،پزداختى
به اُتماد بًده اس رمله ههنتزیى ارشای لىامدهًده و طاسيدۀ ِ
به يمد ردی والَگزایايه در وطیَتزیى هضدودۀ همکى در سهیًههای گىياگىو اطت܆
بهخـىؽ در ُزؿۀ اُتمادات ،فمه و تاریخ .در هیزاث اطالهی هن طهًاو پىچ و
بیاطاص ورىد دارد و هن طهًاو هتیى و پزهًِا و اُتماد به ایى هیزاث ،بدوو
غزبالگزی و پاکطاسی ،اهت را تدايظته یا يادايظتهت به هىلِیتهای هالکتبار وارد
خىاهد کزد.
ایى هًاًزه ،دربزداريدۀ چهار پاطخ اؿلی اطت .اطن هظتِار هزف همابل در تاالر
گفتوگى در ایى هًاًزه ܅هتِلن ُلی طبیل الًزاة܄ ٔدايؼزىیی بز راه يزاتٓ و اطن
ۻ .کمالالدیى و تمامالًِمه ،ؽ ܀ۻۿ.
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هظتِار بًده در تاالر ܅ُلی الـزام المظتمین܄ ُٔلی ؿزام هظتمین اطتٓ بىده اطت.
هزکض هایل اطت اس همۀ رشئیات ایى هًاًزه اهالٍ صاؿل کًد ،هیتىايد به تاالر
گفتوگىی ايـار اهام ههدی به آدرص سیز هزارِه کًد:
ۼ۾܃ۿۻ=http://vb.almahdyoon.org/showthread.php?t
بهُالوه بهرهت صفي اهايتداری ُلمی ،در پاطخهای ارائهػده در ایى هًاًزه دخل
اهالیی واكش و دیگز يکات اس ایى دطت را يیش به صال
و تـزفی يکزدم و صتی اػتباهات
ِ
خىد رها و به يىػتى کلمۀ ܅کذا܄ ٔایىچًیىٓ در همابل آو بظًده کزدم ،تا هؼهؾ باػد
که اػتباه اس هزف يىیظًدۀ ایى ُبارت بىده اطت.
و طپاص و طتایغ اس ِآو خداويدی اطت که اول اطت و آخز.
ػیخ ياًن ُمیلی
يزف اػزف
ۻ
۲۷ػىال۲۲/۷/۲۱۰۷ ،۰۳۴۸

ۻ .ۻهزداد܀܃۽ۻٔ .هتزرنٓ

پاسخ اول
܅دايؼزىیی بز راه يزات܄:
طالم ُلیکن و رصم الله و بزکاته
اس بزادراو ُلى در تاالر خىاهؼمًدم اس بیى خىد یکی اس اُلا را بزای ػزکت در
گفتوگىی فکزی دربارۀ ادلۀ دُىت اصمدالضظى به بًده هِزفی کًًد...
سیزا بدوو هؼهؾکزدو ػهؾ هباصخهکًًده تًها در هدار بظتهای گزفتار خىاهین
ػد و گفتوگىها پزاکًده و اس هظیز ؿضیش خىد خارد خىاهد گزدید...
و چًايچه دیگز بزادراو هن در صیى بضج ،يٌزی داػته باػًد ،آو را در بضج هظتمل
دیگزی گىػشد کًًد و بًده در خـىؽ آيچه هوزس خىاهًد کزد به بضج و بزرطی خىاهن
پزداخت...
هًتٌز هىافمت ػما هظتن...
܅دايؼزىیی بز راه يزات܄:
طالم ُلیکن و رصم الله و بزکاته...
بزادر هًاًزهکًًده هظتن و يیش تىكیضغ در خـىؽ آيچه اس
همچًاو هًتٌز پاطخ ِ
دیزوس هًتؼز کزدم܆ هايًد تىكیش و پاطهی که بز پزطغ وی در خـىؽ هىكىٍ ههدییى
داده ػد.
اها هىكىُی که تماكا دارم در ابتدا هىرد بضج و بزرطی لزار گیزد ،هظئلۀ طفارت و
پایاویافتى آو در سهاو غیبت کبزاطت܆ سیزا چًايچه بز پایاویافتى و بظتهػدو باب طفارت
در سهاو غیبت کبزی دلیل الاهه ػىد ،دیگز به هىاليیکزدو کالم با بضج و بزرطی بالی
دالیل يیاسهًد يهىاهین بىد.
آيچه بًده اس هزیك ادبیات ػما دايظتن ایى يکته بىد که ػما داللت تىلیَ طمزی
بز پایاویافتى طفارت را يمیپذیزید و به ایى يکته اػکال هیگیزید که ایى تىلیَ ،هزطل و
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اس رمله اخبار آصاد اطت که تًها هفید ًى اطت و يمیتىاو ُمیده را بزاطاص آو اطتىار
يمىد تدرطت همايًد يٌز ُلمای هدرطۀ اؿىلت و بهایىتزتیب اؿىلیىو با اطتدالل به ایى
تىلیَ با لىاُد و بًیايی که خىد پایهریشی کزدهايد ههالفت ورسیدهايد.
بًده يمیداين ػما اس کزا چًیى هولبی آوردهاید که ُلمای هدرطۀ اؿىل پیىطته و
همىاره بًای خىد را بز ِرد روایت هزطل و كِیف یا خبز واصد گذاػتهايد ...درصالیکه
لزائى تمىیتکًًدۀ
طهًاو آوها تـزیش دارد بز ایًکه روایت كِیف یا هزطل هًگاهیکه با ِ
ؿدور آو اس هِـىم همزاه ػىد ،هیتىايد به آو ُمل ػىد و صتی اس روایتی که اس يٌز
طًد ؿضیش اطت اها با لزیًهای همزاه يباػد که بز ؿضت ؿدورع داللت داػته باػد یا
ُلمای ػیِه به هلمىو آو تىره و اهتماهی يداػتهايد ،لىیتز خىاهد بىد.
درخـىؽ ایى تىلیَ ػزیف ،لزائى بظیاری ورىد دارد که ؿادرػدو آو را اس
تزیى ایى دالیل ،ػهزت روایی ایى روایت اطت و ایًکه
هِـىم تأیید هیکًد که اس ههن ِ
يظلايدريظل تىطن ُلما يمل ػده و آوها بز ؿضیشبىدو ایى خبز ،تىافك داػتهايد.
سهايی ؿدور ایى تىلیَ اطت .تؼکالت
بهُالوه اس رملۀ ایى لزائى ،بزرطی ػزاین
ِ
ردید
هزدهی در آو بزهه اس سهاو 
چؼنايتٌار ؿدور تىلیِی اس ياصیۀ هِـىم بىديد که يایب ِ
بِد اس طمزیٔخدا اس او راكی باػدٓ را هؼهؾ کًد ،بًابزایى ایى تىلیَ ؿادر ػد تا دوراو
طفارت خاؽ ،خاتمه یابد و دوراو ردیدی بزای غیبت اهامٔ راين به فدایغٓ آغاس
ػىد.
اها درخـىؽ اػکال دوم که ُبارت اطت اس واكشيبىدو لفي يفی هؼاهدهای که در
تىلیَ ػزیف آهده :܅و اس ػیِیاو هى کظايی خىاهًد آهد که ادُای هؼاهده هیکًًد.
آگاه باػیدٕ کظیکه لبل اس خزود طفیايی و ؿیضۀ آطمايی ادُای هؼاهده کًد
دروّگىی افتزاسيًده اطت.܄ در خـىؽ يفیکزدو طفارت ،ایى گفتهُ ،بارتی اطت کلی و
هتؼابه که در فهن آو بظیاری يٌزات و گفتهها آهده ،و ایًکه هًِای آو را تًها بز یک
وره تو يه بز وره دیگزیت صمل کًین اس هـادیك کىتهفکزی اطت.
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ها هیگىیین:
فهمیدو کلماتی که در یک روایت آهده به طبک و طیاق واردػدو ایى کلمات و يیش
ػزاین سهايیای که ایى هتى در آو ؿادر ػده بظتگی دارد ،و بدیهی اطت آيچه بشرگاو
يداػتى هؼاهدۀ اهام در
هىكىٍ اهکاوداػتى یا
ػیِه در آو دوره ايتٌارع را هیکؼیديد
ِ
ِ
سهاو غیبت کبزی يبىده اطت܆ بلکه هىكىٍ هىرد ايتٌار ،اصتمال ورىد طفیز یا
فزطتادهای بىده اطت که بههىر هظتمین با اهام در ارتبام باػد܆ یًِی هؼاهدهای هخل
هؼاهدۀ طمزی و طفیزايی که پیغ اس او بىديد ،يه بههىرکلی هز يىٍ هؼاهدهای.
ُلمای راطتیى ػیِه در دورههای ههتلف ،بز پایاویافتى طفارت پض اس درگذػت
طمزی اتفاقيٌز داػتهايد تا آيزا که ػیخ يِمايی تبا تىره به بزداػتی که اس ایى
تىلیَ ػزیف داػتهايدت گفته اطت که هزکض پض اس طمزی هدُی ایى اهز و رایگاه ػىد
دروّگىی گمزاه فاطد اطت .اس رمله لزائى و ػىاهدی که پایاویافتى دوراو طفارت را
هیرطايد ایى بزداػت بشرگاو در دورايی يشدیک به سهاو ؿدور ایى هتى بىده اطت.
بهُالوه هظئلۀ پایاویافتى طفارت پض اس طمزی تًها هظتًد بًا بز گفتۀ اهام
به تکذیب ادُاکًًدۀ هؼاهده هضدود يمیػىد ،بلکه همچًیى در ایى طهى اهام
آهده اطت :܅و به هیچکض وؿیت يکى که پض اس وفات تى رايؼیًت باػد܆ سیزا غیبت
کاهل والَ ػده اطت.܄
پض اهام هیاو غیبت کاهل و پایاویافتى طفارت ،ارتبام ایزاد فزهىده اطت܆ به
گىيهای که غیبت کاهل ،غیبتی اطت تمام و کاهل که در آو طفیز آػکاری بیى هزدم
ورىد يهىاهد داػت.
در خـىؽ يکاتی که هوزس کزدم هًتٌز پاطخ ػما هظتن.
والظالم ُلیکن و رصم الله و بزکاته.
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܅هدیز تاالر܄ ٔاختیاره هىٓ:
بهخىاطت خدای پزوردگار رهايیاو ،گفتوگى فمن بیى ػما و بزادر ايـاری ܅ُلی
ؿزام هظتمین اطت܄ خىاهد بىد و هیچیک اس افزاد صاكز در تاالر تچه اس ايـار و چه
دیگزاوت در ایى بضج وارد يهىاهًد ػد و كمى ُزف پىسع لبلی اس همه ،هزکض
دخالتی کًد پیاهغ صذف خىاهد ػد.
بهُالوه السم يیظت پاطخها فىری باػد ،بلکه هیتىايد با تأخیز همزاه باػد ،بهػزهی
که ایى تأخیز ياهتِارف يباػد.
و طپاصوطتایغ ،تًها اس ِآو خداويد یکتاطت.
܅ُلی ؿزام هظتمین اطت܄:
بظن الله الزصمى الزصین
طپاصوطتایغ تًها اس ِآو خداويد ،پزوردگار رهايیاو اطت و درود و طالم بز خىرػید
ورىد ،آو بزگشیدۀ طتىده و بز هاه درخؼاو ،وسیز و دطت راطت او ،و بز طتارۀ درخؼاو
آطماو و سهیى ،فاهمه و بز طتارههای يىرايی اس يظل او تا روس لیاهت ،اهاهاو و
ههدییى.
طالم بز همۀ ػما ...و خىػاهد هیگىیین به بزادر ههماو ܅دايؼزىیی در راه يزات܄ و
اس خدا هیخىاهین تا هًگاهیکه وی خىاهاو صك به وطیلۀ صك باػد ها را در خدهت به او
تىفیك ُوا فزهاید.
اها بِد...
بزادر هًاًزهکًًده
هىكىٍ و يٌزات گفتهػده را خىايدم و بزاین هؼهؾ ػد که ایى ِ
هایل اطت بضج و گفتوگى را با هىكىٍ پایاویافتى طفارت اس طىی اهام ههدی در
دوراو غیبت کبزی تا سهاو لیام همدص و هبارک صلزت ،آغاس کًد.
بزادر
و بزای ایًکه ایى گفتوگى ،هزتب و به دور اس هوالب اكافه باػد اس ایى ِ
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گفتوگىکًًده خىاهغ دارم تا دلیل خىد را بز پایاویافتى طفارت همزاه با اطتدالل
تهزچًد بههىر ههتـزت بیاو کًد تا گفتوگىیی ردی را آغاس کًین.
اس خداويد ،دراهاوهايدو اس گًاه و یاریػدو را خىاطتارین.

پاسخ دوم
܅دايؼزىیی بز راه راطت܄:
طالم ُلیکن و رصم الله و بزکاته
خداويد ،بزادر ُشیش ܅ُلی  ؿزام هظتمین اطت܄ را سيده بدارد و اس خداويد
طبضاووهتِال خىاطتارین که ایى گفتوگى را يتیزهبهغ فزهاید و پیزوی اس صك را
راهًمای ها در ایى گفتوگى لزار دهد. ...
اگز بزادر بشرگىار اس آخزیى پیام بًده درخـىؽ ایى هىكىٍ اهالٍ صاؿل هیفزهىد،
اس ایى هزیك اس دلیل بًده بز پایاویافتى طفارت در دوراو غیبت کبزی آگاهی هییافت.
خالؿۀ دلیل بًده ،تکیه بز تىلیَ طمزی ٔخدایغ بیاهزسدٓ و اس هزیك دو ُبارت
هىرىد در ایى هتى ػزیف بىده اطت.
اول :ایى طهى اهام که فزهىده اطت :܅و اس ػیِیاو هى کظايی خىاهًد آهد که
ادُای هؼاهده هیکًًد .آگاه باػیدٕ کظیکه لبل اس خزود طفیايی و ؿیضۀ آطمايی
ادُای هؼاهده کًد دروّگىی افتزاسيًده اطت.܄
پض بهدرطتی که اهز اس ياصیۀ ایؼاو در تکذیب هدُ ِی هؼاهده وارد ػده اطت.
ػما خىاهی گفت ُبارت ܅هؼاهده܄ لفٌی اطت کلی که هِايی هتِددی هیتىايد
داػته باػد و صمل آو ،تًها بز یک هًِا اس ایى هِايی ،يىُی کىتهفکزی اطت.
و بًده به ػما خىاهن گفت:
آيچه هًِا و هفهىم ؿضیش را اس هیاو هِايی اصتمالی هؼهؾ هیکًد ،لزائى و ػىاهد
واردػده در طبک و طیاق خىاهد بىد܆ ایى لزائى ُبارت اطت اس لفي واردػده در ایى هتى
و ػزاین سهايی ؿادرػدو هتى هديٌز.
روػى اطت که ایى تىلیَ ،در روسهای پایايی ُمز طمزی ؿادر ػده اطت܆
بههىریکه يگاهها هتىره هؼهؾػدو کظی بىد که پض اس وی ُهدهدار اهز طفارت
هدُی هؼاهدۀ اهام در دوراو
لائن ٔراين به فدایغٓ باػد و ایى تىلیَ ػزیف ،تکذیب
ِ
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غیبت ،پیغ اس ؿیضه و طفیايی را آورد.
بًابزایى ،هبك ػزاین سهاو ؿدور ایى تىلیَ ،هًٌىر اس هؼاهده در ایًزا هؼاهدۀ
همزاه با ادُای طفارت اطت .پض ایى روایت بههىر کلی ܅هؼاهده܄ را يفی يمیکًد ،بلکه
بههىر خاؽ هؼاهدۀ همزاه با ادُای طفارت اس هزف اهام ههدی را يفی هیکًد.
بهُالوه ِؿزف ادُای هؼاهده بدوو ادُای هز اهز دیگزی خوزی يهىاهد داػت܆
بلکه خوز در ادُای اتـال و ارتبام با اهام ههدی و گزفتى اخبار و دطتىرات بدوو واطوه
اس ایؼاو و ادُای طفارت و واطوهبىدو بیى ایؼاو و هؤهًاو در سهاو غیبت خىاهد بىد.
پض تأکید اهام بز خوز هدُیاو هؼاهدۀ اهام و بزصذرداػتى هزدم اس آوها و اهز
به تکذیبؼاو ،با هؼاهدۀ همزاه با ادُای طفارت همهىايی دارد ،يه بههىرکلی با هز يىٍ
هؼاهدهای.
دوم :ایى فزهىدۀ اهام :܅و به هیچکض وؿیت يکى که پض اس وفات تى رايؼیًت
باػد܆ سیزا غیبت کاهل والَ ػده اطت.܄
آيزا که اهام غیبت کاهل و پایاویافتى طفارت را در کًار یکدیگز لزار داده اطت...
غیبت کاهل ،غیبتی اطت که هیچکض در آو ،در همام طفزای چهارگايه ٔرصمت خداويد
بز آوهآ لزار يهىاهد گزفت.
و طپاص و طتایغ اس ِآو خداويدی اطت که اول اطت و آخز.
܅ُلی ؿزام هظتمین اطت܄:
طالم ُلیکن و رصم الله و بزکاته
خداويد ،بزادر ܅دايؼزىیی بز راه يزات܄ را سيده بدارد.
پاطخ در چًد هضىر:
حمىر اول:

طًد ایى تىلیَ ،به دلیل ورىد ܅صظى بى اصمد هکتب܄ در طلظله راویايغ كِیف
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اطت܆ سیزا يه يام و يه ػزسصال وی در کتابهای ررالی پیؼیى يیاهده اطت .همچًیى
گفته هیػىد ایى روایت ،هزطل اطت.
در ایًزا ػما در همام يفی اهزی هتِلك به اهاهت هظتید ،یًِی اهزی اس اؿىل دیى.
واصد ؿضیشالظًد تبهتًهاییت رش ًى و
اهزی که ُلن و یمیى در آو هالک اطت و خبز ِ
گماو يمیرطايد܆ صال اگز كِیفالظًد باػد ،وكِیت به چهؿىرت خىاهد بىد؟ٕ
حمىر دوم:

اها ایى گفتار اهام :܅و اس ػیِیاو هى کظايی خىاهًد آهد که ادُای هؼاهده
هیکًًد .آگاه باػیدٕ کظیکه لبل اس خزود طفیايی و ؿیضۀ آطمايی ادُای هؼاهده کًد
دروّگىی افتزاسيًده اطت.܄
هیزسای يىری ورىه ههتلفی بزای هًِای لفي ܅هؼاهده܄ بیاو داػته اطت:
ؿىرت اول:
يٌز ُالهه هزلظی اطت که هیگىید :܅ػاید ایى ُبارت بز کظی صمل ػىد که
هدُی هؼاهدۀ همزاه با يیابت و رطايدو اخبار اس هزف اهام به ػیِیاو تهخل طفیزاو
چهارگايهت باػد. ...܄
ؿىرت دوم:
يفی هؼاهده ههتؾ ابتدای غیبت کبزی یا در ػزاین تزص اهام ههدی اس تِمیب
دطتزطی طتمکاراو بىده اطت܆ اها پض اس گذر سهاو و يااهیدػدو دػمًاو اس وی،
و
ِ
هؼاهدهای که خوزی همزاه يداػته باػد ،اهکاوپذیز خىاهد بىد.
ؿىرت طىم:
هًگام هؼاهده
هًٌىر اس هؼاهدۀ يفیػده ،ایى بىده که اهام را هؼاهده کًد و
ِ
بدايد که ایؼاو صلزت صزت اطت.
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ؿىرت چهارم:
کلی هؼاهده ،اطتخًا ػده باػًد.
ایًکه خىاؽ اس يفی ِ
ؿىرت پًزن:
ایى هظئله که هکاو صلزت و الاهتگاهغ بز همه ههفی و اس آوها پىػیده باػد و
کظی به آو صلزت دطتزطی يداػته باػد و هیچکض صتی فزسيدع او را يؼًاطد،
هًافاتی يهىاهد داػت ،با دیدارها و هؼاهدۀ آو صلزت در اهاکى و رایگاههایی که بزخی
اس آوها را بیاو کزدین ،و ًاهزػدو آو صلزت بزای درهايدۀ پًاهرظته به
ایؼاو ،پًاهرظتهای که تماهی اطباب اس او بزیده ،و تماهی دربها غیز اس اهام بزایغ
بظته ػده باػد.
ایى پًذ ؿىرت بزای هًِای ܅هؼاهده܄ بىد که تبا دخل و تـزفت اس هیزسای يىری يمل
کزدم و بز آوها اكافه هیػىد:
ؿىرت ػؼن:
پىػیده يیظت که ًاهز ُبارت ܅هؼاهده܄ ،هؼاهدۀ بـزی را هیرطايد و تًها با دلیل
لوِی هیتىاو اس ایى هًِا ؿزفيٌز کزد و هًگام چؼنپىػی اس ایى هًِا يمیتىاو به
هًِای دیگزی هتمایل ػد هگز با دلیل لوِی ،وگزيه ایى ُبارت ،در هًِا ،هتؼابه بالی
خىاهد هايد .صال اگز هًِای آو با دلیل هضکن ػىد که هؼکلی يهىاهد بىد وگزيه ُلن آو
به اهلغ واگذار خىاهد ػد.
ایى درصالی اطت که بهکاربزدو لفي ܅هؼاهده܄ ،به هًِای ܅دیدو با چؼن܄ در گفتار
اهل بیت یا روایاتؼاو رایذ بىده اطت.
ؿىرت هفتن:
ایًکه ܅هؼاهده܄ به هًِای ًهىر باػد܆ یًِی کظیکه ادُا کًد اهام ههدی پیغ
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اس ؿیضه و طفیايی آػکارا بزای هزدم ًاهز ػده ،دروّگىی افتزاسيًده اطت.
ایى وره بظیار يشدیک اطت܆ بهخـىؽ ولتیکه هیبیًین در ایى طهى اهام،
ًهىر هؼزوم آهده اطت :܅پض ًهىری يهىاهد بىد ،هگز پض
يفی هؼاهده پض اس يفی
ِ
ِ
اس انو خداويد ُشورل و ایى اراسه پض اس هدتی هىاليی خىاهد بىد که دلها طهت و
سهیى اس طتن آکًده ػىد .و اس ػیِیاو هى کظايی خىاهًد آهد که ادُای
هؼاهده هیکًًد .آگاه باػیدٕ کظیکه لبل اس خزود طفیايی و ؿیضۀ آطمايی ادُای
هؼاهده کًد دروّگىی افتزاسيًده اطت.܄
پىػیده يیظت که طبک و طیاق ایى روایت يیش بظیار هىافك با ایى ؿىرت اطت و ایى
ؿىرتی اطت که با روایات هتىاتز هىرد تأکید لزار گزفته܆ روایاتی که تـزیش داريد ؿیضه و
طفیايی اس يؼايههای صتمی ًهىر و لیام اهام ههدی هظتًد.
بًابزایى يفی هؼاهده ،هًؼِبػده یا در يتیزۀ ایى طهى خىاهد بىد :܅پض ًهىری
يهىاهد بىد.܄
بًابزایىُ ،بارت ܅هؼاهده܄ هتؼابه اطت و اگز بهىاهین آو را بههًِای خاؿی صمل
ًهىر ُلًی پیغ اس ؿیضه و طفیايی خىاهد بىد.
کًین ،اولىیت با پذیزفتى آو به هًِای
ِ
و بهایىتزتیب ایى دلیل بزادر ܅دايؼزىیی بز راه يزات܄ اس يٌز طًد و داللت ،طظت و
كِیف خىاهد بىد و صتی ًى و گماو هن بهديبال يهىاهد داػت ،چه بزطد به ُلن.
حمىر سىم:

اها در خـىؽ ایى يٌز ػما که هؼهؾکزدو هًِای طفارت بزای لفي ܅هؼاهده܄
با تکیه بز لزائًی اطت که در طبک و طیاق ایى تىلیَ آهده܆
هؼهؾ ػد که طبک و طیاق ایى تىلیَ ،بز ایى يکته داللت دارد که ܅هؼاهده܄
بههًِای ًهىر ُلًی پیغ اس ؿیضه و طفیايی اطت ،يه به هًِای طفارت.
اها ایى طهى ػما که يگاه هزدهاو هتىره هؼهؾػدو ػهـی بىد که پض اس طفیز
چهارمُ ،هدهدار اهز طفارت هیػد و ایى تىلیَ ؿادر ػد تا هؼاهدۀ پیغ اس ؿیضه و
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ّ
طفیايی یًِی طفارت را يفی کًد܆ [ایى طهى ػما] بهوكىس طهت و تکلفآور اطت܆ سیزا
اهام پایاویافتى طفارت بالفاؿله پض اس طفیز چهارم را با طهى خىد روػى فزهىده اطت:
܅پض کارهای خىد را طزوطاهاو بده و به هیچکض وؿیت يکى که پض اس وفات تى
رايؼیًت باػد܆ سیزا غیبت دوم والَ ػده اطت.܄ و ایى پاطهی کافی و وافی بزای
آ گاهػدو هزدم اس طفیز پًزن پض اس ُلی بى هضمد طمزی اطت.
اها ایى طهى ػما که ِؿزف هؼاهده خوزی يدارد܆
بزدو يام اهام ههدی به تًهایی ،بظیار کمتز اس
خوز ِ
در پاطخ به ػما هیگىینِ :
خوز ادُای ِؿزف هؼاهده اطت܆ با ایى ورىد روایاتی را هیبیًین که اس ایى کار هًَ
هیکًًد و کظی که يام اهام ههدی را ببزد لًِت هیکًًد.
ایى طهى ػما :پض تأکید اهام بز خوز هدُیاو هؼاهدۀ اهام و بزصذرداػتى
هزدم اس آوها و اهز به تکذیبؼاو ،با هؼاهدۀ همزاه با ادُای طفارت همهىايی دارد ،يه
بههىرکلی با هز يىٍ هؼاهدهای܆
در پاطخ به ػما هیگىین :و ایى طهى با هؼداردادو اس خوز ههدویت و ًهىر پیغ
اس ؿیضه و طفیايی يیش طاسگار اطت.
حمىر چهارم:

ایى طهى ػما:
܅دوم ،ایى فزهىدۀ اهام :܅و به هیچکض وؿیت يکى که پض اس وفات تى
رايؼیًت باػد܆ سیزا غیبت کاهل والَ ػده اطت.܄
آيزا که اهام غیبت کاهل و پایاویافتى طفارت را در کًار یکدیگز لزار داده اطت...
غیبت کاهل ،غیبتی اطت که هیچکض در آو ،در همام طفزای چهارگايه ٔرصمت خداويد
بز آوهآ لزار يهىاهد گزفت.܄
چًیى پاطخ داده هیػىد:
ۻ .هیچ نکزی اس طفارت دیده يمیػىد ،هگز ایًکه ػما بگىیید اهام طفارت را با غیبت
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کاهل در کًار هن لزار داده اطت.
 .۲در هتى ایى روایت ܅غیبت دوم والَ ػده اطت܄ آهده اطت ،يه ُبارت ܅غیبت
کاهل܄ .آری ،اػارهای به ُبارت ܅کاهل܄ در پاورلی در یک اس يظههها آهده اطت و
بهایىتزتیب صدالل اگز ُبارت ܅غیبت دوم܄ را تزریش يدهین ،اطتدالل ػما هبهن خىاهد
بىد.
پض اطتدالل به ܅غیبت کاهل والَ ػده اطت܄ يیش طظت و كِیف اطت و به آو
تىره يمیػىد.
يتیزه :بز بزادر ܅دايؼزىیی بز راه يزات܄ السم اطت بز هدُای خىد هبًی بز
پایاویافتى طفارت تا ًهىر طفیايی و ؿیضه ،دلیل هضکمی هن اس يٌز طًد و هن اس يٌز
داللت بیاورد.
و طپاص و طتایغ تًها اس ِآو خداويد ،آو پزوردگار رهايیاو اطت܆ و طالم و ؿلىات
خداويد بز هضمد و آل پاک و هاهزع بادٕ

پاسخ سىم
܅دايؼزىیی بز راه يزات܄:
بزادر ܅ُلی ؿزام هظتمین اطت܄،
طالم ُلیکن و رصم الله و بزکاته
 .۰ایًکه ایى روایت اس يٌز طًد كِیف اطت یا هزطل یا خبزی اطت واصد ،بزای
ردکزديغ کافی يهىاهد بىد܆ سیزا هزمىُهای اس لزائى ،هیتىايد ایى روایت را همزاهی
کزده باػد که آو را به دررۀ ؿضیشبىدو و یمیى به ؿادرػديغ اس هزف هِـىم
بزطايد.
تىلیَ طمزی همزاه لزائى بظیاری اطت که ؿادرػديغ اس هزف صزت خدا بز
خلك را تأیید هیکًد܆ اس رمله ػهزهبىدو چًیى تىلیِی اس يٌز روایی و يملػدو آو تىطن
بظیاری اس ُلمای ػیِه و هالصٌات ػزاین سهايی دوراو طفیز چهارم ٔخدا رصمتغ کًدٓ.
و ها هیچ طًد روایی دیگزی تغیز اس ایى روایت ػزیفت هبًی بز پایاویافتى دوراو
طفارت هظتمین و ػزوٍ دوراو ردیدی بزای غیبت که طفیزی آػکار و هؼهؾ در آو
ورىد يدارد ،در اختیار يدارین.
یک اؿل ُمیدتی بز خبز واصد یا هزطل بًا يمیػىد܆ بلکه تفاؿیل و رشئیات دیگزی
که به آو ُمیده تِلك دارد با آو احبات هیػىد܆ بًابزایى ،اطتدالل بز ایى ُمیده با یک خبز
واصد یا هزطل که با لزائًی که ؿدور آو را اس هِـىم بزتزی هیبهؼد ،اػکالی
يهىاهد داػت.
چًايچه بهىاهین بز تفاؿیل و رشییات ُمیده تًها با روایاتی اطتدالل کًین که اس يٌز
ً
طًد ؿضیش باػًد ،لوِا صفزهها و خللهای بظیاری در اُتمادات ها يظبت به تىصید،
يبىت ،اهاهت و هِاد پدید خىاهد آهد.
 .۲در ابتدای هزس ایى هًاًزه گفتن که يٌزات ُلما در ُزؿۀ اُتمادات يمیتىايد
بدوو نکز دلیل یا تکیهگاهی که ؿاصبيٌز به آو تکیه کزده باػد پذیزفته ػىد܆ چزاکه
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يٌز هزکظی غیز اس هِـىم ،هیتىايد پذیزفته ػىد یا يؼىد.
بًابزایى ،يٌز هیزسای يىری یا دیگزاو بز ها صزت يیظت تا هًگاهیکه طًد و
دلیلغ بزای ها روػى ػىد.
آری ،ایى يٌز هضتزم اطت اها يمیتىاو آو را بهًُىاو فهمی ؿضیش بزای ایى روایت
ػزیف در يٌز گزفت.
 .۴آيچه طبب ػد هیزسای يىری چًیى ورىهی را بزای فهن ُبارت ܅هؼاهده܄
بیاو کًد ،ایى تـىر بىد که يفی صاؿلػده اس ایى ُبارت در تىلیَ ػزیف با ولایَ
يملػده اس ّ
تؼزف بزخی افزاد به دیدار اهام ٔراين به فدایغٓ در دوراو غیبت کبزی،
هًافات دارد܆ بًابزایى در ابتدا يٌز ُالهه هزلظی را يمل هیکًد که هؼاهده را در
ایًزا به هؼاهدۀ همزاه با ادُای يیابت تفظیز کزده اطت܆ و بههمیى رهت ػکلها و
ؿىرتهای دیگزی را يیش هوزس هیکًد܆ گىیی وی هیخىاهد چًیى بگىید که اگز در
ایًزا هًٌىر اس هؼاهدۀ يفیػده به هًِای ادُای يیابت پذیزفته يؼىد ،باس هن ایى ُبارت
با ولایَ يملػده اس کظايیکه به دیدار اهامّ 
هؼزف ػدهايد هًافاتی يهىاهد داػت.
 .۳ؿىرت دوهی که ُالهه يىری بیاو کزده بظیار دور اس نهى اطت و صتی با
ًاهز ایى هتى ههالفت دارد܆ سیزا اهام به تکذیب هدُی هؼاهده تا سهاو ًهىر طفیايی و
ؿیضه اهز فزهىده اطت܆ پض چگىيه هیگىید که ایى يفی تًها به ابتدای دوراو غیبت
کبزی اختـاؽ دارد.
 .۵وره طىهی که ُالهه يىری بیاو کزده يیش هظتلشم يفی ولىٍ طفارت اس طىی اهام
ههدی در دوراو غیبت کبزاطت܆ سیزا هدُی طفارت ،دیدار با اهام ههدی را ادُا
هیکًد ،با ُلن به ایًکه او صزت خدا بز خلك اطت ،و همچًیى يملکزدو آو بزای هزدم܆
یًِی او با ܅اهام صزت܄ هاللات ،و اخبار و اصکام را اس ایؼاو يمل هیکًد.
ً
آيچه والِا ُزیب و هایۀ ػگفتی اطت ایى اطت که ایى بشرگىاراو به طمت تأویل هتى
واكش هضکن در خـىؽ ܅يفی هؼاهده܄ رفتهايد ،آوهن بهرهت ؿضیشػمزدو ادُای
ِ
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کظايی که دیدار با اهام ههدی را در سهاو غیبت ادُا کزدهايد .آیا باسیکزدو با هتى
واردػده اس هِـىم به دلیل ؿضیشػمزدو ادُای فاليی و فاليی و ...تصتی اگز اس
ُلما يیش بىده باػًدت رایش اطت؟ بهخـىؽ که ایى افزاد کظايی هظتًد که خوا و طهى
دربارهػاو اصتمال هیرود و ایى ولایِی که اس دیدار با اهام ههدی در دوراو غیبت
يمل ػده ،خىد يیاسهًد تضمیمی ُمیك و لايَکًًده اطت .کظیکه دلیلی در اختیار يداػته
باػد هبًی بز ایًکه ُبارت ܅هؼاهده܄ در ایًزا به هًِای ادُای طفارت و يیابت اطت ،بز
او السم خىاهد بىد تا آو را بز هًِای ًاهزع صمل کًد܆ اها اگز در ایًزا ܅هؼاهده܄ به
܅يیابت܄ تفظیز ػىد ،کار بظیار آطاو خىاهد بىد܆ سیزا در ایىؿىرت ایى روایت ،بههىرکلی
در همام ܅هؼاهده܄ يهىاهد بىد ،بلکه بههىر خاؽ هؼاهدۀ همزاه با ادُای يیابت را
خىاهد رطايد.
 .۶بزادر ُشیشمٕ ػما فهمی ردید اس ایى روایت آوردی که در آو هؼاهده را به هًِای
ًهىر تفظیز کزدی و گفتی نکز طفیايی و ؿیضه ،لزیًهای اطت بزای ایى بزداػت܆ سیزا
ایى دو اس ُالهتهای ًهىر ػزیف هظتًد .پض هًِای روایت چًیى هیػىد که هزکض
تضمك ًهىر را پیغ اس ؿیضه و طفیايی هدُی ػىد دروّگىی افتزاسيًده اطت.
و پاطخ آو:
الف .اهام با ایى طهى خىد ܅و ًهىری يهىاهد بىد ،هگز پض اس انو خداويد
ُشورل܄ ًهىر را بههىر رداگايه در همیى روایت ػزیف بیاو فزهىده اطت که [به يىُی]
تزیى
به تفاوت ایى دو ُبارت ًٔهىر و هؼاهدهٓ اػاره دارد .اهام اس فـیش ِ
ُزبسباوها و اس دلیكتزیىها در بهکارگیزی الفاى اطتُ .بارت ܅هؼاهده܄ به هًِای
܅ًهىر܄ يمیآید ،هگز به ؿىرت هزاسی و هزاس يیش خىد اصتیاد به لزیًهای دارد و فمن
آهدو طفیايی و ؿیضه بزای اهکاوپذیزبىدو صمل لفي هؼاهده بز هًِای ًهىر ،کافی
يهىاهد بىدً .هىر ،يىُی هؼاهده اطت ،اها هؼاهدهای خاؽ و يه بههىرکلی هز يىٍ
هؼاهدهای.
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ب .هدُی ًهىر پیغ اس ؿیضه و طفیايی ،هدُی ههدویت خىاهد بىد ،يه هدُی
هؼاهدۀ اهام ههدی ٔراين به فدایغٓ܆ پض در ایًزا ؿضیش يهىاهد بىد که چًیى ادُایی
به هؼاهده تِبیز ػىد.
 .۷در خـىؽ ایى ُبارت هىال :܅و به هیچکض وؿیت يکى که پض اس وفات تى
رايؼیًت باػد܆ سیزا غیبت کاهل والَ ػده اطت܄ آػکارا در يفی طفارت در سهاو غیبت
کبزاطت.
بًده يمیفهمن چزا ػما در تفظیز غیبت واردػده در ایى روایت به ܅کاهل܄ ،خىد را به
سصمت هیايداسی و تزریش هیدهی ُبارت ܅دوم܄ بیاو ػده باػد܆ سیزا هى يگفتن يفی
بىدو غیبت܄ ياػی هیػىد و ایى تًها به دلیل ارتبام بیى ورىد غیبت
طفارت اس ܅کاهل ِ
کاهل یا غیبت دوم و يبىدو طفیزی ًاهز در ایى دوراو ،يتیزه هیػىد.
به هتى تىره داػته باع ܅و به هیچکض وؿیت يکى که پض اس وفات تى رايؼیًت
باػد.܄ و اگز ػهـی طؤال کًد بزای چه؟ پاطخ آو صلزت چًیى خىاهد بىد :܅سیزا
غیبت کاهل /غیبت دوم والَ ػده اطت.܄
پض ایى غیبت هايًد غیبت اول يبىده اطت که به وكىس در آو اهکاو ارتبام با
اهام اس هزیك طفیزاو ایؼاو ورىد داػته باػد و غیبت ردیدی ػزوٍ ػده که اس آو
در بظیاری اس روایات ػزیف به دوراو فتًه و آسهایغ و ابتال و اهتضاو و غزبالػدو یاد
ػده اطت܆ دورايی که فلیلت هؤهى در آو ،به دلیل ًاهزيبىدو صزت خدا یا کظیکه
بههىر هظتمین اس هزف او يیابت داػته باػد ،اس اؿضاب رطىل خدا يیش بیؼتز اطت.
و هایلن ػما بزادر ُشیشم را يـیضت کًن که خىدم و ػما ادب گفتوگى و هًاًزه را
بیاهىسین و اگز يٌز دیگزی را يمیپذیزین ،اطتدالل هزف همابل را به طظتبىدو تىؿیف
يکًین .ػما چیشی يیاوردی ،رش ورىه و اصتماالتی که اس دهها طال پیغ در کالم ُلما
بىده اطت .و بههمیىرهت بزداػتی غزیب و دور اس نهى را بیاو کزدی که هؼاهده را به
ًهىر تفظیز هیکًد.

انتشارات انصار امام مهدی19 ................................................................... 
و طپاص و طتایغ تًها اس ِآو خداويدی اطت که اول اطت و آخز܆ و درود و طالم
همیؼگی او بز بزتزیى خلمغ هضمد و آل هضمد.
܅ُلی ؿزام هظتمین اطت܄:
بظن الله الزصمى الزصین
طالم ُلیکن و رصم الله و بزکاته
واصد بدوو لزیًه ؿضبت کزدم و ایى هولب را در طهى خىدم به
 .۰بًده اس خبز ِ
ؿزاصت بیاو يمىدم و صاؿلػدو ُلن اس خبز همزاه با لزائى لوِی را يفی يکزدم .تىلیَ
هىرد اػاره ،خبزی اطت واصد ،با طًدی كِیف و بدوو لزیًه و بزخی يیش گفتهايد هزطل
اطت.
اها طهتی و دػىاری تالع ػما بزای درطتکزدو لزائى یا لزیًهای بزای ایى تىلیَ،
روػى اطت و البته هیچ پایه و اطاطی يیش يدارد.
يٌز ػما در خـىؽ ػهزت روایی بزای ایى تىلیَ ،رای ػگفتی دارد܆ سیزا ایى روایت
را فمن یک راوی هزهىلالضال اس طفیز چهارم روایت کزده و فمن ػیخ ؿدوق اطت که
ایى روایت را اس ایى راوی يمل کزده اطت ،و اگز هزطلبىدو ایى روایت را يیش در يٌز
بگیزین ،هشید بز ایى خىاهد ػد که فمن اس یک راوی هزهىلی روایت ػده که در هیچیک
اس هًابَ ررالی نکز يؼده اطت .بًده هیچیک اس هتمدهیى تبه رش ػیخ هىطی در کتاب
غیبتت را يیافتن که ایى روایت را اس ػیخ ؿدوق يمل کزده باػد .هتاخزیى يیش ایى روایت را
یا اس ػیخ ؿدوق يمل هیکًًد یا اس او به واطوۀ ػیخ هىطی.
صال اگز خبزی که یک راوی هزهىل روایت کزده و رش در یک یا دو هًبَ روایی يیاهده
ً
باػد ،هؼهىر به صظاب آورده ػىد ،پض لوفا ػما بًده را تدر تماهی هًابَ رواییت به
صدیخی غیز هؼهىر راهًمایی بفزهاییدٕ
و کًدو خاروخاػاک با دطت بزهًه آطاوتز اس ایى کار خىاهد بىد و تالع بیهىده به
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رایی يهىاهد رطید.
ورىد چًیى خبزی با چًیى اهمیت و با
بلکه وكِیت بههىر کاهل بزُکض اطت܆ سیزا ِ
چًیى هىكىُی که همۀ ػیِه اس آو اهالٍ داريد و به ایى خویزی تیًِی پایاویافتى
طفارتت چًیى تىلیِی را ػایظتۀ هًتؼز و پزاکًدهػدو و بظیارهؼهىرػدو هیکًد ،صتی
خىد ایى تىلیَ ،بهؿزاصت بیاو هیدارد که طفیز
اگز هتىاتز يباػد ...بهخـىؽ که ِ
چهارم ،آو را بزای هزدم اُالم کزده اطت و آياو يیش اس آو يظهه بزداػتهايد .آیا همۀ ایى
هزدم بهطزُت هزديد و رش فزدی هزهىلالضال ،ػهؾ دیگزی بالی يمايد تا [به ایى
تزتیب] ایى تىلیَ را تًها همیى یک يفز روایت کًد؟ٕ
ً
بًابزایى ،اگز ایى روایت هؼهىر و هِتبز هیبىد باید هخال يِمايی در کتاب غیبت خىد یا
ػیخ هفید در ارػاد یا دیگز هضدحاو اهل لن و بغداد آو را روایت هیکزديد.
ایى ايفزاد ،هؼهىريبىدو و رویگزدايدو ػیِه اس آو یا روایتيؼدو ایى تىلیَ تىطن
ػیِیاو ،كِفی بز كِفهای ایى روایت هیافشاید.
اس رمله يکاتی که کار را دػىارتز هیکًد ،ایى اطت که طفیز چهارم در هًگاهی که
وفاتغ فزاهیرطد و ػیِیاو به صلىرع هیرطًد و در بارۀ طفیز پض اس او اس وی
هیپزطًد ،تىلیِی به آوها ارائه يمیدهد و چیشی يمیگىید رش ایى رمله که به او اهز
يؼده تا به کظی وؿیت کًد:
غیبت هىطی ،ؽ ،۴۹۳صدیج :۴۶۴
هضمد بى هضمد بى يِماو و صظیى بى ُبیدالله اس اباُبدالله هضمد بى اصمد ؿفىايی
به ها خبز داد: :ػیخ ابىالماطنبه ُلی بى هضمد طمزی وؿیت کزد .پض
وی آيچه را که ابىالماطن ُهدهدار بىد بز ُهده گزفت .هًگاهی که وفات او فزارطید،
ػیِیاو يشد او صاكز ػديد و در بارۀ وکیل و رايؼیى پض اس او ،اس وی طؤال کزديد .او
چیشی در ایىخـىؽ اًهار يکزد و فمن ایى را گفت که به او اهز يؼده تا بزای ایى همام
به کظی پض اس خىد وؿیت کًد.܄
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هؼتاق دايظتى طزيىػتؼاو پض اس وفات طفیز چهارم و
چزا طمزی بزای ػیِیايی که
ِ
آ گاهی اس تکلیف ؿادرػده اس هزف اهام غایبؼاو بىديد ،ایى تىلیَ را ارائه يمیکًد؟ٕ
و اگز ایى تىلیَ ػغ روس پیغ اس وفات طمزی بزای ػیِیاو اُالم و در آو به
پایاویافتى طفارت تـزیش ػده بىد ،پض چزا آوها هًگام وفات طمزی در خـىؽ طفیز
تىلیَ ُلًی و آػکار ،وكِیت روػى يؼده
پض اس او طؤال هیپزطًد؟ٕ آیا با ورىد چًیى ِ
بىد؟ٕ
آیا طمزی ایى تىلیَ را تًها بزای ܅هکتب܄ هزهىلالضال ،آػکار و طپض آو را پًهاو
و اس ػیِیاو ههفی کزده بىد؟ٕ
و چزا وی گفته اطت :܅به او اهز يؼده تا بزای ایى همام به کظی پض اس خىد وؿیت
کًد.܄ و يمیگىید :܅به او اهز ػده تا به هیچکض دیگزی پض اس خىد وؿیت يکًد܄؟ٕ
ايتٌار هیرود بزادر ܅دايؼزىیی در راه يزات܄ به تماهی ایى پزطغها پاطخ گىید.
همچًیى روایت سیز يیش ،تمدین صلىر هیػىد:
غیبت ػیخ هىطی ،ؽ ۴۹۴و  ،۴۹۳صدیج :۴۶۲
܅ػیخ هىطی با طًد اس اباُبدالله هضمد بى خلیالو يمل هیکًد که پدرم به هى خبز
داد اس رده ُتاب تاس ولد ُتاب بى اطیدت که گفته اطت... :ولتی وفات طمزی فزارطید اس
او پزطیده ػد به چه کظی وؿیت هیکًد .وی در پاطخ گفت :خداويد اهزی دارد که به
ايزاهغ هیرطايد܄.
چزا طمزی ایى تىلیَ را در پاطخ به پزطغکًًدگاو ارائه يمیدهد؟ٕ ...یا ایًکه او
ػغ روس پیغ آو را آػکار کزده بىده و طپض ػیِیاو دچار فزاهىػی ػده و آو را اس یاد
بزده بىديد؟ٕ
و چزا طمزی تًها به ایى طهى که ܅خداويد اهزی دارد که به ايزاهغ هیرطايد.܄
بظًده هیکًد و به پزطغکًًدگاو يمیگىید دطتىر پایاویافتى طفارت ،ؿادر ػده اطت؟
آیا هزدم ههاهب ایى تىلیَ يبىدهايد و بز طمزی وارب يبىده اطت که پیام اهام را به آوها
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بزطايد؟ٕ
بهوالَ که وكِیت ُزیبی اطتٕ
واصد كِیفالظًدی اطت که يه تًها لزیًهای يدارد بلکه لزائى
پض ایى تىلیَ ،خبز ِ
ُلیه آو اطت و آو را تلِیف هیکًد .بًده اس هًاًزهکًًدهام تىلَ دارم لزیًهای صمیمی
بیاورد ،یا بپذیزد که ایى روایت ،بظیار كِیف اطت.
پاطخ به ایى گفتۀ ػما :܅و ها بزای پایاویافتى دوراو طفارت هظتمین و ػزوٍ
اها در ِ
دوراو ردیدی بزای غیبت تکه طفیزی آػکار و هؼهؾ در آو ورىد يداردت غیز اس ایى
روایت ػزیف ،طًد روایی دیگزی در اختیار يدارین܄.
هیگىین:
گًاه بًده چیظت ای هنؿضبت هى؟ٕ
بىدو روایتی كِیف در
آیا يبىد طًدی روایی بزای پایاویافتى طفارت ،ؿضیش ِ
پایاویافتى آو را السم هیگزدايد؟ٕ بًده درک يمیکًن ایًچًیى اطتداللی بز کدام پایه و
اطاص ُلمی بًا ػده اطتٕ و چزا ها هیخىاهین چیشی حابتيؼده را احبات کًین و ها چه
يیاسی به آو دارین܆ ایًکه طفارت تا هًگام ؿیضه و طفیايی لوَ هیػىد ،آیا تبه ًُىاو
هخالت ایى هظئله در سهزۀ هظائل ػهـی اطت؟ٕ
خىد
بهُالوه ،هىكىٍ بضج ،پایاویافتى همیؼگی طفارت اطت܆ پض چوىر ػما با ِ
ایى هولب بز هى اصتزاد هیکًی؟ آیا ایى هماو کالم يهظتیى يیظت؟ٕ و آیا ایى کار،
يىُی هـادره به هولىب واكش يیظت؟ٕ
 .۲اها ایى گفتۀ ػما :܅یک اؿل ُمیدتی بز خبز واصد یا هزطل بًا يمیػىد ،بلکه
تفاؿیل و رشئیات دیگزی که به آو ُمیده تِلك دارد با آو احبات هیػىد܆ بًابزایى،
اطتدالل بز ایى ُمیده با یک خبز واصد یا هزطل که با لزائًی که ؿدور آو را اس
هِـىم بزتزی هیبهؼد ،اػکالی يهىاهد داػت.
چًايچه بهىاهین بز تفاؿیل و رشئیات ُمیده تًها با روایاتی اطتدالل کًین که اس يٌز
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ً
طًد ؿضیش باػًد ،لوِا صفزهها و خللهای بظیاری در اُتمادات ها يظبت به تىصید،
يبىت ،اهاهت و هِاد پدید خىاهد آهد.܄
در پاطخ هیگىین:
در خـىؽ اهىر اُتمادی که ایماو به آوها وارب یا بهؼت و رهًن بز آوها هتزتب
اطت ،چارهای يیظت رش داػتى لوَ و یمیى .اکًىو هیخىاهن با ػما در همیى همدار
وارد بضج ػىم܆ با چؼنپىػی اس تمظینبًدی یا تفاؿیلی که خىد ػما بیاو کزدی.
هظئلۀ طفارت خاؽ ،اس اهىر اُتمادی اطت که به طزيىػت اخزوی هؤهى بظتگی
دارد که یا به بهؼت یا تپًاه بز خدات به رهًن هًزز هیػىد܆ سیزا طفیز ،لائنهمام صزت
هِـىم اطت و طزپیچی و يافزهايی اس او ،به هًِای يافزهايی اس هِـىم خىاهد بىد܆ چزا که
او اس هزف هِـىم طهى هیگىید.
اُتمادی ههمی ،تًها با یک خبز آصاد كِیفالظًد همکى
يفی ایًچًیى اهز
ِ
و احبات ِ
يیظت܆ همچًاوکه وكِیت دلیل ػما بز پایاویافتى طفارت ایًچًیى اطت܆ که بیايغ
تمدین ػد.
بهُالوه تای راو هىت بًده در ایًکه راه و روع طًدی ،بزای احبات همۀ اُتمادات
کافی يیظت ،هیچ گًاه و تمـیزی يدارمٕ
ولی به ػما اهمیًاو هیدهن که اُتمادات بز ؿضت طًدها هتىلف يیظتًد܆ چزا که
روایت همزاه با لزیًه ،و در
راه ُمایدُ ،لن لوِی اطت و ایى یا با تىاتز به دطت هیآید یا با ِ
هز دوی ایىها ؿضت طًد ػزم يیظت .هىكىٍ تمظینبًدیهای چهارگايۀ صدیج در
خـىؽ خبز آصاد بدوو لزیًه اطت܆ پض روایتی که هتىاتز یا همزاه با لزیًه باػد ،در ایى
تمظینبًدی داخل يمیػىد .اها در خـىؽ خبز واصد بدوو لزیًه با طًد ؿضیش ،در
رایشبىدو ُمل به آو در فمه ،اختالف ػدیدی ورىد دارد ،چه بزطد به ُمیده .بهایىتزتیب
اس خبز واصد بدوو لزیًۀ كِیفالظًد تهخل تىلیِی که تًها دلیل ػماطتت چیشی بزگزفته
يمیػىد.
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 .۴بًده يٌزات ُلما در هًِای ُبارت ܅هؼاهده܄ را به ایى دلیل بیاو يکزدم که ایى
يٌزات صزت هظتًد و همچًیى يه بهرهت ایًکه ؿىرتی اس آوها را بزگیزم یا اس آو دفاٍ
کًن܆ بلکه بزای بیاو ایى يکته بىد که ایى ُبارت در هًِا ،هتؼابه اطت و پىػیده يیظت
که ایى ،يکتهای حابتػده اطت و ایى طهى ػما که گفتید ایى ُبارت ،داللتی لوِی بز
طفارت دارد تبهوكىست طهًی اطت گشاف که هظتًد به هیچ دلیلی يیظت و ها هیتىايین با
دلیلی هضکنتز اس آو با ػما ههالفت کًین܆ همچًاوکه در تىكیش لبلی آهد.
ًًی
همام
ِ
ایى همام [که دربارهاع بضج هیکًین] ِ
داللت لوِی اطت܆ اها داللت ِ
همايًد آو یا لىیتز اس آوت در ایًزا رایگاهی يدارد܆ سیزا هىكىٍ ها اُتمادی
هِارف تبا
ِ
اطت و در ایى باره ،رش لوَ و یمیى روا يهىاهد بىد ،و ایى چیشی اطت که اطتدالل ػما
تای هًاًزهکًًدۀ گزاهیت اس فمدايغ ريذ هیبزد.
یادآور هیػىم که هزلظی يگفته ܅هؼاهده܄ به هًِای يیابت اطت ،بلکه گفته اطت:
܅ػاید ایى يفیکزدو بز کظی صمل ػىد که هدُی هؼاهده همزاه يیابت باػد...܄ و ایًکه
وی هیگىید ܅ػاید܄ یًِی او یمیى يدارد که هؼاهده ،هًِای يیابت را هیرطايد .اس ػما
ايتٌار دارم در طهى خىد دلیك باػی.
هًٌىر بًده ایى بىد که کلمۀ ܅هؼاهده܄ تفظیزهای هتِددی دارد و اگز داللتغ بز
طفارت ،لوِی هیبىد دیگز در هًِای آو اختالف به ورىد يمیآهد .پض ایى کلمه يه
تـزیضی بز طفارت دارد و يه در آو هىیداطت .ها بزای تفظیز ػما اصتزام لائلین ولی
التشاهی به آو يدارین و در بزابز ػما يیش طز تظلین فزود يمیآورین سیزا ػما هِـىم يیظتی܆
صتی تفظیز ػما به تزریشدادهػدو ٔهتمایلػدو به آوٓ يیش يمیرطد ،چه بزطد به ایًکه
بزتز باػد.
اگز هظئلۀ هتؼابه ،غیز اس چیشی اطت که در داللتغ اختالف باػد یا غیز اس چیشی
اطت که هِايی ههتلفی داػته باػد ،اهید اطت هزا به آو راهًمایی کًیدٕ
 .۳بزداػتی که بًده بزای هًِای ܅هؼاهده܄ هوزس کزدم تایًکه هؼاهده به هًِای
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بىدو ایى کلمه تأکید هیکًد و
ًهىر اطتت اس رمله بزداػتهایی اطت که بز هتؼابه ِ
بهایىتزتیب كِفی بز كِف اطتدالل ػما هیافشاید .اطتفاده اس الفاى گىياگىو در تىكیش
یک هًِا در سباو ُزبی ،ػایَ و اس فًىو بالغت و فـاصت اطت .کظیکه ادُا هیکًد
اهام ههدی پیغ اس ؿیضه و طفیايی ًهىر کزده ،در والَ ادُا کزده که اهام
پیغ اس ؿیضه و طفیايی ،آػکارا هؼاهده ػده اطت .ایى در ؿىرتی اطت که وی اس ًهىر
اهام ههدی خبز بدهد܆ اها اگز هدُی ههدویت باػد ،یًِی بگىید هى اهام ههدی
هظتن و پیغ اس ؿیضه و طفیايی ًاهز ػىد ،در ایىؿىرت او يیش با گفتار یا سباو صال
خىد ادُا هیکًد که اهام ههدی پیغ اس ؿیضه و طفیايی آػکارا هؼاهده ػده اطت܆ و
ایى هماو هظئلهای اطت که ایى تىلیَ آو را يفی هیکًد.
باب تِبیزکزدو چیشی
ػما هیتىايی بگىیی :تِبیزکزدو ًهىر با ُبارت ܅هؼاهده܄ اس ِ
به السهۀ آو چیش اطت که اس آو هًتذ هیػىد .܅هؼاهده܄ اس السهههای ܅ًهىر܄ ،و يتیزه
و حمزۀ ܅ًهىر܄ اطت܆ یًِی هزکض ًهىر داػته باػد لابلهؼاهده اطت.
يفی
دو يکته ،ایى بزداػت را تأیید هیکًد܆ همچًاوکه در تىكیش لبلی آهد :اول ایًکه ِ
يفی ܅ًهىر܄ ػده اطت܆ با ایى ُبارت اهام :܅پض ًهىری
܅هؼاهده܄ فزٍ یا يتیزۀ ِ
يیظت ...پض هزکض هدُی هؼاهده ػىد...܄ دوم ایًکه در روایات آل هضمدً هىر و
دیدو آو صلزت یا يیابت اس
لیام اهام ههدی با ؿیضه و طفیايی همزاه اطت ،يه ِ
ایؼاو.
اها ایى طهى ػما :܅و هزاس يیش خىد اصتیاد به لزیًهای دارد و فمن آهدو طفیايی و
ؿیضه ،بزای اهکاوپذیزبىدو صمل لفي هؼاهده بز هًِای ًهىر کافی يهىاهد بىد.
ًهىر ،يىُی هؼاهده اطت ،اها هؼاهدهای خاؽ ،يه بههىرکلی هز يىٍ هؼاهدهای܄.
اػکاالتی در آو ورىد دارد:
اول ،آيچه در بزابز ܅اهالق܄ لزار دارد ܅همیدبىدو܄ اطت ،يه ܅اختـاؽداػتى܄ .ایى
اس باب تـضیش طهى ػما.
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دوم ،اگز ػما هًکز اصتماالتی هظتی که بًده بزای ػما بیاو کزدم ،پض به کدام
دلیل ،܅هؼاهده܄ را همید کزدی و گفتی هًٌىر اس آو ،هؼاهدۀ همزاه يیابت اطت؟ٕ با
ورىد ایًکه ܅هؼاهده܄ در ایى تىلیَ بدوو چًیى لیدی آهده اطت܆ و روػى ػد که آيچه
ػما بز آو اؿزار داػتی ،اس تأویلی بیهیچ دلیل یا لزیًهای فزاتز يبىده اطت.
صمل ُبارت
بهُالوه بضج و گفتوگىی هى با ػما تًها درخـىؽ اهکاوداػتى ِ
܅هؼاهده܄ بز هًِای طفارت يیظت ،بلکه در خـىؽ داللت لوِی ܅هؼاهده܄ بز هًِای
طفارت بىده اطت܆ سیزا دلیلآوردو با چیشی ،فزٍ بز درطتی و داللت آو اطت.
بًابزایى ،به فزف که هى در پاطخ ػما گفتن چًیى چیشی همکى اطت܆ بِد چه؟ٕ
هضتمل دوهی هوزس ػىد و بههمیىتزتیب هًِای طىم ،چهارم ،پًزن
هیتىايد هًِای
ِ
و...܆ بًابزایى تًها ܅اهکاوپذیزبىدو܄ در ایًزا ارسػی يدارد و ها در گفتوگىی خىد به ديبال
چًیى چیشی يیظتین .اهیدوارم به خىبی هتىره باػید .خداويد ػما را هىفك بدارد.
گفته ػد که آهدو طفیايی ،ؿیضه و همچًیى طیاق ایى روایت ،تأییدکًًدۀ بزداػتی
یمیًی ایى بزداػت بزای
اطت که بًده بزای ػما هوزس کزدم܆ بًده هلشم به ِ
احبات لوِی و ِ
ػما يیظتن ،بلکه همیى که فهمی همبىل در بزابز بزداػت ػما هوزس کًن کفایت خىاهد
کزد܆ درصالیکه اس ػما خىاطته هیػىد که فهن و بزداػت خىد را به ؿىرت لوِی و
یمیًی به احبات بزطايی܆ پض دلت کى.
و در خـىؽ ایى طهى ػما :܅هدُی ًهىر پیغ اس ؿیضه و طفیايی ،هدُی
ههدویت خىاهد بىد ،يه هدُی هؼاهده܆ تِبیز ایى هولب به هؼاهده ،ؿضیش يیظت.܄
ایى اطتداللی اطت ُزیب که اس ػما ايتٌار يمیرود܆ سیزا هماوهىر که هزاس اطت
ايظايی اس هؼاهدۀ یک ػهؾ خبز دهد ،هیتىايد دربارۀ خىدع يیش خبز دهد که آػکارا
در هِزف دید همگاو لزار هیگیزد܆ بهخـىؽ اگز پیغ اس ایى خبزدادو ،ههفیػدو و
غیبتی داػته باػد و ایى ادُا یا با طهىگفتى ُلًی هیػىد یا با سباو صالی که باسگىکًًدۀ
ايظزام یا التشام به ایى گفتار باػد.
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ً .۵اهز ایى ُبارت :܅پض به هیچکض وؿیت يکى که پض اس وفات تى رايؼیًت
باػد.܄ در يهی طمزی اس وؿیت به کظی پض اس خىدع داللت دارد و تيه در هًِای دور و
يه در هًِای يشدیکت بز يفی طفارت به ؿىرت کلی داللتی يدارد .روی طهى و ایى يهی،
هتىره طفیز چهارم اطت و ایى به هًِای يفی ایى هظئله يیظت که اهام ههدی
ِ
بهىاهد طفیز ،يایب یا فزطتادهای در دورهای هًـىب فزهاید یا بفزطتد .يهایت چیشی که
اس ایى ُبارت دايظته هیػىد ،پایاویافتى طفارت بالفاؿله پض اس طمزی اطت تکه البته
در ایى خـىؽ هن ،اها و اگز ورىد داردت اها اطتدالل به ایى ُبارت بزای يفی طفارت در
دوراو غیبت کبزی ،بیغ اس صکنکزدو بز اطاص رأی و يٌز ػهـی يهىاهد بىد.
تماهی ِ
ُبارت ܅غیبت کاهل܄ یا ܅غیبت دوم܄ ،ػما يگزاو به طهتی
 .۶اها در خـىؽ
ِ
افتادو بًده يباع܆ سیزا ایى يکته بزای کظی که اس کتابهای صدیج تبهخـىؽ
کتابهای هزبىم به هىكىٍ اهام ههدیت آگاهی داػته باػد ،بهطادگی لابل
طهى بدوو دلیل و ايکار
تؼهیؾ اطت܆ اها آيچه در ُمل هزا خظته و درهايده هیکًد
ِ
واكضات اطت.
پض اگز ػما به لفي ܅کاهل܄ اطتدالل يمیکًی ،ایى يکته را در يٌز داػته باع تا
بزای خىدت یا دیگزاو یادآوری باػد و اگز به آو اطتدالل کزده باػی که وكِیت
هؼهؾ خىاهد بىد.
ّ
بىدو دو غیبت اهام ههدی به ایى هًِا که در
اها اطتدالل ػما به تِدد و هتمایش ِ
اولی طفیزايی ورىد داريد و در دوهی طفیزايی ورىد يداريد ،ایى يیش اس اهىر غزیب و
ياػًاختهای اطت که یکی پض اس دیگزی هیآیدٕ دايغ ها در بارۀ ورىد طفیزاو در غیبت
ؿغزی در سهزۀ والِیتهای تاریهی هضظىب هیػىد و اس ایى تىلیَ دايظته يمیػىد܆ اها
ً
ایًکه غییت کبزی اس ورىد طفیزاو خالی باػد ایى تىلیَ تکه لبال هن گفته ػدت داللتی بز
ایى هولب يدارد و پىػیده يیظت که ایى هولب هماو طزآغاس کالم و هىكىٍ هىرد بضج
هیاو هى و ػماطت.
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و ایى طهى اهام :܅سیزا غیبت دوم والَ ػده اطت܄ کمکی به ػما يمیکًد܆ سیزا
طفارت در غیبت دوم هیتىايد اس يىٍ دیگزی بىده باػد غیز اس آيچه در غیبت اول هتِارف
بىده اطت܆ یًِی غیز اس ایى صالت که طفیز هًگام وفات خىد به کظی که رايؼیًغ در
طفارت هیػىد وؿیت کًد و آو طفیز بزای همۀ هزدم و ػیِیاو ،آػکار و ػًاختهػده
باػد.
طفیز آػکار و ُلًی در هیاو خىد يباػًد یا
ولتی هزدم یا ُمىم ػیِیاو طشاوار ورىد ِ
طفیز آػکار و ُلًی ورىد يداػته باػد ،ایى بههًِای يفی
ػزاین بهگىيهای باػد که
ِ
ورىدداػتى طفیز بزای خىاؽ ػیِه که یاراو وفادار و صمیمی اهل بیت هظتًد يهىاهد
بىد܆ با دريٌزداػتى پزهیش اس خوزی که اس ُلًی و آػکاربىدو طفیز بزای ُمىم هزدم یا
ػیِیاو به ورىد خىاهد آهد܆ سیزا واكش اطت که سهیى اس اولیای خالؾػده بزای والیت
اهام ههدی خالی يمیػىد .پض اگز ُمىم ػیِیاو کىتاهی کًًد و ػایظتۀ ورىد
طفیز اهام در بیى خىد يباػًد ،گًاه خىاؿی که چًیى ػایظتگی را دارا هظتًد چه خىاهد
بىد؟ٕ
ً
بهًُىاو هخال ها هیدايین که یمیًا سهیى هزگش اس صزت خدا بز هزدم ،خالی يؼده و
يمیػىد و يیش هیدايین سهاوهای فتزتی ورىد داػته که در آوها پیاهبز یا فزطتاده ورىد
يبىدو پیاهبز یا طفیزی
يداػته اطت܆ صال آیا يبىدو پیاهبز یا فزطتادهای آػکار به هًِای
ِ
ههفی خىاهد بىد؟ٕ
يفی طفارت بههىر کلی
يفی
ِ
طفارت به هًِایی خاؽ ،بههًِای ِ
تزدیدی يیظت که ِ
يهىاهد بىد و يیش همکى يیظت اهت بههىرکلی اس طفارت بیيیاس باػد و صتی ایى وكِیت،
ههالف صکمت و ُدالت خىاهد بىد܆ پض ياگشیز باید بزای اهام ههدی طفیزی ورىد
داػته باػد تکه پض اس بهپایاورطیدو دوراو طفارت ُلًی بزای ُمىم هزدم یا ػیِهت
چىپاو و راهبزی بزای خىاؽ ػیِه باػد܆ و يمغ طفیز در ایًزا هضدود به اهىر كزوری و
آيچه اهام ههدی ؿالس ببیًد ،خىاهد بىد.
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بهُالوه هالصٌه هیکًین که اهل بیت بیى دو غیبت تفاوت گذاػتهايد܆ اها ایى
تفاوتی را که بزادر ܅دايؼزىیی بز راه يزات܄ درؿدد احبات آو اطت در فزهایؼات آوها
يمیبیًین .اگز بهىاهین تفاوتهای ایى دو غیبت را بیاو کًین ،باید به آيچه اس اهل
بیت يمل ػده اطت بظًده کًین ،يه ایًکه تفاوتهایی بزاطاص خىاطت و يٌزات
خىدهاو وكَ کًینٕ
 .۷اها در خـىؽ يـیضت ػما ،يـیضتی اطت همبىل و تا هًگاهیکه ػما خىاهاو
صك باػی بزای ػما اصتزام بظیاری لائل خىاهن بىد܆ اها بًده اس چهارچىب ادب و يشاکت
گفتوگى تزاوس يکزدم .܅وهى܄ هًِای ܅كِف و طظتی܄ را هیرطايد که هـولش اطت و
اطتفاده اس آو در ارسیابی ُلمی اػکالی يدارد .به همیى دلیل ػما را به هزارِه به
کتابهای فزهًگ لغت طفارع هیکًن تا اس هًِای ܅وهى܄ آ گاه و هتىره ػىی که در
آيچه يىػتی ُزله کزدی ...با ورىد ایى ،هى در ایى خـىؽ اس ػما هِذرت هیخىاهن.
ایًکه بًده اطتدالل ػما را طظت یا كِیف تىؿیف کزدم بیدلیل يبىد܆ سیزا حابت
کزدم که ػما در هىكىُی که لوَ و یمیى در آو ػزم اطت ،صتی يتىايظتی ًى و گماو
را به احبات بزطايی و ایًکه هًٌىر بًده اس بیاو يٌزات ُلمایی که دهها طال پیغ اس ديیا
رفتهايد احبات آو يٌزات يبىد ،بلکه بهدلیل احبات ایى يکته بىد که ُبارت ܅هؼاهده܄ در
ایى تىلیَ تصتی اگز داللتی ًاهزی غیز اس خىاطتۀ ػما هن يداػته باػدت در هًِا هتؼابه
اطت و هیتىايد چًدیى هًِا داػته باػد .بهُالوه لدهت ،باُج اسبیىرفتى ُلن يمیػىد،
ای هنؿضبت گزاهی هىٕ
روػى ػد که فهن و بزداػت بًده ،غزیب و دور اس ايتٌار يیظت و صتی اررش يیش
هظت و اگز هن غزیب و دور اس ايتٌار به يٌز بزطد ،فهن ػما ُزیبتز و غزیبتز خىاهد
بىد܆ سیزا ػما با لوَ و یمیى ادُا هیکًی ܅هؼاهده܄ ،بز طفارت داللت دارد ،درصالیکه
صتی يتیزۀ ًًی يیش تًها با اها و اگزهایی صاؿل هیػىد ،چه بزطد به لوَ و یمیى܆ صال
آيکه بًده ادُا يکزدم که فهن و بزداػتن لوِی و یمیًی اطت.
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خالؿۀ آيچه تمدین ػد:
 .۰حابت ػد که ایى تىلیَ ،خبز آصاد كِیفالظًد و بدوو لزیًه اطت و صتی ُلیه آو
بىدو ؿدور
لزیًه ورىد دارد .پض بز بزادر ܅دايؼزىیی بز راه يزات܄ السم اطت تا لوِی ِ
ایى تىلیَ را احبات کًد و بدوو چًیى احباتی ،دطتکؼیدو بز خاروخاػاک خىاهد بىد.
 .۲همچًیى حابت ػد که داللتداػتى ܅هؼاهده܄ به طفارت یا يیابت ،به ًى و گماو
يیش يمیرطد ،چه بزطد به لوَ و یمیى܆ و ایى ُبارت يه بهؿزاصت و يه بههىر كمًی به
خىاطتۀ هزف همابل بًده اػاره يدارد܆ پض گزیشی يهىاهد بىد اس ایًکه با دلیل لوِی
بىدو داللت تأکید هیکًن يه ًًیبىدو آو ،سیزا ایى بضج و
احبات ػىد و بز لوِی ِ
گفتوگى در رایگاه اُتماد ُلمی لزار دارد.
پض دلیل بزادر ܅دايؼزىیی بز راه يزات܄ هن اس يٌز طًد و هن اس يٌز داللت ویزاو
اطت܆ و ایى هماو هولىب هاطت.
و طپاص و طتایغ تًها اس ِآو خداويد ،آو پزوردگار رهايیاو اطت܆ و طالم و ؿلىات
خداويد بز هضمد و آل پاک و هاهزع بادٕ

پاسخ چهارم
܅دايؼزىیی بز راه يزات܄:
طالم ُلیکن و رصم الله و بزکاته
پاطخ در چًد لظمت ارائه خىاهد ػد:
 .۰بزادر ܅ُلی ؿزام هظتمین اطت܄ تالع کزده اطت تا اس ارسع ُلمی تىلیَ
طمزی بکاهد܆ ایًکه ایى تىلیَ خبزی اطت هزطل ،بیهیچ لزیًهای܆ راوی هزهىلی آو را
اس ػیخ طمزی طفیز چهارم روایت کزده اطت܆ ػیخ ؿدوق ایى روایت را اس ایى راوی يمل
کزده و بهایىتزتیب هًبَ ػیخ هىطی ٔخداويد هتِال رصمتغ کًدٓ يیش همیى ػهؾ
بىده اطت و اگز ایى روایت هؼهىر هیبىد ،باید يشد ُلما ػهزت هییافت ،درصالیکه غیز
اس ػیخ ؿدوق و ػیخ هىطی ،هیچکض دیگزی تيه ػیخ هفید ،يه يِمايی و يه هضدحاو
اهل لن و بغداد و همچًیى دیگز راویاو صدیجت آو را روایت يکزده اطت.
پاطخ ایى يکته را بههىر خالؿه به ػزس سیز ارائه هیکًن:
اول ،اگزچه ܅صظى بى اصمد هکتب܄ بهصظب ًاهز اس راویاو هزهىل اطت ،اها
لزائى بظیاری ورىد دارد که به وحالت وی ٔهومئىبىدو اوٓ اػاره دارد܆ اس رمله ایًکه وی
اس هؼایخ ٔاطاتیدٓ ػیخ ؿدوق اطت و ػیخ ؿدوق هًگام يمل روایت اس او بز وی رصمت
هیفزطتد و ایًکه ػیخ ؿدوق روایتی ُام را اس او يمل يکزده ،بلکه روایتی را يمل کزده که
اس طفیز چهارم صزت خدا اهام ههدی يمل ػده اطت که اگز وی اس يٌز ػیخ
ؿدوق هىحك و لابلاُتماد يبىد ،چًیى تىلیِی را اس او يمل يمیکزد.
دوم ،با کمال اصتزام به يٌز ػما ،تالع ػما بزای يفی لزائًی که ایى تىلیَ ػزیف را
اطتضظايی
در بزگزفته اطت و تبدیل آو به خبزی ػان و يادر هىفك يبىد܆ ایًکه ػما ورىه
ِ
نولیۻ در بزابز روایتی که بًده بیاو کزدم هوزس کزدید و گفتید :چزا يملکزدو ایى صدیج
ۻ .اطتضظاو به هًِای خاردػدو اس هىرد دلیل کلی به واطوۀ ورىد هـالش هىردی و رشیی اطتٔ .هتزرنٓ
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هؼهىر يؼده اطت ،بهخـىؽ با ورىد هتى ؿزیضی که به يظههبزداػتى صاكزاو اس
ایى تىلیَ اػاره دارد ...و اگز ایى تىلیَ ،درخـىؽ پایاویافتى طفارت اس طمزی ؿادر
ػده بىد ،چزا هزدم در ػب وفات او دوباره دربارۀ طفیز بِدی طؤال هیکًًد. ...܄
ُشیش هىٕ
هدتسهاو بیى ؿدور ایى تىلیَ و وفات طمزی ػغ روس بىده اطت .آیا چًیى سهايی
بزای هؼهىرػدو ایى تىلیَ هیاو ػیِیاو کافی بىده اطت؟ بهخـىؽ با دريٌزگزفتى
ػزاین کلی آو سهاو و بهخـىؽ ػزاین هزبىم به فِالیتهای طفیزاو و سيدگی آوها با
آو وكِیت تمیۀ ػدید.
و آیا ػما دلیلی در دطت داری که کظايی که اس ػیخ طمزی در رابوه با طفیز پض اس
او طؤال پزطیدهايد ،هماو کظايی بىده باػًد که در لضٌۀ ؿدور ایى تىلیَ ػزیف صاكز
بىدهايد؟
و چه بظیار روایاتی ورىد داريد که در آوها یاراو ائمه اس هزمىُه اهىری که اهزوس اس
يٌز ها اس رمله اهىر بدیهی هؼهىر ػمزده هیػىيد طؤال هیپزطیديد تچه در ُزؿۀ فمه و
چه در ُمیدهت درصالیکه بظیاری اس روایات ػزیفی که اس يٌز سهايی پیغ اس ایى تىلیَ
بىديد درخـىؽ ایى اهىر ؿضبت کزده بىديد و ایى بهدلیل گظتزع صزکت ُلمی و
فکزی اهزوس اطت܆ سیزا در آو روسگار هًىس کتابها رمَآوریّ ،
هدوو و هًٌن يؼده بىد و
هايًد اهزوس روایات در دطتزص همه لزار يداػت.
بهُالوه روایاتی که ػما اس کتابهای روایی بیاو کزدید ،با ایى تىلیَ ػزیف تًاللی
يدارد ،و روایتيؼدو ایى تىلیَ تىطن ایى افزاد داللتی بز ؿضیشيبىدو ایى روایت اس يٌز
آوها يدارد܆ چزا که همۀ ُلمایی که ػما اس آياو يام بزدی ،به پایاویافتى طفارت اس ياصیۀ
اهام فتىا دادهايد .آیا بزای ایى فتىاها رش ایى تىلیَ ػزیف ،هظتًدات دیگزی ورىد دارد؟ٕ
و بهخىاطت خدا ایى طهى اداهه دارد...
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طپض ܅دايؼزىیی بز راه يزات܄ چًیى هیيىیظد:
طالم ُلیکن و رصم الله و بزکاته
اػکاالت واردػده به اطتدالل بز تىلیَ طمزی هبًی بز پایاویافتى
بضمدالله پاطخ بز
ِ
طفارت در سهاو غیبت کبزی را اداهه هیدهین:
 .۰اگز ها هبك همیى روػی که ػما با تىلیَ طمزی بزخىرد کزدید ُمل کًتین ،دیگتز
هیچ تىلیِی که اس طىی اهام ههدی روایت ػده باػد بزای ها بالی يهىاهد هايد که با
يکاتی همايًد آيچه ػما بیاو کزدی طاسگاری داػته باػتد .آیتا بتز ایتى اطتاص همتۀ ایتى
تىلیِات هبارک را رد خىاهین کزد؟ٕ
 .۲بًده درک يمیکًن آیا ایى بزادر ُشیش ،در پذیزفتى روایات چًیى روع طهتگیزايهای
را هیپذیزد تا آيزا که در خـىؽ هظئلۀ طفارت تهبك ایى روعت یک هظئلۀ ُمیدتی را
لبىل يمیکًد؟ٕ
صدیج وؿیت هیياهید با داد و فزیادتاو پز کزدهاید܆
ػما ديیا را اس چیشی که
ِ
درصالیکه ایى روایت ،خبز واصدی اطت که تًها ػیخ هىطی آو را يمل کزده و
تهماوهىر که روػى اطتت صتی خىد ػیخ هن به آو ُمل يمیکًد و آو را بِید
هیػمارد...
 .۴ایى طهى بًده را که ها رش تىلیَ طمزی دلیل دیگزی بز پایاویافتى طفارت
يدارین ،غزیب و ػگفت یافتید و گفتید :گًاه بًده چیظت که پایاویافتى طفارت را باور
يدارم؟
در پاطخ هیگىین :هضل اختالف هى و ػما در پایاویافتى طفارت پض اس وفات طمزی
تا سهاو ًهىر يیظت܆ ایى دُىت ،هضل بضج و هًالؼۀ هاطت و ها با یکدیگز در
پایاویافتى طفارت پض اس درگذػت طمزی اتفاق يٌز دارین و ایى يموۀ هؼتزک هیاو
هاطت .چه دلیلی بز ایى پایاویافتى غیز اس همیى تىلیَ طمزی ورىد دارد؟
 .۳همۀ ُلمای ها صتی ُلمای لدین که هًهذ اخباری داػتًد ،بز هظئلۀ پایاویافتى
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طفارت ،اتفاقيٌز داػتهايد و روػى اطت که اخباریىو در ُزؿۀ اُتمادات و فمه بز
ارتهاد اُتماد يمیکزديد و تًها به روایات ػزیف پایبًد بىديد .خاطتگاه اُتماد آوها به
پایاویافتى طفارت چه چیش دیگزی غیز اس همیى تىلیَ ػزیف بىده اطت؟ و ایى یکی اس
لزائًی اطت که بز ؿضت ؿدور ایى تىلیَ ػزیف و داللتغ بز پایاویافتى طفارت ،داللت
دارد.
 .۵هظئلۀ هنسهايی و ارتبام هیاو درگذػت طمزی بدوو ایًکه کظی را بزای
گزفتى ایى اهز پض اس خىد هًـىب کًد و والَ ػدو غیبت کاهل ،در ایى تىلیَ
بزُهده ِ
ػزیف اهزی بظیار واكش و آػکار اطت و به لىل هِزوف ،تىكیش واكضات اس هؼکلتزیى
کارهاطت.
هایلن اس ػما بپزطن اگز ػهـی بهىاهد به هظافزت بزود و وکالیی بهرايؼیًی
ػهـی او
خىدع هًـىب کًد تا اس هزیك ياهههایی که اس او هیرطد ،در اهىر
ِ
دخلوتـزف داػته باػًد܆ بههىری که [اس هزیك ياههيگاری] پض اس وفات یک وکیل،
وکیل دیگزی را هًـىب کًد و هًگام درگذػت آخز یى وکیلغ ياههای بزای او بفزطتد و
ِ
در آو بگىید :܅ػهؾ دیگزی را بزای وکالت پض اس خىد هًـىب يکى܆ سیزا هى ایًچًیى
ّ
همزر کزدم.܄ در ایىؿىرت بظیار واكش و روػى اطت که وکالت تًها در ؿىرتی بزلزار
خىاهد بىد که فزهاو هذکىر در ياهه هضمك يؼىد܆ اها پض اس والَػدو ایى اهز دیگز دلیلی
بزای وکالت ورىد يهىاهد داػت.
اهام به طمزی هیفزهاید :܅به هیچکض وؿیت يکى که پض اس وفات تى
رايؼیًت باػد܆ سیزا غیبت کاهل والَ ػده اطت.܄
پض ایى هزصله اس غیبت با يبىدو طفیز ًاهزی آػکار بزای اهام هتمایش
هیػىد ...و ایى هماو وره تمایش بیى دو غیبت اهام ههدی اطت ،هماوهىر که ایى
غیبت هىاليی در روایات ػزیف به دوراو يبىدو اهام هدایت یا پزچن صك در آو ،تىؿیف
ػده اطت܆ که اگز طفیز یا واطوهای بیى اهام و بًیاوهای هزدهی ورىد هیداػت ،چًیى
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تىؿیفاتی در وؿف ایى غیبت وارد يمیػد.
 .۶ػما تای بزادر ُشیش هىت هیگىیی :ورىهی را که بهيمل اس هیزسای يىری بیاو
کزدهای به ایى دلیل يبىده که به آوها هِتمد هظتی ،بلکه بزای داللتداػتى بز ایى يکته
اطت که ُبارت ܅هؼاهده܄ اس اهىر هتؼابهی اطت که هِايی هتِددی هیتىايد داػته
باػد...
به ػما هیگىین ُشیش هى:
هیزسای يىری درؿدد تفظیز ُبارت ܅هؼاهده܄ که در ایى تىلیَ ػزیف آهده،
يبىده اطت ،بلکه تًها درؿدد رفَ تِارف هیاو يفی هؼاهده و ولایِی بىده که اس ّ
تؼزف
بزخی افزاد به هاللات اهام ههدی يمل کزده اطت܆ و پض اس ایًکه در ابتدا ورهی را
تکه ُلمای ها بز آو اتفاق يٌز داػتهايدت به يمل اس ُالهه هزلظی بیاو کزده اطت،
ورىه دیگزی را يیش بزای تىكیش بیؼتز بیاو هیکًد܆ به گىيهای که ها هیتىايین ُبارت
܅هؼاهده܄ را به چًدیى هًِا تفظیز کًین و در ُیى صال تِاركی هیاو ایى تِابیز و
ؿضیشبىدو تؼزف به دیدار اهام ههدی در سهاو غیبت کبزی به ورىد يمیآید.
ُ .۷الهه هزلظی هًگاهیکه اس تفظیز کلمۀ ܅هؼاهده܄ تبا ُبارت ܅ػاید܄ت به
تلِیف ایى
܅هؼاهدۀ همزاه با ادُای يیابت܄ طهى به هیاو هیآورد ،با چًیى تِبیزی،
ِ
وره را اراده يکزده اطت܆ بلکه ایى اس باب رُایت ادب و اصتزام در بزابز کالم
هِـىهیى و ابزاسيکزدو یمیى يظبت به ُلمی اطت که در اختیار داػته تبا ورىد
هزام ػیخ هزلظی در صاػیههایی که بز روایات
لزائًی بز ؿضت آوت بىده اطت܆ و ایى اس ِ
ػزیف دایز المِارف گزاولدرع بضارااليىار هیسيد واكش و هؼهؾ اطت.

 .۸تفظیز ُبارت ܅هؼاهده܄ به ܅ًهىر܄ تفظیزی اطت بظیار غزیب و دور اس ايتٌار ،و
با لىاُد درطت در اطتدالل ههالفت دارد .ػما بزای بهکارگزفتى کلمۀ ܅هؼاهده܄ بزای
هًِای ًهىر در سباو ُزب هزا راهًمایی کى تا بزای هى لزیًهای باػد بز ایى فهمی که
ػما بیاو کزدی.
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روػى اطت که اهام هؼاهدهای را که هتِلك به یک چیش بهخـىؽ یًِی
ػهؾ هبارکغ اطت يفی هیکًد܆ اها ولتی ها هؼاهده را به ًهىر تفظیز کًین ،در چًیى
هدُی ههدویت خىاهد بىد ،يه هدُی هؼاهدۀ اهام .ػما بزای ایى
وكِیتی ،هدُی،
ِ
تِبیز بظیار بِید چه تىكیضی دارید؟
بزای تأخیز در پاطخگىیی به طبب بظیاربىدو هؼغلهها ُذرخىاهی هیکًن܆ و طپاص و
طتایغ خدایی را که اول اطت و آخز.
܅ُلی ؿزام هظتمین اطت܄:
بظن الله الزصمى الزصین
طالم ُلیکن و رصم الله و بزکاته
اها بِد...
بىدو ادُای هًاًزهکًًدۀ گزاهی را هبًی بز ایًکه تىلیَ طمزی،
 .۰بًده اػتباه ِ
تىلیِی هؼهىر اطت حابت کزدم .روػى ػد که ایى روایت ،خبز واصدی اطت که تًها یک
راوی هزهىل تیًِی ܅هکتب܄ت آو را اس طمزی يمل کزده و اس هکتب يیش تًها ػیخ ؿدوق و
ػهزت هىرد ادُا کزاطت؟
اس ػیخ ؿدوق يیش تًها ػیخ هىطی يمل کزده اطت .پض ایى
ِ
و اگز چًیى روایتی هؼهىر تىؿیف ػىد آیا اس ایى بهبِد دیگز روایت غیزهؼهىری ورىد
خىاهد داػت؟ٕ
ً
و هزف همابل بًده اس پاطخدادو به طهًن چؼنپىػی هیکًد یا به ُبارت بهتز ،اؿال
پاطهی يدارد.
الظًد بدوو لزیًه اطت و به چًیى
واصد كِیف ِ
خبز ِ
پض حابت ػد که ایى تىلیَِ ،
روایتی در فمه يیش اُتماد يمیػىد ،چه بزطد به اُتماداتٕ
 .۲بًده داللت ایى تىلیَ را بز طفارت یا يیابت اس هزف اهام ههدی هىرد بضج و
تفظیز ܅هؼاهده܄ به ܅طفارت܄
اػتباه هزف همابل را در
بزرطی لزار دادم و بهتفـیل،
ِ
ِ
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ياتىايی هزف همابل بًده اس احبات
روػى طاختن و پاطهی بز کالم خىدم يدیدم܆ و ایى یًِی
ِ
تفظیز و تـىر خىدع و اگز رش ایى اطت باید ُکض آو را احبات کًد.
 .۴اها ایى طهى هًاًزهکًًدۀ بًده در پاطخ آخزع :܅اگزچه ܅صظى بى اصمد هکتب܄
بهصظب ًاهز اس راویاو هزهىل اطت ،اها لزائى بظیاری ورىد دارد که به وحالت وی
ٔهومئىبىدو اوٓ اػاره دارد܆ اس رمله ایًکه وی اس هؼایخ ٔاطاتیدٓ ػیخ ؿدوق اطت و
ػیخ ؿدوق هًگام يمل روایت اس او بز وی رصمت هیفزطتد و ایًکه ػیخ ؿدوق روایتی
ُام را اس او يمل يکزده ،بلکه روایتی را يمل کزده که اس طفیز چهارم صزت خدا اهام
ههدی يمل ػده اطت که اگز وی اس يٌز ػیخ ؿدوق هىحك و لابلاُتماد يبىد،
چًیى تىلیِی را اس او يمل يمیکزد.܄
در پاطخ هیگىین:
صتی اگز بپذیزین که ػیخ ؿدوق بزای هکتب رصمت فزطتاده ،ایى به آو هًِا يهىاهد
بىد که وی حمه اطت و بز يملغ اُتماد هیػىد .ایى يکتهای اطت که اس بزخی ُلما
دايظته هیػىد و صتی اهزوس هن هؼهىر اطت.
ً
فزطتادو ؿدوق الشاها به هًِای وحالت
اگز ػما بگىیی :اُتماد به ایًکه ܅رصمت
ِ
يیظت܄ ،تًها رأی و يٌز ُلماطت و آياو هِـىم يیظتًد و گاهی درطت هیگىیًد و گاهی
يیش اػتباه هیکًًد.
فزطتادو ؿدوق به هًِای وحالت اطت يیش
در پاطخ هیگىین :اُتماد به ایًکه رصمت
ِ
رأی و يٌز ُلماطت܆ پض تیز به هماورا باسگؼت که رها ػده بىدٕ
فزطتادو هِـىم بهتًهایی يیش تىحیك دايظته يمیػىد ،چه
صتی گفته ػده که اس رصمت
ِ
بزطد به ایًکه اس هزف غیزهِـىم بىده باػد.
و لابل هالصٌه اطت که هزف همابل هًاًزۀ بًده تًها اس گمايی طظت و كِیف به
گمايی كِیفتز اس آو رو هیآورد܆ پض به اطتدالل خىد چیشی اكافه يمیکًد هگز كِف
و طظتی بز طظتیٕ
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بیغ اس یک هزتبه به او تذکز دادهام که هىكىٍ بضج ها اُتمادی اطت و در هىكىٍ
اُتمادی ،بز خبز واصد ؿضیشالظًد يیش تکیه يمیػىد ،چه بزطد به روایت كِیفالظًد܆
درصالیکه او اکًىو بزای تىحیك ܅هکتب܄ به روػی تالع هیکًد که ُلما در آو اختالف
داريد܆ و ایى یًِی وی هیخىاهد ًًی را با ًًی دیگز و یا ػکی را با ػکی دیگز احبات کًد
يبىد
و ایى کار اگز بز چیشی داللت کًد ،تًها بز کمبىد دلیل يشد هزف همابل بًده و هیشاو ِ
بزهاو که بز اطتدالل خىد بیفشاید داللت دارد.
راوی ایى تىلیَ هزهىل اطت و وحالتغ اس هزیك هِتبزی حابت يمیػىد܆
يتیزه ایًکه ِ
پض طًد ایى روایت كِیف اطت و وؿلهپیًهکزدو ،طىدی بهصالغ يهىاهد داػت.
وحالت ایى راوی ٔهکتبٓ
هزف همابل بًده گفته ،لزائى بظیاری هىرىد اطت که به ِ
اها ِ
فزطتادو ػیخ ؿدوق بز او را نکز کزده اطت که
اػاره دارد و اس رملۀ ایى لزائى ،رصمت
ِ
لزائى بظیار به بًده ُزكه ػىد تا
ِ
هیشاو كِف ایى لزیًه يیش روػى ػد .پض باید دیگز ِ
هیشاو كِف و لىت آوها را تؼهیؾ دهین.
اها ایى طهى وی که هیگىید :܅اگز وی اس يٌز ػیخ ؿدوق هىحك و لابلاُتماد
يبىد ،چًیى تىلیِی را اس او يمل يمیکزد.܄ هى هزف همابل خىد را يـیضت هیکًن که
اس چًیى کالهی که بههیچوره دلیل هضظىب يمیػىد دطت بزدارد و اهیدوارم به
بزهاو اطتىار بظًده کًد.
اطتدالل پؼتیبايیػده با ِ
ِ
 .۳اها ایى طهى وی :܅با کمال اصتزام به يٌز ػما ،تالع ػما بزای يفی لزائًتی کته
ایى تىلیَ ػزیف را در بزگزفته اطت و تبدیل آو به خبزی ػان و يادر هىفك يبىد܆ ایًکه ػما
اطتضظايی نولی در بزابز روایتی که بًتده بیتاو کتزدم هوتزس کزدیتد و گفتیتد :چتزا
ورىه
ِ
يملکزدو ایى صتدیج هؼتهىر يؼتده اطتت ،بهخـتىؽ بتا ورتىد هتتى ؿتزیضی کته بته
يظههبزداػتى صاكزاو اس ایى تىلیَ اػاره دارد ...و اگز ایى تىلیَ ،درخـىؽ پایاویافتى
طفارت اس طمزی ؿادر ػده بىد ،چزا هزدم در ػب وفات او دوباره دربارۀ طفیز بِتدی
طؤال هیکًًد. ...܄
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اػکاالتی چًد در ایى طهًاو دیده هیػىد:
الف .هیچ لزیًهای دیده يمیػىد تا بًده درؿدد يفی آو بزآین .بًابزایى ،ؿضیش آو
اطت که گفته ػىد :تالع بزای احبات لزیًهای بزای تىلیَ طمزی بههیچوره هىفك يبىد
و رش وؿلهپیًه چیشی دیده يؼد .ایى ػما هظتی که هیخىاهی احبات کًی و بز ػماطت
که لزیًه را به ػکل تاموتمام و اطتىار به احبات بزطايی܆ اها بیاو چًیى طهًايی طظت و
سياو صزلهيؼیى يیش دػىار يیظت.
كِیف صتی بزای کىدکاو و ِ
ب .بًده در خـىؽ ایى ادُای ػما که ܅ایى تىلیَ اس لزیًۀ ػهزت رواییبىدو
يداػتى ایى تىلیَ و هضالبىدو احبات چًیى
بزخىردار اطت܄ ؿضبت کزدم و ػهزت
ِ
لزیًهای يیش روػى ػد و روػى ػد که ایى تىلیَ ،تًها ܅خبزی غزیب܄ اطت و به ایى
تزتیب ܅ ِطضز به طاصز باسگؼت܄ۻ و ػهزتيداػتى ،هىرب تلِیف تىلیَ طمزی ػد.
د .بًده اطتضظايات نولی يیاوردم تای هنؿضبت هىت بلکه اس هىكىُات ُادی و
والِی طهى به هیاو آوردم و ػما يتىايظتی آوها را رد کًی.
 -۵اها در خـىؽ ایى طهى وی :܅هدت سهاو بیى ؿدور ایى تىلیَ و وفات طمزی
ػغ روس بىده اطت .آیا چًیى سهايی بزای هؼهىرػدو ایى تىلیَ هیاو ػیِیاو کافی بىده
اطت؟ بهخـىؽ با دريٌزگزفتى ػزاین کلی آو سهاو و بهخـىؽ ػزاین هزبىم به
فِالیتهای طفیزاو و سيدگی آوها با آو وكِیت تمیۀ ػدید.܄
ػدو ایى تىلیَ و ایًکه ػهؾ دیگزی غیز اس هکتب
الف .اگز ػغ روس بزای هؼهىر ِ
آو را يمل کًد کافی يبىده آیا تبهًُىاو هخالت بیظت یا طی طال يیش بزای هؼهىرػدو
چًیى تىلیِی کافی يبىده اطت؟ ایى روایت تـزیش هیکًد که طفیز چهارم ،ایى تىلیَ را
بزای هزدم آػکار کزد و آوها اس آو يظهه بزداػتًد و اس ایى هارزا بیغ اس هشار طال
هیگذرد و ها غیز اس ܅هکتب܄ هیچ ػهؾ دیگز را يمیبیًین که آو را يمل کزده باػد .آیا

ۻ .كزبالمخل ُزبی.
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درگذػت طفیز چهارم
همۀ کظايی که ایى تىلیَ را ػًیده و اس آو يظههبزداری کزدهايد با
ِ
اس ديیا رفتهايد؟ٕ
آیا فمها ،هضدحاو و ػیِیايی که ایى تىلیَ را ػًیدهايد اس بیى رفتهايد و رش هکتب هیچ
ػهؾ دیگزی بالی يمايد تا تًها او يملکًًدۀ ایى روایت باػد؟ٕ
چگىيه چًیى تىلیِی که بزای هزدم آػکار ػده اطت و بظیاری اس آوها اس آو
يظههبزداری کزدهايد پًهاو هیهايد ،درصالیکه دربزداريده هىكىٍ بظیار ههمی بىده
اطت؟ٕ
آیا ایى تىلیَ فمن خواب به هکتب بىده اطت؟ٕ یا آیا فمن او در يمل ایى تىلیَ ردیت
داػته اطت و طایز ُلما و هضدحاو کىتاهی کزده و اس آو رویگزدايدهايد؟ٕ
ها پزطغهای بظیاری هوزس کزدین و پاطخ لايَکًًدهای يؼًیدینٕ
ب .درخىر تىره اطت که هزف همابل بًده ،پض اس آيکه ادُا هیکًد ایى تىلیَ هؼهىر
اطت ،اکًىو باسگؼته ،هیگىید ػهزتيداػتى ایى تىلیَ ،هایۀ كِف و طظتیاع
يیظت ...و ایى در صمیمت اس ُزیبتزیى کارهاطتٕ
صتی بزادر ܅دايؼزىیی بز راه يزات܄ به هؼهىريبىدو ایى تىلیَ اُتزاف هیکًد܆ با ایى
طهى خىد که هیگىید :܅آیا چًیى سهايی بزای هؼهىرػدو ایى تىلیَ هیاو ػیِیاو کافی
بىده اطت؟ بهخـىؽ با دريٌزگزفتى ػزاین کلی آو سهاو و بهخـىؽ ػزاین هزبىم به
فِالیتهای طفیزاو و سيدگی آوها با آو وكِیت تمیۀ ػدید.܄
بًابزایى ایى تىلیَ ،یک خبز واصد غیزهؼهىر اطت .پض ػما چوىر هیگىیید ػهزت
ؿدور ایى تىلیَ ،لزیًۀ ؿدورع اطت؟ٕ
اکًىو هؼهؾ ػد چهکظی خىدع را به طهتی هیايداسد بدوو آيکه هولب هفیدی
بیاو کًدٕ
 .۶اها در خـىؽ ایى طهى وی :܅ بهُالوه روایاتی که ػما اس کتابهای روایی بیاو
کزدید ،با ایى تىلیَ ػزیف تًاللی يدارد و ایًکه ایى افزاد ایى تىلیَ را يمل يکزدهايد ،بز
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ؿضیشيبىدو ایى روایت اس يٌز آوها ،داللتی يدارد܆ چزا که همۀ ُلمایی که ػما اس آياو يام
بزدی ،به پایاویافتى طفارت اس ياصیۀ اهام فتىا دادهايد .آیا بزای ایى فتىاها رش ایى تىلیَ
ػزیف ،هظتًدات دیگزی ورىد دارد؟ٕ܄
الف .البته که ایى تىلیَ با روایات گفتهػده درتًالق اطت܆ سیزا ایى روایات چًیى
هیرطايًد که طمزی ،تىلیِی اس هزف اهام ههدی يداػته اطت ،که اگز هیداػت آو
را بزای کظی که اس او در خـىؽ طفیز بِدی طؤال پزطید ارائه هیکزد܆ درصالیکه
هلمىو ایى تىلیَ ،ههالف ایى يکته اطت܆ یًِی ههالف ایًکه چًیى تىلیِی ورىد داػته
ِ
باػد.
بىدو ایى تىلیَ اس يٌز ُلما طهى به هیاو يیاوردم ،بلکه اس ػهزت
ب .هى اس ؿضیش ِ
هىرد ادُا ؿضبت کزدم و ُزف کزدم اگز ایى تىلیَ هؼهىر هیبىد يباید فمن یک
روایی ِ
ِ
ّ
هزتبه اس یک يفز روایت هیػد ...بلکه باید هضدحا ِو هتمدم آو را يمل هیکزديد .هماو
آوری هزآيچه به اهام ههدی و ولایَ هزبىم به غیبت او اختـاؽ
کظايی که به رمَ ِ
دارد اهتمام داػتهايد و تىاو و همت خىد را در ایى راه به کار بزدهايد.
اها هظئلۀ ؿضیشبىدو ایى صدیج اس يٌز ُلما ،ایى يکتهای اطت که احباتغ اس هزف
همابل بًده خىاطته هیػىد ،که اگز هایل بىد هیتىايد بزای احبات آو تالع کًد.
د .اها درخـىؽ فتىادادو ُلمای پیؼیى به پایاویافتى طفارت تا سهاو طفیايی و
ؿیضه ...بًده اس ایى هىكىٍ اهالُی يدارم ،اگز هًاًزهکًًدۀ گزاهی بًده ،اس آو اهالُی
نکز هًابَ بز ها هًت بگذارد.
دارد با ِ
بیاو همزاه با ِ
د .طهى ُلما هبًی بز پایاویافتى طفارت پض اس طمزی به ایى هًِا يیظت که ایى
گفتۀ آوها هظتًد به همیى تىلیَ اطت܆ بلکه همکى اطت به ایى طهى طمزی هظتًد
بىده باػد که وی اهز يؼده اطت تا به ػهؾ دیگزی وؿیت کًد و يیش ایى طهى وی که
يفی کلی طفارت يیظت܆
܅خداويد اهزی دارد که آو را به پایاو هیرطايد܄ و ایى به هًِای ِ
يهایت آيچه هیتىاو اس آو بزداػت کزد پایاویافتى طفارت بهػکل هتِارف و
بلکه
ِ
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طفیز بِدی.
طفیز لبلی به ِ
هِمىلغ بىده اطت܆ یًِی وؿیت هظتمین ِ
 .۷اها در خـىؽ ایى طهى وی :܅اگز ها هبك همیى روػی که ػما با تىلیَ طمزی
بزخىرد کزدید ُمل کًین ،دیگز هیچ تىلیِی که اس طىی اهام ههدی روایت ػده باػد
بزای ها بالی يهىاهد هايد که با يکاتی همايًد آيچه ػما بیاو کزدی طاسگاری داػته باػد.
آیا بز ایى اطاص همۀ ایى تىلیِات هبارک را رد خىاهین کزد؟ٕ بًده درک يمیکًن آیا ایى
بزادر ُشیش ،در پذیزفتى روایات چًیى روع طهتگیزايهای را هیپذیزد تا آيزا که در
خـىؽ هظئلۀ طفارت تهبك ایى روعت یک هظئلۀ ُمیدتی را لبىل يمیکًد؟ٕ ػما ديیا
را اس چیشی که صدیج وؿیت هیياهید با داد و فزیادتاو پز کزدهاید܆ درصالیکه ایى روایت،
خبز واصدی اطت که تًها ػیخ هىطی آو را يمل کزده و تهماوهىر که روػى اطتت
صتی خىد ػیخ هن به آو ُمل يمیکًد و آو را بِید هیػمارد. ...܄
احبات ؿدور ایى
الف .هىكىٍ بضج در ایًزا تىلیَ طمزی اطت .آیا چىو ػما اس ِ
روایات دیگز هًتمل ػىی؟ٕ
تىلیَ ياتىاو هظتی هیخىاهی به
ِ
يفی آوها ؿضبت خىاهین
هزگاه ها به دیگز تىلیِات پزداختین درخـىؽ احبات یا ِ
کزد .بًده با تىلیَ طمزی هزگش طهتگیزايه بزخىرد يمیکًن ،بلکه کمتزیى صد بزای ؿدور
ً
آو را خىاطتارم و چىو رارَ به هىكىُی اُتمادی ؿضبت هیکًین ،صتما باید لوَ و
یمیى ورىد داػته باػد ،درصالیکه ایى تىلیَ ،صتی ًى و گماو يیش افاده يمیکًد .ایى
تىلیَ ،خبزی اطت غزیب و كِیفالظًد که ػبهات آو را دربزگزفتهايد ،پض چگىيه ػما
اس هى ايتٌار داری چًیى روایتی را بپذیزم و هظئلهای اُتمادی را که بهؼت و رهًن بز آو
اطتىار اطت يفی کًن؟ٕ
بىدو طًد ایى تىلیَ را احبات کًی ،چه بزطد به
ػما صتی لادر يیظتی ؿضیش ِ
ؿدور آو .آیا هیخىاهی راه ردیدی را در اُتماد به روایات ابداٍ کًی که
بىدو
لوِی ِ
ِ
هلمىو آو چًیى اطت :در گزفتى اُتمادات ،بز روایت غزیب و كِیفالظًد و ...اُتماد
هیکًین؟ٕ
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چه تظاهلی اس هى ايتٌار داری ای هنؿضبت هى؟ٕ و گًاه بًده چیظت که دلیل ػما
بز پایاویافتى طفارت تا ایى صد كِیف اطت؟ٕ
ب .اها هتِزفػدو ػما به وؿیت همدصُ ،ادت و خـلتی اطت که بًده با آو
آػًایی دارم .اس ػما ايتٌار دارم به طوش اخالق ُلمی آراطته باػی و ها را به اوؿاف
ياػایظت هتـف يکًی.
طِی يکى هىكَ خىدت را با خزود اس هىكىٍ بضج ،بهبىد ببهؼی .ولتی ؿضبت اس
وؿیت همدص پیغ کؼیده ػد ܅ػما کلًگ خىدت را بشو܄ و دلیل ُلمی خىد را در
كِیفبىدو آو به ها يؼاو بده ...سیزا گفته هیػىد ܅هز طهًی را هزالی اطت܄.
بزابز دلیل ُلمی ،فزوتًی پیؼه کًی و همايًد هِايداو يباػی.
اس ػما ايتٌار دارم در ِ
طظتی دلیل ػما بز پایاویافتى طفارت روػى ػد.
هیشاو كِف و
ِ
 .۸اها در خـىؽ ایى طهى وی :܅ایى طهى بًده را که ها رش تىلیَ طمزی
دلیل دیگزی بز پایاویافتى طفارت يدارین غز یب و ػگفت یافتید و گفتید :گًاه بًده
چیظت که پایاویافتى طفارت را باور يدارم؟ در پاطخ هیگىین :هضل اختالف هى و ػما در
پایاویافتى طفارت پض اس وفات طمزی تا سهاو ًهىر يیظت܆ ایى دُىت ،هضل بضج و
هًالؼۀ هاطت و ها با یکدیگز در پایاویافتى طفارت پض اس درگذػت طمزی اتفاق يٌز
دارین و ایى يموۀ هؼتزک هیاو هاطت .چه دلیلی بز ایى پایاویافتى غیز اس همیى تىلیَ
طمزی ورىد دارد؟܄.
بله ،صتی اگز بًده به پایاویافتى طفارت بالفاؿله پض اس طمزی هِتمد باػن تهًٌىرم
طفارتی اطت که در غیبت ؿغزی هتِارف و هِمىل بىده ،به ایى ؿىرتکه طفیز لبلی بز
طفیز بِدی آػکارا و ؿزیش وؿیت کًدت ایى يٌز هى به تىلیَ طمزی يیاسی يدارد ،بلکه
ایى يٌز با بیغ اس یک روایت حابت ػده اطت .حابت ػد که طمزی گفته اطت وی به
طفیز پض اس خىد اهز يؼده اطت و همیى بزای اُتماد به پایاویافتى طفارت پض اس
تِییى ِ
ِ
طمزی به ػکل لبلیاع کفایت هیکًد و هیچ يیاسی بزای تمظکرظتى به دلیلی
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حابتيؼده ،ورىد يدارد.
غیبت ػیخ هىطی ،ؽ ،۴۹۳صدیج :۴۶۴
هضمد بى هضمد بى يِماو و صظیى بى ُبیدالله اس اباُبدالله هضمد بى اصمد ؿفىايی
به ها خبز داد :܅ػیخ ابىالماطنبه ُلی بى هضمد طمزی وؿیت کزد .پض
وی آيچه را که ابىالماطن ُهدهدار بىد بز ُهده گزفت .هًگاهی که وفات او فزارطید،
ػیِیاو يشد او صاكز ػديد و در بارۀ وکیل و رايؼیى پض اس او ،اس وی طؤال کزديد .او
چیشی در ایىخـىؽ اًهار يکزد و فمن ایى را گفت که به او اهز يؼده تا بزای ایى همام
به کظی پض اس خىد وؿیت کًد.܄
غیبت ػیخ هىطی ،ؽ ۴۹۴و  ،۴۹۳صدیج :۴۶۲
܅ػیخ هىطی با طًد اس اباُبدالله هضمد بى خلیالو يمل هیکًد که پدرم به هى خبز
داد اس رده ُتاب تاس ولد ُتاب بى اطیدت که گفته اطت... :ولتی وفات طمزی فزارطید اس
او پزطیده ػد به چه کظی وؿیت هیکًد .وی در پاطخ گفت :خداويد اهزی دارد که به
ايزاهغ هیرطايد.܄
ورىد ایًکه ها يیاسی به هیچ روایتی درخـىؽ پایاویافتى طفارت پض اس طمزی
با
ِ
يدارین تسیزا هظئلهای اطت تاریهی که به ولىٍ پیىطته و با ػهزتی که دارد ،حابت ػده
احبات هولب اكافهای ورىد يدارد.
رهت ِ
اطتت پض دلیلی بزای تضمل ريذ و طهتی ِ
 .۹در خـىؽ ایى طهى :܅همۀ ُلمای ها صتی ُلمای لدین که هًهذ اخباری
داػتًد ،بز هظئلۀ پایاویافتى طفارت ،اتفاقيٌز داػتهايد و روػى اطت که اخباریىو در
ُزؿۀ اُتمادات و فمه بز ارتهاد اُتماد يمیکزديد و تًها به روایات ػزیف پایبًد بىديد.
خاطتگاه اُتماد آوها به پایاویافتى طفارت چه چیش دیگزی غیز اس همیى تىلیَ ػزیف
بىده اطت؟ و ایى یکی اس لزائًی اطت که بز ؿضت ؿدور ایى تىلیَ ػزیف و داللتغ بز
پایاویافتى طفارت ،داللت دارد.܄
گفته ػد که پایاویافتى طفارت پض اس طمزی تبدوو تىلیَ طمزیت حابت ػده اطت܆
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طاختى لزیًهای هىهىم بزای دلیلتاو کمکی يهىاهد کزد܆ دلیلی که
پض ایى طهى ،در
ِ
صفزههایغ همچىو یک غزبالُ ،یاو اطت.
 .۰۱اها در خـىؽ ایى طهى :܅هظئلۀ هنسهايی و ارتبام هیاو درگذػت طمزی
گزفتى ایى اهز پض اس خىد هًـىب کًد و والَ ػدو
بدوو ایًکه کظی را بزای بزُهده ِ
غیبت کاهل ،در ایى تىلیَ ػزیف اهزی بظیار واكش و آػکار اطت و به لىل هِزوف،
تىكیش واكضات اس هؼکلتزیى کارهاطت.
هایلن اس ػما بپزطن اگز ػهـی بهىاهد به هظافزت بزود و وکالیی بهرايؼیًی
ػهـی او،
خىدع هًـىب کًد تا اس هزیك ياهههایی که اس او هیرطد در اهىر
ِ
دخلوتـزف داػته باػًد܆ به هىری که [اس هزیك ياههيگاری] پض اس وفات یک وکیل،
وکیل دیگزی را هًـىب ،کًد و هًگام درگذػت آخز یى وکیلغ ياههای بزای او بفزطتد و
ِ
در آو بگىید :܅ػهؾ دیگزی را بزای وکالت پض اس خىد هًـىب يکى܆ سیزا هى ایًچًیى
ّ
همزر کزدم.܄ در ایىؿىرت بظیار واكش و روػى اطت که وکالت تًها در ؿىرتی بزلزار
خىاهد بىد که فزهاو هذکىر در ياهه هضمك يؼىد܆ اها پض اس والَػدو ایى اهز دیگز دلیلی
بزای وکالت ورىد يهىاهد داػت.
اهام به طمزی هیفزهاید :܅به هیچکض وؿیت يکى که پض اس وفات تى
رايؼیًت باػد܆ سیزا غیبت کاهل والَ ػده اطت.܄
پض ایى هزصله اس غیبت با يبىدو طفیز ًاهزی آػکار بزای اهام هتمایش
هیػىد ...و ایى هماو وره تمایش بیى دو غیبت اهام ههدی اطت ،هماوهىر که ایى
غیبت هىاليی در روایات ػزیف به دوراو يبىدو اهام هدایت یا پزچن صك در آو ،تىؿیف
ػده اطت܆ که اگز طفیز یا واطوهای بیى اهام و بًیاوهای هزدهی ورىد هیداػت ،چًیى
تىؿیفاتی در وؿف ایى غیبت وارد يمیػد.܄
الف .هًاًزهکًًدۀ گزاهی ...ايتٌار دارم پیغ اس آيکه پاطهی ُلمی بًىیظی ،خىب
فکز کًی و هز هىكىُی را که هیخىاهین دربارهاع ؿضبت کًین به خىبی بؼًاطی.
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لوِی آو اطت و تىره
داللت
بارها به ػما یادآور ػدم که اطتدالل بز یک هتى ،فزٍ بز
ِ
ِ
داػته باع که ػما اس اطتداللکزدو به اهىری که يهایت چیشی که اس آوها به دطت
هیآید رش ًى و گماو يهىاهد بىد ،ردا يمیػىی .در پاطخ لبلی ،بزای ػما روػى
طاختن که تـزیش به ولىٍ غیبت دوم به هًِای پایاویافتى طفارت بههىر کلی يیظت.
بًده يمیداين آیا ػما پاطهن را خىايدهای یا يه؟ٕ
ولىٍ غیبت دوم ،داللت لوِی بز يفی طفارت
ب .به ػما ُزف کزدم که تـزیش بز ِ
غیبت دوم يدارد܆ بلکه ایى تًها يٌز ػهـی ػماطت که اس اطتضکام ُلمی بزخىردار
در ِ
يیظت .در پاطخ لبلی گفته ػد که يهایت چیشی که اس ایى ُبارت ܅سیزا غیبت دوم والَ
ػده اطت܄ بزداػت هیػىد ،پایاویافتى طفارت به گىيهای اطت که در آو طفیز لبلی،
يفی طفارت اس يىُی دیگز يهىاهد بىد܆
طفیز بِدی را هِیى هیکزده اطت و ایى به هًِای ِ
و گفتن که صتی در ایى هًِا هن اػکال ورىد دارد که هیتىايد هىرد تىره لزار گیزد.
د .در پاطخ لبلی يیش به ػما ُزف کزدم که اهلبیت بیى دو غیبت اهام
ههدی تفاوت لائل ػدهايد و ایدۀ ܅دايؼزىیی بز راه راطت܄ را تکه بدوو دلیل بز آو
پافؼاری هیکًدت بیاو يفزهىدهايد.
کافی ،د ،۰ؽ:۴۳۱
هضمد بى یضیی اس هضمد بى صظیى اس ابى هضبىب اس اطضاق بى ُمار يمل کزده
اطت که ابىُبدالله اهام ؿادق  فزهىد :܅لائن ،دو غیبت دارد که یکی اس آوها کىتاه و
دیگزی هىاليی اطت .در غیبت اول کظی اس رای او اهالُی يدارد ،رش خىاؽ
دوطتداراو خاؿغ܄.
ػیِیايغ܆ و در دیگزی ،کظی اس هکاو او اهالُی يدارد ،هگز
ِ
پض هماوهىر که در غیبت ؿغزی ،خىاؽ ػیِیايغ تیًِی طفیزاوت اس هضل او
دوطتداراو خاؽ صلزت اس هضل او اهالٍ داريد
اهالٍ داػتهايد ،در غیبت کبزی يیش
ِ
که آياو يیش به يىُی ܅طفیزاو܄ هضظىب هیػىيد.
 .۰۰اها در خـىؽ ایى طهى :܅هیزسای يىری درؿدد تفظیز ُبارت ܅هؼاهده܄
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که در ایى تىلیَ ػزیف آهده ،يبىده اطت܆ بلکه تًها درؿدد رفَ تِارف هیاو يفی هؼاهده
و ولایِی بىده که اس ّ
تؼزف بزخی افزاد به هاللات اهام ههدی يمل کزده اطت܆ و پض
اس ایًکه در ابتدا ورهی را تکه ُلمای ها بز آو اتفاقيٌز داػتهايدت به يمل اس ُالهه
هزلظی بیاو کزده اطت ،ورىه دیگزی را يیش بزای تىكیش بیؼتز بیاو هیکًد܆ به
گىيهای که ها هیتىايین ُبارت ܅هؼاهده܄ را به چًدیى هًِا تفظیز کًین و در ُیى صال
تِاركی هیاو ایى تِابیز و ؿضیشبىدو تؼزف به دیدار اهام ههدی در سهاو غیبت
کبزی به ورىد يمیآید.܄
الف .چه هیزسای يىری درؿدد تفظیز ُبارت ܅هؼاهده܄ بىده باػد و چه درؿدد رفَ
تِارف بیى ایى تىلیَ و روایات هؼاهده ،يتیزه یکظاو خىاهد بىد܆ ایًکه ُبارت
ً
܅هؼاهده܄ هتؼابه اطت که اگز هضکن بىد در هًِایغ اختالف ورىد يداػت و لوِا
هًِای یگايهای داػت ،به گىيهای که تأویل و اختالفی را يمیپذیزفت .پض تا هًگاهی که
یک لفي بیغ اس یک هًِا داػته باػد ،هتؼابه اطت و به آو اصتزاد يمیػىد .ایى طهى
يهایی اطت .ولتی صمیمت را با چؼن خىد دیدی ،دیگز يؼايهای ههىاهٕ
ب .اها ایى يٌز ػما که گفتی همۀ ُلما بز تفظیز ܅هؼاهده܄ به طفارت یا يیابت اتفاق
يٌزات ایى ُلما کزاطت؟ ایى ارماٍ
يٌز داريد ،طهًی فزاتز اس تضکمی هضق يیظت.
ِ
ْ
ْ
کزاطت؟ لل هاتىا ب ْزهايک ْن ِإو ک ًْت ْن ؿ ِاد ِلیىٔ بگى اگز راطت هیگىیید ،بزهاو خىد
را بیاوریدٓ.
 ۰۲اها در خـىؽ ایى طهى :܅ُالهه هزلظی هًگاهیکه اس تفظیز کلمۀ
܅هؼاهده܄ تبا ُبارت ܅ػاید܄ت به ܅هؼاهدۀ همزاه با ادُای يیابت܄ طهى به هیاو
تلِیف ایى وره را اراده يکزده اطت܆ بلکه ایى اس باب رُایت
هیآورد ،با چًیى تِبیزی،
ِ
ادب و اصتزام در بزابز کالم هِـىهیى و ابزاس يکزدو یمیى يظبت به ُلمی اطت که در
هزام ػیخ هزلظی در
اختیار داػته تبا ورىد لزائًی بز ؿضت آوت بىده اطت ،و ایى اس ِ
صاػیههایی که بز روایات ػزیف دایز المِارف گزاولدرع بضارااليىار هیسيد واكش و
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هؼهؾ اطت܄.
ُکض ایى هولب ،ؿضیش اطتٕ اگز لفي ܅هؼاهده܄ داللتی هضکن بز هًِای
بلکه ِ
داللت ایى
܅يیابت܄ داػت ،بز ُالهه هزلظی وارب بىد تا به آو تـزیش کًد و اگز وی اس
ِ
لفي بز يیابت کن کزده باػد تمـیزکار و در بزابز اهل بیت بیادبی کزده اطت تکه
هزگش چًیى يبىدهت و صتی در ایى ؿىرت تضزیفکًًدۀ کالم اهل بیت ػمزده هیػىد.
آری ،اگز ܅داللتداػتى لفي܄ بز ܅هولىب܄ لوِی يباػد ،بز هؤهى السم اطت تا اس
داللت ًًیبىدو آو بز هولىب ،اػاره کًد܆ و
یمیى به آو پزهیش کًد و وارب اطت تا به
ِ
لفي ܅هؼاهده܄ اطت و به همیى دلیل بىده اطت که ُالهه هزلظی با کلمۀ
ایى
وكِیت ِ
ِ
داللت ایى کلمه بز ܅يیابت܄ کاطته اطت.
܅ػاید܄ ،اس
ِ
لفي لوِیالدالله یا
کزدو صمایك و ًًیکزدو یک ِ
اس ِکی ادبداػتى در دگزگىو ِ
لفي ًًیالدالله بىده اطت؟ٕ
لوِیکزدو یک ِ
و آیا ػایظته خىاهد بىد که ها ایى ػیىۀ ردید را بزگشیًین تا هز آیه یا روایت
لوِیالداللهای را در رایگاه ًى و گماو لزار دهین؟ٕ ایى چه طهى ُزیب و غزیبی
اطت که يه درک و اصظاص ايظاو به آو راكی هیػىد و يه ايـاف ُلمی؟ٕ
صال بیا و هزا اس روع هزلظی که هدُای ػماطت آگاه کى و هتىو ػزُی
داللت آوها خدػه وارد کزده یا با
لوِیالداللهای را بزای هى بیاو کى که هزلظی در
ِ
داللت آوها کاطته اطت؟ٕ
ُباراتی هخل ܅ػاید܄ ،܅گاهی܄ یا ܅چهبظا܄ اس
ِ
صمیمت ایى اطت که ػما خىاطتی هدس بگىیی اها ػماتت کزدی ...با کمال تأطفٕ
 .۰۴اها در خـىؽ ایى طهى :܅ تفظیز ُبارت ܅هؼاهده܄ به ܅ًهىر܄ تفظیزی اطت
بظیار غزیب و دور اس ايتٌار ،و با لىاُد درطت در اطتدالل ههالفت دارد .ػما بزای
بهکارگزفتى کلمۀ ܅هؼاهده܄ بزای هًِای ًهىر در سباو ُزب هزا راهًمایی کى تا بزای
هى لزیًهای باػد بز ایى فهمی که ػما بیاو کزدی.
روػى اطت که اهام هؼاهدهای را که هتِلك به یک چیش بهخـىؽ یًِی
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ػهؾ هبارکغ اطت يفی هیکًد܆ اها ولتی ها هؼاهده را به ًهىر تفظیز کًین ،در چًیى
هدُی ههدویت خىاهد بىد ،يه هدُی هؼاهدۀ اهام .ػما بزای ایى
وكِیتی ،هدُی،
ِ
تِبیز بظیار بِید چه تىكیضی دارید؟܄
الف .لزائى و تأییدکًًدههایی که هًِای ًهىر را تأیید هیکًًد بزای ػما بیاو کزدم܆
اها یا ػما آوها را يهىايدهای یا بهدلیل ياتىايی اس پاطخگىیی ،خىد را به غفلت هیسيی.
طهى خىدم را بزای ػما تکزار خىاهن کزد:
܅بزداػتی که بًده بزای هًِای ܅هؼاهده܄ هوزس کزدم تایًکه هؼاهده به هًِای
بىدو ایى کلمه تأکید هیکًد و
ًهىر اطتت اس رمله بزداػتهایی اطت که بز هتؼابه ِ
بهایىتزتیب كِفی بز كِف اطتدالل ػما هیافشاید .اطتفاده اس الفاى گىياگىو در تىكیش
یک هًِا در سباو ُزبی ،ػایَ و اس فًىو بالغت و فـاصت اطت .کظیکه ادُا هیکًد
اهام ههدی پیغ اس ؿیضه و طفیايی ًهىر کزده ،در والَ ادُا کزده که اهام
پیغ اس ؿیضه و طفیايی ،آػکارا هؼاهده ػده اطت .ایى در ؿىرتی اطت که وی اس ًهىر
اهام ههدی خبز بدهد܆ اها اگز هدُی ههدویت باػد ،یًِی بگىید هى اهام ههدی
هظتن و پیغ اس ؿیضه و طفیايی ًاهز ػىد ،در ایىؿىرت او يیش با گفتار یا سباو صال
خىد ادُا هیکًد که اهام ههدی پیغ اس ؿیضه و طفیايی آػکارا هؼاهده ػده اطت܆ و
ایى هماو هظئلهای اطت که ایى تىلیَ آو را يفی هیکًد.
باب تِبیزکزدو چیشی
ػما هیتىايی بگىیی :تِبیزکزدو ًهىر با ُبارت ܅هؼاهده܄ اس ِ
به السهۀ آو چیش اطت که اس آو هًتذ هیػىد .܅هؼاهده܄ اس السهههای ܅ًهىر܄ ،و يتیزه
و حمزۀ ܅ًهىر܄ اطت܆ یًِی هزکض ًهىر داػته باػد لابلهؼاهده اطت.
يفی
دو يکته ،ایى بزداػت را تأیید هیکًد܆ همچًاوکه در تىكیش لبلی آهد :اول ایًکه ِ
يفی ܅ًهىر܄ ػده اطت܆ با ایى ُبارت اهام :܅پض ًهىری
܅هؼاهده܄ فزٍ یا يتیزۀ ِ
يیظت ...پض هزکض هدُی هؼاهده ػىد...܄ دوم ایًکه در روایات آل هضمدً هىر و
دیدو آو صلزت یا يیابت اس
لیام اهام ههدی با ؿیضه و طفیايی همزاه اطت ،يه ِ
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ایؼاو.
اها ایى طهى ػما :܅و هزاس يیش خىد اصتیاد به لزیًهای دارد و فمن آهدو طفیايی و
ؿیضه ،بزای اهکاوپذیزبىدو صمل لفي هؼاهده بز هًِای ًهىر کافی يهىاهد بىد.
ًهىر ،يىُی هؼاهده اطت ،اها هؼاهدهای خاؽ ،يه بههىرکلی هز يىٍ هؼاهدهای܄.
اػکاالتی در آو ورىد دارد:
اول ،آيچه در بزابز ܅اهالق܄ لزار دارد ܅همیدبىدو܄ اطت ،يه ܅اختـاؽداػتى܄ .ایى
اس باب تـضیش طهى ػما.
دوم ،اگز ػما هًکز اصتماالتی هظتی که بًده بزای ػما بیاو کزدم ،پض به کدام
دلیل ،܅هؼاهده܄ را همید کزدی و گفتی هًٌىر اس آو ،هؼاهدۀ همزاه يیابت اطت؟ٕ با
ورىد ایًکه ܅هؼاهده܄ در ایى تىلیَ بدوو چًیى لیدی آهده اطت܆ و روػى ػد که آيچه
ػما بز آو اؿزار داػتی ،اس تأویلی بیهیچ دلیل یا لزیًهای فزاتز يبىده اطت.
صمل ُبارت
بهُالوه بضج و گفتوگىی هى با ػما تًها درخـىؽ اهکاوداػتى ِ
܅هؼاهده܄ بز هًِای طفارت يیظت܆ بلکه در خـىؽ داللت لوِی ܅هؼاهده܄ بز هًِای
طفارت بىده اطت܆ سیزا دلیلآوردو با چیشی ،فزٍ بز درطتی و داللت آو اطت.
بًابزایى ،به فزف که هى در پاطخ ػما گفتن چًیى چیشی همکى اطت܆ بِد چه؟ٕ
هضتمل دوهی هوزس ػىد و بههمیىتزتیب هًِای طىم ،چهارم ،پًزن
هیتىايد هًِای
ِ
و...܆ بًابزایى تًها ܅اهکاوپذیزبىدو܄ در ایًزا ارسػی يدارد و ها در گفتوگىی خىد به ديبال
چًیى چیشی يیظتین .اهیدوارم به خىبی هتىره باػید .خداويد ػما را هىفك بدارد.
گفته ػد که آهدو طفیايی ،ؿیضه و همچًیى طیاق ایى روایت ،تأییدکًًدۀ بزداػتی
یمیًی ایى بزداػت بزای
اطت که بًده بزای ػما هوزس کزدم܆ بًده هلشم به ِ
احبات لوِی و ِ
ػما يیظتن ،بلکه همیى که فهمی همبىل در بزابز بزداػت ػما هوزس کًن کفایت خىاهد
کزد܆ درصالیکه اس ػما خىاطته هیػىد که فهن و بزداػت خىد را به ؿىرت لوِی و
یمیًی به احبات بزطايی܆ پض دلت کى.
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و در خـىؽ ایى طهى ػما :܅هدُی ًهىر پیغ اس ؿیضه و طفیايی ،هدُی
ههدویت خىاهد بىد ،يه هدُی هؼاهده܆ تِبیز ایى هولب به هؼاهده ،ؿضیش يیظت.܄
ایى اطتداللی اطت ُزیب که اس ػما ايتٌار يمیرود܆ سیزا هماوهىر که هزاس اطت
ايظايی اس هؼاهدۀ یک ػهؾ خبز دهد ،هیتىايد دربارۀ خىدع يیش خبز دهد که آػکارا
در هِزف دید همگاو لزار هیگیزد܆ بهخـىؽ اگز پیغ اس ایى خبزدادو ،ههفیػدو و
غیبتی داػته باػد و ایى ادُا یا با طهىگفتى ُلًی هیػىد یا با سباو صالی که باسگىکًًدۀ
ايظزام یا التشام به ایى گفتار باػد.܄
پض بًده ايتٌار دارم ػما هىكىُی و هًومی فکز کًی و تهمايًد بًدهت پاطخ هزا به
تفـیل بزرطی کًی܆ وگزيه هى يیش هیتىايظتن بیتىره به پاطخهای ػما اػکاالت خىدم
را تکزار کًن .صال آيکه بًده بهرغن كِف و طظتبىدو اطتدالل ػما ،آو را بزرطی کزدم
و به تفـیل پاطخ گفتن.
و يتیزه هماوهىر که بىد بالی هیهايد و صتی با ػدت بیؼتزی به رایگاه يهظتیى
خىد باسهیگزدد܆ ایًکه:
بىدو ؿدور آو را
بىدو
ؿدور ایى تىلیَ و صتی ًًی ِ
الف .هًاًزهکًًدۀ بًده ،لوِی ِ
ِ
يیش احبات يکزده اطت.
داللت ایى تىلیَ بز هولىبغ را يیش احبات يکزده اطت܆ بلکه
بىدو
ِ
ب .همچًیى لوِی ِ
بزتزی و صتی ررضاو و هتمایلبىديغ به هولىب را يیش احبات يکزده اطت .ایى درصالی
اطت که اس يٌز ها به چیشی که داللت لوِی يداػته باػد ُمل يمیػىد و ایى داللت
لوِی ،صلمهای گنػده اطت و بدوو احبات آو ،دطتکؼیدو بز خاروخاػاک خىاهد
بىد .ایى طهى يهایی اطت.
و طپاص و طتایغ تًها اس ِآو خداويد ،آو پزوردگار رهايیاو اطت.
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تىجه:
ایى هًاًزه در روس  ۲۱۰۲/۶/۲۵ػزوٍ ػد و در روس  ۲۱۰۲/۷/۰۴به پایاو رطید که
تاریخ آخزیى پاطخ ܅ُلی ؿزام هظتمین اطت܄ بىده و پض اس آو ،هزف همابل،
ایى ِ
܅دايؼزىیی بز راه راطت܄ ياگهاو ُمبيؼیًی کزد و تا اهزوس  ۲۱۰۷/۷/۲۲بزای گفتوگى
صاكز يؼده اطت.

