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نشست گفتوگویی درباره منصوبکردن امام مهدی (ع)
زکتر غبسالطظاق زیطاوی:
بؼم هللا الطحمً الطحیم .الحمسهلل ضب الػاملین و كلی هللا غلی دمحم و آل دمحم الائمت و املهسیین و
ً
ً
ػلم حؼلیما کثیرا .غعیعان حاهط! ػالم غلیکم و ضحمت هللا و بطکاجه .به بیيىسگان ؿبکه ُمىجی
بـطیذ هیز ،غطن ػالم میکىیم .ما کازض زاوـکسه زضوغ غالی زیجی و لؿىی ،ایً ؿطافذ ضا
گىیی غلمی زوم ضا به مىاػبذ مىلىبکطزن امام مهسی (ق) بطگعاض
زاضیم که وـؼذ گفذو ِ
هماییم .زض ایً وـؼذ ،ؿیر احمس حلی و زکتر غالء ػالم و زکتر ظکی ُ
كبیحاوی با ؿما هؼدىس.
و بىسه که با ؿما سخً میگىیم ،زکتر غبسالطظاق هاؿم هؼخم .همه ؿما میزاهیس که امام
مهسی (ق) مظلىمیتی چىس بطابط زیسه اػذ و وحىز و امامذ ایـان ضا زضبط گطفخه اػذ .و زض
ّ
ًىالوی اظ ظمان محسوز وـسه
مسث
ایً
زض
ؾیبذ،
مان
ؿسن
ًىالوی
و
ایـان
اظ
گطزاوی
ضوی
حس
ظ
ِ
ِ
ِ
اػذ .مخأػفاهه زضباضه ایـان ،بسجطیً حمالث گفخه ؿسه اػذ و جلذی بهوحىز آوضز .و زض
فهمیسن سخً و ؾیبذ و همه مؼائلی که به ایـان اضجباي زاضز ،بسجطیً ػىء بطزاؿذها ؿسه
فطز زوض و هعزیک و زض یک اهساظه ،اجفاق افخازه اػذ .ان ؿاءهللا زض
اػذ .ایً مؼئله اظ ػىی ِ
ایً وـؼذ ،جالؾ میکىیم وؼبذ به هکاحی که به آن اؿاضه همىزیم ،ملساضی جىهیح زهیم .جا ما
بطزن بطدی اظ ػخم جاضیذی و فکطی و زیجی زاؿخه باؿیم که به ایً شخلیذ
ػهمی زض اظبین ِ
ُمخمایع ،ضوا زاؿخه ؿسه اػذ .اظ دساوهس ػبحان و مخػال ،دىاػخاضیم جا کىجاهی ػهىی و
غمسی ما ضا ببذـس و ایً اهسک ضا ،به بهتریً (ؿکل) پصیطؾ اظ ما بپصیطز .او ػطپطػذ
جىفیمزازن میباؿس .پطػف اول اظ زکتر غالء ػالم پطػیسه میؿىز .زکتر غالء! بطدی هؼدىس
که به وحىز امام مهسی (ق) دمحم بً الحؼً ،ؿک واضز میکىىس .وحىزؾ ضا چگىهه زابذ
میکىیس یا چگىهه امامذ ایـان ضا زابذ میکىیس؟ به ایً داًط که وكتی ؿما امامذ ایـان ضا
زابذ همىزیس ،الظمهاؾ ایً اػذ که وحىزؾ هیز زابذ ؿىز .وحىز و امامذ ایـان ضا چگىهه زض

محسوزه مىابؼ ّ
ػجی زابذ میکىیس؟ اظ ایً حهذ که زابذبىزن آن زض محسوز مىابؼ ؿیعی،
مؼئلهای زابذؿسه اػذ.
زکتر غالء ػالم:
بؼم هللا الطحمً الطحیم .زض آؾاظ ،مىلىبکطزن امام دمحم بً الحؼً الػؼکطی (ق) بط ؿما،
ً
زکتر و حاهطان و ؿیػه آل دمحم ،بلکه همه اوؼاهیذ مباضکباز .كٌػا ضاه زابذکطزن وحىز امام
کطزن امامذ ایـان ضا می ِپیمایس؛ به ایً داًط که زابذکطزن امامذ،
مهسی (ق) همان ضاه زابذ ِ
ً
وحىز ایـان (ق) و «مؼئله بیـتر» ضا بطای ما زابذ میکىس .غعیعان بیيىسه! كٌػا آهچه بطای ما
مهم اػذ ،همین «مؼئله بیـتر» اػذ .ایىکه ایـان ،دلیفه دساوهس زض ظمین و امام و حجتی اظ
غملی حاکمیذ دساوهس
حجذهای دساوهس بط آفطیسگاوف اػذ .زض آؾاظ ،دالفذ الهی ،جطحمه ِ
زض ظمین میباؿس .به همین داًط زض محسوزه كطآن کطیم یا زیگط کخابهای آػماوی ،میبیيیم که
ایً کخابها به دالفذ الهی ،بؼیاض جىحه همىزه اػذ و به آن بؼیاض ِاهخمام وضظیسه اػذ .چه
ایً دلیفه ،پیامبر یا فطػخازه یا امام باؿس .البخه با زضهظطگطفتن جفاوث آهان ،اظ حهذ حایگاه و
ملام .و ایىکه امامذ ،اظ حهذ حایگاهی باالجط میباؿس .به همین داًط ابطاهیم (ع) زض اوادط
ضوظهای ظهسگیاؾ امام ؿس و پؽ اظ ایىکه دساوهس او ضا به پیامبری و فطػخازهبىزن بطگعیس .ایً
یک هکخه.
هکخه زیگط،زکتر ضظاق! دالفذ دساوهس جباضک و حػالی زض ظمین ،ازامهزاض و همیـگی اػذ .و
ُ
همیـه زض هیچ باظه ظماوی ،اظ او دالی و جهی همیباؿس .زلیل بىسه وؼبذ به ایً مؼئله ،فلٍ
ً
ضوایاث بؼیاض همیباؿس که مىابؼ ؿیعی آن ضا زضبطزاضز؛ به ایً داًط که اػاػا الان سخً به
ّ
آوی كطیح و ضوؿجی وحىز زاضز که دساوهس زض آن،
بذف ػجی اضجباي زاضز .حتی هم و متن كط ِ
َّ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ّ َ
ْ
زوػدف دمحم ضا مىضز ِدٌاب كطاض میزهسِ « :إهما أهذ مى ِصض و ِلك ِل كىم هاز» (ضغس« )7جى
گط الهی با گطوههای بـطی ،اظ
هـساضزهىسهای و هط گطوهی ،هسایذگطی زاضز ».وحىز هسایذ ِ
ظمان آزم جا آدطیً لحظه بط ایً ظمین ،حلیلذ كطآوی ضوؿجی اػذ .دالفذ دساوهس جباضک و حػالی
زض ظمین ،اظ ظمان آزم جا آدطیً ضوظ که دساوهس ،ظمین و آهچه زض آن اػذ ضا بهاضر میبطز ،ازامه

زابذ غلیسحی به ایً مػىاػذ که دساوهس جباضک و
زاضز .هط جلىض زیگطی به ؾیر اظ ایً مؼئله ِ
حػالی ا ّ
مخهم همىزه اػذ و زلیلی اظ ػىی مطزم ،غلیه او كطاض زازه ؿىز؛ به ایً داًط که
ض
َ َ َّ
ُ ُ ً ُ َ ّ َ َ ُ ْ َ َ َّ َ ُ َ َّ
اّلل ُح َّجت َب ْػ َس
اغ غلى ِ
دساوهس جباضک و حػالی میفطمایس« :ضػال مب ِـطًٍ و مى ِصضًٍ ِلئال ًكىن ِللى ِ
ُّ
الط ُػل» (وؼاء« )561پُامبراوى هه بـاضجگط و هـساضزهىسه بىزهس ،جا بطاي مطزم ،پؽ اظ
[فطػخازن] پُامبران ،زض ملابل دسا [بهاهه و] ّ
حجتی هباؿس ».هط جلىض زیگطی ،وؼبذ به دالی و
ّ ً
ُجهیبىزن مین -ماهىس جلىضی که زض بذف ّ
ػجی وحىز زاضز( -اؿدباه میباؿس ).مصخلا سخً و
ظ
حالذ ما ،زضباضه وحىز امام مهسی (غ) میباؿس .اهل ػيذ فطن میکىىس که ظمین اظ وحىز
ً
ُ
ًبیػخا آهان ّ
جلىض میکىىس که پؽ اظ ضػىل هللا و جا
حجتی بطای دساوهس ،دالی و جهی میباؿس.
ُ
آدط بط ایً ظمین ،ظمین اظ حجذ دالی و جهی اػذ؛ زضحالی که ایًها گطوههایی هؼدىس و هط
ضوظ ِ
فطزی میدىاهس گطوهی اظ ّ
بـطیذ ضا اػخثىاء کىس -چه پیف اظ دمحم (ق) یا پؽ اظ دمحم (ق)-
ّ
غمىمیذ و کلیبىزن آن اػخثىاء کىس.
بطاوػذ که زلیل كٌعی ،آؿکاض همایس که آیه کطیمه ضا اظ
ُ َ
« َو ِلك ِ ّل ك ْىم هاز» (ضغس« )7و هط گطوهی ،هسایذگطی زاضز ».چه پیف اظ دمحم (ق) یا با وحىز دمحم،
ضػىل هللا (ق) یا پؽ اظ دمحم (ق) .اهلػيذ و اجباع ازیان زیگط که زض پیامبر ِان مصخصخی
ّ
جىكف کطزهس ،جذلیمظهىسهای بطای ایً مؼئلهی زابذ غلیسحی زضادخیاض هساضهس که كطآن
ً
کطیم ،وؼبذ به آن ،جلطیح کطزه اػذً .بیػخا ،زکتر! به ایً داًط که ایً مؼئله اظ حهذ
َ
كطآوی ضوؿً اػذ که گطوههای بـطی ،همیـه و جا ابس اظ وحىز هسایذگطی الهی حسا همیباؿىس
که به واػٌه او ،حجذ و زلیل بط آفطیسگان بطپا میؿىز -میبیيیم که دمحم (ق) بین کخاب (وایً حجذ) همطاهی ایجاز کطزه اػذ .و کخاب ،مؼئلهی زابتی بین همه مؼلماهان میباؿس؛ چه
اهل ػيذ و چه ؿیػه .ایىکه کخاب ،جا امطوظ و زض ایً ظمین ،حاوزان و زابذ اػذ .و ضػىل هللا
(ق) بین کخاب و بین مطزان الهی ،همطاهی ایجاز کطزه اػذ که یکی اظ آهان ،كاحب ایً یازبىز
اػذ .فطزی که امطوظ با بطپایی ایً وـؼذ ،با هامف حـً گطفخیم .دمحم پیامبر (ق) زض حسیثی
که هعز همه مؼلماهان ُمخىاجط اػذ ،فطمىز« :اوی جاضک فیکم الثللین ما ان جمؼکخم بهما لً
ّ
ً
جولىا بػسی ابسا کخاب هللا و غترحی اهل بیتی و كس هبأوی اللٌیف الخبیر اههما لً یفتركا حتی یطزا

ّ
غلی الحىن» «مً زض میان ؿما ،زو مؼئله گطانبها به اماهذ میگصاضم .جا ظماوی که به آن چىگ
بعهیس ،هطگع پؽ اظ مً جا ابس گمطاه همیؿىیس .کخاب دساوهس و غترجم ،اهل بیخم .و دساوهس
لٌیف دبیر به مً دبر زازه اػذ که ایً زو اظ یکسیگط حسا همیؿىهس ،جا ایىکه هعز حىن به
ِ
مؼلمان بااهلافی اػذ که به پیامبرؾ
مً باظگطزاهسه ؿىهس ».ازباث ػازهای بطای هط فطز
ِ
احترام میگصاضز و کلماحف ضا پاک میؿماضز .ایىکه هه کخاب اظ غترث حسا میؿىز و هه غترث اظ
کخاب حسا میؿىز .فطن وحىز کخاب دسا اظ ػال 511هجطی -ػال والزث امام مهسی -جا امطوظ
ّ
و حتی جا ضوظ آدط ،یػجی به ػازگی ِاجهام پیامبر (ق) میباؿس که ای ضػىل هللا! وغسه جى غملی
وـس و کخاب اظ غترث حسا ؿس .به همینداًط سخً كطیح ابً حجط -كاحب کخاب
ُ
َ
كىاغمالحطكه -و همچىین سخً كطیح َم ّىاوی زض فیىاللسیط ایً اػذ که میگىیىس« :حسیث
زللین ،بطای زابذکطزن وحىز مطزی اظ آل دمحم کفایذ میکىس که آمازگی ایً ضا زاضز که جطحمه
غملی كطآن و کىاض كطآن باؿس ».ایً یک هکخه.
زکتر ضظاق! هکخه ػىم ایىکه فطزی که حساكل ػىضه كسض ضا زهبال میکىس (ایً مؼئله ضا
میفهمس ).ایً ػىضه فطن میکىس که حجتی بطای دساوهس و مطزی وحىز زاضز که فطؿخگان و
َ
ضوح ،امط دساوهس ضا زض هط ػال ،بط او میفطػدىس؛ احلها و ضوظیها و زیگط مؼائل .اغخلازی
ً
که ما به آن اغخلاز زاضیم ،کامال با ػىضه كسض هماهىگی زاضز و با هم ومتن كطآوی كطیح مٌابلذ
زاضز .و با حسیث زللین مٌابلذ زاضز .بلکه با ػطآؾاظ حاکمیذ دساوهس زض ظمین و دالفذ
دساوهس زض ایً ظمین ،مٌابلذ زاضز .زض حالی که آهان فطن میکىىس که ؿب كسض ،پؽ اظ ضحلذ
دمحم (ق) ُحمىز پیسا کطزه اػذ و حػٌیل ؿسه اػذ .زضحالی که ػیاق و مػىای لؿىی -و فکط
ََ َْ َ ُ
میکىم ؿما زض ظبان غطبی ،زکتر هؼدیس -ایًگىهه اػذ که ؿما میزاهیس که «جن َّز ُل املال ِئكت َو
الط ُ
ُّ
وح فُها» (كسض« )4زض آن [ؿب] فطؿخگان ،با ضوح فطوز آًىس ».مؼئلهای اػذ که زض ایً
ً
فطوز آمسن ،همیـگی وحىز زاضز .و ما اغخلاز زاضیم و اغخلاز ما کامال با ایً ػىضه مٌابلذ زاضز
که مطزی اظ آل دمحم وحىز زاضز که جا ضوظ آدط ،با مطزم میماهس و فطؿخگان بط او فطػخازه
میؿىهس؛ همانًىض که بط حسؾ دمحم (ق) فطػخازه میؿس.

همچىین میجىاهیم احازیث  55فطز ضا َبیفعاییمِ .صحاح مؼلماهان با زهها ضوایذ ُپط اػذ که
ً
ضػىل هللا (ق) زض آن شکط کطزه اػذ 55 :امام 55 ،دلیفه 55 ،امیر اظ كطیف و مصخلا اظ
آوی محکمی که اهسکی كبل اضائه همىزمَ « :و
بجیهاؿم وحىز زاضز .به همین داًط ایً هم و متن كط ِ
ُ َ
ِلك ِ ّل ك ْىم هاز» (ضغس« )7و هط گطوهی ،هسایذگطی زاضز ».ایً متن زض مىابؼ اهل ػيذ به
امیراملىمىین (ق) غلی بً ابیًالب جفؼیر ؿسه اػذ .همانًىض که به مطزی اظ بجیهاؿم هیز
جفؼیر ؿسه اػذ .بىابطایً زض هط ظماوی ،زض هط گطوهی ،مطزی اظ بجیهاؿم وحىز زاضز که
هسایذگط الهی اػذ که زض حایگاه حسؾ ضػىل هللا (ق) میباؿس .همانًىض که ضػىل هللا امام
میباؿس ،ایً مطز هیز امام اػذ .بىابطایً احازیث 55فطز هیز ػىزمىس اػذ .فطزی که سخىان
اهل ػيذ ضا زهبال میکىس ،جطحمه غملی و جىهیح كٌعی زض بیان احازیث55فطز همییابس که با
حلایم كطآوی ،مٌابلذ زاؿخه باؿس و با ضوایاحی که به ؿکل مخىاجط اظ دمحم ضػىل هللا (ق) هلل
ؿسه اػذ ،مٌابلذ زاؿخه باؿس .و همچىین با فٌطث پاک و حـىیم پیامبر و زػخىض ایـان به
چىگظزن ،مٌابلذ زاؿخه باؿس .همانًىض که ما بیان میکىیم و اغخلاز زاضیم که  55امام
ضوؿً دمحمی هؼدىس.
وحىز زاضز که آهان جطحمه ایً حلیلذ
ِ
بىابطایً دالكه بگىیم .البخه زوػذ زاضم ایً مؼئله ضا اهافه کىم که بطدی احازیث وحىز زاضهس
که اظ امام مهسی ،به امام حػبیر همىزه اػذ؛ همانًىض که زض صحیح بذاضی وحىز زاضز« .کیف
بکم اشا هعل ابً مطیم فیکم و امامکم مىکم» «وكتی فطظهس مطیم ،زض میان ؿما فطوز بیایس و امام
ؿما اظ میانجان باؿس ،حال ؿما چگىهه اػذ؟» همه افطازی که به ؿطح ایً صحیح پطزادخىس،
مهسی آل دمحم جفؼیر کطزهس که غیسخی فطوز میآیس و پـذ ػطؾ هماظ میگصاضز .او
ایً متن ضا به
ِ
امامی اظ آل دمحم اػذ .و به ؿطق و ؾطب ضفخىس که چگىهه امکان زاضز که مطزی اظ اولىاالػعم که
پیامبر و فطػخازه اػذ ،پـذ ػط مطزی هماظ میگصاضز که غلیسهؿان میگىیس که او ِكطف یک
مطز ؿایؼخهای اػذ؛ زضحالی که فطزی که پـذ ػطؾ پیامبر و فطػخازهای اظ اولىاالػعم هماظ
ً
میگصاضز ،كٌػا (او که) امام (اػذ) اظ حهذ حایگاهی والاجط اػذ .به همین داًط او فطزی اظ

امدف اػذ که مأمىم اوػذ و به او ِاكخسا میکىس .همانًىض که مخىن بؼیاضی زض اهل ػيذ
وحىز زاضز که اظ مهسی ،به دلیفه دساوهس حػبیر کطزه اػذ.
بىابطایً دالكه :هعز ما كطآن و ػىتی وحىز زاضز که جأکیس میکىس که دالفذ دساوهس زض ظمین،
ػيذ الهی اػذ و مؼئله كٌعی و ضوؿً اػذ .همچىین هعز ما كطآن و ػىتی وحىز زاضز که بط
هطوضث چىگظزن به 55امام جأکیس زاضز که ایـان ،غترث پیامبر (ق) هؼدىس .و هه آهان اظ كطآن
حسا میؿىهس و هه كطآن اظ آهان حسا میؿىهس .همچىین هعز ما ػيذ كٌعی وحىز زاضز که جأکیس
میکىس :ایً مطزی که زض آدطالعمان ،وغسهی زولدف زازه ؿسه اػذ ،امامی اظ آل دمحم میباؿس.
او مطزی اػذ که حتی پیامبران اولىاالػعم ،به او ِاكخسا میکىىس .ایً زالیل میباؿس .فکط میکىم
هم و متن كطآوی ،بهغالوه حسیث مخىاجط ،بهغالوه سخىان اهل ػيذ که جأکیس میکىس که امام
مهسی ،امامی اظ آل دمحم میباؿس و هه او اظ كطآن حسا میؿىز و هه كطآن اظ او حسا میؿىز .و
وـاههها ضوؿً اػذ که ما زض ایً ضوظها ،زض ضوظهای بطپایی زولذ او و احطای امامدف بهؿکل
غملی ،زض ایً ظمین ظهسگی میکىیم.
زکتر غبسالطظاق زیطاوی:
زکتر غالء! مدـکطم .فلٍ وؼبذ به سخً زکتر ،هکخهی ضوؾگىههای بیان میکىم .چه بؼا
ضوشخی ضا ضوؿً و بیان میکىس که اظ آن زهبالهضوی میهماییم .و ایً همان ضوؾ صحیح اػذ.
امامذ امام مهسی (ق) و وحىز ایـان ضا اظ دالل مىضزبحث كطاض زازن ایً
زکتر میدىاػذ
ِ
مؼئله ،اظ بذف زیجی زابذ همایس .یػجی زابذکطزن حلیلتی زیجی .زابذکطزن ایىکه هطوضث زیجی
وحىز زاضز که میًلبس امام ،زض هط ظماوی وحىز زاؿخه باؿس .وكتی ایً مؼئله زض محسوزه زیجی
زابذ ؿىز -و ایً مؼئله زابذؿسه اػذ -مؼئله زیگط که اظ دالل آن میدىاهىس ایً حلیلذ
مؼائل مدـابه جاضیر و ػىءاػخفازه اظ بطدی اظ غلىم
زیجی ضا اظ بین ببرهس -همان پىاه بطزن به
ِ
بسغذگىهه و هى ،به غىىان مثال :اظ كبیل غلم ضحال و مؼائل زیگط که به واػٌه آن ،وؼبذ به
بطدی اظ ضوایاث جاضیذی اغتران میکىىس؛ ضوایاحی که زاللذ بط والزث و وحىز امام مهسی (ق) و
گطفتن ِظمام امامذ جىػٍ ایـان میکىس -همه ایً مؼائل ػالبه به ِاهخفاع مىهىع باقی میماهس.

به ایً داًط که حلیلذ زیجی که كىیجطیً حلایم اػذ ،به هطوضث وحىز امام (ق) جلطیح
میکىس .هط مؼئلهای که با ایً حلیلذ زیجی مذالفذ زاضز ،ماهىس هف (ضوی آب) میباؿس که
بیرون افخازه و اظ مُان مىضوز .و آهچه به ػىز مطزم اػذ ،باقی میماهس .و آهچه به مطزم ػىز
میزهس ،همان وحىز امام میباؿس .همچىین مؼئله زیگطی که زکتر غالء به آن اؿاضه کطزه
ُ
اػذ ،ایً بىز که ظمین بهًىض کلی هبایس اظ حجذ دالی و جهی باؿس .با اػخفازه اظ حسیث زللین و
ُ
حساییهبىزن بین غترث و كطآن ،الظم اػذ که بهًىض کلی ظمین اظ حجذ دالی و جهی هباؿس .ایً به
چه مػىاػذ؟ به ایً مػىاػذ که امامذ ،همانًىض که ضوایاث زیگط جلطیح کطزهس ،بایس زض
فطظهسان و فطظهسان فطظهسان باؿسُ « .ش ّضٍَّ ًت َب ْػ ُ
وها ِم ًْ َب ْػى» (آل غمطان« )44فطظهساوى هه
ِ
ِ
بػطخی اظ آهان اظ [وؼل] بػطخی زًگطهس».
ً
زضهدیجه میجىاهیم هطوضجا به ایً مؼئله بطػیم که حجذ همان امام دمحم بً الحؼً (ق)
میباؿس؛ اظ دالل ؿىادذ امام اول ،امیراملىمىین .ػپؽ حؼً .ػپؽ حؼین .ػپؽ فطظهسان
امام حؼین (ق) .هط سخجی که بطدالف ایً مؼئله گفخه میؿىز ،زضحلیلذ ِكطف جالشخی
ً
زیجی ضوؿً و هىضاوی اػذ .زکتر ظکی! ًبیػخا بطدی اظ دالل پىاه به ضاه
بطای اظبینبطزن حلیلذ ِ
زیگطی جالؾ میکىىس ،جا وؼبذ به حلیلذ وحىز امام مهسی پىؿف ایجاز کىىس .ما میدىاهیم
اهسیـه وحىز امام مهسی (ق) ضا بعضگ ِبساضیم و میدىاهیم ضوؿًگط ِی زیگطی اهافه کىیم .ایً
مؼئله که چطا امام مهسی (ق) ؾائب ؿس؟ حلیلذ ایً ؾیبذ چیؼذ؟ ایً اهسیـهای که زض
اشهان بؼیاضی ،وضوز پیسا کطزه اػذ و زض آؾاظ آنها ؿیػه میباؿىس؛ به ایً داًط که آهان
كائل به ؾیبذ هؼدىس .زکتر ظکی! حلیلذ ؾیبذ امام مهسی و زالیل ایً ؾیبذ چیؼذ؟
زکتر ظکی ُ
كبیحاوی:
یاهللا .بؼم هللا الطحمً الطحیم .ػالم به همه ؿما و حاهطان .و به ایً مىاػبذ بعضگ ،به همه
ؿما جبریک غطن میکىیم؛ مىاػبذ مىلىبکطزن امام مهسی (ق) بط جذذ امامذ و بط جذذ
حاکمیذ دساوهس .زکتر ضظاق! پیف اظ ایىکه به ایً مؼئله پاسخ بسهم( ،میدىاهم به ایً مؼئله
ّ
مظلىمیذ امام مهسی سخً میگىییس .میبیيیس
اؿاضه کىم ).ؿما زض مىضز مىهىع امام مهسی و

که مطزم زض 51ؿػبان حـً میگیرهس؛ بهؿکلی که میجىاهم بگىیم :مبالؿه زض ایً مؼئله اػذ.
ولی وكتی ضوظ  8ماه ضبیؼالاول میآیس (ایًگىهه همیباؿس ).و ؿایؼخه اػذ که بعضگجطیً ضوظ
باؿس .چطا؟ ضوظ مىلىبکطزن چه فطزی اػذ؟ ضوظ حاکمیذ دساوهس اػذ .ضوظ مىلىبکطزن
ً
امام مهسی اػذ .ضوظ وـؼتن امام مهسی ،بط جذذ ضهبری .بطای ایً ضوظ ،اكال یازی همییابی .و
فطزی ضا همییابی که زض آن ،حـً بگیرز .اگط هم فطزی باؿس که حـً میگیرز ،اظ باب ِاػلاي
ّ
ظلىمیذ بعضگی اػذ .اما مؼئله ؾیبذ امام مهسی (ق) ،همه
واحب میباؿس .ایً زضحلیلذ ،م
ما میزاهیم که کخابی اػذ که به ایً مىهىع ِادخلاق زازه ؿسه اػذ .و با ضویایی که كاحب
کخاب ،اظ امام مهسی (ق) زیسه اػذ .ایـان به او میفطمایس :مػىای ؾیبذ ضا بیان کً؛ به ایً
داًط که بؼیاضی اظ مطزم ،ؿطوع به اؿکال بط ؾیبذ همىزهس .ایً کخاب همان کخاب «کمال
السیً و اجمام الىػمه» یا «جمام الىػمه» ؿیر كسوق میباؿس .ایً مطز ،آن ضا بهواػٌهی ضویایی
ّ
مخىحه ایً مؼئله میکىس که
هگاؿخه اػذ که اظ امام مهسی (ق) زیسه اػذ .و ایـان ،او ضا
ؾیبذهای پیامبران و فطػخازگان ضا بیان همایس .بىابطایً فطآیىس ؾیبذ ،زضحلیلذ ػيذ الهی
اػذ .یػجی امام مهسی (غ) زض میان فطػخازگان ،هى و حسیس همیباؿس .ایـان ،حجتی اظ
حجذهای دساوهس اػذ و ػيذهایی که وؼبذ به حجذهای پیف اظ ایـان حطیان یافذ،
وؼبذ به ایـان هیز حطیان زاضز.
اما پطػف و مؼئله زلیلهای ؾیبذ یا اجفاقافخازن ایً ؾیبذ (میجىان گفذ ):اظ اهل بیذ (غ)
ضوایاحی شکط ؿسه اػذ که «ایً حىان ،اظ جطغ کـخهؿسن ؾائب میؿىز ».اگط ایً مؼئله زض
باظه ظماوی داصخی باؿس و وكتی اظبین بطوز ،ؿایؼخه اػذ که امام (ق) ظهىض کىس .ولی وكتی ایً
ّ
محسوزه ظماوی ًىالوی ًىل می ِکـس ،ما بایس جىكفی کىیم .چطا امام مهسی (ق) ؾائب ؿسه
ّ
مظلىمیذ امام مهسی (ق) ضا
اػذ؟ ؿما میبیيیس که حسیثی اظ امام باكط (ع) میباؿس و ایـان،
ً َ
ً
بیان میکىس .ایـان میفطمایس« :الامط فی اكؿطها ػىا و ادملىا شکطا» «امط (امامذ) زض فطزی
اػذ که اظ حهذ ػجی کىچکجط اػذ و اظ حهذ یاز ،پىهانجط اػذ ».یػجی پىهاوی اظ یاز امام
مهسی (ق) وحىز زاضز .اظ حمله زالیل بط پىهانبىزن یاز امام مهسی (ق) ایً اػذ که ایـان

زض ؾیبذ كؿطی ،غالوه بط ایىکه 4ػفیر وحىز زاضهس و محسوزه ظماوی که  69ػال ًىل ِکـیس،
جىكیػاث (بؼیاضی) همییابیس .یػجی ؿایؼخه اػذ که وكتی امام مهسی ؾائب ؿس ،مطزم بیـتر به
امام مهسی هیاظمىس باؿىس؛ به ایً داًط که همانًىض که میزاهیس ،آهان همیـه زض مىضز
مؼئله «الحىازر الىاكػه» «حاززههایی که اجفاق میافخس ».سخً میگىیىس .بىابطایً مازامی که
بطای اوؼان حطکتی باؿس ،زضهدیجه حاززههایی اػذ که اجفاق میافخس .پؽ بایس زض مىضز آن،
حکمی اظ دساوهس ػبحان و مخػال وحىز زاؿخه باؿس .بىابطایً حامػه زض حال حطکذ اػذ و
ملیبذها فطوز میآیس .یػجی وكتی حکىمذ ًاؾىث باؿس ،جمامیاؾ ملیبذ اػذ .اوؼان بطای
ایىکه دىزؾ ضا زضامان ِبساضز و به زیيف چىگ بعهس ،به فطزی هیاظمىس اػذ که او ضا اظ ایً
(مـکالث) ضهایی ببذـس .جىكیػاحی که اظ امام مهسی زض دالل  69ػال آمسه اػذ ،چه ملساضی
اػذ؟ اظ  15جىكیؼ باالجط همیضوز .چهبؼا میگىیىس :بذصخی اظ آن ،اظ بین ضفذ .ولی حتی اگط اظ
بین ضفخه باؿس ،ایً احازیث اهل بیذ اػذ که اظ بینضفتن ،مخىحه آن هیز ؿسه اػذ .و گطما و
زفًؿسن ،مخىحه آن ؿسه اػذ .ولی بؼیاضی اظ آن ،ضػیسه اػذ که کمککاض اػذ .زضحلیلذ
ّ
مظلىمیذ زیسه اػذ.
امام مهسی اظ ضویگطزاوی امذ و مطزمف،
مؼئله زیگطی ایً اػذ :که اظ ػفیر زوم (غ) زضباضه غلذ ؾیبذ پطػیسه ؿس .امام مهسی (غ)
چه پاػذی زازهس؟ به ایً آیه کطیمه اػخسالل همىز« .بؼم هللا الطحمً الطحیم ًا َأ ًُّ َها َّال َ
صًً َآم ُىىا
َ ْ َُ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ َ ُ
ُاء ِإ ْن ج ْب َس لك ْم ح ُؼ ْؤهم» (مائسه« )555اي هؼاوى هه اًمان آوضزهاًس ،اظ چیزهاَى
ال حؼئلىا غً أؿ
ملساض جلذی امام
هه اگط بطاي ؿما آؿكاض گطزز ،ؿما ضا اهسوهىان مىهىس ،مپرػُس ».بطای ایىکه
ِ
مهسی (ق) ضا جلىض کىیم ،میبیيیم که ایـان با ایً آیه اػخسالل میهمایس .یػجی مؼئله زض
ههایذ جلذی اػذ .بلکه حسیثی که زضحلیلذ ،زضزآوض هؼذ ضا بطای ؿما اظ ظبان امام کاظم (غ)
وكتی زض ظهسان بىز ،یازآوضی میکىم .جا جلىض کىیم ایً مؼئله اظ ظمان امام کاظم به ایً جلذی
بىز .پؽ جلذی آن زض ظمان امام مهسی (ق) چگىهه میباؿس؟ امام کاظم (غ) میفطمایس« :للس
ُ
ؾوب هللا غلی الـیػت و ّ
فىكیخهم وهللا بىفسخی» «دساوهس وؼبذ به ؿیػه،
دیروی هفسخی او هم
دـمگین ؿس و مطا بین دىزم یا آهان ُم ّ
ذیر كطاض زاز .به دسا ػىگىس! آهان ضا به واػٌه دىزم،

زض امان هگاه زاؿخم ».چطا دساوهس ػبحان و مخػال ،وؼبذ به ایً امذ دـمگین ؿسه اػذ؟
به ایً داًط که آهان ضویگطزان ؿسهس .و ضویگطزاوی زضزهاکی میباؿس .یػجی وكتی ؿما زض زولذ
ًاؾىث ،احخهاز میکجی جا کاض و غمل همایی و (آن ضا) بؼاظی و ،....زضحالی که امط و مؼئله بطای
امام (ق) جىػذ و جى حىكله هساضی و َبٌحئ و آهؼخه هؼتی ،جى زض ایً كىضث یاضیگط چه
گط زولذ ًاؾىث هؼتی .و یاضیگط امام دىزث هیؼتی؛ هطچىس
فطزی هؼتی؟ جى زضحلیلذ یاضی ِ
َ
بگىیی :او امام مً اػذ و «اللهم ّ
عجل فطحه» «دسایا! زض ف َطج او ،ؿخاب کً ».ولی زض غمل،
َ
چگىهه هؼتی؟ زض غمل ،کاضی همیکجی که زض فطج او ؿخاب پیف بیایس .همچىین چهبؼا
زضحلیلذ مهم باؿس که به فاكلههای جاضیذی ،زض ظهسگی مطزم اؿاضه کىم .ػال 416زولذ
بجیغباغ ػلىي کطز .پیف اظ آن ،هػیف ؿس .هػف بعضگی زض آن بهوحىز آمس .بىابطایً آیا
مطزم اظ هػف زولذ ًاؾىث اػخفازه همىزهس و به امام مهسی پىاه بطزهس؟ دیر .همین حالذ هیز
زض حالتی که ما امطوظ زض آن هؼدیم ،میباؿسً .اؾىث ػلىي کطز .آیا به امام مهسی (ق) پىاه
ّ
مظلىمیتی ،بعضگجط اظ
بطزیم؟ دیر .پىاه هبرزیم .زضحلیلذ حالذ ،یکی اػذ .چه جلذی و چه
ّ
مظلىمیذ امام مهسی (ق) میباؿس؟
زکتر غبسالطظاق زیطاوی:
زکتر ظکی! دساوهس به ؿما پازاؾ دىبی زهس .مؼئله ؾیبذ امام مهسی (ق) -همانًىض که اظ
سخجی که زکتر ظکی بیان کطزهس ،اػخفازه میکىیم -ایً اػذ که امام مهسی (ق) ؾائب ؿسهس؛
به ایً داًط که مطزم ،ایـان ضا ؾائب همىزهس .زضهدیجه ایـان « ُم َّ
ؿیب» اػذ و ؾائب همیباؿس.
َ
ً
مىخظط» اػذ و هه «مىخظط»ً .بیػخا امام مهسی (ق) و هط امامی (ایًگىهه
زضهدیجه ایـان « ِ
هؼدىس ).ایً سخجی اػذ که همه ؿیػه ،آن ضا بیان میکىىس :امام ،لٌفی اظ حاهب دساوهس
ػبحان و مخػال میباؿس .دساوهس ػبحان و مخػال ،وؼبذ به بىسگاوف لٌف میکىس .و اظ میان
ایـان ،امامی كطاض میزهس که زػخاوـان ضا میگیرز .بسون ایً امام ،بهًىض کلی امکانپصیط
هیؼذ که به دساوهس ػبحان و مخػال بطػىس .ایً حلیلذ زیجی اػذ .ایً حلیلتی اػذ که الظم
اػذ اظ دىضؿیس ،ضوؿًجط باؿس .فطزی که ایً حلیلذ ضا همیؿىاػس ،بایس به دىزؾ باظگطزز.

آیا او مػىای وحىز دلفای دساوهس ػبحان و مخػال ،زض ظمین ضا میفهمس؟ آیا او مػىای و حلیلذ
ُّ
حـیؼ ضا میزاهس؟ زضهدیجه امام بایس بین مطزم وحىز زاؿخه باؿس .وظیفه امام ایً اػذ .وظیفه
ایـان ،ایً اػذ که آهان ضا ضهبری کىس؛ هه ایىکه اظ میان ایـان ؾائب ؿىز .چطا اظ میان ایـان،
ً
ً
ؾائب میؿىز؟ كٌػا بایس آهان ،غلذ ؾائبؿسن ایـان باؿىسً .بیػخا زکتر ظکی ،به ایً مؼئله
اؿاضه کطزه اػذ که هظطیاحی وحىز زاضز که جالؾ میکىس ،اظ ایً ًطح و هظطیه زوض ؿىز و
میگىیس :بله .ایـان ؾائب ؿسه اػذ؛ به ایً داًط که فطزی وحىز زاضز که ایـان ضا جطػاهسه
اػذ .فطزی وحىز زاضز که ایـان ضا به کـتن ،جهسیس کطزه اػذ و مؼائل زیگط .و همانًىض که
زکتر ظکی بیان کطزهس ،اگط ایً مؼئله زض ظمان و ُبطههای مصخم وحىز زاؿذ ،الان هیچ
وحىزی هساضز .الان ماؿاءهللا افطازی که میگىیىس :امام مهسی ،امام آنهاػذ ،میلیىنها هفط
هؼدىس .حتی زولذها و لـگطیان و مؼائل زیگطی زاضهس .زضهدیجه همانًىض که آهان میپىساضهس،
اگط ایً غلذ ،غلذ زض ُبطههای مصخم اظ ظمان بىزه اػذ ،الان هیچ وحىزی هساضز.
زکتر غالء ػالم:
زکتر ضظاق! اگط به مً احاظه زهیس( ،مؼئلهای غطن کىم ).بطدی مؼئلهای میافعایىس .وكتی اظ
بطدی زض مىضز غلذ ؾیبذ امام و غلذ ًىل ؾیبذ امام پطػیسه ؿىز ،میگىیىس :ایً مؼئلهای
اػذ که به دساوهس ػبحان و مخػال باظمیگطزز .او آگاهجط اػذ .اهگاض او ایًگىهه فهمیسه اػذ.
زکتر غبسالطظاق زیطاوی:
َ
میگىیىس :ك َسض و دىاػذ دساوهس اػذ.
زکتر غالء ػالم:
َ
(میگىیىس ):ك َسض و دىاػذ دساوهس اػذ .اهگاض میدىاهس ،دىزؾ ضا اظ زایطه مؼئىلیذ بیرون
ّ
بیاوضز و اجهام ضا (بهگطزن) زیگطی بیىساظز؛ هطچىس زض محسوزه دساوهس و محسوزه آل دمحم باؿس.
زکتر غبسالطظاق زیطاوی:

بله .اگط بگىییم :مؼئله ایً اػذ که امامذ لٌف اػذ ،زض ایً ًطح و هظطیه ،ایً مؼئله ضا اظ
بین بطزهس که مؼئله به اضازه دساوهس باظمیگطزز .اضازه دساوهس ایً اػذ که امام کجا باؿس؟ بین
مطزم باؿس .ایً ،همان اضازه دساوهس اػذ .اضازه مذالفی هیؼذ که امام آهان ،اظ بین ایـان
َ َ َ ُ َ
ً
َ َ َ َ
بین ك ْىم ه َع َغ َىا ِم ًْ َب ْی ِن
هللا ل َىا امللام
ؾائب ؿىزً .بیػخا حتی زض ضوایاث آمسه اػذِ « :إشا ه ِطه
َ ْ
أظ ُه ِط ِه ْم» «وكتی دساوهس ،بىزن ما بین گطوهی ضا هاپؼىس بساهس ،ما ضا اظ بین ایـان میبطز ».ضوایاث
بؼیاضی که همه آنها ،به ایً مػىا و حلیلتی اؿاضه زاضز که بایس ؿیػه بایس به آن ،جىحه کىس؛
به ایً داًط که هیمی اظ ضاهحل اػذ .وكتی مخىحه ؿىهس که دىزؿان هؼدىس که باغث ؾیبذ
امام (ق) ؿسهس ،بط آهان اػذ که دىزؿان ،فوا ضا بطای حوىض ایـان آمازه ػاظهس .ایً ما ضا
به مؼئله زیگطی اضجباي میزهس .ان ؿاءهللا پؽ اظ احاظه بطازضان ،به آن پاسخ میزهیم .آن،
حلیلذ اهخظاض چیؼذ؟ آیا ما مىخظط امام هؼدیم و به زػذ ما
مؼئله اهخظاض میباؿس و ایىکه
ِ
چیزی همیباؿس که آن ضا اهجام زهیم .یا ایىکه اهخظاض ،اكىل و مؼائل مصخصخی ضا اظ ما
ً
میًلبس؟ ًبیػخا زضمىضز اهخظاض (بایس بگىییم ):همه زض مىضز فهم آن -چه ؿیػه و چه ػجی-
ً
جلطیبا چه زض محسوزه ؿیعی و چه زض محسوزه ّ
ػجی ،به همین هدیجه
بؼیاض بس ،اؿدباه کطزهس.
زػخىض غملکطزن میزهس .زضحالی که اهخظاض -
ضػیسهس .میگىیىس :آمىظههای زیً اػالمی ،به ما
ِ
بطاػاغ فهم آهان -بهچه مػىاػذ؟ به ایً مػىاػذ که غمل و کاض ضا ضها کىیم و بذىابیم و
زػذ ضوی زػذ بگصاضیم جا ایىکه امام مهسی (ق) بیایس و هدیجهای ضا که میدىاهس ،غملی
ػاظز .همان مىدـطؿسن اػالم ،زض حهان و گؼترغ چیرگی آن ،بط همه حهان .میگىیىس :ایً
مؼائل ،بطدالف آمىظههای اػالم اػذ .آمىظههای اػالم ،به ما زػخىض غمل و کاضکطزن ضا
میزهس .به همین داًط اهل ػيذ آن ضا دالكه کطزهس و بیـتر اظ ؿیػه ،كطاحذ وضظیسهس .و
میگىیىس :هدیجهای که بایس به آن بطػیم ،ایً اػذ که اظ شخلیذ امام مهسی (ق) کم کىیم و
به او ،ایًگىهه هگاه کىیم که شخلیذ غازی اػذ که زض آیىسه میآیس .و بهًىض کلی آمسن او،
هیچ اضجباًی با ما هساضز .هط ظماوی بذىاهس بیایس ،میآیس .زضهدیجه بطماػذ که فلٍ به غمل و
کاض دىزمان ،مخىحه باؿیم .و حتی زض حاؿیه هیز به ایً مؼئله هپرزاظیم که الظم اػذ ،امامی

بین ما باؿس و مؼائل ایًچىیجی .هط وكذ امام بیایس ،دىؾ آمس .وكتی هیامس ،ما زض ضاه دىزمان
ً
هؼدیمً .بیػخا ایً هدیجهای اػذ که ؿیػه ِبسان ضػیسه اػذ و اؿدباه اػذ.
جلؼیماث مـهىض
ؿیػه اهخظاض ضا به زو اهخظاض َػلبی و ِایجابی جلؼیم همىزهس .همه ؿما ،ایً
ِ
ً
آهان ضا میزاهیسً .بیػخا آهان چطا به جلؼیمی ماهىس ایً ،ضوی آوضزهس .بهایً داًط که به اهخظاض،
ماهىس اهل ػيذ هگاه میکىىس .ایىکه اهخظاض ،همان ػؼتی و اهجامهسازن کاض و مؼائل زیگط
اػذ .بىابطایً زضهدیجه بایس فهم حسیسی ،وؼبذ به مؼئله اهخظاض بیان کىیم .آن چیؼذ؟ همان
اهخظاض ِایجابی .اهخظاض ایجابی چیؼذ؟ واضز مؼائل ػیاسخی و احخماعی ؿىیم .فخىا زهیم .حتی زض
محسوزه فخىازازن ،وؼبذ به هط مؼئلهای فخىا زهیم که با ظهسگی ما اضجباي زاضز .اظ دالل ابعاض
احخهاز ،فخىا میزهیم .و زضهدیجه ما به ّ
حسی میضػیم که هیاظی به امام مهسی (ق) همیباؿس.
همه هیاظها ضا ُپط همىزیم .هط ظماوی ایـان حـطیف آوضز ،دىؾ آمس .ایً مؼئلهای اػذ که زکتر
غالء به آن اؿاضه کطز و زض هدیجه گامهایی اػذ که اظ حم زوض ؿسهس و به آن ضػیسهس .و
َ
زضهدیجه گفخىس :همهی مؼئله به زػذ دساوهس میباؿس و ك َسض و دىاػذ الهی اػذ .هه به
زػذ ما و هه به زػذ امام اػذ .فلٍ به زػذ دساوهس ػبحان و مخػال میباؿس .دىب.
زضحلیلذ ،اهخظاض ایًگىهه همیباؿس .دساوهس ػبحان و مخػال ،وكتی اظ دالل آمىظهها به ما
زػخىض زازه اػذ ،جا مىخظط امام باؿیم و به ما ،زػخىض به غمل و کاض زازه اػذ ،امکانپصیط
هیؼذ که دساوهس ػبحان و مخػال مخىاكى باؿس .و امکانپصیط هیؼذ که كاهىنگصاض زض
جىاكى واضز ؿىز .فلٍ بطماػذ جا حمؼ ؿىیم و اضازه دساوهس ػبحان و مخػال ضا
بساهیم....همچىین اظ ما میدىاهس جا همیـه زض حلىی چـمان دىز ،ایً مؼئله ضا بگصاضیم که
ً
غمل و کاض ما اكال هدیجه همیزهس؛ مگط ایىکه امام (غ) حاهط باؿس .زضهدیجه کاض و غمل اولیه
زض مىضز ما ،بلکه هسف اظ همه کاضهایی که با ؿطع اضجباي زاضز ،چه غملی میباؿس؟ ایىکه ما ضا جا
محسوزهای باال ببرز که امام دىزمان ضا بپصیطیم و اظ ایـان ضویگطزان هباؿیم .زضهدیجه امام ما،
بین ماػذ و ما غمل و کاض میکىیم .مفهىم اهخظاض به ػازگی ،ایً اػذ که مطزم ،هیاظ به امام ضا
ِاحؼاغ همایىس .ایً امامی که زض هدیجه ضویگطزاوی آنها اظ امام ،ایـان اظ آهان ضویگطزان

غلىبذ ِاكالحی بطای ایً مطزم میباؿس .و ؿما
ؿسه اػذ .و ضویگطزاوی اظ آهان ،بهمنزله
ِ
میبیيیس :بیـتر اظ 5555ػال ،زض ُحفطه و ػىضاخ جاضیکی واضز ؿسهاهس یا ملساضی که به ایً غسز،
هعزیک اػذ .ادخالفاث زض فخىاها ،زض احخهازاث ،زض جفؼیرها ،زض هط مؼئلهای ادخالفاحی
اػذ؛ حتی ادخالف به ایً ضػیسه اػذ که بطدی ،ؿطوع به آبزهاناهسادتن زض كىضث بطدی
ُ
میکىىس و بطدی اظ آهان ،بطدی زیگط ضا جکفیر میکىىس و بطدی اظ آهان ،بطدی زیگط ضا میکـىس .ایً
هدیجهای اػذ که فکط میکىم ،همه آن ضا مـاهسه میکىىس .و فکط هکىم هیاظمىس اضائه بطهانها و
مؼائل ایًچىیجی باؿس.
بىابطایً دالكه :مؼئله اهخظاض ایً اػذ که غمل و کاض کىیم .اهخظاض ،همان غمل و کاضکطزن
بینمان باؿس .یػجی به غباضث زیگط ،بطای
اػذ .ایىکه بطای
آمازگی ؿطایٍ ،کاض کىیم جا امام ماِ ،
ِ
اكالح دىزمان غمل کىیم .به اؿدباه دىزمان مخىحه ؿىیم .اولین مؼئلهای که بایس بساهیم،
پؼذمان ؾائب
ایً اػذ که به ایً داًط ؾائب اػذ که ما ایـان ضا ،به داًط وهػیذ
ایماوی ِ
ِ
اماممان ضا به كىضث غملی ِبٌلبیم و ایـان بین
همىزیم .بطماػذ که ایمان دىز ضا باال ببریم جا ِ
ما باؿس.
ؿیر احمس! سخً ضا بهػىی پطػف میبطیم .چهبؼا با مؼائل پیـین اضجباي زاؿخه باؿس .به
امامما بین ما باؿس .وكتی
ایً داًط که اگط بذىاهیم دىزمان ضا آمازه کىیم ،بایس آمازه باؿیم جا ِ
امام حاهط ؿىز ،او ضا چگىهه بـىاػیم؟ پطػف ایً اػذ :بطدی ،ضاههایی ضا بطای ؿىادذ امام
مهسی (ع) ادتراع همىزهس؛ اظ حمله ایىکه ظمین ،ؾائٍ ایـان ضا زض دىز فطومیبطز .و ایىکه
ػایهای هساضز .و ایىکه گامهایف ،ضوی داکهطم جأزیری هساضز؛ زضحالی که ضوی ػىگ جأزیرگصاض
اػذ .یػجی وكتی زض دیابان ضاه میضوز ،کل دیابان جذطیب میؿىز .و ایىکه ایـان معجعههایی
ایمان به ایـان مجبىض میکىس .هظط ؿما زض مىضز همه ایًها
میآوضز که مطزم ضا وؼبذ به
ِ
چیؼذ؟
ؿیر احمس حلی:

اغىش باهلل مً الـیٌان الطحیم .بؼم هللا الطحمً الطحیم .الحمسهلل ضب الػاملین .اللهم كل غلی
ً ً
دمحم و آل دمحم الائمت و املهسیین و ػلم حؼلیما کثیرا .زض آؾاظ ،زکتر غبسالطظاق! اظ ؿما مدـکطیم.
و اظ همه بطازضان حاهط ،وؼبذ به آمسن ایـان ،به ایً وـؼذ مباضک مدـکطیم .سخً زضباضه
مؼئله ؿىادذ امام مهسی (غ) یا ؿىادذ امامان میباؿس؛ به ایً داًط که امام مهسی ،حعئی
الهی امامان میباؿس .بطدی اظ ضوایاث آمسه اػذ که زضباضه ایً اػذ
اظ وحىز امامان یا مىحىز ِ
ً
که امام مهسی ،چگىهه ؿىادخه میؿىز یا امام چگىهه ؿىادخه میؿىز؟ ًبیػخا پطػف غازی
ً
اػذ که فطزی بط امام واضز میؿس و به ایـان غطن میکطز :امام چگىهه ؿىادخه میؿىز؟ مثال
همانًىض که بین ما مـهىض اػذ و چىن ما زض زغىث هؼدیم ،ایًگىهه میفطمىز :با ػه ویژگی
ؿىادخه میؿىز که زض هیچ فطزی همیباؿس .بطدی اظ ضوایاث وحىز زاضز که زض ایً مؼئله آمسه
اػذ.
زکتر غبسالطظاق زیطاوی:
ً
ًبیػخا حتی زض محسوزه ّ
حـیؼ ،مػطوف اػذ که ضوایاحی آمسه اػذ که امام ،با هم و غلم و با
وكیذ ؿىادخه میؿىز؛ حتی زض محسوزه اكىلیها.
ؿیر احمس حلی:
ولی ضوایاحی که به4یا 1مؼئله اؿاضه زاضز ،ضها ؿسهس و بطدی اظ افطاز مخذلم ،به ایً مؼئله
ً
بسوی زض ظاهط میهامیم .مثال
چىگ ظزهس که مؼئله بسوی و حؼسی وحىز زاضز .آن ضا مؼئله ِ
ضوایتی که اظ امام كازق (غ) آمسه اػذ .ما ایىجا میجىاهیم ،زو كطائذ زاؿخه باؿیم :كطائذ
ػىسی و كطائذ زاللتی .كطائذ زاللتی ضوؿً اػذ که امام با ایً ویژگیهای55گاهه ؿىادخه
میؿىز .كطائذ ػىسی ،مؼئلهای اػذ که به آن چىگ ظزه میؿىز یا ایً مؼئله بیان میؿىز
که مهمجطیً مؼئله ،هعز مخذلم ػىس میباؿس .وكتی بطای فطزی وكیذ ضا میدىاوی ،میگىیس:
ػىسؾ کجاػذ؟ حتی فطز غىامی که الان وحىز زاضهس .الان اظ حمله مؼائل عجیب میباؿس.
وكتی زض جلفً یا زض دیابان با او سخً میگىیی ،میگىیس :ػىسؾ صحیح اػذ؟ جى به او

میگىیی ،چه ػىزی زاضز اگط ػىسؾ صحیح یا ؾیر صحیح باؿس؟ با كطاحذ (بیان میکىم که)
سخً بىسه ،زض زضحه اول مخىحه مخذللین میباؿس .ایً ضوایاحی که زض مؼئله ایىکه «امام
چگىهه ؿىادخه میؿىز؟» به آنها چىگ ظزیس :با ػایه هساؿتن ؿىادخه میؿىز یا ظمین ،ؾائٍ
ایـان ضا میگیرز یا بط ابط میآیس یا ایًچىین و ایًچىین ،بطویس و ػىس افطازی ضا که زض آن واضز
ؿسهس ،بذىاهیس .ولی به ػطغذ (ایً مؼئله بیان میؿىز ).جا زض ؿيیسن آن ،دؼخگی پیف هیایس.
ّ
ؿیر كسوق میگىیس :احمس بً دمحم بطای ما حسیث همىز و گفذ :احمس بً یححی بً ظکطیا كٌان
بطای ما حسیث همىز و بکط بً غبسهللا بً حبیب بطای ما حسیث همىز .جمیم بً بهلىل بطای ما
حسیث همىز .گفذ :مػاویه اظ ػلیمان بطای ما حسیث همىز .اظ امام كازق (غ) .ایً هامهایی
اػذ که زض ایً ضوایذ آمسه اػذ .احاظه زهیس ،بحث و كطائذ اول ضا بذىاهیم .جا مخذللین
بساهىس که آیا میجىان به ایً ضوایذ ،چىگ ظز یا همیجىان به آن چىگ ظز؟ آهان همیـه میگىیس:
ً
ضوایاث ؿما ،هػیف اػذ یا زض آن ،افطاز مجهىل وحىز زاضهسً .بیػخا اوؼانهایی هؼدىس که
بین ایً مىاضز ،جفاوث كائل همیؿىهس .یػجی بطدی اظ افطاز میگىیىس( :ضاویان) ضوایذ وكیذ،
فاػم هؼدىس .به آهان گفخه میؿىز :چگىهه؟ میگىیىس :مجهىل هؼدىس .یػجی هط مجهىلی ،فاػم
ً
اػذ؟ چه فطزی گفخه اػذ که هط مجهىلی ،فاػم اػذ؟ واكػا و بهكطاحذ ،ایً حعو عجائب
اػذ .بىسه میگىیم :مجهىل ،فطزی اػذ که حالدف زض کخابهای ضحالی زابذ وـسه اػذ .ایً
ً
مجهىل اػذ .به مػىای مطزی هیؼذ که اكال وحىز هساؿخه باؿس .ولی چگىهه زض ضوایتی آمسه
اػذ و زض محوط امام واضز ؿسه اػذ و اظ ایـان میؿىىهس و مػطوف اػذ؟ زض هطحال .آهچه
زض ایً ضوایذ آمسه اػذ ضا میدىاهیم .ػیس دىئی که كاحب جحلیم و مطزی اػذ که كاحب
ّ
بعضگجطیً ُمعجم ضحالی اػذ ،ایًگىهه میگىیس« :احمس بً یححی بً ظکطیا كٌان :غلمای ضحال،
ً
بطایف جطحمه و یازی بیان هکطزهس؛ چهبطػس به ایىکه او ضا جىزیم کطزه باؿىس ».میگىیس که اكال
بطای ایً مطز ،یازی وـسه اػذ .ایً ضوایتی اػذ که افطازی به آن چىگ میظهىس که امام با
ػایهاؾ ؿىادخه میؿىز و ظمین ،ؾائٍ او ضا فطو میبطز ..و مؼائلی اظ ایً زػذ.

فطز زوم بکط بً غبسهللا :هجاشخی میگىیس« :احازیث او ،پاک همیباؿس ».هجاشخی ایً سخً ضا
بعضگ کخابهای ضحالی اػذ« .پاک همیباؿس .و ػالم بىزن او،
پسض ِ
میگىیس؛ غالوه بط ایىکه اوِ ،
هاؿىادخه اػذ ».ایً وهػیذ ایً مطزی اػذ که زض ػىس آمسه اػذ.
جمیم بً بهلىل :همچىین ػیس دىئی زض حلس 4كفحه 584جطحمه  5951زض مىضز او میگىیس .به
كطاحذ ،بىسه میدىاهم جا مخذللین بیان هکىىس که ؿما ،بطای آهان جطحمهای شکط همیکىیس و
ِالا مؼئلهی جطحمه و غسز اهمیتی هساضز .مؼئلهای که مهم اػذ ،ایً اػذ که چه مٌلبی
میدىاهیم ،بیان کىیم؟ او میگىیس« :بطایف جطحمه و یازی بیان هکطزهس؛ چهبطػس به ایىکه او ضا
جىزیم کطزه باؿىس ».ایً مٌلب ضا هیز ػیس دىئی میگىیس .ایً مؼئله ،اظ حهذ ػىس بىز.
مؼئله زیگط که بایس به آن اؿاضه کىیم ،ایً اػذ که مخذللین میگىیىس :چىگظزن به
غلیسهای که زاضیم ،بایس ضوایدف صحیحالؼىس یا كٌعیاللسوض یا كٌعیالسالله باؿس .الان
ً
بهكطاحذ اگط ایً ضوایاث ضا زض میزان غلم ضحال كطاض زهیم ،اكال هدیجهای اظ آن بهزػذ
همیآیس .البخه بىابط هظط ػیس دىئی و بهًىض کلی ،بعضگان فلهاء .مـکل ما ایً اػذ که غمل ،زض
یک ػمذ و ػى اػذ و آهچه صحیح اػذ ،مؼئله زیگطی اػذ .مٌالبی که زض کخابهاػذ ،زض
یک ػمذ و ػى اػذ و غمل زض دیابان و ادباض ،مؼئلهای زیگط اػذ .مٌالبی که زض کخابها
ضوؾ جحلیم و ضوؾ
وحىز زاضز ،هدیجهاؾ ایً ؿس که بطای ما مؼئلهای ضا زابذ همیکىس .ایً ِ
کخابهاػذ .زضهطحال.
ضوایذ زومی که زض مىضز امام مهسی (غ) آمسه اػذ ،ایً ضوایذ اػذ .یک ضوایذ زض مىضز
امامذ ،بهؿکل کلی بىز و ایً ضوایذ زومی اػذ .اظ امام باكط (غ) پطػیسه ؿس :ایـان فطمىز:
«ضػىل هللا با چىس مؼئله ؿىادخه میؿس که زض فطزی بجع او هبىز ».حتی زضباضه امام مهسی
پطػیسه ؿسه اػذ .فطمىز« :زض هط ضاهی میضفذ ،حتی پؽ اظ زو ضوظ ،بىی ایـان مىحىز بىز .یا
ً
مثال گامف زض ػىگ جأزیر میگصاؿذ .به ایـان ،فلٍ بهؿکل داصخی ػالم زازه میؿس .و فحئ
ً
(ػایه) هساؿذ ».همیفطمایسِ :ظ ّل (ػایه) هساؿذً .بیػخا ضوایاحی زضباضه مؼئله فحئ و ِظ ّل وحىز
زاضز .همچىین ایً ضوایذ ضا اظ حهذ زاللتی ،مىضزبحث كطاض میزهیم .به ػىس ضوایذ میضویم .زض

ػىس ضوایذ ،یک مطز مػطوف و بیچاضه اػذ .همان ػهل بً ظیاز که زضباضه اوّ ،
مصمذ عجیبی اظ
های پیـین و فػلیها آمسه اػذ .ؿیر ًىسخی و ؿیر هجاشخی ،او ضا جوػیف کطزه اػذ.
كمی ِ
میگىیس« :ػهل بً ظیاز ،ابى ػػیس غالمی ضاظی ،زض حسیث ،هػیف بىزه اػذ و مىضزاغخماز
ً
همیباؿس ».یػجی مطزی اػذ که اكال مىضزاغخماز همیباؿس .همیجىاهس ضوایتی هلل کىس .امام
ایًچىین و ایًچىین ؿىادخه میؿىز .همه ایً مؼائل ،هعز آهان مىضزپصیطؾ همیباؿس .یػجی هعز
مخذللین .پؽ فطزی که باالی مىبر میضوز یا زض ؿبکهها سخً میگىیس ،به چه مؼئلهای
چىگ میظهس؟ به چه چیزی چىگ میظهس؟ ایً ضوایاث ؿماػذ .و ایً مطز ،ػهل بً ظیاز اػذ که
ػیس دىئی و زیگطان و همچىین ؿیر هجاشخی ،زضباضه او چه سخجی میگىیىس؟ دىب .و ؿیر
ًىسخی زض فهطػذ هیز ،او ضا جوػیف کطزه اػذ .همین ػهل بً ظیاز ضا (جوػیف کطزه اػذ).
ً
ً
ًبیػخا به مىاػبذ (بایس بگىیم ):ػهل بً ظیاز اكال اظ زایطه جوػیف بیرون همیضوز؛ با ایىکه او
 5555ضوایذ هلل میکىس 5555 .ضوایذ ،هلل میکىس و ؿیر کلیجی به او زض هللکطزن ضوایاث،
بهًىض کلی اغخماز میهمایس .ولی با ایً حال ،ایً فطز بیچاضه ،حعو افطازی اػذ که كمیها هیز او
ضا اظ كم ضاهسهس و ضوایاحف ضا هپصیطفخىس .ػیس دىئی زض ػىس ضوایذ یا زض جوػیف ایً افطاز بحث
هػف او ضػیسم ».ػیس دىئی زضباضه كاحب ایً ضوایذ که
یلین وؼبذ به
ِ
میکىس و میگىیس« :به ِ
هػف او ضػیسم و ایىکه وزاكذ و
یلین وؼبذ به
ِ
ػهل بً ظیاز باؿس ،میگىیس« :به ِ
مىضزاغخمازبىزوف ،زابذ وـسه اػذ ».متن سخً ایـان اػذ« .و ػهل زض آن میباؿس و
ً
ػهل ،كٌػا هػیف اػذ و مىضزاغخمازبىزوف زابذ وـسه اػذ».
ً
ؿما میگىییس :ایً فطز ،كٌػا هػیف اػذ و مىضزاغخمازبىزوف زابذ وـسه اػذ .بىسه که به
ایً مؼئله چىگ همیظهم .بىسه سخً میگىیم و ملساضی اظ مؼائلی ضا هلل میکىم که بطدالف
مٌالب مىحىز اػذ .ایً فطزی که باالی مىبر سخً میگىیس« :ایً ضوایاحی اػذ که امام،
ِ
حهذ
بهواػٌه آن ؿىادخه میؿىز ».ایً مؼائل ضا اظ کجا آوضزیس؟ اگط ؿما ایً ضوایذ ضا اظ ِ
ً
كطائذ ػىسی و مثال كطائذ زاللتی مىضزبحث كطاض زهیس ،میبیيیس که كطائذ ػىسیاؾ صحیح
ً
هیؼذ .بػسا واضز كطائذ زاللتی بـىیس.

فطز زومی که زض ضوایذ زوم آمسه اػذ ،دمحم بً ولیس ؿباب كیرفی اػذ .میگىیس« :پیـیيیان
بطایف ،هػف و جىزیلی ضا شکط هکطزهس؛ همانًىض که ابً زاوز و غالمه حلی (ایً مؼئله ضا) شکط
همىزهس».
زکتر غبسالطظاق زیطاوی:
الان واضز زاللذ ؿىیم .الان (بحث) ػىس ًىالوی ؿس.
ؿیر احمس حلی:
ً
ً
بطازضان! اما بحث زاللذً .بیػخا اشخاصخی هؼدىس که بیـتر آهان مىضزاغخماز هیؼدىس .اكال
بطای هیچیک اظ آنها ،جىزیلی شکط وـسه اػذ .یػجی اظ حالـان ،چیزی همیزاهىس .مؼئله زاللذ
ً
ضوایاث (ضا بیان میکىم ).جلطیبا  6هکخه بطای زاللذ ضوایذ اػذ .آؿکاضجطیً مؼئلهای که اظ حهذ
غلمی آمسه اػذ ،مؼئلهای اػذ که ػیس احمسالحؼً (غ) زض غلایس اػالم و زضباضه مؼئله
ػایه شکط میکىس .ػیس (غ) ایً مؼائل ضا مٌطح میکىس و میفطمایس :آیا ػایههساؿتن زض امام،
بهؿکل همیـگی اػذ یا زض لحظاث و اوكاث مصخصخی اػذ؟ اگط به كىضث همیـگی اػذ،
ّ
میگىیم :چطا ؿیػه زض امامذ ایؼخازهس و جىكف کطزهس؟ هعز بىسه ضوایذ بؼیاض ًىالوی وحىز
زاضز که زابذ میکىس ،هعزیکجطیً افطاز به امام كازق یا باكط یا کاظم ،امام ضا ضها همىزهس .بلکه
بهكطاحذ ،دسمذ ایـان میضفخىس و مسخطه میهمىزهس و میضفخىس؛ بهایً داًط که ایـان،
مؼئلهای ضا که آهان میدىاهىس ،بطایـان هیاوضز .بىابطایً اگط امام ػایه هساؿخه باؿس ،اظ آؾاظ
به امام میگىیىس :مىالی ما! بیرون اظ اجاق حـطیف بیاوضیس جا ببیىیم که دىضؿیس بط ؿما بخابس.
ببیىیم ػایه زاضیس یا هساضیس؟ ایً مؼئلهای ضا که زض ضوایاث آمسه اػذ ،ببیىیس .آیا امام ،امامذ
ّ
واكفیه و بٌائجی و گطوه
دىز ضا با ایً مؼائل ،زابذ میکطز یا زابذ همیکطز؟ مـکل ایً اػذ که
بعضگان یاضان امام ،واضز میؿسهس و میپطػیسهس و میگفخىس :ػطیؼ پاسخ بسه .همیگفخىس:
آهان و
ِ
ً
مىالیما! واضز دیابان ؿىیس جا ػایه ؿما ضا ببیىیم .و ببیىیم که زض آػمان پطواظ میکىیس ...اكال

ایً کاض ضا اهجام همیزازهس .یػجی بهكطاحذ ،بىسه ّ
حعجب میکىم و اظ مخذللین زض عجبم که
ایً ویژگیها ضا شکط میکىىس و پـذ ػط مطزم ،میدىسهس.
ویژگی ػایههساؿتن ،آیا همیـگی اػذ .اگط همیـگی اػذ ،چطا امامان ضا ضها کطزهس؟
بىابطایً ِ
َ
چطا امامان ،کـخه ؿسهس؟ چطا با اػبان ،لگسمال ؿسهس؟ همانًىض که با حؼین (غ) اهجام
زازهس .یػجی اگط مؼئله ،ػایههساؿتن باؿس .مؼئله زیگط ایىکه آیا دىضؿیس میػىظاهس یا
همیػىظاهس؟ اگط ایً مطز ،لباغهایی بپىؿس آیا دىضؿیس به او میضػس؟ پؽ اگط ػایه هساؿخه
ً
باؿس ،فایسهی لباغهایف چیؼذ؟ كٌػا دىضؿیس به او میضػس .مؼئله مهم زیگط ،ایً اػذ
که كاهىن ًبیػذ زض ایىجا اظبین میضوز یا اظبین همیضوز؟ ما زض ظمین ،محکىم به كاهىن ًبیػذ
هؼدیم .حتی وكتی مػلىمین (غ) معجعهها ضا اهجام میزهىس ،فلٍ بطای زابذکطزن مؼئلهای
ؿماللمط میدىاهیم و ّ
اػذ .معجعه زض یک لحظه اػذ .ما اظ ؿما معجعه ّ
ؿماللمط زض
لحظاحی بهوحىز آمس و کاض بهپایان ضػیس .هه ایىکه هط ضوظّ ،
ؿماللمط پیف بیایس یا ایىکه هط ضوظ
امام پطواظ کىس یا امام (غ) بایس فالن کاض ضا اهجام زهس .دیر .ایًگىهه هیؼذ .امام بـطی اػذ .و

همگی امامان و پیامبران ،بـط هؼدىس .بىسه میگىیم :معجعه زض یکلحظه اػذ .اگط
هساؿتن امام ،همیـگی باؿس ،اظبین بطزن (كاهىن) ًبیػذ اػذ
فحئ(ػایه)هساؿتن یا ِظ ّل (ػایه)
ِ
و هیچ کسخی كائل به آن همیباؿس.
زکتر غبسالطظاق زیطاوی:
زازن معجعه كىضث
بىابطایً مؼئله ،بحث معجعه اػذ .و بحث زضباضهی مىضزبحثكطاض ِ
میپصیطز.
ؿیر احمس حلی:
زکتر! با ایً حال ،ولی بىسه میگىیم :آیا معجعهای ،بهؿکل همیـگی اػذ؟ ایًگىهه اجفاق
همیافخس .حتی ؿیر مجلسخی ،وكتی به ایً ضوایاث میضػس ،میگىیس« :اگط ایً مؼئله بهؿکل
هساؿتن امام ،بهؿکل همیـگی باؿس؟ ما فهم
همیـگی باؿس ،ما ضاهحلی بطایف هساضیم ».ػایه
ِ

صحیح آن ضا همیزاهیم .اما اگط زض لحظاث مصخم باؿس یا یک فطزی آن ضا زیسه باؿس ،اؿکالی
هساضز .ضوظی و زض لحظهای امام ضا زیسه اػذ که ػایه هساؿخه اػذ .و میآیس و میگىیس که امام
ضا بسون ػایه زیسه اػذ .اما اگط بهؿکل همیـگی باؿس و بهؿکل لحظهای هباؿس و ایً مؼئله
ً
ضا ػىسی بساهس که امام اكال ػایه هساضز و مؼئله ضا مىضزبحث كطاض هسهىس یا ایىکه امام پطواظ
میکىس یا او ضا هعز زضهسگان میاهساظیم ،امامان ایًگىهه ؿىادخه همیؿىهس .امام با اهسادخهؿسن
هعز زضهسگان ؿىادخه وـس یا ایىکه همانًىض که شخصخی اظ ضوی مسخطهکطزن میگىیس :امام
مهسی ضا اظ باال ،به پایین میاهساظیم .مسحی پیف ،ایً سخً ضا بیان کطز .ایً جلطیح ،ضوؿً اػذ.
او ضا اظ باالی ػادخمان یا داهه میاهساظیم .همیزاهم ایً هظط ػازه ضا چگىهه بیان میکىىس؟ یػجی
به ِكطف ایً مؼئله و اهسادتن امام اظ باالی بلىسی ،امام ضا میؿىاػیم؟ یا ایىکه او ضا زضون
كفؽ زضهسگان میاهساظیم جا بذىضهس یا هذىضهس؟ دىب .اػبان ،بسن ؿطیف امام حؼین (غ) ضا
لگسمال کطزهس .و اػبان ،حیىاهاث اهلی هؼدىس .با ایً حال ،بط بسن ؿطیف ایـان جادخىس و آن
حیىاهاث وحصخی ،اظ آن دىضزهس؛
ضا اظ بین بطزهس و هیچ چیزی باقی هماهس .دىب .حتی بطدی اظ
ِ
همانًىض که زض زغاها هلل ؿسه اػذ .زضهط حال.
زکتر غبسالطظاق زیطاوی:
اگط بخىاهیس( ،بحث ضا) زض زو زكیله دالكه کىیس.
ؿیر احمس حلی:
ان ؿاءهللا .بىسه باایً ضوایاث (بحث ضا) بهپایان میضػاهم؛ به ایً داًط که بهكطاحذ ،ضوایاث
بؼیاض هؼدىس .ولی ضوایتی ضا بیان میکىیم که زضباضه ایً مؼئله اػذ که امام ضا چگىهه
َ ّ
بـىاػیم؟ ایً ضوایذ ،زض کخاب کصخی آمسه اػذ .حسیث .155ؿیر کصخی ،ضوایاحی ضا با ػىس
مصخم و مػطوفی هلل میکىس .میگىیس :وكتی ؿیػه زض امام مىسخی بً حػفط (غ) ادخالف
همىزهس .همه اصحاب كازق ،ادخالف پیسا کطزهس .ابىبلیر و ظضاضه و مفول ،هـام بً ػالم.
همگی ادخالف پیسا کطزهس که امام کیؼذ؟ اگط امام كازق ،امام ضا مصخم میکطز ،امام

کـخه میؿس و زواهیلی زػخىض به کـتن هط فطزی میزاز که ازغای امامذ میکطز .مللحذ و
ً
مفؼسه چیؼذ؟ چه مؼئلهای بایس پیصخی بگیرز؟ كٌػا امام کاظم سخً همیگفذ و زض داهه
اویان
دىزؾ وـؼخه بىز .بطازضؾ ،غبسهللا افٌح که مػطوف اػذ ،زض داهه وـؼخه بىز .و ایً ض ِ
بعضگ ،بط او واضز ؿسهس .هعز غبسهللا افٌح واضز ؿسهس .اگط امام کاظم ػایه هساؿذ و ...چطا هعز
ایـان هطفخىس؟ چطا هعز غبسهللا افٌح آمسهس؟ میگىیس :بطدی اظ پطػفها ضا اظ او پطػیسیم.
میگىیسّ :
حعجب کطزیم .پطػفهای بؼیاض ػازهای ،زضباضه ظکاث بىز .او پاسخ ما ضا هساز .میگىیس:
گفخیم :ایً سخجی ضا که بیان میکجیُ ،مطحئه هیز همیگىیىس .جى چگىهه ایً چه سخً ضا بیان

امام مىلىبؿسه هؼتی .بىسه حعجب میکىم که بهكطاحذ ،آهان چگىهه
میکجی؟ زض حالی که جى ِ
هجاث یافخىس؟  ...بىسه اظ ؿیػه و مخذللین میپطػم :آیا ؿما بطجط هؼدیس یا ایً افطاز پیـین،
بطجط هؼدىس؟ یػجی ؿما اظ ظضاضه و ابىبلیر و ُم َّ
فول بطجط هؼدیس؟ فطزی که 55551ضوایذ ،هلل
کطزه اػذ .یا جى اوؼاوی هؼتی که یک ضوایذ ضا هیز زضبطهساضی؟ آهان زهها هعاض ضوایذ هلل
کطزهس .ولی امام ضا با یک مؼئله ؿىادخىس .زضهط حال ،هـام میگىیس :اظ او پطػیسیم .ولی او ضا
وـىادخیم .اظ داهه بیرون ضفخیم و گطیان ؿسیم .کجا بطویم؟ هعز ُمطحئه بطویم یا دىاضج؟ زضهط
حال .مؼئلهای پیف آمس .شخصخی آمس و آهان ضا هعز امام کاظم (غ) بطز .اولین پطػصخی که اظ
ایـان پطػیسهس ،بطدی اظ پطػفهای فلهی بىز و پطػفهای غلایسی پطػیسهس و ایـان پاسخ
ً
زازً .بیػخا هگفخىس :مىالی ما! بیرون بطو جا ؿما ضا زض دىضؿیس ببیىیم .مؼئله چیؼذ؟ ایـان
پطواظ میکىس؟ پطواظ همیکىس؟ دیر (ایً کاض ضا اهجام هسازهس ).اظ ایـان پطػیسهس .وكتی پطػیسهس،
غطن همىزهس :ؿما امام هؼدیس؟  ...هـام بً ػالم هگفذ :ایـان امام اػذ .هـام با (امام)
كازق ،ػالیاوی همطاهی زاؿذ .گفخىس :ؿما امام هؼدیس؟ ایـان فطمىز :مؼئلهای همیگىیم .جا
ایىکه ایً حالذ به هـام ضػیس .او گفذ :ملساضی اظ جطغ واضز مً ؿس که فلٍ دساوهس
میزاوؼذ .و بطدی اظ پطػفها ضا به مً پاسخ زاز .جا ایىکه غطن کطز :مىالی مً! به ؿیػه دبر
بسهم؟ ایـان فطمىز :به هیچ فطزی هگى .بىسه اظ چه مؼئلهای حعجب میکىم؟ ضوایذ بؼیاض
ًىالوی اػذ .حعجبم ایًحاػذ .زكذ کىیس .اظ هعز ایـان بیرون ضفخیم .چه کسخی میگىیس؟

ً
هـام بً ػالمً .بیػخا گطوهی اظ آهان ،زض دیابان ایؼخازه بىزهس و همیؿىادخىس .میگىیس :به
ابىحػفط دبر زازم .یػجی همان مىمً ًاق ،احىل ...چه مؼئلهای یافتی؟ غطن کطزم :هسایذ.
زاػخان ضا بطایف حػطیف کطزم .ایىکه بط امام حم واضز ؿسم و او ضا زیسم و اظ او پطػیسم و به مً
پاسخ زاز .ػپؽ با مفول بً غمط زیساض کطزم .چه کسخی میگىیس؟ هـام بً ػالم .مفول بً
غمط که زضبی اظ زضبهای (امام) كازق بىز .و با ابىبلیر زیساض کطزم .آهان دسمذ (امام) کاظم
واضز ؿسهس .یػجی همه ایًها غلم و آگاهی هساؿدىس؟ همیزاوؼدىس که امام ،چگىهه ؿىادخه
میؿىز؟ سخً او ضا ؿيیسهس و اظ او پطػیسهس .اظ او پطػیسهس .ػپؽ وؼبذ به ایـان یلین
همىزهس .یػجی میضفخىس و میپطػیسهس و بطدی زض دیابان بىزهس .ػطگطزان بىزهس که کجا بطوهس؟
امام ضا همیؿىادخىس .امام ؾائب و پىهان بىز .پؽ ػعاواضجط اػذ که بهایً چىین ضوشخی چىگ
بعهیم .ایىکه اظ امام (غ) بپرػیم .احؼيذ.
زکتر غبسالطظاق زیطاوی:
ؿیر احمس! دساوهس به ؿما بهتریً پازاؾ ضا بسهس .زضحلیلذ ،ماهىس ایً ضوایاحی که بطدی اظ
مػاكطیً ،آن ضا هلل میکىىس که امام اظ دالل ایىکه ػایه هساضز ،ؿىادخه میؿىز و مؼئله
ؾائٍ ،ایً مؼئله زوض اظ شهجی اػذ .یػجی چگىهه ؾائٍ ضا زابذ میکىىس؟ وكیذ و غلم ضا ضها
میکىىس و میضوهس و اظ مؼئله ؾائٍ ،زهبالهضوی میکىىس .زضحلیلذ ،همه پیـیيیان ،ایً
ً
مؼئله ضا مٌطح هکطزهس .و اكال ایً مؼئله ،كالحیذ ایً ضا هساضز که غلیسهای ضا اػخىاض
همایس ...هه اظ حهذ زاللذ آن و هه اظ حهذ صحیحبىزن آن .همه آن ،ضوایاث هػیفی اػذ .و
ُ
بطدی اظ ضوایاحف ،ضوایاث ؾالث میباؿس .مؼئلهای که پیـیيیان وؼبذ به آن ،اجفاقهظط زاضهس و
بؼیاضی اظ غلما یا فلهایی که مػطوف هؼدىس ،ایً اػذ که امام با هم یا وكیذ ؿىادخه
ً
ؿػاض ؿیػه اػذ .همچىین بایس مؼئله بؼیاض مهمی ضا
ایً
اكال
میؿىز .ایً مػطوف اػذ و
ِ
فطامىؾ هکىیم .ایىکه ما زض َ
كسز سخً زضباضه كاهىن هؼدیم .كاهىوی که بط همگی مىٌبم
ً
میؿىز .و هیچ حجتی اظ آن اػخثىاء همیؿىز .زضهدیجه وكتی غلیسهای بىا میکىیس ،كٌػا ػالح و
ابعاضی بهزػذ چه کسخی میزهیس؟ به زؿمىان حـیؼ .الان چه کسخی امام مهسی ضا زیسه اػذ که

ػایه هساؿخه باؿس؟ ؿما میگىییس :ایـان ؾائب اػذ ...یػجی امامذ امام مهسی ،زابذ همیؿىز.
زؿمىان هیز حم زاضهس .ایً مؼئله ،حجذ بط آهان همیباؿس؛ به ایً داًط که او ضا هسیسهس که
ػایه هساؿخه باؿس ...اگط ببیىیم که ػایه هساضز ،میگىییم :امام اػذ و الا امام همیباؿس .ایـان
ضا بیاوضیس .همچىین مؼائل زیگطی که آن ضا بیان میکىىس؛ ماهىس اهسادتن حلىی زضهسگان و
مؼائل بیمػىای زیگط .بهواػٌه همه آنها ،بافخهی دىز ضا اظبین میبطهس .مخأػفاهه زلیل و
غلذ اهجام ایً مؼائل ،فلٍ بهداًط زؿمجی آهان وؼبذ به زغىث حم میباؿس .زغىث ػیس
احمسالحؼً (ق) .اظ هط مؼئلهای که زض زػخاوـان اػذ ،اػخفازه میکىىس؛ حتی اگط آن ضا به
ػمذ دىزؿان پطجاب کىىس( .و به ظیان دىزؿان باؿس).
زکتر غالء ػالم:
زضحلیلذ اگط زکتر به بىسه احاظه زهیس (مؼئلهای بیان کىم ).فطزی که سخىان غلمای ؿیػه ضا
زهبال کىس ،ماهىس ؿیر مفیس و ؿیر ًىسخی و ؿیر كسوق و ػیس مطجطخی ،ؿطیف ضضخی،
ابىالؼطائط ،ابً ازضیؽ و زیگط غلمای ؿیػه و حتی جا ظمان غالمه حلی ،همیبیيیس که ماهىس ایً
مؼائل ضا مالکی كطاض زهىس که امامی اظ آل دمحم ،بهواػٌه آن ؿىادخه میؿىز .حتی زض ضوظهایی
که زض حىظه غلمیه كم جحلیل میکطزم و همچىین زض هجف ،میبیيیم که کخاب «باب حازی
غـط» غالمه حلی وحىز زاضز که ملساز ػیىضی ،آن ضا جىهیح و ؿطح زازه اػذ .كاهى ِن ؿىادذ
امامی اظ آل دمحم ضا زض زو مؼئله كطاض میزهىس :هم .و هم ضا به هصخی اظ حاهب ضػىل هللا (ق)
جفؼیر میکىىس یا هصخی اظ حاهب امام پیـین ،وؼبذ به امام بػسی .و به ایً مؼئلهَ ،حىبه غلم ضا
َ
میافعایىس .ایً مؼئلهای اػذ که زض حىظه غلمیه آمىدخیم و ػالیان ًىالوی اظ غمطم و بیـتر
اظ  51ػال زض حىظه غلمیه ،جحلیل همىزم و همه ایًها ضا آمىدخیم .وـيیسیم که امامی اظ آل
دمحم ،با ایً مؼائلی که الان میؿىىیم ،ؿىادخه ؿىز؛ مگط اظ افطازی که غلیه زغىث ػیس
ً
احمسالحؼً میباؿىس .با احاظه ؿما (بیان میکىم) ایً ضوایاحی که ؿیر احمس بیان کطزهس ،اكال
ما هیاظ هساضیم که دىزمان ضا زض سختی بیىساظیم و آن ضا اظ حهذ ػىسی ،مىضزبحث كطاض زهیم؛
به ایً داًط که اگط کىجاه بیاییم و بپصیطیم که زض باالجطیً ملساض صحیحبىزن ػىسی اػذ،

ایًًىض هیؼذ که هط ضوایذ صحیحالؼىس ضا زض حىبه غلیسحی بگیریم؛ به ایً داًط که اگط
َ
ضوایذ ،هطچىس ػىسؾ اغالیی و زض باالجطیً حس باؿس -یػجی ضاویاوف ظضاضه و امثال او باؿس-
همیجىان غلیسه ضا اظ آن گطفذ .زض غلیسه اگط زلیل به محسوزه كٌؼ و یلین هطػس ،بهًىضی که
ً
آوی کامال محکم؛ غلیسه اظ ایً
ماهىس یلیجی بسیهی باؿس و كابلحـکیک هباؿس ،ماهىس هم كط ِ
مؼئله (ؾیریلیجی) گطفخه همیؿىز .و ایً مؼئلهای اػذ که غلمای ؿیػه ،آن ضا میزاهىس .حتی
مفیس (بهـذ دساوهس بط او باز) میگىیس« :به ایً داًط به ؿیػه امامیه هامیسه ؿسیم؛ به ایً
امام اظ آل دمحم ،با كطاضزازن و هم ؿىادخه
داًط که ما هعز دساوهس ایًگىهه زیًزاض هؼدیم که ِ
ً
میؿىز ».و ؿیر ًىسخی هیز بط آن ،غلم ضا میافعایس .زضحلیلذ ایً واكػا اظ حهذ كطآوی و ضوایی
مؼائل بیمػىا که
ضوؿً اػذ؛ حتی اگط بذىاهیم زض محسوزه حمهىض ؿیػه بیان کىیم .اما ایً
ِ
میؿىىیم؛ او ضا هعز زضهسگان میاهساظیم (اؿدباه اػذ ).چه کسخی به غلی بً ابیًالب گفخه اػذ:
آكای مً! بیا جا ؿما ضا زض حفطهی زضهسگان بیىساظیم جا جى ضا بـىاػیم آیا ؿما امام هؼدیس یا
امی وؼبذ به آل دمحم میباؿس و
آگاهی هاپؼىس ،فلٍ كؼمتی اظ كؼمذهای بیاحتر ِ
هیؼدیس؟ ایً ها ِ
َ
زازن ً َبمهایی اظ ًال ،به زػذ ػلفیها و وهابیهاػذ جا به امام مهسی ،بیاحترامی کىىس؛ هه
کمتر و هه بیـتر.
زکتر غبسالطظاق زیطاوی:
دساوهس به ؿما پازاؾ دىبی زهس.
زکتر ظکی ُ
كبیحاوی:
زکتر غبسالطظاق! اگط به بىسه احاظه زهیس (مٌلبی بیان کىم).
زکتر غبسالطظاق زیطاوی:
پؽ آن ،بیان کىیس.
پطػصخی اظ ؿما میپطػیم و زض ِ
زکتر ظکی ُ
كبیحاوی:

اؿکالی هساضز.
زکتر غبسالطظاق زیطاوی:
جا بحث ما ،ازامهزاض ؿىز .زکتر ظکی! ضوؿًگطی زیگطی بط بذصخی اظ بذفهای مؼئله امام
مهسی بیان کىیس .بطدی هؼدىس که اظ ِاهلٌاع و جمامؿسن ِػفاضث ،زض ؾیبذ کبری سخً
ً
میگىیىس .آیا زلیلی وحىز زاضز که زض ایً مىضز ،به آن ِاػدىاز کىىس؟ ًبیػخا آهان به جىكیؼ ػمطی
ِاػدىاز میکىىس .الان میجىاهیس جىهیخی بسهیس و میجىاهیس به ایً پطػف هیز پاسخ زهیس .دساوهس
به ؿما پازاؾ دىبی زهس.
زکتر ظکی ُ
كبیحاوی:
بىسه فلٍ میدىاهم به مؼئلهای که ؿیر احمس -دساوهس به او جىفیم زهس -بیان کطز ،اؿاضه
کىم .ایً مؼئلهای اػذ که زض واكؼ حال ما میباؿس .ایً مؼائل ،پؽ اظ ظهىض زغىث ػیس
احمسالحؼً (ع) آؿکاض ؿسه اػذ .مؼئله اهسادتن ،حلىی زضهسگان ضا فطزی پیف اظ ایً
ً
همیزاوؼذ .زكیلا .ایً مؼئله ،غیب اػذ .ولی الان ،ؿطوع به سخً زضباضه آن همىزهس .بىابطایً
ؿما بایس ،مىػؼههای غلمی ضا ببىسیس .الان مىٌم چه میگىیس؟ میگىیس :اگط امام با ایً مؼائل
غالمی باؿس که  75ػال جحلیل کىس .هیاظ به آن
ؿىادخه میؿىز ،اهگیزهای هساضیم که
مطحؼ ِ
ِ

های غلمی دىز ضا ببىسیس و
هساضیم .ایً  75ػال ،اظبینبطزن وكذ میباؿس .پؽ زضب آمىظؿگاه ِ
بگىییس :ایً ضاهی اػذ که امام ،بهواػٌه آن ،ؿىادخه میؿىز و کاضی که ما اهجام میزازیم،
غمطی اػذ که گطزوداک (هىا) میباؿس .اما مؼئلهی زلیلی که زض مؼئله ِاهلٌاع ػفاضث ،به
آن اػدىاز میکىىس ،همان جىكیؼ ادیری اػذ که با زػخان ػمطی (دساوهس ضحمدف کىس) و اظ
ػىی امام مهسی (غ) آؿکاض ؿسه اػذ .هم و متن ضا میدىاهم .جىكیؼ میگىیس« :بؼم هللا
ُك َفئ َّه َك َم ُّذ َما َب ُِْ َى َك َو َب ْینَ
اّلل َأ ْح َط إ ْد َىاه َك ف َ
الؼ ُمط َّي َأ ْغ َظ َم َّ ُ
الطحمً الطحُم ًَا َغل َّي ْب ًَ ُم َح َّمس َّ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ
ىق» «ای غلی بً دمحم ػمطی! دساوهس پازاؾ بطازضاهذ ضا زضباضه جى،
ج
ِػخ ِت أًام فاحمؼ أمطن و ال ِ
بعضگ ِبساضز .جى اظ الان جا  6ضوظ بػس ،اظ زهیا میضوی .کاض دىز ضا حمؼ کً و وكیذ هکً ».سخً

مخىحه کیؼذ؟ ُم ّ
خىحه ػفیر اػذ .جى وكیذ هکً .ایً یک هکخهَ « .و َال ُجىق إ َلى َأ َحس ًَ ُل ُ
ىم
ِ ِ
َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ّ َ َ ُ ُ َ َّ ْ َّ
اّلل» «به فطزی وكیذ هکً که
ملامك بػس وفا ِجك فلس وكػ ِذ الؿُبت الخامت فال ظهىض ِإال ِباش ِن ِ
پؽ اظ وفاث جى ،حاوـین جى باؿس .ؾیبذ کامل اجفاق افخازه اػذ .ظهىض فلٍ با احاظه دساوهس
ُ
ىض َّ ْ َّ
میباؿس ».اگط دساوهس احاظه زهس ،ظهىض اػذَ « .ف َال ُظ ُه َ
اّلل حػالی َو َش ِل َك َب ْػ َس ًى ِل
ن
ش
با
ال
إ
ِ
ِ ِ
ِ
َ ْ َ َْ
ْ ََ َ َ ْ َ ْ ُ ُ
ً
ْلا ْ
ن َح ْىضا» «ظهىض فلٍ با احاظه دساوهس میباؿس .و ایً
ء
ال
خ
ام
و
ىب
ل
ض
ِ
ِ
ْلام ِس و كؼى ِة الل ِ
ِ
مؼئله ،بػس اظ ًىالویؿسن آضظو و ػىگزلؿسن و ُپطؿسن ظمین اظ ػخم میباؿس ».ایً جلذی
هیؼذ؟ مً دیلی اظ زوض اظ شهً میزاهم ،وكتی متن جىكیؼ ضا میدىاهىس و به ایً جلذیای که امام
ُْ َ َ ََ
مهسی (غ) به آن اؿاضه میکىسُ ،مخمطکع همیؿىهسَ « .و َػ َُ ْأحي لـ َ
ُػ ِتي َم ًْ ًَ َّس ِعي املـ َاه َسة أال
ِ ِ ِ
َ
َ
َّ
َ
ُ
َّ َ
َّ
َ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ُ
الل ُْ َحت َف ُه َى َه ّصاب ُم ْفتر َو ال َح ْى َل َ
الؼ ْف َُاو ّي َ
َّ
ُّ
ُ
اّلل
ب
ال
إ
ة
ى
ك
ال
و
و
وج
ط
د
فم ًِ ازعى املـاهسة كبل
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ْ
ْ
ال َػ ِل ّ ِي ال َػ ِظ ُِم» «و بطای ؿیػیاهم ،بطدی میآیىس که ازغای مـاهسه میکىىس .آگاه باؿیس! فطزی که
پیف اظ دطوج ػفیاوی و كیحه ازغای مـاهسه میکىس ،زضوؽگى و ِافتراظهىسه اػذ .هیچ حؿییر و
هیروی مگط بهواػٌه دساوهس والای بعضگ همیباؿس ».زضحلیلذ آن ضا هیزهای ؿمطزهس که به
واػٌهی آن ،به زغىث حم ًػىه بعهىس .امام مهسی (غ) زض ایً جىكیؼ ؿطیف -که الحمسهلل
حعو جىكیؼهایی اػذ که بؼیاض مػطوف اػذ( -به مؼئله مهمی اؿاضه همىزهس).
زکتر غبسالطظاق زیطاوی:
ایً جىكیعی اػذ که اظ ًطیم ػفیر ادیر ضػیسه اػذ.
زکتر ظکی ُ
كبیحاوی:
ایً جىها جىكیؼ اوػذ که ِػفاضحف 4ػال اػذ .ػفاض ِث ػفیر چهاضم4 ،ػال میباؿس.
زکتر غالء ػالم:
اگط هط ػالی پطػصخی مٌطح میکطزهس ،زض ایً 4ػال هیز بایس پطػف مٌطح میؿس.
زکتر ظکی ُ
كبیحاوی:

بله .اگط هط ػال ،یک پطػف مٌطح میؿس! دیر .اگط ؿیػه به امام مهسی (ق) هیاظمىس بىزهس،
دساوهس آن ضا ًىالوی میهمىز؛ چطا که دساوهس ،وؼبذ به بىسگاوف مهطبان اػذ .وكتی ما
جطیً مهطباهان اػذ و ضاهی بین امام مهسی و بین مطزمی اػذ که
میگىییم :دساوهس مهطبان ِ
هیاظمىس آن هؼدىس و ؿطایٍ داصخی بین ظهىض امام مهسی و بین مطزم بىز ،پؽ ایً غلذ هیز بایس
گطزاوی حلیلی همىزهس .ایً سخً
باقی بماهس .ولی ایً زلیل ضوؿجی بط ایً اػذ که (مطزم) ضوی
ِ
ُ
امام مهسی (غ) میباؿس .دىب .چطا به بطدی اظ کخاب ایمان زاضیس و وؼبذ به بطدی زیگط ،کفط
َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ََ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ
ً
ْلاضْ
ن َح ْىضا» «ظهىض ،فلٍ با احاظه
ىب و ام ِخال ِء
میوضظیس؟ «و ش ِلك بػس ًى ِل ْلام ِس و كؼى ِة اللل ِ
ِ
دساوهس میباؿس .و ایً مؼئله ،بػس اظ ًىالویؿسن آضظو و ػىگزلؿسن و ُپطؿسن ظمین اظ
ػخم میباؿس ».یػجی چه بگىیس :ؿما مطا همیدىاهیس ،پؽ مً هیز ؿما ضا همیدىاهم .چکیسه
سخً ،ایًچىین اػذ .دىب .هطچىس بىسه مخذلم هیؼدیم و ؿیر احمس ،مخذللین ضا
َ
مىضز دٌاب كطاض زازه اػذ .ولی (میجىاهم بگىیم ):زض مؼئله وسخ ،ایًگىهه اػذ که اگط هم و
متن پیـیجی باؿس و هم و متن بػسی بیایس ،آن ضا وسخ میکىس .الظم اػذ که به هاسخ غمل ؿىز
و هه به َميؼىخ .دىب .همه ؿما میگىییس :امام مهسی (غ) ؿیر مفیس ضا مىضزدٌاب كطاض زازه
اػذ .یػجی امام مهسی ،زضبی بطای اضجباي گـىزه اػذ .چطا ایً زضب و باب اضجبايِ ،ازامهزاض و
همیـگی هباؿس؟
زکتر غالء ػالم:
ػیس بً ًاوغ .بحطالػلىم.
زکتر غبسالطظاق زیطاوی:
هامه به زػذ ؿیر مفیس ضػیس.
زکتر ظکی ُ
كبیحاوی:
بله .الان زضحلیلذ محبذ امام مهسی ،زض ایً هامه ضا بیان میکىم .ببیىیس که امام مهسی (غ)
چه سخجی میفطمایىس؟ میفطمایس:

ْ
َ
َ ُُْ
ْ َ
اغ َىا َو َّف َل ُه ْم َّ ُ
اّلل ل ٌَ َ
« َو َل ْى َأ َّن َأ ْؿ َُ َ
اغخه َغ َلى ْ
اح ِخ َ
ىب ِفي ال َىف ِاء ِبال َػ ْه ِس َغل ُْ ِه ْم» «و
ل
ل
ال
ً
م
اع
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
ّ
چىاهچه ؿُػُان ما -دسا به ًاغذ دىز مىفلـان بساضز -كلبا زض وفاي به غهسؿان حمؼ
مىؿسهس» بىابطایً بط گطزن ما غهس و پیماوی اػذ .بطای چه هماظ میدىاهیم؟ بطای چه ضوظه
میگیریم؟ یػجی بطای چیزی بجع دساوهس ػبحان و مخػال هماظ میدىاهیم؟ بطای چیزی بجع
دساوهس ،ضوظه میگیریم؟ و الا ما بطای دساوهس ضوظه میگیریم و بطای دساوهس هماظ میدىاهیم و
غبازاث ضا بطای دساوهس ،اهجام میزهیم .همه ایً غبازاث ،اظ ضاه چه فطزی به دساوهس ػبحان و
مخػال میضػس؟ یػجی هط کسام ،ضاهی میپیمایس و به هسف میضػس؟ یا اظ ضاه امام مهسی (غ)؟
َ ََ ََ
ْ
ْ َ ْ
َ ُُْ
ً
َ
ََ ْ َ
ىب ِفي ال َىف ِاء ِبال َػ ْه ِس َغل ُْ ِه ْم ملا جأ َّد َط َغ ْى ُه ُم ال ُُ ْم ًُ ِب ِللا ِئ َىا» «كلبا زض وفاي به
«غلى اح ِخماع ِمً اللل ِ
غهسؿان احخماع مىؿسهس ،ػػازث للاي ما اظ اٌـان به جأدیر همیافخاز ».بىابطایً مؼئله
ِاهلٌاع ػفاضث و كیحه و آمسن ػفیاوی (ایًگىهه همیباؿس ).یػجی امام مهسی آمسه اػذ و
ً
ً
واكػا مؼئله ّ
جأػفباض و زضزهاکی اػذ .واكػا زض ِز جلذی میباؿس.
مطزم زهبال ػفیاوی هؼدىس.
وكتی ضوایتی اظ اهل بیذ (غ) میدىاهیس و آهان به ؿما میفطمایىس« :زض آدطالعمان ،غلم ماهىس
ماض ،زض حفطهاؾ میضوز ».غلم کجاػذ؟ ؿىادذ ایً اػذ که ؿما ،چگىهه باؿیس؟ ایً اػذ
که به پىػخه بپرزاظی یا ؿىادذ ایً اػذ که به مؿع مـؿىل ؿىی؟ مؿع هط دبری چیؼذ؟
زاللذ و متن آن اػذ .ؿما ،مؿع ضا ضها کطزیس و به ایً مؼئله ضفخیس که ایً فطز ،مىضزاغخماز
َ
سز ؿمطزن آن
اػذ و مىضزاغخماز همیباؿس .بىابطایً بحثها ،بؼیاض میباؿىس و بىسه زضك ِ
هیؼخم .غالوه بط مؼئله وسخ ،و اظ باب وسخ :ایً جىكیػاث و ایً هىؿخاضهایی که بطای ؿیر مفیس
فطػخازه ؿسه اػذ ،چه چیزی اػذ؟ ایًها پؽ اظ جىكیؼ ػمطی میباؿس .زكذ کىیس .همچىین
امام (غ) وكتی زضباضه ػفیر زوم سخً میگىیس ،او ضا « ِز َلتی» «مىضزاغخماز مً» میهامىس .و ظماوی
َ
َ ّ
که زض ایً هىؿخاضی که به ؿیر مفیس ضػیسه اػذ ،سخً میگىیس ،میفطمایسِ « :ب ِئ ْمال ِئ َىا َو د ٍِ
ِز َل ِخ َىا» «با ِامالی ما و دٍ فطز مىضز اغخماز ما» بىابطایً ایً فطزمىضزاغخماز او ،ػفیرؾ اػذ یا
دیر؟ همیزاهم .وكتی غللها با ایً ضاهی که با آن بیىسیـىس ،بط غلم ،ػالم و زضوز (و کاض غلم ،به
پایان ضػیسه اػذ).

زکتر غبسالطظاق زیطاوی:
ً
زکتر ظکی! دساوهس به ؿما پازاؾ دىبی زهسً .بیػخا و زضحلیلذ چىگظزن به جىكیؼ ػمطی،
ؿبیه چىگظزن به پىػخه اػذ .جىكیؼ ػمطی بطاػاغ مباوی آهان ،اول :همیجىان بط آن اغخماز
َ
سز آن هؼدیم ،بحث غلیسحی اػذ.
همىز؛ به ایً داًط که آحاز اػذ و مؼئلهای که ما زضك ِ
همچىین دبر آحاز هػیفی اػذ .بلکه ضاویاؾ ،حؼً بً احمس ُم َّ
کخب یا احمس بً حؼً مکخب
ِ
میباؿس.
زکتر غالء ػالم:
حتی زض هامف هیز ادخالف زاضهس.
زکتر غبسالطظاق زیطاوی:
هه حتی حالدف مصخم هیؼذ؛ بلکه شخلیذ او مصخم هیؼذ .حتی هامف ضا همیزاهىس .آیا
ً
حؼً بً احمس اػذ یا احمس بً حؼً؟ زض محسوزه زاللذ میگىیىس :جىكیؼ اكال به ػفاضث،
اؿاضهای هساضز؛ هه اظ زوض و هه اظ هعزیک .بهًىض کلی ،لفظ ػفاضث (زض آن) وحىز هساضز .اگط امام
ُ
غلیسحی به ایً دٌىضحی ضا بیان کىس -همان وحىزهساؿتن ػفیر-
(غ) میدىاػذ مؼئله
ِ
اهگیزهای هبىز که ؿیػه ضا زض اؿدباه بیىساظز .لفظ ػفاضث ضا شکط میهمىز .ایـان لفظ مـاهسه
ضا شکط همىز .و میگىیىس :لفظ مـاهسه ،بهمػىای ػفاضث اػذ .اؿدباه لؿىی بعضگی بهوحىز
ً
آمس .واكػا عجیبوؾطیب اػذ .ؿما هعز فطوؿىسه میضویس و میگىییس :ػیبظمیجی میدىاهم.
وكتی بطای ؿما ػیبظمیجی میآوضز ،میگىییس :مً ایً شخئ مـکی ضا که بازمجان اػذ،
میدىاهم .مً اظ بازمجان ،به ػیبظمیجی حػبیر همىزم .لفظی بطای زاللذ و مػىای مصخم
كطاض زازه ؿسه اػذ .چگىهه آن ضا به زاللذ و مػىای زیگطی مىخلل میکىیس؟ ایًچىین اػذ.
بهایً داًط که معاج ؿما میدىاهس اظ ایً زاللذ و مػىا ،به مػىای زیگط مىخلل بـىیس.
ً
ًبیػخا ایً مؼئله باغث ؿس که به جفؼیرهای مذخلفی پىاه ببرهس .زیسهس که زهها و حتی كسها
هفط اظ مطزم ،امام مهسی (غ) ضا زیسهس .زضهدیجه هخىاوؼدىس زهها و حتی كسها دبر ضا ،به داًط

یک دبر واحس جکصیب کىىس .بایس ایً دبر ،اظبین بطوز .گفخىس :بهتریً ضاهی که میجىاهیم آن ضا (با
زیگط مؼائل) حمؼ کىیم ،زضحلیلذ ضاه ػطیعی اػذ .هطچىس همه ایً هظط ضا هساضز و چهبؼا
هظط غالمه مجلسخی میباؿس .و ایـان ایً مؼئله ضا بهؿکل احخمالی بیان کطزه اػذ .او میگىیس:
ؿایس مىظىض ایًگىهه باؿس .و زیگطان ادخالف زاضهس و هطکسام ،مػىایی آوضزهس .ولی مػاكطیً به
ایً احخمالی که اظ ػىی ؿیر مجلسخی اػذ ،چىگ ظزهس .او میگىیس :مىظىض اظ مـاهسه ،ػفاضث
ً
اػذً .بیػخا هیچ اضجباًی با آن هساضز .زضحلیلذ حتی ؿیر مجلسخی ،پیروظ وـسه اػذ .زض
زاللذ و مػىای ایً جىكیؼ (مىفم وـسه اػذ ).ما میجىاهیم ایًگىهه ،ایً ضا ضز کىیم که بؼیاضی،
مػىایی به ؾیر اظ ایً مػىا ضا بیان کطزهس .و زضهدیجه حساكل ،جىكیؼ مدـابه اػذ .بلکه چهبؼا
ً
سخجی که مثال محلم ههاوهسی میگىیس ،هعزیکجط اػذ .او زلیلی وؼبذ به سخيف بیان میکىس.
او میگىیس :مىظىض اظ مـاهسه ،ظهىض امام مهسی میباؿس؛ همانًىض که زض آیه کطیمه آمسه
اػذَ « :ف َم ًْ َؿه َس م ْى ُك ُم َّ
الـ ْه َط َف ْل َُ ُ
ل ْمه» (بلطه« )581پؽ هط هؽ اظ ؿما اًً ماه ضا زضن هىس،
ِ ِ
باًس آن ا ضو ه بسا زَ « ».م ًْ َؿه َس َّ
الـ ْه َط» به ایً مػىا هیؼذ که با چـم آن ضا ببیىیس .بلکه به ایً
ض ظ ض
ِ
مػىاػذ که ماه ،هعز او حاهط باؿس .زضهدیجه مػىای مـاهسه ،زض ایىجا چیؼذ؟ به مػىای
حوىض اػذ.
حتی بطدی اظ ضوایاحی که بىسه آن ضا مٌالػه کطزم و بطدی اظ مىمىین زض غلط ؾیبذ ضا شکط
کند،اینگىههوبهاینمضمىنمیگىید«:اصبحتالغیبةلدیهمبمنزلةاملشاهدة»«غیبتهزد


می
آهان،ماهند مـاهسه و حوىض اػذ ».یػجی اظ حهذ ؿسث ایمان و اضجباي آهان به امام ،ؾیبذ
هعز آهان ماهىس مـاهسه اػذ .به غباضث زیگط ،بین کلمه ؾیبذ و کلمه مـاهسهُ ،
جلابل وحىز
زا ز .با جىحه به جلابل ،ؿما میزاهیس که ّ
هس ؾیبذ چیؼذ؟ همان حوىض اػذ .بىابطایً
ض
مىظىض اظ مـاهسه ،حوىض اػذ .و زالیل بؼیاضی ،وؼبذ به ایً حلیلذ مىحىز اػذ.
همچىین زض ایً مىضز ،ػیس احمسالحؼً زض کخابهایف سخً گفخه اػذ .و بطازضان اهلاض هیز
زض ایً مىضز ،هگاؿدىس .همهی ایً حلیلتی که زض وـؼذ بیان همىزیم ،بطازضان اهلاض زض مىضز
ً
آن سخً گفخىس و مذلىكا ػیس احمسالحؼً آن ضا زض کخابهایف شکط همىزه اػذ .ایً

کخابها ،زلیل بط امامذ ایـان اػذ .اگط میجىاهیس ،کخابهایف ضا بذىاهیس و هلٌههػفی زض
آن بیابیس.
زکتر غالء ػالم:
زکتر! اگط امکان زاضز ،جىهیخی زض ایً مىضز و زض مىضز جىكیؼ بیان کىم.
زکتر غبسالطظاق زیطاوی:
الان هىبذ ؿما ضػیسه اػذ .پطػصخی اظ ؿما میپطػیم.
زکتر غالء ػالم:
به بطکذ دساوهس( .بفطماییس).
زکتر غبسالطظاق زیطاوی:
ماهىس زکتر ظکی .ؿما هط زو ضا جىهیح بسهیس.
زکتر غالء ػالم:
به بطکذ دساوهس( .بفطماییس).
زکتر غبسالطظاق زیطاوی:
ً
َ
ترث ؾیبذ
ًبیػخا زض مىضز مؼئله ػفاضث ،پطػف بیان ؿس( .پطػف زض ایً مىضز اػذ ):ف ِ
کبری و ظمان فترث .ظمان فترث ،مػطوف اػذ .فترث همانًىض که به فول ػیس احمس الحؼً و
فول کخابهایف همه میزاهىس ،مصخم اػذ و ان ؿاءهللا! زکتر غالء ،آن ضا جىهیح میزهس.
ً
فترث ،ظماوی اػذ که فطػخازهای زض آن وحىز زاضز .مثال ػفیری زض آن اػذ .ولی دىزؾ ضا
آؿکاض همیکىس؛ به ایً داًط که كابل و پصیطهسه ،وحىز هساضز .زکتر غالء! ظمین امکان هساضز که
ُ
اظ حجذ ،دالی و جهی ؿىز.
زکتر غالء ػالم:

بله.
زکتر غبسالطظاق زیطاوی:
َ َ َّ
َ َّ َ ُ َ َّ
اّلل
اغ غلى ِ
زضهدیجه بایس حجتی زض ایً ظمین وحىز زاؿخه باؿس .و بین ما باؿسِ « .لئال ًكىن ِللى ِ
ُح َّجت َب ْػ َس ُّ
الط ُػل» (وؼاء« )561جا بطاي مطزم ،پؽ اظ [فطػخازن] پُامبران ،زض ملابل دسا [بهاهه
و] ّ
حجتی هباؿس ».بله .بفطماییس.
زکتر غالء ػالم:
زغىث ػیس
فخىاهای غلیه
ان ؿاءهللا دساوهس ؿما ضا حفظ کىس .زضباضه جىكیؼ ػمطی -که همهی
ِ
ِ
احمسالحؼً ،بط آن ِاػدىاز میکىىس و بط ایً اػاغ میپىساضهس که زغىث ضا باًل کطزهس و زلیل
آهان ،ضوایذ ػمطی اػذ -بىسه به سخىاوی که بطازضان بیان همىزهسِ ،اکخفا میکىم .ایً ضوایذ،
ُمطػل اػذ .و اظ پؼتی زهیا ،بطای دساوهس ایً اػذ که غلایس با ُمطػلها زابذ ؿىز .بله .اظ ایً
مؼئله ،کىجاه میآییم .و اظ مدـابهبىزوی که زکتر ضظاق بیان همىز ،هیز کىجاه میآییم .حتی ؿهیس
دمحم كسض زض مىػىغه دىزؾ میگىیس« :ضوایذ ػمطی یا ایً جىكیؼ» ایـان چىس مػىا ضا بیان
میکىس و به ایً مؼئله میضػس که ضوایذ ػمطی ،وحىز ػفیر ضا باًل همیکىس .و وحىز فطزی که
امام ضا مـاهسه میکىس و با ایـان زیساض میکىس ،باًل همیکىس .بلکه حتی فطزی ضا که اظ ػىی
امام جکلیفهایی میآوضز ،باًل همیکىس .و مؼئله ضا به ایًُ ،مىحلط کطزه اػذ که وكتی
اػالم كٌعی مذالفذ زاؿخه باؿس .جا ایً زضحه (پایین آمسه اػذ ).زضهط حال،
جکلیفها ،با
ِ
بىسه اظ سخجی که هعز اوػذ ،کىجاه میآیم .فلٍ با ؿما ،به متن جىكیؼ مطاحػه میکىیم .امام،
َ َ
َ ْ َْ َْ َ َ َ َ ُ
ىق ِإلى أ َحس بػسک» «کاض
ج
ػفیر ضا مىضزدٌاب كطاض میزهس و میفطمایس« :فاحمؼ أمطن و ال ِ
دىز ضا حمؼ کً به فطزی وكیذ هکً که پؽ اظ وفاث جى ،باؿس ».چه فطزی ،سخً میگىیس؟
امام دمحم بً الحؼً .چه فطزی ،گىؾ فطامیزهس؟ ػمطی .او آمسه اػذ جا جکلیف جى ضا مصخم
کىس .میفطمایس :جکلیف جى ایً اػذ که وكیذ هکجی .اما جى ،ای فطظهس ضػىل هللا! ایـان زض ایً
مىضز ،ػکىث کطزه اػذ .امطوظ افطازی که دىزؿان ضا زض حایگاه امام مهسی كطاض زازهس و حکم

میکىىس که هیچ ػفاضحی ،پؽ اظ ػمطی همیباؿس .به ػازگی ،آهان بطای امام ،جکلیفف ضا
مصخم میکىىس؛ حتی اظ امام هیز پیصخی گطفخىس و به ایـان بیان کطزهس که ؿما حم هساضی که
وكیذ کجی.
زکتر غبسالطظاق زیطاوی:
ان ؿاءهللا .حتی بایس زضباضه جىكیؼ ػمطی ،یک وـؼذ زضهظط بگیریم.
زکتر غالء ػالم:
بله .ایً هکخه مهمی اػذ.
زکتر غبسالطظاق زیطاوی:
ً
بله .واكػا ضوؿً اػذ .زکتر ظکی بیان همىز که ػفیر ،هبایس وكیذ کىس .بلکه امام میجىاهس هط
کاضی اهجام زهس .بله.
زکتر غالء ػالم:
ً
دىب .الان به فترث مىخلل میؿىمً .بیػخا ضوایاث اظ ؾیبذ ،به فترث حػبیر همىزهس .ضوایذ ،الان
حلىی بىسه اػذ .وػماوی با ػىسؾ ،آن ضا ضوایذ کطزه اػذ.
َ ُ ْ ُ َ ُ َْ َ َ ُ َ َ َْ
َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َّ
ْلا ْمط َف َل َ
ال:
ا
ص
ه
ب
اح
ك
ذ
ه
أ
ه
ل
ذ
ل
ل
ف
(ع)
اّلل
ِ
غً ؿػُب غً أ ِبي حمعة كال :زدلذ غلى أ ِبي غب ِس ِ
ِ
َ َ ُْ ُ َ ََ ُ َ َ َ َ َ َ ُْ ُ َ ََ ُ ََ َ َ َ َ َ ُْ ُ َ ََ ُ ََ ََ َ َ َ َ ُْ َ
ال ال كل ُذ ف َم ًْ ُه َى
«ال فللذ فىلسن فلال ال فللذ فىلس ول ِسن فلال ال كلذ فىلس ول ِس ول ِسن ك
َ َ َّ َ ْ َ ُ َ َ ْ ً َ َ ُ َ ْ ُ ْ ً َ َ ْ ً َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
َ
َ
ْلائ َّمت ًَ ْأحي َه َما أ َّن َّ
الى ِب َّي (ق) ُب ِػث
كال ال ِصي ًمَلها غسال هما م ِلئذ ظلما و حىضا لػلى فترة ِمً ِ ِ ِ
َغلى َف ْت َرة ِم ًَ ُّ
الط ُػ ِل ».
ؿػیب بً ابىحمعه میگىیس :دسمذ امام كازق (ع) ضػیسم و به ایـان غطن کطزم :ؿما
كاحب الامط هؼدیس؟ فطمىز« :دیر .غطن کطزم :فطظهس ؿماػذ؟ فطمىز :دیر .غطن کطزم:
فطظهس فطظهس ؿماػذ؟ فطمىز :دیر.
فطظهس
فطظهس فطظهس ؿماػذ؟ فطمىز :دیر .غطن کطزم:
ِ
ِ
ِ
غطن کطزم :چه فطزی اػذ؟ فطمىز :فطزی که همانًىض که ظمین پط اظ ػخم و حىض اػذ ،آن ضا

پط اظ غسل میکىس .و همانًىض که پیامبر (ق) زض فترحی اظ فطػخازگان بطاهگیذخه ؿس ،او زض
فترحی اظ امامان میآیس».
ً
بىابطایً واكػا ضوؿً اػذ که ظمان ؾیبذ کبری ،فترث اػذ .مػىای فترث چیؼذ؟ زض آن،
ادخالف زاضهس .هط مىهىعی که زضباضه غلیسه مٌطح میؿىز ،ادخالف ضا زضباضهی آن میبیيیس.
ُ
بىزن ظمان اظ پیامبر میباؿس؛ همانًىض
بطدی كائل هؼدىس که ظمان فترث ،بهمػىای دالی و جهی ِ
که هظط ؿیر ًىسخی (دساوهس ضحمدف کىس) همین مؼئله اػذ .فطز زیگطی میگىیس :مىظىض،
ً
ُ
ُ
بىزن دالی و جهی بىزن ظمان ،اظ هط
دالی و جهی بىزن ظمان ،اظ هط حجتی میباؿسً .بیػخا باًل ِ
حجتی ضوؿً اػذ .چطا؟ به ایً داًط که یک مؼئلهی زابذ غلیسحی ،مىحىز اػذ که ظمین ،اظ
ُ
بىزن سخً اول هیز ضوؿً میباؿس .چطا؟ حساكل ضوایاحی
حجذ دالی و جهی همیؿىز .حتی باًل ِ
وحىز زاضز که اظ فترث بین غیسخی (ع) و دمحم (ق) به فترث ،حػبیر میکىس .ولی با ایً حال،
پیامبراوی وحىز زاؿدىس؛ همانًىض که امام كازق میفطمایس .حساكل پیامبری وحىز زاضز که
هامف دالس بً ػىان غبسخی اػذ؛ همانًىض که زض کمال السیً و جمام الىػمه ضوایذ ؿسه
ُ
اػذ .بىابطایً هه فطزی که فترث ضا به دالی و جهیبىزن ظمان اظ پیامبر جفؼیر کطزه اػذ ،صحیح
ُ
بىزن هط حجتی جفؼیر کطزه اػذ ،صحیح اػذ .و هه
اػذ و هه فطزی که فترث ضا به دالی و جهی ِ
ً
ُ
بىزن اظ فطػخازگان جفؼیر کطزه اػذ ،صحیح اػذً .بیػخا زض
هی
ج
فطزی که فترث ضا به دالی و
ِ
دالی و ُجهیبىزن ظمان فترث اظ فطػخازه ،هیز بین آهان ادخالف اػذ .بطدی میگىیىس :فلٍ ضػىل
هللا؛ همانًىض که هظط كاحب املیزان ،غالمه ًباًبایی اػذ .بطدی میگىیىس :فلٍ فطػخازگان
اولىاالػعم؛ همانًىض که كاحب جفؼیر همىهه میگىیس .ایًچىین اػذ که آهان ادخالف زاضهس.
ً
ً
یا اكال هیچ فطػخازهای وحىز هساضز؛ همانًىض که ػیس مطجطخی میگىیسً .بیػخا ایً سخً هیز
صحیح هیؼذ .چطا؟ به ایً داًط که فترث بین غیسخی و دمحم (ق) هعز ما آیهی كطآوی ضوؿجی اػذ
که (وؼبذ به ایً مؼئله) جأکیس زاضز.
ىهما َف َػ َّع ْ
«إ ْش َأ ْض َػ ْلىا إ َل ُْه ُم ْاز َى ْین َف َك َّص ُب ُ
ظ
ثالث» (یؽ« )54آهگاه هه زو جً ػىي آهان فطػخازًم،
ب
ها
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َْ َ ْ
و[لى] آن زو ضا زضوؾگى پىساؿدىس ،جا با [فطػخازه] ّ
ػىمین [آهان ضا] جأًُس هطزًم« ».أضػلىا»

َ ْ
دساوهس ػبحان و مخػال میفطمایس« :أ ْض َػلىا» ایًها فطػخازگاوی اظ غیسخی (ع) هؼدىس .دساوهس
جباضک و حػالی ،آهان ضا فطػخازگاوی اظ ػىی دىزؾ ؿمطزه اػذ؛ همانًىض که امام كازق (ع)
َ ْ
میفطمایس .ببذـیس .امام باكط ،زض جفؼیر كمی به ضوؿجی میفطمایس« :فطمىز« :أ ْض َػلىا» یػجی
َ
دساوهس زو مطز ضا به ػىی ؿهط اهٌاکیه بطاهگیذذ».
بىابطایً همه جفؼیرهایی که اظ غلمای ؿیػه زضباضه جفؼیر فترث آمسه اػذ ،صحیح همیباؿس.
صحیح چیؼذ؟ صحیح ایً اػذ که بیيىسگان و حاهطان غعیع ،به چه فطزی مطاحػه کىىس؟ به
مٌلبی که ػیس احمسالحؼً ،زض کخاب غلایس اػالم هگاؿخه اػذ .ایـان زض آن ،ایً مؼئله ضا
ضوؿً کطزه اػذ که اظ ظمان ؿیر ًىسخی جا ایً ظمان ُمبهم بىزه اػذ .فترث به ایً مػىا هیؼذ
که پیامبر ،وحىز هساضز .به ایً مػىا هیؼذ که فطػخازهای وحىز هساضز .به ایً مػىا هیؼذ که
هیچ حجتی وحىز هساضز .و الا اگط ایًچىین باؿس ،بطای مطزم غلیه دساوهس ،بهاهه و زلیلی
بهوحىز میآیس .فترث به مػىای وحىز همه ایًهاػذ .ولی با ایً حال ،فطػخازه یا امام یا پیامبر،
جمس (بیحطکذ) اػذ .مػىای ُم َّ
ُم َّ
جمس چیؼذ؟ مؼئلهای که زکتر ظکی ،اهسکی كبل شکط همىز.
ایىکه مطزم بهًىض کلی ،اظ او ضویگطزان ؿسهس .و حتی یک كابل و پصیطهسه وحىز هساضز جا
زغىحف ضا بـىىهس .زضهدیجه دساوهس به ایـان ،زػخىض به ػکىث میزهس؛ جا ایىکه ایً مطزمی
که اگط ایً حجذ ،زغىحف ضا زض آن آؿکاض میکطز -و حالذ ایًگىهه اػذ که كابل و پصیطهسهای
ّ
ؼخحم و وغسهزازهؿسه
وحىز هساضز -مىضز مطحمذ و مهطباوی كطاض گیرهس .بىابطایً همگی آنهاُ ،م
به غصاب هؼدىس .بىابطایً بطای ایىکه مػىای فترث ضا ضوؿً کىیم و همیدىاهم (بحث ضا) ًىالوی
کىم:
ُ
اول :بطماػذ که بساهیم ظمین ،اظ حجذ دالی و جهی همیؿىز .ایً اول.
زوم :اهسیـه كابل (پصیطهسه) و فاغل (اهجامزهىسه) ضا زض ایً حالذ بفهمیم .فاغل همان،
زغىثکىىسهی الهی اػذ ،فطػخازه الهی ،امام الهی و كابل ،همان مطزم هؼدىس .ایً مؼئله زوم.

مؼئله ػىم :بطماػذ که زضک کىیم که بطای كابل زض مصخمکطزن مؼیر و َػمذ فاغل الهی
جأزیرگصاضی میباؿس .اگط بذىاهیم ضوؿً کىیم و به حػبیر دىزمان ،حالذ و مؼیر حجذ الهی،
اظ زو مؼئله بیـتر همیباؿس؛ همانًىض که امیراملىمىین فطمىز .یا آؿکاض و مـهىض اػذ یا ؾائب
پؽپطزه اػذ .چه فطزی زدالذ میکىس؟ چه مؼئلهای اػذ که زض مػازله واضز
و پىهان و زض ِ
گطفتن مؼیر فطػخازه
میؿىز و بطدىضز ضا مصخم میکىس و مؼیر ضا مصخم میکىس و فاكله ِ
الهی به ػىی پىهانؿسن و زض پطزه ضفتن یا زوضؿسن یا هجطث مطزم ( اظ او ضا مصخم میکىس) و
بین ایىکه بین آهان حوىض زاؿخه باؿس و دىز ضا بین آهان آؿکاض همایس .چه فطزی َ(زدیل) اػذ؟
اگط امام باؿس ،امام که ضحمذ دساوهس ،بط حهاهیان اػذ .و ضحمذ او ،اظ ضگ گطزن هیز به ما
هعزیکجط اػذ .مطزم افطازی هؼدىس که زدالذ میکىىس و امام مػلىم ضا مجبىض میکىىس جا
اّلل إ َشا َهط َه َل َىا ح َى َاض َك ْىم ا َهت َز َ
ضوؾ پىهانؿسن و زوضؿسن ضا ا ّجذاش همایس« .إ َن َّ َ
غىا» «دساوهس وكتی
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
همحىاضی ما با گطوهی ضا هاپؼىس بساهس ،ما ضا (اظ مطزم) حسا میکىس ».اهگاض ایـان مجبىض هؼدىس
که ایً مؼئله ضا اهخذاب کىىس .به همین داًط میبیيیس که ضوایاث بؼیاضی وحىز زاضهس که بیان
میکىس امام مهسی ،وؼبذ به حمؼؿسن حػساز (مىغىز) اؿدیاق زاضز.
امام كازق میفطمایس« :أما لى احخمػذالحللت کان الصی فیه فطحکم» «اما اگط حلله حمؼ
ُ
ؿىهس ،مؼئلهای که گـایف ؿما زض آن اػذ ،اجفاق میافخس ».میگىیس :به ایـان غطن کطزم:
حمؼؿسن حػساز ،چهملساض اػذ؟ ایـان فطمىز« :زههعاض و 454هفط ».اؿدیاق امام مهسی (غ)
به ایً مطزم ،چهاهساظه اػذ که غلیم هؼدىس ،بطایذ -ای فطظهس ضػىل هللا 454 -هفط بهزهیا
بیاوضهس؟ پؽ اظ ایً ،ادخیاض ضا به زػذ دساوهس كطاض میزهىس و اهگاض مؼئله ،ایً اػذ که زیً
وظیفه آهان اػذ و آهان ،کفایذ میکىىس و هط فطزی ،ضوی كىسلی دىزؾ وـؼخه اػذ و
کىجاهی اظ ؿماػذ؛ ای فطظهس ضػىل هللا! همانًىض که زض یکی اظ كؼمذهای وـؼذ ،حػبیر
زکتر ضظاق بىز« :ای فطز ؾائب و پىهان! جى ضا مالمذ و ػطظوف همیکىیم« ».ای فطز ؾائب و
پىهان! جى ضا مالمذ و ػطظوف همیکىیم ».یػجی اگط ؿما -ای كاحب العمان -ؾیبذ و پىهاوی ضا
اهخذاب کطزه باشخی ،ؿما ضا وؼبذ به زوضی و ؾیبذ ؿما ،مالمذ و ػطظوف میکىیم الخ .ای

ً
فطظهس ضػىل هللا! دطوج کً و همگی ،ػطباظ ِان آمازهی ؿما هؼدىس .زضحلیلذ اكال ایًگىهه
همیباؿس .آل دمحم ،وغسه زازهس که اگط حلله حمؼ ؿىهس -بطازضاهم! 454هفط و هه بیـتر -گـایف
و َف َطج ؿما زض آن اػذ .بىابطایً مطزم افطازی هؼدىس که ّ
كابلیذ ِاػخلبال اظ زغىث امام ضا
هساضهس .امام زضحلیلذ « ُم َّ
مىخظط اػذ و
ؿیب» میباؿس و هه ایىکه ؾائب باؿس .امام زضحلیلذ ِ
َ
هه مىخظط .و ای فطظهس ضػىل هللا! حم زاضی که اگط ػالیاوی ًىل ِبکـس جا حػسازی حمؼ ؿىهس،
ً
ؿما هاله ػط زهی .حػسازی که اگط آمازه ؿىهس و مصخلا اولین آهان آمازه ؿىز ،فطظهس و
فطػخازه و وصخی ایـان ػیس احمسالحؼً (گـایف کاض اػذ ).ما ،زض ضوایاث زاضیم «اول
امللطبین» وحىز زاضز... .ضوایاحی که احمس ضا به اولین ملطبین و هعزیکان و اولین فطز  454هفط
جىكیف میکىس.
زکتر غبسالطظاق زیطاوی:
دساوهس به ؿما پازاؾ بعضگی بسهس .ایً جفؼیری که زکتر غالء بیان همىز ،فکط میکىم جىها
ً
ُ
حجذ دساوهس ،دالی و جهی
جفؼیری اػذ که با ایً مؼئله مىافلذ زاضز که «ظمین اكال اظ
ِ
ً
همیؿىزً ».بیػخا مؼئله فترث و مؼئله ؾیبذ ،اظ ػىی افطاز بؼیاضی مىضزػىءاػخفازه كطاض
گطفخه اػذ .ؿیر احمس حلی! ان ؿاءهللا ،با ؿما بهپایان میضػاهیم و همانًىض که گفخه
ً
ُ
پایان آنُ ،مـک اػذً .بیػخا افطازی وحىز زاضهس که اظ ایً مؼئله،
میؿىز ،مهط و ِ
ػىءاػخفازه همىزهس .و گفخىس :امام (غ) با غىىانهایی کلی و هه مصخم ،وكیذ کطزه اػذ.
ػفیری زض ظمان ؾیبذ كؿطی ،مصخم ؿس و بهؿکل کلی و هه مصخم ،ػفاضث اشخاصخی
مصخم ؿسه اػذ و بهغىىان مثال ،اظ بطدی ضوایاحی که اظ امام غؼکطی آمسه اػذ،
ػىءاػخفازه کطزهس .به غىىان مثال ،سخً ایـان« :هط کسام اظ فلهاء ،دىزؾ ضا محافظذ
کىس و اظ زیيف محافظذ همایس و مذالفذ هىای هفؼف باؿس و اظ زػخىض مىالیف اًاغذ
کىس ،غىام میجىاهىس اظ او جللیس کىىس ».همچىین آهچه زض جىكیؼ امام مهسی (غ) به ػفیر زوم
ػفیر ادیر بىزه اػذ .زض كىضحی که
ایـان آمسه اػذ .بطدی اظ آهان جالؾ میکىىس که بگىیىس:
ِ
ػفیر زوم بىزه اػذ .بین ایـان و ظمان (آؾاظ) ؾیبذ کبری ،بیـتر اظ  45ػال فاكله اػذ« .اما

زض حاززههایی که اجفاق میافخس ،به ضاویان حسیث ما مطاحػه کىیس .آهان ،حجذ مً بط ؿما
هؼدىس و مً حجذ دساوهس بط آهان هؼخم ».آیا ایً زو حسیث ،بط سخجی که ایً گطوه بیان
میکىىس ،زاللذ زاضز؟
ؿیر احمس حلی:
ً
بؼم هللا الطحمً الطحیمً .بیػخا زضباضه آهچه مىحىز اػذ ،سخً میگىییم .و مؼائل اهافی ضا اظ
سخً بطمیزاضیم.
زکتر غبسالطظاق زیطاوی:
اظ وكذ ما ،کمتر اظ  55زكیله باقی ماهسه اػذ.
ؿیر احمس حلی:
ان ؿاءهللا .به مىاػبذ (غطن میکىم) بىسه ازغای مؼئلهای میکىم .ازغا میکىم که زض
ً
مؼئلهای ،همایىسهی اظ ػىی زکتر غبسالطظاق هؼخم .كٌػا زکتر غبسالطظاق ،بایس به بىسه
وکالذ مصخصخی زازه باؿس .ایً ُغطف و كاهىن اػذ .به كاهىوی مطاحػه میکىیم که زض
کخابهای مخذللین كطاض زازه ؿسه اػذ .جا ببیىیم که ایً همایىسگی ،بطای بىسه زابذؿسه
ً
ً
اػذ؟ مثال ؿیر احمس؛ به ایً داًط که بىسه ،ازغای همایىسگی همىزم .اكال ؿیر احمس! چه
ً
کسخی به ؿما ،همایىسگی زازه اػذ؟ ًبیػخا ایً ضوایتی که زکتر ،بیان کطزه اػذ و ایً ضوایذ و
ً
بطدی اظ ضوایاث ،میبیيیم که مذلىكا وكتی به ػیس دىئی زض کخابف و بلیه فلهای پیـین
مطاحػه میکىیم ،به مؼئله هلس ایً ضوایاث بطمیدىضیم .زض مىضز ضوایذ «هط کسام اظ فلهاء،
دىزؾ ضا محافظذ کىس و اظ زیيف محافظذ همایس ».بحث میکىیم و به ؿیر ُح ّطغاملی مطاحػه
َ
میکىیم .ایـان مطزی ادباضی اػذ .و حطغاملی ،كاحب وػایل اػذ .و ایً مىػىغه و
مجمىغهی حسیثی ،زض داهه همه مخذللین وحىز زاضز که  45حلس اػذ .ایـان زض حلس 57
کخاب كواوث میگىیس« :جللیسی که زض آن ،احاظه زازه ؿسه اػذ (پصیطؾ ضوایذ اػذ »).به
ایً داًط که ایً ضوایاث ،جللیس و همایىسگی و هیابذ ضا زابذ میکىس .ایً ضوایاث ،جللیس و هیابذ

ضا زابذ میکىس .ما میگىییم :بطاػاغ سخىاوـان آیا ایً ضوایاث ،جللیس ضا زابذ میکىس؟ سخىان
آهان و هه سخً بىسه .آیا ضوایاث ،ازغای آهان ضا زابذ میکىس؟ میگىیىس :ما همایىسگاوی هؼدیم که
بایس به ما مطاحػه کىىس .حطغاملی میگىیس« :جللیسی که زض آن احاظه زازه ؿسه اػذ ،پصیطؾ
ضوایذ اػذ .و بهیلین ،ههپصیطؾ هظط و احخهاز ».بهؿکل كٌعی بیان میکىس که زض ایً ضوایذ،
هیچ مؼئلهای که احخهاز و همایىسگی ضا زابذ کىس ،وحىز هساضز .بلکه مىظىض ،پصیطؾ ضوایذ
اػذ .بىسه ضوایذ ضا میپصیطم .و اظ ؿما بهغىىان همایىسهای میگیرم؛ البخه اگط مسعی همایىسگی
ؿىیس یا بهغىىان فلیه .اگط بگىییم :مؼئله جللیس میباؿس .و همانًىض که ؿیر مظفط (دساوهس
ضحمدف کىس) میگىیس ،ایً مؼئله حایع اػذ و هه واحب .او میگىیس :فطزی که مللس هباؿس و
ایًچىینِ ،اػخحلاق آحف زاضز و کاض و غملف باًل اػذ .بهكطاحذ ،ایً مؼئله عجیبی اػذ
که او ،مسعی ؿسه اػذ .زضهطحال ،او میگىیس :ایً مؼئله ضوؿً اػذ .و زض ایً مؼئله،
ادخالفی هیؼذ که هعز اكىلیها حایع هیؼذ که به ایً حسیث جکیه کىىس .حطغاملی میگىیس .ایً
حسیث هعز اكىلیها حایع هیؼذ که به آن جکیه کىىس؛ هه زض اكىل و زض فطوع .بط چه اػاسخی و
اظ کجا همایىسگی آوضزیس؟ حطغاملی ،ایً مؼئله ضا بیان میکىس .و به ایً داًط که ایً ،دبر
واحس ُمطػل اػذ .و اظ حهذ ػىسّ ،
ظجی و گماوی اػذ و متن ،هعز آهان هػیف اػذ .حطغاملی
ِ
میگىیس .و ضوایاث مخىاجط و كٌعیالؼىس ،با آن حػاضن و مذالفذ زاضز .چطا؟  45ضوایذ هعز ما
وحىز زاضز که بحث جللیس ضا زابذ میکىس 45 .ضوایذ .سخً حطغاملی اػذ .ایً ضوایذ ضا
میپصیطیس و 45ضوایذ ضا ضها میکىیس؟ مً ایً ضوایذ ضا میآوضم و سخىان ایً گطوه ضا میآوضم.
حطغاملی میگىیس45 :ضوایذ كٌعیاللسوض و كٌعیالسالله ضا ضها همىزیس و به یک ضوایذ چىگ
جلیه باضؿىز .ایً ضوایتی اػذ که اظ ضوی ّ
ظزیس؟ با ایً حال ،احخمال زاضز که ایً ضوایذ ،بط ّ
جلیه
كازض ؿسه اػذ .ایً حطغاملی اػذ.
مؼئله زوم :ػیس دمیجی زض کخاب احخهاز میگىیس« :همانًىض که میبیيیس ،ضوایذ غالوه بط
ایىکه اظ حهذ ػىسی هػیف اػذ ،هػیف میباؿس و اظ حهذ مخجی ،آؿفخه اػذ و كالحیذ

زلیلبىزن ضا هساضز ».مً بیان میکىم که همایىسهی زکتر زیطاوی هؼخم .همایىسگی مً کجاػذ؟
بط چه اػاسخی؟
ػیس دمحم كسض زض مىػىغه (دىز) ،سخً زضباضه آن ضا ًىالوی همىزه اػذ .ایً سخً بطای مطزم
غىام اػذ جا بفهمىس آیا ایً مؼئلهی زضباضه مىهىع جللیس و ...ضا مخىحه بـىهس .ػیس دمحم كسض
زض مىضز جفؼیر ميؼىب به امام غؼکطی (غ) میگىیس« :غىام میجىاهىس اظ او جللیس کىىس.
همچىین به ایـان -حؼً غؼکطی (ع) -به ؿکل ؾیركابلاغخمازی ،جفؼیر مـهىض به جفؼیر امام
غؼکطی ميؼىب اػذ .و جفؼیر حمس و بلطه ضا زض بطزاضز ».ػیس میگىیس« :زض هط حال ایً
جفؼیر ،به كلم امام همیباؿس .بلکه به كلم بطدی اظ زاوفحىیان اوػذ .ایـان جسضیؽ میهمىز و
بطدی میهگاؿدىس ».فهم ػیس ایًگىهه اػذ« .زاوفحى اظ ایـان زضغ میگطفذ و میهگاؿذ .و
اظ ایًحاػذ که محسوزه جفؼیر ،بؼیاض اظ محسوزه امام پایین اػذ ».میگىیس :به داًط مؼائل
بؼیاضی ،زابذ همیؿىز که بطای امام باؿس« .غالوه بط ایىکه ایً ضوایذ ،هػیف اػذ و حتی
كالحیذ ازباث جاضیذی ضا هساضز ».دمحم كسض ،فطز مػطوفی اػذ .دىب .ایـان میگىیس :حتی
ً
كالحیذ ازباث جاضیذی ضا هساضز و ضوایذ هػیف اػذ .و جفؼیر اكال زابذؿسه همیباؿس.
سخً ضا با ضوایذ اول بهپایان بطػاهیم جا بحث ضا بطای ؿما ًىالوی هکىیم.
ػیس دىئی زض ؿطح جللیس ق 85بػس اظ سخً ًىالوی میگىیس« :ػپؽ سخً زض مىضز مفهىم
ً
ً
جللیس ،ؿایس هدیجه فلهی هساؿخه باؿس؛ مگط زض هصض ».میگىیس :اكال هدیجهای هساضز .و بػسا
میگىیس :هط مؼئلهای هعز ماػذ ،همان غلل اػذ« .مگط زض هصض .ایً مؼأله به ایً داًط
اػذ که زض هیچیک اظ ضوایاث هیامسه اػذ .بله زض ضوایذ ِاحخجاج آمسه اػذ« .هط کسام اظ
فلهاء »...ضوایذ ضا میآوضز .ایىجا چه مؼئلهای میگىیس؟ «ولی ایً ضوایذ ُمطػلی اػذ که
بعضگ مطز محللین اػذ که سخً میگىیس .او ػخىوی اظ
همیجىان به آن اغخماز همىز ».ایً
ِ
ػخىنهای جللیس اػذ و ػخىوی اظ ػخىنهای فلاهذ ،زض ظمان دىزؾ میباؿس .او میگىیس که
ً
ایً ضوایذُ ،مطػل اػذ .اكال ،كابلاغخماز هیؼذ .باض زیگط میگىیس« :ضوایذ اظ حهذ ػىسی
هػیف اػذ؛ به ایً داًط که جفؼیر ميؼىب به (امام) غؼکطی ،به ًطیم كابلاغخمازی زابذ

ً
وـسه اػذ ».او اكال زض آؾاظ ،جفؼیر ضا هفی میکىس .میگىیس :اگط جفؼیر هعز ما زابذ بـىز ،ایً
ً
ضوایذ هػیف و ُمطػل اػذ .اما میگىیس که اكال جفؼیر زابذ وـسه اػذ .پؽ چگىهه ایً
ضوایذ ضا بپصیطیم؟ همیزاهم اگط ایً مؼئله زابذ اػذ یا زابذ هباؿس ،بط چه اػاسخی مؼئلهای ضا
زابذ میهمایىس؟ ػیس دىئی ،پؽ اظ ایً میگىیس« :به ًطیم كابلاغخمازی ،زابذ وـسه اػذ؛ به
ایً داًط که ًطیم آن ،زػخهای اظ افطاز مجهىل هؼدىس .دمحم بً كاػم و فالن و فالن .پؽ زكذ
کً ».همه افطازی که زض ایً جفؼیر آمسهس و افطازی که زض زابذکطزن ایً ضوایذ آمسهس ،همگی
های جللیس ؿمطزه میؿىز.
آهان مجهىل هؼدىس .ایً ضوایذ اولی اػذ که ػخىوی اظ ػخىن ِ
ضوایذ زوم :همانًىض که زکتر بیان همىزهس« ،اما زض حاززههایی که» و بطای ػفیر زوم بیان ؿس.
ً
ًبیػخا ایً جىكیؼ بهواػٌه اسحاق بً یػلىب ،هػیف اػذ .فطزی که زض کخابهای ضحالی،
ً
مىضز وزىق كطاض هگطفخه اػذ .ایً مؼئله ضوؿً اػذ .ػىس ایً جىكیؼ ،اكال زابذ وـسه اػذ
و زضباضه ػفیر زوم میباؿس.
زکتر غبسالطظاق زیطاوی:
ایً مؼئله اظ باب ِالعام ،وؼبذ به آهان میباؿس.
ؿیر احمس حلی:
احؼيذ .جا ایً سخً ضا هگىیىس که ؿما چه میگىییس؟ ایً ضوایذ ،چگىهه اػذ؟ بىسه به ایً
ضوایذ ،کاضی هساضم .ایً سخً مخذللین ،زضباضهی ضوایاحی اػذ که به آهان چىگ میظهیس .ػیس
دمیجی ،زضباضه ایً ضوایذ میگىیس :پؽ اظ سخً ًىالوی ،زضباضه جىكیؼ میگىیس« :زض ایً ضوایذ
ایً اؿکال وحىز زاضز که ػىسؾ هػیف اػذ و ضوایذ اظ حهذ اسحاق بً یػلىب ،مػخبر
همیباؿس ».ػیس دمیجی (میگىیس ).ػیس دىئی هیز زض كفحه 418هیز همین سخً ضا زض مىضز
جىكیؼ میگىیس« :همچىین حال جىكیؼ ؿطیف هیز ایًچىین اػذ .زض ػىسؾ ،اسحاق بً یػلىب
و دمحم بً غلام اػذ که مىضزوزىقبىزن آنها زابذ وـسه اػذ ».یػجی ضحال ػىس ،ضوؿً
همیباؿس« .بله دمحم ،اػخاز ؿیر كسوق اػذ .ولی ِكطف اػخازبىزن ،کفایذ همیکىس .غالوه بط

ظاهط مطاحػهزازن به ضاویان حسیث اظ ایً
ایىکه زض زاللذ و مػىایف ،امکان بحث وحىز زاضز.
ِ
حهذ اػذ که ضاویان حسیث هؼدىس و هه به ایً داًط که مجخهس هؼدىس ».سخجی اػذ که
ً
واكػا ضوؿً اػذ .میگىیس که ایً ضوایذ زابذ میکىس که مطاحػهزازن به چه فطزی اػذ؟ به
ضاویان حسیث میباؿس .یػجی زضباه ػفیر زوم اػذ .اما مجخهس اگط بذىاهس دىزؾ ضا اظ ضاه ایً
ً
ضوایذ زابذ کىس( ،امکان هساضز ).و او میگىیس که اكال هعز بىسه زابذ همیباؿس .بىابطایً بىسه
میگىیم :چگىهه مؼئلهای ضا مسعی ؿسی که بطای جى همیباؿس؟ یػجی همانًىض که ػیس دىئی
میگىیس ،فلٍ غلل زض بطدی مىاضز آن( ،زلیل) میباؿس .زضهدیجه ایً مؼئله ،اظ ؿبهه دالی و
ُ
جهی همیباؿس .و مؼئله ایىکه ما اصحاب زلیل هؼدیم (زابذ وـسه اػذ ).بایس ایً مؼئله ،زابذ
ؿىز .همیزاهم .دساوهس ؿما ضا زابذكسم ِبساضز.
زکتر غبسالطظاق زیطاوی:
مؼئلهای باقی ماهس که اهافه کىیس؟
ؿیر احمس حلی:
دیر .الحمسهلل و مدـکطم.
زکتر غبسالطظاق زیطاوی:
ً
دساوهس به ؿما پازاؾ دىبی زهس .بؼیاض مدـکطم .زضحلیلذ ،ما كبال اظ دالل سخً بطازض
مان فترثها ،حجتی بطای
کطزن حلیلتی ضػیسیم .ایىکه بایس زض ظ ِ
زکتر غالء و زکتر ظکی ،به زابذ ِ
دساوهس وحىز زاؿخه باؿس؛ زض ظمان ؾیبذ ،زض همه ظمانها .زضهدیجه همه سخًها زض مىضز ایً
مؼئله ،ػالبه به ِاهخفاع مىهىع اػذ .به ایً داًط که بایس ،ػفیر وحىز زاؿخه باؿس که
شخلیذ او مصخم ؿىز .بىابطایً هىبذ به افطازی همیضػس که دىزؿان ضا به مىلىبکطزن
کلی و غمىمی میهامىس و مؼائلی اظ ایً زػذ .ایً مؼئله غالوه بط بحثهایی اػذ که ؿیر
احمس ،وؼبذ به محسوزهی زابذؿسن یا زابذوـسن ایً جىكیؼها بیان همىز یا ایىکه زض مؼئله
غلیسحی ،میجىان آن ضا گطفذ یا دیر؟ آهان به ایً مؼئله ضػیسهس که ایً مؼئله ،ممکً

همیباؿس .اگط بذىاهیم زاللذ ضا بیـتر مىضزبحث كطاض زهیم ،زضباضه سخجی که اظ امام غؼکطی
(غ) آمسه اػذ (بایس بگىییم ):ایـان زضباضه مؼئله حایعبىزن ،سخً میگىیس .و همه ؿما
میزاهیس که سخً ایـان« :غىام میجىاهىس اظ او جللیس کىىس ».به ایً مػىا هیؼذ که بط آهان الظم
هیؼذ که ایً کاض ضا اهجام زهىس .بلکه مؼئلهای اػذ که زض محسوزهی حایعبىزن میباؿس .الان
آهان زضباضه محسوزهی واحببىزن ،سخً میگىیىس؛ هه محسوزه حایعبىزن .زضهدیجه ایً
مؼئلهای اػذ که بطای آهان ،ػىزمىس اػذ .به آهان واحببىزن همیزهس .اگط اظ واحببىزن،
پایین بیایىس و اظ حایعبىزن سخً بگىیىس -همانًىض که ػیس احمسالحؼً فطمىز -با آهان زض ایً
محسوزه بحث میکىیم .زضمىضز جىكیعی که اظ امام مهسی (غ) آمسه اػذ -همانًىض که ؿیر
بیان همىز -ایً جىكیعی اػذ که اظ امام و به ػفیر زوم كازض ؿسه اػذ .بطای ایـان ،هعز مطزم
ػفیری بىز .آیا غاكالهه اػذ که امام مطزم ضا مخىحه ایً مؼئله کىىس که اظ فطزی به ؾیر اظ
ػفیر ایـان ،زهبالهضوی کىىس؟ پؽ ػفیر بطای چیؼذ؟ یػجی با غاكل ،سخً ؾیرمػلىل
ً
میگىیىس .هط فطزی ایً مؼئله ضا جلسیم کىس ،غلل هساضز .مثال 45ػال بین ػفیر زوم و ظمان
(آؾاظ) ؾیبذ کبری ،فاكله بىزه اػذ .آیا ایـان ،مطزم ضا به زهبالهضوی اظ فطزی به ؾیر اظ ػفیر
دىزؾ ،زػخىض میزهس؟ یا به غلمای زض ظمان ؾیبذ کبری (مطاحػه زهس) و ػفیر دىزؾ ضا ضها
زػخان
کىس؟ اگط مىظىض ،غلما یا فلهای ظمان ؾیبذ کبری باؿىس ،ػعاواض بىز که ایً مؼئله به
ِ
ػفیر چهاضم كازض میؿس که ػمطی بىز .و به همین داًط بطدی اظ آهان مطزم ضا زض اؿدباه
میاهساظهس و میگىیىس :ایً جىكیؼ ،اظ زػخان ػمطی میباؿس .زضحالی که اظ زػخان ػمطی
وـؼذ گفذوگىیی ضػیسیم .و اظ دساوهس امیسواضیم که
همیباؿس .با ایً مؼئله ،به پایان ایً
ِ
بطای ؿما ػىمىس بىزه باؿس .و امیساضیم که بحث ضا بؼیاض ،بطای ؿما ًىالوی هکطزه باؿیم.
زوػذ زاؿدیم که ظماوی ضا بطای هظطاث ؿما كطاض زهیم .ان ؿاءهللا اظ دساوهس دىاػخاضیم که زض
وـؼذ گفذوگىیی بػسی (ایًگىهه باؿس ).ان ؿاءهللا .ولی زض ایً (وـؼذ) وكذ به پایان ضػیس.
ِ
حوىض ؿیریً ؿما بؼیاض مدـکطیم.
اظ ؿما غصضدىاهیم .اظ ؿما ،به داًط
ِ
والؼالم غلیکم و ضحمت هللا حػالی و بطکاجه.

