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چکیده: حجم باالیی از روایات عترت؟مهع؟ به مسأله ی رفتار 
روایات  بین  در  دارد.  اختصاص  آخرالزمان  عصر  در  مؤمنان 
کاظم؟ع؟  امام  به  مربوط  احادیث مهدویت  معصومان؟مهع؟ 
جلوه ی دیگری دارد؛ چه اینکه در بین فرقه ها و نحله های 
فکری دوران امامت آن حضرت، مسأله ی مدعیان دروغین 
گونه ای  مهدویت در جامعه ی اسالمی ریشه دوانده بود، به 
مــصــادره ی  در  سعی  فضا،  ایــن  از  استفاده  بــا  عباسیان  کــه 
در  و  داشتند  خــود  نفع  بــه  »مــهــدویــت«  و  »منجی«  مفهوم 
انتساب  و  مهدویت  احادیث  جعل  مثل  تالش هایی  این باره 
کاظم؟ع؟  امام  دادند.  ج  به خر نفع خاندان خود  به  منجی 
در چنین شرایطی، ضمن روشنگری، آموزه هایی در راستای 

تربیت های آخرالزمانی به شیعیان ارائه دادند.
احادیث مهدویِت  از  روایت  بررسی سه  با هدف  این تحقیق 
ع رفتارشناسی شیعیان در آخرالزمان،  کاظم؟ع؟ با موضو امام 
بررسی  به  حدیثی،  دانــش هــای  از  بکارگیری  با  دارد  تــالش 

سندی و متنی این روایات بپردازد.
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مقدمه.  

یکـی از ضروری تریـن نیـاز شـیعیان، آشـنایی بـا مهم تریـن شـاخصه های تربیتـی 

که بنا  دربـاره ی برنامه هـای آینـده خداونـد بـه ویژه مقطـع آخرالزمان اسـت، مقطعی 

اسـت انتهـای آن، منجـر بـه ظهـور منجـی عالـم امـام عصـر؟ع؟ شـود. ضـرورت ایـن 

کـه طبـق آموزه هـای روایـی، عدم شـناخت این شـاخصه ها، شـیعه  امـر تـا آنجـا اسـت 

را دچـار دسـت اندازهای رفتـاری، اخالقـی و در الیه هـای باالتـر، دچار دسـت اندازهای 

ایمانـی و معرفتـی می کنـد. از ایـن جهـت هـر یـک از اهل بیـت وحـی؟مهع؟ تبیین هـای 

رفتـاری متعـددی بـه شـیعیان خویـش ارائـه کرده انـد.

در بیـن ائمـه ی معصومـان؟مهع؟ احادیـث مربـوط بـه امـام کاظـم؟ع؟، در راسـتای 

رفتـاری شـیعیان در  بایسـته های  ویـژه  بـه  ابعـاد مختلـف جریـان مهدویـت  تبییـن 

کـه  آخرالزمـان جلـوه ای دیگـر دارد. بخـش مهمـی از ایـن اقـدام امـام از آن روسـت 

کوشـیدند قیـام  بـا رسـول خـدا؟ص؟  از قرابـت نسـبِی خـود  بـا بهره بـرداری  عباسـیان 

خویـش را انقـالب مهـدوی و حکومتشـان را حکومـت عدل موعود نشـان دهند. آنان 

بـه همیـن منظـور در روایـات مبشـر بـه ظهـور امـام مهـدی؟ع؟ دسـت بردنـد و ضمـن 

تحریـف آنهـا، در موضوعاتـی ماننـد تبار و نسـب مهدی موعود؟ع؟، سـفیانی و رایات 

سـود )پرچم هـای سـیاه( بـه جعـل احادیـث پرداختنـد. آنـان خـود را مصـداق مهـدی 
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می دانسـتند؛ القابـی چـون سـفاح، منصـور، مهـدی، هـادی و رشـید از جملـه القابـی 

کـه نشـان از نوعـی بـاور مهـدوی و هدایـت و رشـد و خونریـزی به قصـد نابودی  اسـت 

ظلـم و سـتم اسـت.

از  بهره گیـری  بـا  هـم  آن  روایـات،  از  دسـت  ایـن  مطالعـه ی  بـا  اینکـه  نتیجـه 

دانش های حدیثی، محققان را برای دسـت یابی به الگوهای پژوهشـی در عرصه ی 

معـارف مهـدوی یـاری می رسـاند تـا از ایـن رهگـذر جامعـه ی شـیعی بـه تبییـن هرچـه 

صحیح تـر از رویدادهـای آخرالزمانـی دسـت یابـد.

در ایـن جسـتار، در چهـار قالـِب بررسـی متنـی، بررسـی سـندی، قرائـن حدیثـی و 

عرضـه ی بـر قـرآن و در انتهـا، جمع بنـدی و تحیـل نهایـی حدیـث هـر سـه حدیـث را 

مـورد ارزیابـی و تفقـه قـرار دادیـم.

کـه همـه ی خوبـان در طـی ده هـزار  از دیـدگاه نگارنـده این طـور برداشـت می شـود 

سـال تاریـخ بشـری، از جملـه انبیـاء و رسـوالن؟مهع؟ با نگاه به جریـان مهدویت و عصر 

ظهـور، یـک برنامـه ی هدفمنـد را دنبـال می کردنـد و امام کاظم؟ع؟ بـا در نظر گرفتن 

که در منزلت ایشـان آمده، جایگاه ویژه ای در تبیین سـیر وقایع و خاسـتگاه  فضایلی 

تکوینـی و تربیتـی ایفا کرده اسـت.

حدیث اول: انتظار ایام اهل بیت؟ع؟.  

ُد  َثَنـا ُمَحّمَ
َ

ُعْکَبِری َقاَل َحّد
َ
ّل ـٍد َهاُروَن ْبـِن ُموَسـی الّتَ ِبـی ُمَحّمَ

َ
ْخَبَرَنـا َجَماَعـٌة َعـْن أ

َ
»أ

ـِد ْبـِن َصَدَقـَة  ْخَبَرَنـا اْلَحَسـُن ْبـُن َعِلـی اْلَعـَدِوی َعـْن ُمَحّمَ
َ
ْحَمـَد ْبـِن َمْخـُزوٍم َقـاَل أ

َ
ْبـُن أ

اِبـُع َو  الّرَ اْلُمَباَهَلـِة اْلیـْوُم  ْبـِن َجْعَفـٍر؟ع؟ َقـاَل یـْوُم  ِإْبَراِهیـَم ُموَسـی  ِبـی 
َ
أ اْلَعْنَبـِری َعـْن 

یـَت 
َ
َمـا َصّل

َ
ِة َفُکّل

َ
ـال َرْدَت ِمـَن الّصَ

َ
ـی ِفـی َذِلـَك اْلیـْوِم َمـا أ ـِة ُتَصّلِ اْلِعْشـُروَن ِمـْن ِذی اْلِحّجَ
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ًة ُثـّمَ َتُقـوُم َقاِئمـًا َو َتْرِمـی ِبَطْرِفـَك ِفـی  َرْکَعَتیـِن اْسـَتْغَفْرَت اهَّلَل َتَعاَلـی ِبَعِقِبَهـا َسـْبِعیَن َمـّرَ

 ِ
ِ َرّبِ اْلعاَلِمیـَن - اْلَحْمـُد هَّلِلَّ

ْنـَت َعَلـی ُغْسـٍل->اْلَحْمُد هَّلِلَّ
َ
َمْوِضـِع ُسـُجوِدَك َو َتُقـوُل َو أ

ْرِض - 
َ ْ
ـماواِت َو )مـا ِفـی( ال ـِذی َلـُه مـا ِفـی الّسَ

َ
ِ اّل

ْرِض - اْلَحْمـُد هَّلِلَّ
َ ْ
ـماواِت َو ال فاِطـِر الّسَ

َکَفـُروا  ِذیـَن 
َ
ـوَر ُثـّمَ اّل ُلمـاِت َو الّنُ

ُ
ْرَض َو َجَعـَل الّظ

َ ْ
ـماواِت َو ال ـِذی َخَلـَق الّسَ

َ
ِ اّل

اْلَحْمـُد هَّلِلَّ

ِإیـای  َتْعِریُفـُه   
َ

َلـْو ال َو   
ً

ِبـِه َجاِهـال ُکْنـُت  َمـا  َفِنـی  َعّرَ ـِذی 
َ
اّل  ِ

هَّلِلَّ اْلَحْمـُد  یْعِدُلـوَن <  ِهـْم  ِبَرّبِ

َة ِفـی اْلُقْربـی 
َ

 اْلَمـَوّد
َّ

ْجـرًا ِإال
َ
ْسـَئُلُکْم َعَلیـِه أ

َ
َلُکْنـُت َهاِلـکًا ِإْذ َقـاَل َو َقْوُلـُه اْلَحـُق ُقـْل ال أ

ْهـَل اْلَبیِت 
َ
ْجَس أ مـا یِریـُد اهَّلُل ِلیْذِهـَب َعْنُکـُم الّرِ َفَبیـَن ِلـی اْلَقَراَبـَة َفَقـاَل ُسـْبَحاَنُه- >ِإّنَ

ـْکَنا ِبِکَتاِبـَك َو ِبِعْتـَرِة َنِبیـَك َصَلَواُتـَك َعَلیِهـْم  ـا َقـْد َتَمّسَ ُهـّمَ ِإّنَ
َ
َرُکـْم َتْطِهیـرًا< … الّل َو یَطّهِ

ـْکَنا ِبِهـْم َفاْرُزْقَنا  ـا َقـْد َتَمّسَ ُهـّمَ َفِإّنَ
َ
َباِعِهـْم الّل َمْرَتَنـا ِباّتِ

َ
 َو َعَلمـًا َو أ

ً
َقْمَتُهـْم َلَنـا َدِلیـال

َ
ِذیـَن أ

َ
اّل

َشـَفاَعَتُهْم ِحیـَن یُقـوُل اْلَخاِئُبـوَن >َفمـا َلنـا ِمـْن شـاِفِعیَن َو ال َصِدیٍق َحِمیـٍم<  َو اْجَعْلَنا 

 
َ

ال َو  َشـَفاَعِتِهْم  ِإَلـی  اِظِریـَن  الّنَ یاِمِهـْم 
َ
ِل اْلُمْنَتِظریـَن  َلُهـْم  ِقیـَن  اْلُمَصّدِ اِدِقیـَن  الّصَ ِمـَن 

ـاُب<  آِمیـَن َرّبَ  اْلَوّهَ ْنـَت 
َ
أ ـَك  ِإّنَ َرْحَمـًة  َلُدْنـَك  ِمـْن  َلنـا  >َهـْب  َو  ِإْذ َهَدیَتَنـا  َبْعـَد  َنـا 

َ
ُتِضّل

؛ کفعمـی، ۱۴۰۵  ـٍد …« )طوسـی، ۱۴۱۱ ق، ص ۷۶۴ ُهـّمَ َصـّلِ َعَلـی ُمَحّمَ
َ
اْلَعاَلِمیـَن الّل

ق، ص ۶۸۸، طوسـی، ۱۴۱۱ ق، ج ۲، ص ۷۶۴( .

چنـگ  همانـا  مـا  پـروردگارا،   … اسـت  مباهلـه  روز  در  کاظـم؟ع؟  امـام  از  دعایـی 

انداختیـم بـه کتابـت و بـه عتـرت پیامبـرت درود خـدا بـر آنهـا بـاد … . پس قـرار بده ما 

کننده به  را از راسـتگویان تصدیق کننـده بـرای آنهـا، منتظـران به روزهایش، و نظـاره 

سـوی شـفاعت آنهـا.

بررسی سندی.   .  

با بررسی سند در می یابیم حدیث ضعیف و مسند است:
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در  امامیـه  محدثـان  از  و  ابومحمـد  کنیـه  بـا  او  ُعْکَبـِری: 
َ
ّل الّتَ ُموَسـی  ْبـِن  َهـاُروَن 

قـرن چهـارم اسـت. او را امامـی، ثقـه و جلیل القـدر شـمرده اند )طوسـی، ۱۳۷۳ ش، 

که طعنی بر او نیسـت )نجاشـی،  ص ۴۴۹( نجاشـی او را مورد اعتماد معرفی می کند 

۱۳۶۵ ش، ص ۴۳۹؛ طوسـی، ۱۴۱۱ ق، ص ۴۴۹(.

ْحَمـَد ْبـِن َمْخُزوٍم: خوئـی وی را با عنوان ابن مخزوم القری با کنیه ی 
َ
ـُد ْبـُن أ ُمَحّمَ

دربـاره ی  امـا  می کنـد،  حدیـث  نقـل  او  از  تلعکبـری  کـه  می کنـد  معرفـی  اباالحسـین 

توثیـق یـا مـدح و ذم او سـخنی نگفتـه اسـت )خویـی، ۱۳۹۰ ش، ج ۱۵، ص ۲۲(.

کـه وی از  اْلَحَسـُن ْبـُن َعِلـی اْلَعـَدِوی: خویـی صرفـًا بـه معرفـی راویانـی پرداختـه 

آنهـا روایـت نقـل می کنـد »روی عـن یوسـف بن یحیـی الصبهانی أبی یعقـوب و روی 

عنـه محمـد بـن إبراهیـم بـن إسـحاق الطالقانـی مشـیخة الفقیـه فـي طریقـه إلـی أبـی 

سـعید الخـدری«. )همـان، ج ۵، ص ۶۷(.

کاظـم و امـام  کنیـه او ابوجعفـر و از اصحـاب امـام  اْلَعْنَبـِری:  ْبـِن َصَدَقـَة  ـِد  ُمَحّمَ

کرده انـد )حلـی، ۱۳۴۲ ش،  رضـا؟امهع؟ اسـت. او را بصـری و بـا عنـوان غالـی معرفـی 

ص ۵۰۵؛ طوسـی، ۱۴۱۱ ق، ص ۳۶۶(.

بررسی متنی.   .  

با بررسی متنی به نص، مشهور، متصل می رسیم.

مفردات حدیث. . .  

سـقوط  و  لغزیـدن  معنـای  بـه  َدَحـَض  مـاده ی  از  ْدَحـَض 
َ
أ اسـت:  ح  شـر ایـن  بـه 

اسـت )قرشـی، ۱۴۱۲ ق، ج ۳، ص ۳۳۰( هم چنیـن بـه معنـای پـوچ و باطـل آمـده 
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ِهـم < )شـوری،  ُتُهـْم داِحَضـٌة ِعْنـَد َرّبِ کـه خداونـد می فرمایـد: >ُحّجَ اسـت. هم چنـان 

۶(. یعنـی: دلیلشـان در پیشـگاه پروردگارشـان باطـل و زوال پذیـر اسـت. می گوینـد: 

کـردم و بیهـوده شـد  ْدَحْضـُت فالنـا فـي حجتـه َفَدَحـَض - دلیـل و برهانـش را باطـل 
َ
أ

)راغـب اصفهانـی، ۱۴۱۲ ش، ص ۳۰۸(.

ُکْنـُت ِبـِه  َفِنـی َمـا  ـِذی َعّرَ
َ
ِ اّل

ح زیـر اسـت: »اْلَحْمـُد هَّلِلَّ تحلیـل متـن روایـت بـه شـر

ْسـَئُلُکْم َعَلیـِه 
َ
 َتْعِریُفـُه ِإیـای َلُکْنـُت َهاِلـکًا ِإْذ َقـاَل َو َقْوُلـُه اْلَحـُق >ُقـْل ال أ

َ
 َو َلـْو ال

ً
َجاِهـال

ما یِریـُد اهَّلُل ِلیْذِهَب  َة ِفـی اْلُقْربـی<  َفَبیـَن ِلـی اْلَقَراَبـَة َفَقـاَل ُسـْبَحاَنُهـ  >ِإّنَ
َ

 اْلَمـَوّد
َّ

ْجـرًا ِإال
َ
أ

کـه بـه مـن  َرُکـْم َتْطِهیـراً < یعنـی: سـپاس خـدای را  ْهـَل اْلَبیـِت َو یَطّهِ
َ
ْجـَس أ َعْنُکـُم الّرِ

گـر او مرا معرفت نمـی داد، من از جمله ی  معرفـت داد از آنچـه بـه آن جاهـل بـودم؛ و ا

گفتـارش حـق اسـت: »بگو من از شـما  کـه فرمـود و  ک شـوندگان بـودم، آن هنـگام  هال

کـه مـودت و محبـت مـرا در حـق خویشـاوندان منظـور  اجـر رسـالت جـز ایـن نخواهـم 

دارید«.

دارد؛  همسـویی  معرفـت  بـا  مرتبـط  روایـات  عمـده ی  بـا  حدیـث  از  بخـش  ایـن 

ِمیَتـًة  َمـاَت  ِإَماَمـُه  یْعـِرُف   
َ

ال ُهـَو  َو  َمـاَت  »َمـْن  فرمـود  رسـول اهَّلل؟ص؟  کـه  هم چنـان 

کـه بمیـرد و امـام خویـش را نشناسـد، بـه مرگ  اَعـِة«؛ یعنـی: هـر  َجاِهِلیـًة َفَعَلیُکـْم ِبالّطَ

جاهلیـت مـرده اسـت؛ پـس بـر شـما باد بر طاعـت )برقـی، ۱۳۴۲ ش، ج ۱، ص ۱۵۴(.

 
ً

َفْضـال ِمْنـُه  ْعَظـَم 
َ
أ یُکـوُن   

َ
ال ـِذی 

َ
اّل اْلَمَقـاِم  ِبَذِلـَك  ِإَلیـَك  ُب  َتَقـّرَ

َ
أ ـی  ِإّنِ ُهـّمَ 

َ
الّل  …«

ِذیـَن 
َ
ْهِلـِه اّل

َ
َنُه َو ِإَباَنِتـَك َفْضـَل أ

ْ
ْکَثـَر َرْحَمـًة َلُهـْم ِبَتْعِریِفـَك ِإیاُهـْم َشـأ

َ
 أ

َ
ِلْلُمْؤِمِنینـَت َو ال

ـّتَ ِبِهـْم َقَواِعـَد ِدیِنـَك« یعنـی: خداونـدا، بـه سـوی  ْعَداِئـَك َو َثّبَ
َ
ْدَحْضـَت َباِطـَل أ

َ
ِبِهـْم أ

کـه بزرگ تـر از آن بـرای مؤمنـان نیسـت و مقامـی  تـو تقـرب می جویـم بـه آن مقامـی 
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کـه پررحمت تـر از آن بـرای مؤمنـان نیسـت بـه سـبب معرفـی تـو مقـام او را بـه آنـان و 

کـه باطـل دشـمنانت را بـا آنهـا برطرف سـاختی  کـردن تـو فضـل اهـل او را آنانـی  ظاهـر 

کـردی. و پایه هـای دینـت را بـا آنـان ثابـت 

ْعَداِئَك: 
َ
ْدَحْضَت َباِطـَل أ

َ
دو ویژگـی بـه اهل بیت؟مهع؟ نسـبت داده شـده اسـت: ۱ ـ أ

در  کـه  باشـد  توطئه هـای دشـمن  ابطـال  معنـای  بـه  ایـن قسـمت  نظـر می رسـد  بـه 

و  فکـری  فرقه هـای  قالـب  در  فتنه هایـی  می شـود.  دیـده  ائمـه؟مهع؟  تمـام  سـیره ی 

از  کـه هـر یـک  گرفـت  جریانـات انحرافـی چـه در شـیعه و چـه در اهل تسـنن شـکل 

اهل بیـت؟مهع؟ بـه مقابلـه بـا آنهـا پرداختنـد؛ ایـن جریانـات در زمـان امـام صـادق و 

کاظـم؟امهع؟ در اوج فعالیـت خـود قـرار داشـتند؛ فتنـه ی مدعیـان دروغیـن مهدویـت 

کـه از آن در لـوح جابـر بـا عنـوان »فتنـة عمیاء« )کلینـی، ۱۴۰۷ ق، ج ۱، ص ۵۲۸( یاد 

کـه ایـن جریـان در قالب هـای  ع فتنـه شـمرده می شـد. هم چنـان  شـده، بدتریـن نـو

متعدد و توسـط گروه های مختلف شـکل می گرفت. این جریان ها با روشـنگری های 

آن دو امـام بزرگـوار رنـگ باختنـد و شـیعه را از مهلکـه ای عظیـم نجـات دادنـد.

کـه در دعای ندبه  ایـن رویـه در سـیره ی امـام عصـر؟ع؟ نیز وجود دارد؛ هم چنان 

ْدِحـض ِبـِه اْلَباِطـَل …« 
َ
ِقـْم ِبـِه اْلَحـّقَ َو أ

َ
ُهـّمَ َو أ

َ
خطـاب بـه آن بزرگـوار می خوانیـم »الّل

کنـار برپایـی و اقامـه ی حـق،  )ابـن طـاووس، ۱۴۰۹ ق، ج ۱، ص ۲۹۹( یعنـی: در 

موجبـات نابـودی سـاختارها و جریان هـای غیـر نظـام حـق را فراهـم می آورنـد.

سـبب  را  خصلـت   ۶ روایتـی  در  ِدیِنـَك: امیرالمؤمنیـن؟ع؟  َقَواِعـَد  ِبِهـْم  ـّتَ  َثّبَ ـ   ۲

ُص اْلیِقیـِن َو 
َ

یـِن : ِإْخـال کـرده، می فرمایـد: »ِسـّتٌ ِمـْن َقَواِعـِد الّدِ قواعـد دیـن معرفـی 

ْنیـا« 
ُ

ْهـُد ِفـی الّد َکاِة، َو ِحـّجُ اْلَبیـِت َو الّزُ ِة، َو ِإیَتـاُء الـّزَ
َ

ـال ُنْصـُح اْلُمْسـِلِمیَن، َو ِإَقاَمـُة الّصَ
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.)۲۸۷ ص  ق،   ۱۳۷۶ واسـطی،  )لیثـی 

ِذیـَن اْفَتَرْضَت َعَلیَنا َطاَعَتُهْم َو َعَقْدَت 
َ
ٍد اّل ـٍد َو آِل ُمَحّمَ ُهـّمَ َفَصـّلِ َعَلـی ُمَحّمَ

َ
»… الّل

>ِباْلَقـْوِل  َنـا  ّتَ َثّبَ َو  آَثاِرِهـْم  َبـاِع  ِباّتِ ْفَتَنا  َشـّرَ َو  ِبَمْعِرَفِتِهـْم  ْکَرْمَتَنـا 
َ
أ َو  یَتُهـْم 

َ
َوال ِرَقاِبَنـا  ِفـی 

ْفَضَل اْلَجَزاِء 
َ
ا أ ـدًا َعّنَ ُروَناُه َو اْجِز ُمَحّمَ ْخِذ ِبَما َبّصَ

َ ْ
ـا َعَلـی ال ِعّنَ

َ
ُفوَنـاُه َفأ ـِذی َعّرَ

َ
اِبـِت<  اّل

َ
الّث

ِغ ِرَسـاَلِتَك«.
َ

ِبَمـا َنَصـَح ِلَخْلِقـَك َو َبـَذَل ُوْسـَعُه ِفـی ِإْبال

چهار پیام این قسمت از دعا شامل موارد زیر است: 

وجوب طاعت عترت. ۱

مالزم بودن با والیت عترت، . ۲

تکریم شدن از جانب خدا به واسطه ی معرفت عترت، . ۳

شرافت یابی به وسیله ی تبعیت از آثار عترت.. ۴

َقْمَتُهـْم َلَنا 
َ
ِذیـَن أ

َ
ـْکَنا ِبِکَتاِبـَك َو ِبِعْتـَرِة َنِبیـَك َصَلَواُتـَك َعَلیِهـْم اّل ـا َقـْد َتَمّسَ ُهـّمَ ِإّنَ

َ
»الّل

ـْکَنا ِبِهـْم َفاْرُزْقَنـا َشـَفاَعَتُهْم ِحیـَن  ـا َقـْد َتَمّسَ ُهـّمَ َفِإّنَ
َ
َباِعِهـْم الّل َمْرَتَنـا ِباّتِ

َ
 َو َعَلمـًا َو أ

ً
َدِلیـال

اِدِقیـَن  یُقـوُل اْلَخاِئُبـوَن >َفمـا َلنـا ِمـْن شـاِفِعیَن َو ال َصِدیـٍق َحِمیـٍم <  َو اْجَعْلَنـا ِمـَن الّصَ

کتـاب تـو چنـگ  یاِمِهـْم …« یعنـی: بـار خدایـا، مـا بـه 
َ
ِقیـَن َلُهـْم اْلُمْنَتِظریـَن ِل اْلُمَصّدِ

کـه آنهـا را دلیل و نشـانه برای  زده ایـم و بـه عتـرت پیغمبـر تـو-درود تـو بـر آنها-آنانـی 

کـرده ای … و مـا را از منتظران ایـام آنها قرار  مـا قـرار دادی و مـا را بـه پیـروی از آنهـا امـر 

بده.

کـه پیامبر؟ص؟ آنها را  کتـاب خدا و عترت بـه عنوان دو ثقلی  کیـد بـر تمسـک بـه  تأ

بـرای امـت خویـش بـه یادگار گذاشـته اسـت. در بخش آخر، در خواسـت قرارگیری در 

ح شـده اسـت و ایام  یاِمِهْم« مطر
َ
صـف منتظـران ایـام حکومـت عتـرت »اْلُمْنَتِظریـَن ِل
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کـه اهل بیـت؟مهع؟ در  نـه بـه معنـای »روزهـا« بلکـه ایـام در ایـن قسـمت یعنـی دورانـی 

کـرده و مقتدرانـه حکومـت االهـی را در پهنـه ی عالـم برپـا می کننـد  آن دوران رجعـت 

کـه امـام باقـر؟ع؟ ذیـل  کـه ایـن امـر بـا ظهـور امـام عصـر؟ع؟ آغـاز می شـود؛ هم چنـان 

یـاِم اهَّلِل< یکـی از مصادیـق 
َ
ْرُهـْم ِبأ ایـن فـراز از آیـه ی ۵ سـوره ی ابراهیـم؟ع؟ >َو َذّکِ

َثـٌة یـْوُم 
َ

یـاُم اهَّلِل َثال
َ
کـرده و فرمـود: أ ایـام اهَّلل را قیـام قائـم؟ع؟ و ایـام رجعـت معرفـی 

ة َو یـْوُم اْلِقیاَمـة )ابن بابویـه، ۱۳۶۲ ش، ج ۱، ص ۱۰۷(. اْلَقاِئـِم َو یـْوُم الَکـّرَ

قرائن حدیثی. . .  

ایـن  اسـت:  فـوق  روایـت  مشـابه  و  المضمـون  مشـترک  احادیـث،  از  روایـت  سـه 

کفعمـی بـا درصـد تشـابهی از امـام  ع الحصیـن  کتـاب البلـد االمیـن و الـدر حدیـث در 

کاظـم؟ع؟ آمـده اسـت. سـایر منابـع نیـز ذکـر شـد.

روز  دعـای  در  سـجاد؟ع؟  امـام  شـد،  اشـاره،  متـن  در  کـه  منابعـی  بـر  عـالوه   )۱

 …« دارد:  دعـا  ایـن  مضمـون  بـه  نزدیـک  عباراتـی  سـجادیه  صحیفـه ی  در  عرفـه 

ِمیَن  اْلُمَسـّلِ ِبِإَماَمِتِهـُم،  یـَن  اْلُمْؤَتّمِ یِتِهـُم، 
َ

ِبِوال ـِکیَن  اْلُمَتَمّسِ ِبُعْرَوِتِهـُم،  اْلُمْسَتْمِسـِکیَن 

یاَمُهـم« )علـی بـن الحسـین؟ع؟، 
َ
ْمِرِهـُم، اْلُمْجَتِهِدیـَن ِفـی َطاَعِتِهـُم، اْلُمْنَتِظِریـَن أ

َ
ِل

.)۲۲۰ ص  ش،   ۱۳۷۶

 
َ

ِتـی ال
َ
ْسَتْمِسـُك ِباْلُعـْرَوِة اْلُوْثقـی اّل

َ
۲( رسـول اهَّلل؟ص؟ ضمـن دعایـی فرمـود: »َو ُقـْل أ

اْنِفصـاَم َل هـا َو ِبَحْبـِل اهَّلِل اْلَمِتیـن «. )منسـوب بـه علـی بـن موسـی؟ع؟، ۱۴۰۶ ق، 

.)۱۳۹ ص 
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عرضه به قرآن. . .  

ـْکَنا ِبِکَتاِبـَك َو ِبِعْتـَرِة َنِبیـَك  ـا َقـْد َتَمّسَ ُهـّمَ ِإّنَ
َ
بـر اسـاس دو بخـش از ایـن دعـا: »الّل

ـْکَنا ِبِهْم َفاْرُزْقَنا َشـَفاَعَتُهْم« دو آیه را می توان  ـا َقْد َتَمّسَ ُهـّمَ َفِإّنَ
َ
َصَلَواُتـَك َعَلیِهـْم« و »الّل

کتـاب خـدا و اهل بیـت وحی؟مهع؟  اسـتناد داد؛ ایـن دو آیـه دربـاره ی لـزوم تمسـک بـه 

گفتـه اسـت. و نیـز راه کارهـای آن سـخن 

اُغـوِت َو یْؤِمـْن  ْشـُد ِمـَن اْلَغـی َفَمـْن یْکُفـْر ِبالّطَ یـِن َقـْد َتَبیـَن الّرُ ْکـراَه ِفـی الّدِ ۱(  >ال ِإ

)البقـرة،  َعلیـٌم<  َسـمیٌع  اهَّلُل  َو  َل هـا  اْنِفصـاَم  اَل  اْلُوْثقـی  ِباْلُعـْرَوِة  اسَتْمَسـَك  فقـد  ِبـاهَّلِل 

)۲۵۶

۲( >َو َمْن یْسـِلْم َوْجَهُه ِإَلی اهَّلِل َو ُهَو ُمْحِسـٌن َفَقِد اْسَتْمَسـَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثقی َو ِإَلی 

ُموِر< )لقمان، ۲۲(.
ُ ْ
اهَّلِل عاِقَبـُة ال

بـه  عتـرت  بـه  تمسـک  لـزوم  در  رسـول اهَّلل؟ص؟  از  روایتـی  مربوطـه  آیـات  ذیـل 

َجـاِة َو  ْن یْرَکـَب َسـِفیَنَة الّنَ
َ
َحـّبَ أ

َ
ایـن ترتیـب وجـود دارد: »َقـاَل َرُسـوُل اهَّلِل؟ص؟ َمـْن أ

یْسَتْمِسـَك ِباْلُعـْرَوِة اْلُوْثقـی َو یْعَتِصـَم ِبَحْبـِل اهَّلِل اْلَمِتیـِن َفْلیـَواِل َعِلیـًا َبْعـِدی َو ْلیَعـاِد 

ْوِصیاِئـی َو ُحَجـُج اهَّلِل َعَلـی 
َ
ُهـْم ُخَلَفاِئـی َو أ ـِة اْلُهـَداِة ِمـْن ُوْلـِدِه َفِإّنَ ِئّمَ

َ ْ
َتـّمَ ِبال

ْ
ُه َو ْلیأ َعـُدّوَ

.)۱۹ ص  ش،   ۱۳۷۶ َبْعـِدی« )ابن بابویـه،  اْلَخْلـِق 

جمع بندی. . .  

کـه در سـند دیـده می شـود، در منابـع معتبـری از سـوی محدثـان  بـا وجـود ضعفـی 

بـه عـدم  قـرآن،  آیـات  بـا  انطبـاق آن  نیـز  و  قرائـن حدیثـی  نقـل شـده اسـت. وجـود 

کـرد. کمـک  خدشـه در اصـل روایـت 
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حدیث دوم: ویژگی های قائم؟ع؟ و آزمون شیعیان در آخرالزمان. .

ْحَمـِن َقـاَل: َدَخْلـُت َعَلـی ُموَسـی ْبـِن َجْعَفـٍر؟ع؟ َفُقْلـُت: یا  »َعـْن یوُنـَس ْبـِن َعْبـِد الّرَ

ُر  ـِذی یَطّهِ
َ
َنـا اْلَقاِئـُم ِباْلَحـّقِ َو َلِکـّنَ اْلَقاِئَم اّل

َ
ْنـَت اْلَقاِئـُم ِباْلَحـّقِ َقـاَل: أ

َ
اْبـَن َرُسـوِل اهَّلِل! أ

َکَمـا ُمِلَئـْت َجـْورًا ُهَو اْلَخاِمُس ِمْن ُوْلـِدی َلُه َغیَبٌة   
ً

َهـا َعـْدال
ُ َ
ْعـَداِء اهَّلِل َو یْمل

َ
ْرَض ِمـْن أ

َ ْ
ال

ْقـَواٌم َو یْثُبـُت ِفیَهـا آَخـُروَن، ُثـّمَ َقـاَل؟ع؟ 
َ
 ِفیَهـا أ

ُ
َمُدَهـا َخْوفـًا َعَلـی َنْفِسـِه یْرَتـّد

َ
یُطـوُل أ

اِبِتیـَن َعَلـی ُمَواالِتَنـا َو اْلَبـَراَءِة 
َ
َنـا ِفـی َغیَبـِة َقاِئِمَنـا الّث ـِکیَن ِبُحّبِ ُطوَبـی ِلِشـیَعِتَنا اْلُمَتَمّسِ

ـًة َفَرِضیَنـا ِبِهـْم ِشـیَعًة َفُطوَبـی  ِئّمَ
َ
ـا َو َنْحـُن ِمْنُهـْم َقـْد َرُضـوا ِبَنـا أ وَلِئـَك ِمّنَ

ُ
ْعَداِئَنـا أ

َ
ِمـْن أ

َلُهـْم ُثـّمَ ُطوَبـی َلُهـْم ُهـْم َو اهَّلِل َمَعَنا ِفـی َدَرَجِتَنا یْوَم اْلِقیاَمـِة« )ابن بابویه، ۱۳۹۵ ش، 

ج ۲ ص ۳۶۱؛ خزاز رازی، ۱۴۰۱ ق، ص ۲۶۵؛ طبرسـی، ۱۳۹۰ ق، ص ۴۰۷؛ اربلی، 

ج ۳، ص ۳۱۳( یعنـی: یونس بن عبدالرحمـن می گویـد: بـر موسـی بـن جعفـر؟ع؟ وارد 

گفتـم: ای فرزنـد رسـول اهَّلل؟ص؟ آیـا شـما قائـم بـر حـق هسـتید؟ فرمـود: مـن  شـدم و 

ک  کـه زمین از دشـمنان خـدای؟زع؟ پا قائـم بـه حـق هسـتم، و لکـن قائم کسـی اسـت 

کـه از جور و ظلم پر شـد. او پنجمین  می کنـد و آن را از عدالـت پـر می کنـد، همان گونـه 

از پسـران مـن اسـت. بـرای او غیبتـی طوالنـی اسـت، و تـرس بـر خـودش امتـداد دارد. 

سـپس  می ماننـد.  ثابت قـدم  دیگـر  گروهـی  آن  در  و  می شـوند،  مرتـد  اقوامـی  آن  در 

کـه چنگ انداختند به ریسـمان مـا در غیبت  گفـت: خوشـا بـه حـال شـیعة ما، کسـانی 

قائـم مـا، ثابـت قدمـان بـر دوسـتی مـا و دوری از دشـمنان مان. آنهـا از مـا و مـا از آنهـا 

هسـتیم. قطعًا راضی هسـتند به امام بودن ما و راضی هسـتیم به شـیعه بودن آنها، 

پس خوشـا به حال آنها. سـپس ]باز هم[ خوشـا به حال آنها و آنها به خدا سـوگند در 

درجه هـای مـا روز قیامـت همـراه مـا هسـتند.
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بررسی سندی.   . .

سند حدیث صحیح، مسند و معنعن است.

علـی بـن إبراهیـم بـن هاشـم: امامـی مذهـب اسـت. نجاشـی در رجـال خـود وی را 

کـرده اسـت )ثقـة فـي الحدیـث ثبـت معتمـد صحیـح  ثقـه و صحیـح المذهـب معرفـی 

کتـاب مشـهور )تفسـیر قمـی( اسـت. المذهـب ( )همـو، ص  ۲۶۰( وی صاحـب 

کنیه ی وی ابو اسـحاق و نام اصلی وی: إبراهیم  عن أبیه )ابراهیم بن هاشـم(: 

گردان  از شـا کشـی می نویسـد: وی  القمـی و إمامی مذهـب و ثقـه اسـت.  بـن هاشـم 

یونـس بـن عبدالرحمـن و از اصحـاب امـام رضا؟ع؟ اسـت و اول کسـی معرفی می کند 

کوفـی انتقـل إلـی قـم قـال أبـو  کوفـه را در قـم نشـر داد »القمـی أصلـه  کـه حدیـث اهـل 

عمـرو الکشـی: تلمیـذ یونـس بـن عبـد الرحمـن مـن أصحـاب الرضـا ]ع؟ [ هـذا قـول 

بقـم هـو«  الکوفییـن  أول مـن نشـر حدیـث  یقولـون:  فیـه نظـر و أصحابنـا  الکشـی و 

.)۱۶ ص  باب إبراهیـم،  باب اللف منـه،  )رجال النجاشـی، 

صالح بن السندی: إمامی مذهب و ثقه معرفی شده است؛ ثقةعلی التحقیق .

وی  آزادی  سـبب  بـه  یقطیـن(  آل  )مولـی  بـه  مشـهور  عبدالرحمـن:  بـن  یونـس 

امـام  وی  می شـود.  محسـوب  اجمـاع  اصحـاب  از  اسـت.  یقطیـن  بـن  علـی  توسـط 

کـرده و از امـام کاظم؟ع؟ و امـام رضا؟ع؟ نقل  باقـر؟ع؟ و امـام صـادق؟ع؟ را مالقـات 

کـرده اسـت. روایـت 

بررسی متنی.   . .

به لحاظ متنی این حدیث، مشهور و موثق است.
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مفردات. . . .

َمـد« یعنـی: 
َ ْ
المـد: بـه معنـای اَجـل َمـرگ، هنـگام، زمـان اسـت. »َطـاَل علیهـُم ال

می گویـد:  راغـب   .)۹۲ ص   ،۲ ج  ق،   ۱۴۱۲ گذشـت )قرشـی،  آنهـا  بـر  درازی  زمـان 

کـه حـد  المـد و ابـد اقتـراب معنایـی دارنـد، امـا ابـد عبارتـی بـرای مـدت زمـان اسـت 

کـذا-  أبـد  معنـی،  چنیـن  در  و  نمی شـود  مقیـد  و  نیسـت  مشـخص  آن  بـرای  معنـی 

گـر مقیـد نشـود، حّد  کـه ا بـه کار نمـی رود، و غلـط اسـت، اّمـا- أمـد- مـّدت زمـان اسـت 

مجهولـی دارد و زمانـش نامعیـن اسـت، امـا غالبـًا منحصر می شـود؛ ماننـد:- أمد کذا. 

کـه- أمـد- را بـه اعتبـار پایـان مـّدت بـه کار  فـرق میـان )زمـان( و )أمـد( ایـن اسـت 

می برنـد، امـا )زمـان( بـرای آغـاز و انجـام مـدت اسـت و عمومیـت دارد، یعنـی بـرای 

زمـان گذشـته و حـال و آینـده یـا آغـاز و انجام، ولـی )أمد( تنها برای زمان آینده اسـت 

گفته انـد )مـدی( و )أمـد( در معنـی بـه هـم نزدیکنـد  از ایـن روی عـّده ای از علمـاء 

)راغـب، ۱۴۱۲ ق ص ۸۸(.

تحلیل متن. . . .

گزاره هـا و ویژگی های عصر غیبت  نکتـه ی حائـز اهمیـت در ایـن روایـت، بیان دو 

ْقـَواٌم ۲ـ  َو یْثُبُت ِفیَها آَخُرون.
َ
 ِفیَهـا أ

ُ
اسـت: ۱ـ  یْرَتـّد

ارتداد اقوام

ایـن فـراز از حدیـث نشـان دهنده ی محوریـت داشـتن امـام عصـر؟ع؟ در آزمـون 

امـام عصـر؟ع؟،  کاظـم؟ع؟ در عصـر غیبـت  امـام  بیـان  بـه  اسـت.  و ملت هـا  اقـوام 

اقوامـی مرتـد شـده و گروهـی دیگـر از اقـوام بر دین خـود ثابت قدم می ماننـد. این فراز 

کـه در ادامـه بـه  از حدیـث یـادآور آیـات ۵۴ مائـده و دوم و سـوم سـوره ی جمعـه اسـت 
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آن اشـاره می شـود:

ُهْم  ِتی اهَّلُل ِبَقـْوٍم یِحّبُ
ْ
 ِمْنُکـْم َعـْن دیِنِه َفَسـْوَف یأ

َ
ذیـَن آَمُنـوا َمـْن یْرَتـّد

َ
یَهـا اّل

َ
۱( >یـا أ

ٍة َعَلـی اْلکاِفریـَن یجاِهـُدوَن فـي َسـبیِل اهَّلِل َو ال  ِعـّزَ
َ
أ اْلُمْؤِمنیـَن  ـٍة َعَلـی 

َ
ِذّل

َ
أ وَنـُه  َو یِحّبُ

یخاُفـوَن َلْوَمـَة الِئـٍم ذِلـَك َفْضـُل اهَّلِل یْؤتیـِه َمـْن یشـاُء َو اهَّلُل و اِسـٌع َعلیـٌم< )المائـده، 

.)۵۴

مسـئله ی اقـوام و سرنوشـت اقـوام، از مهم تریـن معـارف قرآنـی و روایی محسـوب 

انسـان  ع  نـو اقـوام نقـش اساسـی در تغییـر سرنوشـت  کلـی،  نـگاه  می شـود. در یـک 

کـه در مسـئله ی  بـه سـوی سـعادت و شـقاوت ایفـا می کننـد. نکتـه ی حائـز اهمیتـی 

ارتـداد اقـوام و ثابت قدمـی گروهـی از آنهـا در این روایت وجود دارد، گسـتره ی کّمی و 

کیفـی ایـن اقـوام اسـت؛ یعنـی هـر قومی را شـامل نمی شـود بلکه اقوامـی از اهل ایمان 

مدنظـر آن حضـرت اسـت. ایـن مسـئله حداقـل از دو راه قابل اثبـات اسـت:

کاظم؟ع؟(  الف( سـیاق روایت: این ارتداد نسـبت به )پنجمین از فرزندان امام 

 
ُ

ح شـده اسـت؛ »ُهـَو اْلَخاِمـُس ِمـْن ُوْلـِدی َلـُه َغیَبـٌة … یْرَتـّد و در فضـای غیبـت مطـر

ْقـَواٌم َو یْثُبـُت ِفیَهـا آَخـُرون «
َ
ِفیَهـا أ

ب( عرضـه بـر آیـه ی ۵۴ سـوره مائـده: بـا عرضـه ایـن روایـت بـه آیـه ی ۵۴ سـوره 

ح می کنـد  المائـده متوجـه می شـویم خداونـد ایـن ارتـداد را در بیـن اهـل ایمانـی مطـر

کـه در زمـان رسـول اهَّلل؟ع؟ بـه آن حضـرت ایمـان داشـتند، امـا پـس از وفـات ایشـان، 

ذیـَن 
َ
یَهـا اّل

َ
از خلیفـه ی رسـول یـا والیـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ روی گـردان شـدند. >یـا أ

وَنـُه …< چـه  ُهـْم َو یِحّبُ ِتـی اهَّلُل ِبَقـْوٍم یِحّبُ
ْ
 ِمْنُکـْم َعـْن دیِنـِه َفَسـْوَف یأ

َ
آَمُنـوا َمـْن یْرَتـّد

اینکـه خطـر ارتـداد از ایمـان بـه عتـرت همـواره در طـول تاریـخ بـر جامعـه ی مسـلمان 
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سـایه افکنـده اسـت و ایـن قضیـه حداقـل اولیـن بـار پـس از شـهادت رسـول اهَّلل؟ص؟ و 

کـه فرمـود: پـس  خ داد؛ از ایـن رو در روایـات مشـاهده می کنیـم  در ماجـرای سـقیفه ر

از درگذشـت رسـول اهَّلل؟ص؟ جـز سـه نفـر، همگـی نسـبت بـه والیـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

 
َ

کـه فرمـود: »اْرَتـّد و خانـدان عتـرت؟مهع؟ مرتـد شـدند؛ از جملـه روایـت امـام باقـر؟ع؟ 

ُبـو َذّرٍ َو اْلِمْقـَداُد …« )شـیخ مفیـد، ۱۴۱۳ ق، 
َ
َثـُة َنَفـٍر َسـْلَماُن َو أ

َ
 َثال

َّ
ـاُس َبعـَد َنبـّیٍ ِإال الّنَ

ص ۶(.

با توجه به تبیین این مسـأله و با اسـتناد به این حقیقت تاریخی در صدر اسـالم، 

می تـوان علـت بیـم امـام عصـر؟ع؟ از جان خویـش »َخْوفًا َعَلی َنْفِسـه « را متوجه شـد؛ 

چـه اینکـه عـده ای از مسـلمانان از همـان مدت هـا قبـل از فـوت رسـول اهَّلل؟ص؟ مرتـد 

شـدند و درصـدد جلوگیـری از برنامـه ی ایشـان در تعییـن خلیفه پـس از خویش بودند 

کـه بنـا اسـت بـر سـر خانـدان ایشـان در  گـروه و بالیـی  و پیامبـر؟ص؟ نیـز از فتنـه ی ایـن 

کـه چنـد آیـه پـس از ایـن در سـوره ی مائـده،  گاه بـود. جالـب اسـت  آینـده بیاورنـد، آ

خداونـد پـس از امـر بـه ابـالغ والیـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه رسـول خویـش؟ص؟ فرمود: 

گـروه از مـردم حفـظ می کنـد؛ امـا  ـاس < خداونـد تـو را از ایـن  >َو اهَّلُل یْعِصُمـَك ِمـَن الّنَ

بـه واسـطه ی عبـارت >یْعِصُمـَك< ضمانتـی برای حفظ خلفای رسـول و خاندان وی 

وجـود نداشـت و امـت بایـد بـه زودی در آزمونـی سـخت قـرار می گرفـت.

بـه صـورت سـنتی االهـی جریـان دارد؛  ایـن مسـأله  نیـز  امـام عصـر؟ع؟  در مـورد 

عتـرت  خانـدان  از  کـه  اقوامـی  هسـتند  همـواره  ایمـان  اهـل  بیـن  در  کـه  زمانـی  تـا 

کـه در تاریخ پس  روی گـردان می شـوند، طبیعتـًا خـوف از جـان وجـود دارد؛ هم چنـان 

کـه زمینه هـای  از صـدر اسـالم شـاهد بودیـم همیـن مرتـدان از بیـن مسـلمانان بودنـد 

عاشـورا  فاجعه بـار  ماجـرای  سـپس  و  حسـن؟ع؟  امـام  امیرالمؤمنـان؟ع؟،  شـهادت 
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کـه بـه نقـل تاریـخ، برخـی از  گونـه ای  و شـهادت امـام حسـین؟ع؟ را رقـم زدنـد بـه 

گرفتنـد. صحابـه پیامبـر؟ص؟ روز عاشـورا در لشـکر دشـمن و در مقابـل امـام؟ع؟ قـرار 

قوم آخرون

َو  یِهـْم  یَزّکِ َو  آیاِتـِه  َعَلیِهـْم  یْتُلـوا  ِمْنُهـْم  َرُسـواًل  ییـَن  ّمِ
ُ ْ
ال ِفـی  َبَعـَث  ـذی 

َ
اّل >ُهـَو   )۲

کاُنـوا ِمـْن َقْبـُل َلفـی َضـالٍل ُمبیـٍن؛ َو آَخریـَن ِمْنُهـْم  ُمُهـُم اْلِکتـاَب َو اْلِحْکَمـَة َو ِإْن  یَعّلِ

ـا یْلَحُقـوا ِبِهـْم َو ُهـَو اْلَعزیـُز اْلَحکیـُم< )جمعـه ۲ و ۳( یعنـی: او اسـت آنکـه در میـان  َلّمَ

ُامی یـان، رسـولی از خودشـان برانگیخـت، تـا آیـات او را بـر آنـان بخوانـد و تزکیه شـان 

گمراهـی  کتـاب و حکمـت بـه ایشـان بیامـوزد و ]آنـان [ قطعـًا پیـش از آن در  کنـد و 

که هنوز به آنها نپیوسـته اند  آشـکاری بودند. و ]نیز بر جماعت هایی [ دیگر از ایشـان 

و او اسـت عزیـز حکیـم.

نتیجـه  کـه  مرتـد می شـوند  قومـی  در عصـر غیبـت  کـه  داشـتند  اشـاره  امـام؟ع؟ 

کـه از والیت عترت؟مهع؟  ْقَواٌم« همان ها هسـتند 
َ
 ِفیَها أ

ُ
گرفتیـم، ایـن قـوم مرتـد، »یْرَتّد

صـورت  عصـر؟ع؟  امـام  والیـت  قبـال  در  ارتـداد  ایـن  واقـع  در  می جوینـد،  برائـت 

در  کـه  آَخـُرون«  ِفیَهـا  یْثُبـُت  »َو  می کننـد  اشـاره  دیگـری  قـوم  بـه  سـپس  می گیـرد. 

دین شـان ثابت قدمنـد، یعنـی برعکـِس اهـل ارتـداد، نسـبت بـه والیـت عتـرت؟مهع؟ 

دیـن  مسـیر  در  کـه  قومـی  تفسـیری،  روایـات  برخـی  تصریـح  بـه  دارنـد.  قـدم  ثبـات 

ع را ذیـل همیـن  کـه ایـن موضـو ثابت قـدم می مانند،»قـوم آخـرون« ایرانیـان هسـتند 

نکتـه ی  می کنیـم،  مشـاهده  وضـوح  بـه  آن،  ذیـل  روایـات  و  جمعـه  سـوره ی  آیـات 

سـوم، بیـان راه کار مصونیـت از ارتـداد و ثبـات قـدم:

ثبـات قـدم در دیـن، سـه  ارتـداد و  از  راه کار مصونیـت  بیـان  کاظـم؟ع؟ در  امـام 



155 بایستههایرفتاریدرآخرالزمانمبتنیبربیاناتامامکاظم؟ع؟…

می فرمایـد: بیـان  کلیـدی  راه کار 

کـه بـه محبـت اهـل  کسـانی  َنـا ِفـی َغیَبـِة َقاِئِمَنـا؟ع؟«:  ـِکیَن ِبُحّبِ الـف( »اْلُمَتَمّسِ

کثـر منابـع بـه جـای »ُحّبنـا« از واژه »َحبِلنـا« اسـتفاده  عتـرت تمسـک می کننـد )در ا

شـده اسـت.

اِبِتیـَن َعَلـی ُمَواالِتَنـا«: در مسـیر توّلـی اهـل عتـرت؟مهع؟ همـواره ثابت قـدم 
َ
ب( »الّث

. هستند

ْعَداِئَنا«: نسبت به دشمنان عترت، تبّری دارند.
َ
ج( »َو اْلَبَراَءِة ِمْن أ

بـر اسـاس ایـن فرازهـا، تمسـک بـه محبـت عتـرت؟مهع؟ و ثابـت داشـتن نسـبت به 

گـزاره ی رفتـاری در  توّلـی عتـرت؟مهع؟ و برائـت جسـتن از دشـمنان، بـه عنـوان سـه 

عصـر غیبـت بیـان شـده اسـت.

ثبـات  مقدمـه ی  عتـرت؟مهع؟  بـه  حـب  گرفـت:  نتیجـه  می تـوان  اسـاس  ایـن  بـر 

لـذا سـاز  در توّلـی نسـبت بـه ایشـان یـا والیت پذیـری دربـاره ی ایـن خانـدان اسـت؛ 

بایـد معطـوف  و در عصـر غیبـت  فرهنگـی در جامعـه ی شـیعی  و  کارهـای علمـی  و 

گـزاره مهـم باشـد تـا جامعـه عـالوه بـر سـعادت دنیـوی و غلبـه بـر  بـه تقویـت ایـن دو 

مشـکالت، به سـوی سـعادت اخروی حرکت داده شـود؛ در آیه ی ۵۶ سـوره ی مائده، 

خداوند نتیجه ی توالی نسـبت خود، رسـول خدا و اهل بیت؟مهع؟ را این گونه معرفی 

ذیـَن آَمُنـوا َفـِإّنَ ِحـْزَب اهَّلِل ُهـُم اْلغاِلُبـون <.
َ
 اهَّلَل َو َرُسـوَلُه َو اّل

َ
می کنـد: >َو َمـْن یَتـَوّل

د( برائـت از دشـمنان عتـرت بـا نشـان دادن عـدم پذیـرش والیـت آنهـا: »اْلَبـَراَءِة 

ِخـُذوا  ذیـَن آَمُنـوا ال َتّتَ
َ
یَهـا اّل

َ
ْعَداِئَنـا« در آیـه ی ۵۱ همیـن سـوره می خوانیـم >یـا أ

َ
ِمـْن أ

ُه ِمْنُهْم ِإّنَ اهَّلَل  ُهْم ِمْنُکـْم َفِإّنَ
َ
ْوِلیـاُء َبْعٍض َو َمْن یَتَوّل

َ
ْوِلیـاَء َبْعُضُهـْم أ

َ
صـاری أ اْلیُهـوَد َو الّنَ
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اِلمیـَن<. در ایـن آیـه خداوند اهل ایمـان را دعوت می کند تا یهود 
َ

ال یْهـِدی اْلَقـْوَم الّظ

کـه نسـبت بـه آنها توّلی داشـته باشـد، از  کیـد دارد هـر  و نصـارا را ولـّی خـود نگیرنـد و تأ

آنهـا و بعـد در جرگـه ی ظالمان اسـت.

ْعَداِء اهَّلِل َو 
َ
ْرَض ِمـْن أ

َ ْ
ُر ال ـِذی یَطّهِ

َ
هــ( عملکـرد قائـم؟ع؟ در عصـر ظهـور: »اْلَقاِئَم اّل

َکَما ُمِلَئـْت َجْو را«  
ً

َهـا َعـْدال
ُ َ
یْمل

قرائن حدیثی. . . .

کتاب هـای »کمال الدیـن و تمـام النعمـة«: شـیخ  ۵ روایـت اسـت: ایـن حدیـث در 

صدوق جلد ۲، ص ۳۶۱، »اعالم الوری بأعالم الهدی«: طبرسی، ص ۴۳۳،»کشف 

الغمـة فـي معرفـة الئمـة؟مهع؟«: اربلـی، ج ۲، ص ۵۲۴، »منتخب النـوار المضیئة في 

ذکـر القائـم الحجـة؟ع؟«: بهـاء الدیـن نیلـی نجفـی، ص ۸۰ و برخـی از دیگـر منابـع 

کـه در ظاهـرًا در »کفایـة الثـر« تصحیفـی در واژه ی  نقـل شـده اسـت؛ بـا ایـن تفـاوت 

از  منابـع  سـایر  در  اسـت؛  گرفتـه  صـورت  نـا«  ِبُحّبِ ـِکیَن  »اْلُمَتَمّسِ عبـارت  در  »ُحبنـا« 

ـِکیَن ِبَحْبِلَنـا«. واژه ی حبـل بـه جـای اسـتفاده شـده اسـت »اْلُمَتَمّسِ

احادیث مشترک المضمون. . . .

ِد ْبِن َعِلی ْبِن ُموَسـی  ۱(  »َعْن َعْبِد اْلَعِظیِم ْبِن َعْبِد اهَّلِل اْلَحَسـِنی َقاَل: ُقْلُت ِلُمَحّمَ

 
ً

ْرَض ِقْسـطًا َو َعـْدال
َ ْ
 ال

ُ َ
ـِذی یْمـل

َ
ـٍد اّل ْهـِل َبیـِت ُمَحّمَ

َ
ْن َتُکـوَن اْلَقاِئـَم ِمـْن أ

َ
ْرُجـوَك أ

َ َ
ـی ل ِإّنِ

ْمـِر اهَّلِل َو هادی ]َهاٍد[ 
َ
 َقاِئٌم ِبأ

َّ
ا ِإال َبا اْلَقاِسـِم َمـا ِمّنَ

َ
َکَمـا ُمِلَئـْت َجـْورًا َو ُظْلمـًا َفَقـاَل؟ع؟ یا أ

ْهِل اْلُکْفـِر َو اْلُجُحوِد َو 
َ
ْرَض ِمْن أ

َ ْ
ـُر اهَّلُل؟زع؟ ِبـِه ال ـِذی یَطّهِ

َ
ِإَلـی ِدیـِن اهَّلِل َو َلِکـّنَ اْلَقاِئـَم اّل

َدُتُه َو یِغیُب َعْنُهْم َشـْخُصه …« 
َ

ـاِس ِوال ـِذی یْخَفـی َعَلی الّنَ
َ
 َو ِقْسـطًا ُهـَو اّل

ً
َهـا َعـْدال

ُ َ
یْمل

گویـد: بـه امـام  )خـزاز رازی، ۱۴۰۱ ق، ص ۲۸۱ و ۲۸۲( یعنـی: عبـد العظیـم حسـنّی 



157 بایستههایرفتاریدرآخرالزمانمبتنیبربیاناتامامکاظم؟ع؟…

کـه زمین را  گفتـم: امیـدوارم شـما قائـم اهل بیـت محّمـد؟ص؟ باشـید کسـی  جـواد؟ع؟ 

کنـده از ظلـم و جور شـده باشـد. فرمـود: ای أبو  کـه آ پـر از عـدل و داد نمایـد هم چنـان 

القاسـم! هیچ یـک از مـا نیسـت جـز آنکـه قائـم بـه امـر خـدای تعالـی و هـادی بـه دیـن 

کفـر و انـکار  کـه خـدای تعالـی بـه تـو ّسـط او زمیـن را از اهـل  الهـی اسـت، اّمـا قائمـی 

کـه والدتـش بـر مـردم پوشـیده  کسـی اسـت  ک سـازد و آن را پـر از عـدل و داد نمایـد  پـا

و شـخصش از ایشـان نهان .

ْرَض 
َ ْ
ـُر ال کاظـم؟ع؟ به صورت مطلـق فرمود: »یَطّهِ در حدیـث مـورد تحقیـق امـام 

کافـران و  ْعـَداِء اهَّلل «؛ در ایـن روایـت، امـام رضـا؟ع؟ مصـداق دشـمنان خـدا را 
َ
ِمـْن أ

ْهِل اْلُکْفـِر َو اْلُجُحوِد که قائم؟ع؟ 
َ
ْرَض ِمْن أ

َ ْ
ـُر اهَّلُل؟زع؟ ِبـِه ال جحـود معرفـی کردنـد یَطّهِ

کند. ک  بنـا اسـت زمیـن را از لـوث وجـود آنهـا پـا

ِمیـُر 
َ
ُلُهـْم أ ّوَ

َ
ـا اْثَنـا َعَشـَر َمْهِدیـًا أ ِبـی َطاِلـٍب؟مهع؟ ِمّنَ

َ
۲( »َقـاَل اْلُحَسـیُن ْبـُن َعِلـی ْبـِن أ

َماُم اْلَقاِئُم؟ع؟  ِ
ْ

اِسـُع ِمْن ُوْلـِدی َو ُهَو ال ِبـی َطاِلٍب؟ع؟ َو آِخُرُهُم الّتَ
َ
اْلُمْؤِمِنیـَن َعِلـی ْبـُن أ

ـِه َو َلـْو  ُکّلِ یـِن  ْرَض َبْعـَد َمْوِتهـا َو یْظِهـُر ِبـِه ِدیـَن اْلَحـِق َعَلـی الّدِ
َ ْ
ِباْلَحـّقِ یْحیـی اهَّلُل ِبـِه ال

یـِن آَخُروَن َفیـْؤَذْوَن َو  ْقـَواٌم َو یْثُبـُت ِفیَهـا َعَلـی الّدِ
َ
 ِفیَهـا أ

ُ
َکـِرَه اْلُمْشـِرُکوَن َلـُه َغیَبـٌة یْرَتـّد

َذی َو 
َ ْ
اِبـَر ِفـی َغیَبِتـِه َعَلـی ال َمـا ِإّنَ الّصَ

َ
ُکْنُتـْم صاِدِقیـَن أ یَقـاُل َلُهـْم َمتـی هـَذا اْلَوْعـُد ِإْن 

ـیِف َبیـَن یـَدی َرُسـوِل اهَّلِل؟ص؟« )ابن بابویـه، ۱۳۷۸  ْکِذیـِب ِبَمْنِزَلـِة اْلُمَجاِهـِد ِبالّسَ الّتَ

ق، ج ۱، ص ۶۸(.

کاشـانی در الوافـی ذیـل ایـن آیه به نقـل از »مکاتیب« قطب بن محیی  ۳( فیـض 

ـا یْلَحُقـوا ِبِهـْم<  قیـل مـن هـم  نقـل می کنـد: »لّمـا نـزل قولـه تعالـی >َو آَخِریـَن ِمْنُهـْم َلّمَ

کتـف سـلمان و قـال لـو  یـا رسـول اهَّلل فلـم یجـب حتـی سـئل ثالثـًا ثـم وضـع یـده علـی 
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کان الیمـان عنـد الثریـا لنالـه رجـال أو رجـل من هـؤالء« )فیض کاشـانی، ۱۴۰۶ ق، ج 

۳، ص ۶۷۴(.

۴( امـام صـادق؟ع؟ در روایتـی ذیـل آیـه ی ۵۴ سـوره ی مائـده فرمـود: ایـن قـوم، 

همـان موالـی هسـتند. )الغـارات )ط-الحدیثـة(، ج ۲، ص ۸۲۲(.

۵( طبـق تفاسـیر مختلـف شـیعه و سـنی، هنگامی کـه از پیامبـر؟ص؟ دربـاره ی ایـن 

کردنـد، دسـت خـود را بـر شـانه ی »سـلمان« زده، فرمـود: »منظـور ایـن و  آیـه سـؤال 

یـاران او و هموطنـان او هسـتند« )راونـدی، ۱۴۰۵ ق، ج ۱، ص ۳۷۱( سـپس فرمـود: 

گـر دیـن ]و در  ْبنـاِء اْلفـاْرِس« یعنـی: ا
َ
َرّیـا َلَتناَوَلـُه ِرجـاٌل ِمـْن أ

ُ
قـًا ِبالّث

َ
ْیـُن ُمَعّل کاَن الّدِ »َلـْو 

گیـرد،  گـر علـم[ بـه سـتاره ی ثریـا بسـته باشـد و در آسـمان ها قـرار  روایـت دیگـری: ا

گرفـت. مردانـی از فـارس آن را در اختیـار خواهنـد 

ح شـد، آزمون نسـبت بـه قائم؟ع؟،  کـه در تحلیـل احادیـث قبـل مطر همان گونـه 

محور آزمون اقوام اسـت که عده ای نسـبت به ایشـان مرتد شـده و عده ای ثابت قدم 

می ماننـد و بـه اسـتناد ایـن حدیـث صـادره از امـام حسـین؟ع؟، ایـن عـده مـورد آزار و 

گفتـه می شـود وعـده ی ظهـور  اذیـت اهـل ارتـداد قـرار می گیرنـد و بـه اسـتهزاء بـه آنهـا 

چـه زمانـی اسـت؟! در چنیـن شـرایطی صبـر در عصـر غیبـت در برابـر اذیـت و تکذیـب 

اهـل ارتـداد را بـه عنـوان راه کار بیـان می فرماینـد.

عرضه به قرآن. . . .

ایـن آیـات را می تـوان نـام بـرد: جمعـه ۲ و ۳ / مائـده ۵۱، ۵۴، ۵۶. بـا توجـه بـه 

گرفـت آیـات ۵۱، ۵۴ و ۵۶ سـوره مائـده و نیـز آیـه ی سـوم،  کـه صـورت  تحلیل هایـی 

سـوره ی جمعـه ارتباطـی مفهومـی بـا ایـن روایـت دارنـد.
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جمع بندی. . . .

ایـن روایـت عـالوه بـر اینکـه سـند صحیحـی دارد، در منابـع مختلـف نقـل شـده 

اسـت؛ ضمـن آنکـه احادیـث مشـترک المضمونی دربـاره ی حدیـث مزبـور وجـود دارد. 

آنکـه  دارد. ضمـن  مائـده  و  آیـات سـوره ی جمعـه  بـا  کاملـی  انطبـاق  کـه  هم چنـان 

کـه بـه  گرفتـه باشـد  کلمـه ی »حّبنـا« بـا »َحبَلنـا« صـورت  ممکـن اسـت تصحیفـی در 

اصـل حدیـث لطمـه نمی زنـد.

حدیث سوم: انتظار ایام اهل بیت؟مهع؟. .

ِفـی  »ُهـَو  کاظـم؟ع؟  امـام  بـودن  محبـوس  زمـان  بـه  حدیـث  ایـن  صـدور  زمـان 

ْصَحاِبَنـا َعـْن 
َ
ٌة ِمـْن أ

َ
اْلَحْبـِس« در زنـدان بصـره یـا بغـداد بـاز می گـردد. »الکافـی: ِعـّد

ـِد ْبـِن َمْنُصـوٍر َعـْن َعِلـی ْبِن ُسـَویٍد  َسـْهِل ْبـِن ِزیـاٍد َعـْن ِإْسـَماِعیلَ  ْبـِن ِمْهـَراَن َعـْن ُمَحّمَ

ُلُه َعـْن َحاِلـِه َو 
َ
ْسـأ

َ
ِکَتابـًا أ ِبـی اْلَحَسـِن ُموَسـی؟ع؟ َو ُهـَو ِفـی اْلَحْبـِس 

َ
َکَتْبـُت ِإَلـی أ َقـاَل 

َجاَبِنـی ِبَجـَواٍب َهـِذِه ُنْسَخُتُه >ِبْسـِم 
َ
َکِثیـَرٍة َفاْحَتَبـَس اْلَجـَواُب َعَلـی ُثـّمَ أ َعـْن َمَسـاِئَل 

ْبَصـَر ُقُلـوَب 
َ
أ ُنـوِرِه  ـِذی ِبَعَظَمِتـِه َو 

َ
اّل ِ اْلَعِلـی اْلَعِظیـِم 

ِحیـِم<  اْلَحْمـُد هَّلِلَّ ْحمـِن الّرَ اهَّلِل الّرَ

ِفـی  َمـْن  اْبَتَغـی  ُنـوِرِه  َو  ِبَعَظَمِتـِه  َو  اْلَجاِهُلـوَن  َعـاَداُه  ُنـوِرِه  َو  ِبَعَظَمِتـِه  َو  اْلُمْؤِمِنیـَن 

اْلُعـْرَوِة  َو  ـٍد  یـِن آِل ُمَحّمَ الّدِ ِبُعـْرَوِة  ْرِض إلـی … »َفاْسَتْمِسـْک 
َ ْ
َمـْن ِفـی ال َو  ـَماَواِت  الّسَ

 َتْلَتِمـْس ِدیـَن َمـْن 
َ

َضـا ِبَمـا َقاُلـوا َو ال اْلُوْثَقـی اْلَوِصـی َبْعـَد اْلَوِصـی َو اْلُمَسـاَلَمِة َلُهـْم َو الّرِ

ِذیـَن َخاُنـوا اهَّلَل َو َرُسـوَلُه َو 
َ
ُهـُم اْلَخاِئُنـوَن اّل ـّنَ ِدیَنُهـْم َفِإّنَ  ُتِحّبَ

َ
َلیـَس ِمـْن ِشـیَعِتَک َو ال

ُلـوُه 
َ

ُفـوُه َو َبّد ِکَتـاِب اهَّلِل َفَحّرَ َماَناِتِهـْم اْئُتِمُنـوا َعَلـی 
َ
َماَناِتِهـْم َو َتـْدِری َمـا َخاُنـوا أ

َ
َخاُنـوا أ

ِع َو اْلَخـْوِف  َذاَقُهـُم  اهَّلُل ِلبـاَس اْلُجـو
َ
ْمـِر ِمْنُهـْم َفاْنَصَرُفـوا َعْنُهـْم َفأ

َ ْ
ِة ال

َ
ـوا َعَلـی ُوال

ُ
َو ُدّل

 
َ

 اْلِخیاَنـُة َو ال
َ

َذی َو ال
َ ْ
 ال

َ
 َو ال

ُ
ِق اْلُمْؤِمِنیـَن اْلِغـّش

َ
ْخـال

َ
کاُنـوا یْصَنُعـون  … . َلیـَس ِمـْن أ ِبمـا 
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اٍر  ْعَراِبـی ِفی َجْحَفٍل َجّرَ
َ ْ
َه ال یَت اْلُمَشـّوَ

َ
ْمـُر ِبـِه َفِإَذا َرأ

َ ْ
 ال

َ
 اْلُفْحـُش َو ال

َ
 اْلَخَنـا َو ال

َ
اْلِکْبـُر َو ال

ـَماِء  ـْمُس َفاْرَفْع َبَصَرَك ِإَلی الّسَ
َ

َفاْنَتِظْر َفَرَجَک َو ِلِشـیَعِتَك اْلُمْؤِمِنیَن َفِإَذا اْنَکَسـَفِت الّش

َعَلـی  ـی اهَّلُل 
َ
َو َصّل  

ً
 ُجَمـال

ً
َلـَک ُجَمـال ـْرُت  َفّسَ َفَقـْد  ِباْلُمْجِرِمیـَن  َفَعـَل اهَّلُل؟زع؟  َمـا  اْنُظـْر  َو 

کاشـانی، ۱۴۰۶ ق، ج ۲، ص ۲۰۶؛ بحرانی اصفهانی،  ْخیـاِر«. )فیـض 
َ ْ
ـٍد َو آِلـِه ال ُمَحّمَ

گفـت: نامـه ای خدمـت موسـی  ۱۴۱۳ ق، ج ۲۱، ص ۴۴۳( . یعنـی: علـی بـن سـوید 

بـن جعفـر؟ع؟ نوشـتم وقتـی در زنـدان بـود، در نامـه از ایشـان احـوال پرسـیده بـودم 

کـردم. مدتـی جـواب نیامـد. بعـد جوابـی بـا ایـن مضمـون  و مسـائل زیـادی نیـز سـؤال 

رسـید:

کـه با بزرگـواری و عظمت  ِحیـِم، سـتایش خداونـدی را اسـت  ْحمـِن الّرَ ِبْسـِم اهَّلِل الّرَ

گردانید و با همان عظمت و نورش دشـمنی با  و نـور خـود دل هـای مؤمنیـن را روشـن 

کنان  او آغـاز کردنـد؛ نادانـان و بـا عظمت و نورش تقرب جسـتند به سـوی او تمام سـا

آسـمان ها و زمیـن بـا اعمـال مختلـف و عقیده هـای متفـاوت بعضـی صحیـح و برخـی 

کـوِر سـرگردان سـتایش خـدا را  کـر، بینـا و  گمـراه و هدایـت یافتـه شـنوا و  ناصحیـح، 

کـه دیـن و آییـن خـدا را بـه محمـد؟ص؟ آموخـت. امـا بعـد، همانـا تـو مـردی هسـتی که 

کـرده، و در  خدایـت توفیـق مقـام خاصـی نسـبت بـه خانـدان محّمـد؟ص؟ بـه تـو عطـا 

دلـت نـگاه داشـته دوسـتی آنچـه را از دیـن خـود بـه تـو سـپرده و آنچـه را از راه حـق بـه 

کـه امامـان بـر حـق را بـه  کـرده، و تـو را در دینـت تـا آنجـا بینایـی بخشـیده  تـو الهـام 

ـٍد ِبَمْنِزَلـٍة  ْنَزَلـَك اهَّلُل ِمـْن آِل ُمَحّمَ
َ
کارهـا را بـه ایشـان بازگردانـدی . أ برتـری شـناختی و 

ْمِر 
َ
َرَك ِمـْن أ ْلَهَمـَك ِمـْن ُرْشـِدَك َو َبّصَ

َ
َة َمـا اْسـَتْرَعاَك ِمـْن ِدیِنـِه َو َمـا أ

َ
ـٍة َو َحِفـَظ َمـَوّد َخاّصَ

ُمـوَر ِإَلیِهـْم
ُ ْ
َك ال ِدیِنـَك َو ِبَتْفِضیِلـَك ِإیاُهـْم َو ِبـَرّدِ

کبـر و بـد زبانـی و فحـش  از خـوی و خلـق مؤمنیـن غـش زدن و آزار و خیانـت و 
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گاه آن مـرد بـد سـیرت اعرابـی را دیـدی بـا  کارهـا نیسـت، هـر  و دسـتور دادن بـه ایـن 

گرفـت  ج بـرای خـود و بـرادران دینـی بـاش وقتـی خورشـید  سـپاهی جـرار، منتظـر فـر

می کنـد  چـه  تبهـکاران  بـا  خـدا  ببیـن  بیانـداز  آسـمان  بـه  چشـم  شـد  کـم  نـورش  و 

کـش. پا آل  و  بـر محّمـد  خـدا  درود  دادم،  توضیـح  تـو  بـرای  یک کلمه یک کلمـه 

بررسی سندی.   . .

صحیح، مسند.

سـهل بـن زیـاد اآلدمـی: از محدثـان شـیعه اسـت و محضر امام جـواد، امام هادی 

کـرده اسـت. شـیخ طوسـی )همـان، ص ۳۸۷(،  و امـام حسـن عسـکری؟مهع؟ را درک 

محـدث نـوری )۱۴۰۸ ق، ص ۲۳۰-۲۱۵( و بحرالعلـوم )۱۴۱۳ ق، ج ۳، ص ۲۵( او 

کرده اند. شـیخ صدوق، نجاشـی )ص ۱۸۵(، ابن غضائری )ج ۱، ص ۶۷(  را توثیق 

کرده انـد. هم چنیـن عالمـه  و خویـی )ج ۸، ص ۳۴۰( او را ضعیـف الروایـة معرفـی 

کـه ضعـف او قابل اثبـات نیسـت: »لنـه مـن  مجلسـی وی را از مشـایخ اجـازه می دانـد 

کان ضعفه أیضا غیر ثابت «. )همو، ۱۴۰۶ ق، ج ۴، ص ۵۰۲(. مشایخ الجازة، و إن 

اسـماعیل بن مهران بن محمدبن أبی نصر  کامـل وی  نـام  بـن مهـران:  اسـماعیل 

ملقـب بـه ابایعقـوب اسـت. نجاشـی و طوسـی وی را توثیق کرده انـد. از اصحاب امام 

کتابـی بـه نـام مالحم را به وی نسـبت داده اند. طوسـی در فهرسـت  رضـا؟ع؟ اسـت و 

کوفـه سـکونت  در  و  بـوده  َموالیـان  از  مهـران سـکونی  بـن  اسـماعیل  خـود می گویـد 

داشـته اسـت، او در نقـل اخبـار موثـق و مـورد اعتمـاد اسـت و از جماعتـی از یـاران امـام 

کـرده اسـت )همـان، ص  صـاِدق؟ع؟ روایـت می کنـد و امـام رضـا؟ع؟ را هـم مالقـات 

ـی در ِرجـال خـود گفتـه: اسـماعیل بـن مهـران متهـم بـه غلـو شـده اسـت، امـا  َکّشِ  )۲۷
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محمـد بـن مسـعود می گفـت: اخبـار دروغ بـه او نسـبت می دهنـد؛ او مردی بـا تقوی و 

فاضـل و نیکـوکار بـود و در نقـل اخبـار و روایـات هـم از ِثقـات اسـت؛ »رمـی بالغلـو قـال 

محمـد بـن مسـعود: یکذبـون علیـه کان تقیا ثقـة خی را فاضال« )الکشـی، ص ۵۸۹(.

را در  الخزاعـی: شـیخ طوسـی در رجـال خـود وی  بـن نصـر  بـن منصـور  محمـد 

.)۳۶۶ ص  )همـان،  اسـت  دانسـته  رضـا؟ع؟  امـام  راویـان  طبقـه 

امـام رضـا؟امهع؟  و  کاظـم  امـام  راویـان  را در طبقـه  السـائی: وی  بـن سـوید  علـی 

کرده انـد. )نـک: حلـی، ۱۳۴۲ ش، ص ۹۲( خوئـی  ثقـه و صحیح المذهـب معرفـی 

دربـاره ی وی می گویـد:: تعـدادی از علمـا در رجال خـود او را از اصحاب امام رضا؟ع؟ 

دانسـته اند و قائلنـد وی ثقـه اسـت و خـود اظهـار نظـری نکرده اسـت »عـدة في رجاله 

مـن أصحـاب الرضـا؟ع؟ قائـاًل: علـی بن سـوید السـائی ثقة« )همـان، ج ۱۲، ص ۵۵(.

بررسی متنی.   . .

 مشهور، متشابه است.

مفردات. . . .

کـه  1( إسـَترَعی: بـه معنـای نگهداشـتن حیـوان بـه کار رفتـه اسـت؛ یـا بـا غذایـی 

کـردن دشـمن از او. می گوینـد: َرَعیُتـُه یعنـی: حفظـش  کنـد یـا بـا دور  جانـش را حفـظ 

گفته شـده: اْسـَتْرَعی - اْسـِتْرعاًء )شـیء( از  کـردم. )راغـب، ۱۴۱۲ ق ج ۲، ص ۸۲( یـا 

کند )بستانی،  که از او خواست آن چیز را نگه داری  ماده ی ]رعی [ به این معنا است 

کردن جهت نگه داری شـی ای  گذار  ۱۳۷۵ ش، ص ۵۷( با این حسـاب سـپردن و وا

کـه در حدیـث ایـن معنـا مسـتفاد می شـود: َحِفـَظ  مدنظـر ایـن معنـا اسـت؛ هم چنـان 
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َة َمـا اْسـَتْرَعاَك ِمـْن ِدیِنـِه؛ یعنـی در دلت نگاه داشـته دوسـتی آنچـه را از دین خود 
َ

َمـَوّد

کـرده اسـت. یقـال: اسـترعاه إیاهـم؛ أی اسـتحفظه. و الظاهـر  گـذار  بـه تـو سـپرده و وا

أّن »حفـظ« علـی صیغـة الماضـی عطفـًا علـی »أنزل«.

ْمـِن : طمأنینة النفس 
َ ْ
2( إئتَمـَن: از ریشـه ی أَمـَن اسـت. راغب می گویـد: »أصل ال

و زوال الخـوف « )راغـب، ۱۴۱۲ ق، ص ۹۰( »اْئَتَمـَن - اْئِتمانـًا ]أمـن [ ُه«: او را امیـن 

کـرد  کـرد، وی را امانـت دار چیـزی  کـذا: او را بـر چیـزی امیـن  خـود شـمرد،- ُه علـی 

)بسـتانی، ۱۳۷۵ ش، ص ۴( بـا ایـن توضیـح عبـارت »اْئُتِمُنـوا« در توضیـح جملـه ی 

ِکَتـاِب اهَّلِل«؛  اْئُتِمُنـوا َعَلـی  َماَناِتِهـْم 
َ
أ أماناتهـم آمـده اسـت؛ پـس جملـه ی »َمـا َخاُنـوا 

آنهـا  بـه  کتـاب خـدا  از  کـه  اماناتـی  بـه امانات شـان؛ همـان  یعنـی: خیانـت ورزیدنـد 

سـپرده شـده بـود.

َتِمس: از ریشـه ی َلمَس به معنای در خواسـت اسـت. راغب می گوید: درک 
ْ
3( َتل

کـه از آن به گونه خواسـتن و طلب تعبیر  و فهـم بـا حـواس ظاهـر و پوسـت بـدن اسـت 

گفتـه طلـب چیـزی اسـت هرچنـد آن را نیابـد. )راغـب، ۱۴۱۲ ق ج  شـده اسـت و نیـز 

۱، ص ۷۴۷(.

تحلیل متن. . . .

بخش اول

مرتبـه ی  )و  مخصوصـی  جـای  خداونـد  کـه  هسـتی  مـردی  تـو  حقیقتـًا  بعـد  امـا 

اسـت  نگهداشـته  دلـت  در  و  کـرده  عنایـت  تـو  بـه  محمـد؟ص؟  خانـدان  در  خاصـی( 

دوستی آنچه را از دین خود به تو سپرده و آنچه از رشد و هدایت به تو الهام فرموده 

کـه خداونـد توفیق مقام خاصی نسـبت به خانـدان محّمد؟ص؟ به  )تـو مـردی هسـتی 
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کـرده، و در دلـت نگاه داشـته دوسـتی آنچـه را از دیـن خـود بـه تـو سـپرده و  تـو عطـا 

کـه آنهـا را  کـرده  کار دینـت چنـان بینـا  کـرده ( و تـو را در  آنچـه را از راه حـق بـه تـو الهـام 

ْنَزَلـَک اهَّلُل 
َ
گردانـدی؛ »أ کارهـا را بـه آنـان بـاز  )یعنـی امامـان برحـق را( برتـری دادی و 

ْلَهَمـَک ِمـْن 
َ
َک ِمـْن ِدیِنـِه َو َمـا أ َة َمـا اْسـَتْرَعا

َ
ـٍة َو َحِفـَظ َمـَوّد ـٍد ِبَمْنِزَلـٍة َخاّصَ ِمـْن آِل ُمَحّمَ

ُمـوَر ِإَلیِهـْم«.
ُ ْ
َک ال ْمـِر ِدیِنـَك َو ِبَتْفِضیِلـَک ِإیاُهـْم َو ِبـَرّدِ

َ
ـَرَک ِمـْن أ ُرْشـِدَک َو َبّصَ

کـه  اول اینکـه امـام؟ع؟ مـدام خداونـد را محـور توفیقـات معرفـی می کنـد امـری 

کم تـر مدنظـر قـرار دارد. امـروزه متأسـفانه بـه دلیـل رشـد تفکـرات مادی گرایانـه 

گـذاری امـور به ایشـان را به بصیرت در  امـام؟ع؟ برتـری دادن بـه عتـرت؟مهع؟ و وا

کـه بصیـرت  دیـن ارتبـاط می دهنـد و ایـن خـود نکتـه ای تربیتـی اسـت. بـه ایـن معنـا 

ُمـوَر ِإَلیِهـْم. امامـان بـر حـق را نسـبت بـه 
ُ ْ
َک ال در دیـن یعنـی: ِبَتْفِضیِلـَک ِإیاُهـْم َو ِبـَرّدِ

کارهـا را بـه ایشـان بازگردانـدی . »صاحـب البضاعـة  دیگـران بـه برتـری شـناختی و 

المزجـاة« در توضیـح ایـن فـراز، »بـاء« را در ِبَتفضیِلـک، سـببیه می دانـد و می نویسـد 

ایـن فـراز یعنـی »بـه سـبب اقـرار تـو بـه فضیلـت آنها نسـبت بـه دیگران« … أی بسـبب 

إقـرارک بفضلهـم علـی غیرهـم )ابـن قاریاغـدی، ۱۴۲۹ ش، ج ۲، ص ۲۷۵(.

در عصـر غیبـت ضـرورت دارد امـام را بـه تفضیـل و فضیلـت بشناسـیم و در ایـن 

از حدیـث  ایـن فـراز  گمـان مـی رود  کنیـم.  را بسـوی ایشـان عرضـه  امـری  راسـتا هـر 

کـه فرمـود: ُمـوَر ِإَلیِهـْم« تفسـیری بـر آیـه ی ۵۹ سـوره ی نسـاء باشـد آنجـا 
ُ ْ
َك ال »ِبـَرّدِ

ْمِر ِمْنُکـْم َفِإْن َتناَزْعُتْم 
َ ْ
وِلی ال

ُ
ُسـوَل َو أ طیُعوا الّرَ

َ
طیُعـوا اهَّلَل َو أ

َ
ذیـَن آَمُنـوا أ

َ
یَهـا اّل

َ
>یـا أ

ِخـِر ذِلـَك َخیـٌر َو 
ْ

ُکْنُتـْم ُتْؤِمُنـوَن ِبـاهَّلِل َو اْلیـْوِم ال ُسـوِل ِإْن  وُه ِإَلـی اهَّلِل َو الّرَ
ُ

فـي َشـی ٍء َفـُرّد

کـه ایمـان آورده ایـد، خـدا را اطاعـت کنیـد و پیامبـر  ویـاًل< یعنـی: ای کسـانی 
ْ
ْحَسـُن َتأ

َ
أ
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گاه در امـری ]دینـی [ اختـالف نظـر  کنیـد؛ پـس هـر  و اولیـای امـر خـود را ]نیـز[ اطاعـت 

گـر بـه خـدا و روز بازپسـین ایمـان داریـد، آن را بـه ]کتـاب [ خـدا و ]سـنت [  یافتیـد، ا

پیامبـر ]او[ عرضـه بداریـد، ایـن بهتـر و نیک فرجام تـر اسـت.

بخش دوم

چنـگ بـزن بـه دسـتاویز دین )عـروة الدین( یعنـی آل محّمـد؟مهع؟ و عروةالوثقی، 

یعنـی امـام بعـد از امـام و راه مسـالمت بـا آنهـا و رضایت نسـبت به آنچـه می گویند. به 

کـه بـا تـو هم عقیـده نیسـتند نـرو، و دل بـه راه و روش  کسـانی  کیـش و آییـن  دنبـال 

کردنـد، می دانـی  کـه آنهـا بـا خـدا و پیامبـر و امانت هـای خویـش خیانـت  آنهـا مبنـد 

کتـاب خـدا را بـه امانت در اختیار ایشـان  کردنـد؟  چگونـه امانت هـای خـود را خیانـت 

نفـع  بـه  و  دادنـد  تغییـر  و  تحریـف  و  کردنـد  خیانـت  امانـت  ایـن  بـه  امـا  گذاشـتند، 

کار کردنـد؛ از آنهـا فاصلـه بگیریـد. خداونـد ایشـان را مبتـال بـه ترس  فرمانروایـان خـود 

کـه انجـام می دهنـد »َفاْسَتْمِسـْك ِبُعـْرَوِة  کارهـا  گرسـنگی بکنـد بـه واسـطه ی ایـن  و 

َضـا ِبَمـا  ـٍد َو اْلُعـْرَوِة اْلُوْثَقـی اْلَوِصـی َبْعـَد اْلَوِصـی َو اْلُمَسـاَلَمِة َلُهـْم َو الّرِ یـِن آِل ُمَحّمَ الّدِ

ُهـُم اْلَخاِئُنـوَن  ـّنَ ِدیَنُهـْم َفِإّنَ  ُتِحّبَ
َ

 َتْلَتِمـْس ِدیـَن َمـْن َلیـَس ِمـْن ِشـیَعِتَك َو ال
َ

َقاُلـوا َو ال

َماَناِتِهـْم اْئُتِمُنـوا َعَلـی 
َ
َماَناِتِهـْم َو َتـْدِری َمـا َخاُنـوا أ

َ
ِذیـَن َخاُنـوا اهَّلَل َو َرُسـوَلُه َو َخاُنـوا أ

َ
اّل

َذاَقُهُم >اهَّلُل 
َ
ْمـِر ِمْنُهْم َفاْنَصَرُفوا َعْنُهْم َفأ

َ ْ
ِة ال

َ
ـوا َعَلی ُوال

ُ
ُلـوُه َو ُدّل

َ
ُفـوُه َو َبّد ِکَتـاِب اهَّلِل َفَحّرَ

کاُنـوا یْصَنُعـوَن< « ِع َو اْلَخـْوِف ِبمـا  ِلبـاَس اْلُجـو

روش برخورد با عترت؟مهع؟

کاظـم؟ع؟ در فـراز بعـدی بـه روش برخـورد بـا اهـل عتـرت؟مهع؟ در راسـتای  امـام 

ُمـوَر ِإَلیِهـْم« اسـت، اشـاره 
ُ ْ
َك ال کـه همـان »ِبَتْفِضیِلـَك ِإیاُهـْم َو ِبـَرّدِ بصیـرت در دیـن 
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کـرده اسـت؛  می کننـد؛ چـه اینکـه حـرف »فـاء« ایـن ارتبـاط را بـا جملـه ی قبـل برقـرار 

ایـن دو راه کار شـامل:

ٍد«  یِن آِل ُمَحّمَ ۱( تمسـک به ریسـمان دین آل محمد؟مهع؟ »َفاْسَتْمِسـْك ِبُعْرَوِة الّدِ

و تمسـک به ریسـمان وصی پس از وصی »َو اْلُعْرَوِة اْلُوْثَقی اْلَوِصی َبْعَد اْلَوِصی«

کـه همـان وصـّی بعـد  تمسـک بـه دیـن آل محمـد؟مهع؟ و نیـز تکیـه گاه مسـتحکم 

کیـد امـام؟ع؟  از وصـی یـا همـان ائمـه طاهریـن؟مهع؟ تـا امـام عصـر؟ع؟ اسـت، مـورد تأ

اسـت. آیـات ۲۵۶ سـوره ی بقـره و آیـه ی ۲۲ سـوره ی لقمـان را می تـوان حداقـل در 

توضیـح ایـن فـراز از حدیـث آورد:

اُغـوِت َو یْؤِمْن ِباهَّلِل  ْشـُد ِمـَن اْلَغی َفَمْن یْکُفـْر ِبالّطَ یـِن َقـْد َتَبیـَن الّرُ ْکـراَه ِفـی الّدِ >ال ِإ

فقـد اسَتْمَسـَك ِباْلُعـْرَوِة اْلُوْثقـی اَل اْنِفصـاَم َل ها َو اهَّلُل َسـمیٌع َعلیـم<  )البقره، ۲۵۶(.

در ایـن آیـه خداونـد می فرمایـد مسـیر رشـد )بـه سـوی سـعادت( و غـّی )بـه سـوی 

کافـر شـود و بـه اهَّلل  کـه بـه طاغـوت  کردیـم؛ پـس هـر  عمـق رذالـت( را بـه شـما تبییـن 

مصـداق  می تـوان  اینجـا  در  اسـت.  کـرده  تمسـک  الوثقـی  عـروة  بـه  بیـاورد،  ایمـان 

طاغوت را نفسـانیات منفی و ایادی ابلیس یا همان شـیاطین انسـی و جنی نام برد.

>َو َمْن یْسـِلْم َوْجهُه ِإَلی اهَّلِل َو ُهَو ُمْحِسـٌن َفَقِد اْسَتْمَسـَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثقی َو ِإَلی اهَّلِل 

ُمور< )لقمان، ۲۲(
ُ ْ
عاِقَبُة ال

در ایـن آیـه، تسـلیم شـدن نسـبت بـه وجـه خداونـد و در اوج رفتـار و اخـالق نیکـو 

بـودن، تمسـک بـه عـروة الوثقـی را در پـی خواهـد داشـت.

۲( مسـالمت بـا عتـرت َو اْلُمَسـاَلَمِة َلُهـْم. مسـئله ی ِسـلم داشـتن بـه پیامبـر؟ص؟ و 
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آل بیـت ایشـان در روایـات متعـددی بیـان شـده اسـت؛ از جمله در فرازهایـی از زیارت 

عاشـورا می خوانیـم »إّنـی ِسـلٌم لمـن سـاَلمُکم و َحـرٌب ِلَمـن حاَرَبُکم«.

اما سلم در اینجا حداقل سه درجه ی معنایی می تواند داشته باشد:

کـه در این بخـش از زیارت  درجـه ی اول: برقـراری رابطـه ی صلح آمیـز: هم چنـان 

عاشـورا به این درجه از »سـلم« اشـاره شـده اسـت.

درجـه ی دوم: »سـلم« بـه معنـای تسـلیم شـدن در برابر منویات پیامبـر و خاندان 

َو  اهَّلَل  >ِإّنَ  می فرمایـد:  احـزاب  سـوره ی   ۵۶ آیـه ی  در  کـه  هم چنـان  عتـرت؟مهع؟: 

ُموا َتْسـلیما<. ـوا َعَلیـِه َو َسـّلِ
ُ
ذیـَن آَمُنـوا َصّل

َ
یَهـا اّل

َ
ِبـی یـا أ ـوَن َعَلـی الّنَ

ُ
َمالِئَکَتـُه یَصّل

کـردن باطـن بـرای بهـره از انـوار مقـدس خانـدان  ک  درجـه ی سـوم: بـه معنـای پـا

که خداوند درباره ی حضرت ابراهیم؟ع؟  وحی تا رسـیدن به مقام شـیعه: هم چنان 

ُه ِبَقْلٍب َسـلیم <. می فرمایـد: >ِإْذ جـاَء َرّبَ

گفـت: »یـا اْبـَن َرُسـوِل اهَّلِل  روایـت اسـت مـردی نـزد علـی بـن الحسـین؟ع؟ آمـد و 

َکِإْبَراِهیـَم اْلَخِلیـِل؟ع؟  ْنـَت 
َ
ـِص- َفَقـاَل َلـُه: یـا َعْبـَد اهَّلِل- َفـِإَذْن أ

َ
َنـا ِمـْن ِشـیَعِتُکُم اْلُخّل

َ
أ

َکاَن  ـُه ِبَقْلـٍب َسـِلیٍم َفـِإْن  ْبراِهیـَم. ِإْذ جـاَء َرّبَ ِ
َ

ـِذی َقـاَل اهَّلُل ِفیـِه: َو ِإّنَ ِمـْن ِشـیَعِتِه ل
َ
اّل

َکَقْلِبـِه، َو ُهـَو َطاِهـٌر ِمـَن اْلِغـِش َو  ْنـَت ِمـْن ِشـیَعِتَنا َو ِإْن َلـْم یُکـْن َقْلُبـَك 
َ
َکَقْلِبـِه َفأ َقْلُبـَك 

یَنـا …«. )التفسـیر المنسـوب إلـی المـام الحسـن العسـکری؟ع؟،  ْنـَت ِمـْن ُمِحّبِ
َ
اْلِغـّلِ َفأ

یـا ابـن رسـول اهَّلل! مـن از شـیعیان خـاص شـما هسـتم؛ امـام؟ع؟  ص ۳۰۹( یعنـی: 

کـه خداوند می فرماید:  فرمـود: ای بنـده ی خـدا! هـرگاه تو مانند ابراهیم خلیل باشـی 

گـر دلـت ماننـد دل او  کنـون ا ـُه ِبَقْلـٍب َسـِلیٍم<  ا ْبراِهیـَم ِإْذ جـاَء َرّبَ ِ
َ

>َو ِإّنَ ِمـْن ِشـیَعِتِه ل

گـر دلـت از مکر و فریب و غـش و خیانت خالی  سـالم اسـت تـو از شـیعیان مـا هسـتی و ا
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نیسـت تـو از دوسـتان مـا هسـتی.

َضا ِبَما َقاُلوا«. ۳( رضایت به آنچه می گویند: »َو الّرِ

 َتْلَتِمْس 
َ

۴( بـه دنبـال کیـش و آییـن کسـانی که با تو هم عقیده نیسـتند، نـرو »َو ال

ِدیـَن َمْن َلیَس ِمْن ِشـیَعِتَک«

ّنَ ِدیَنُهْم«  ُتِحّبَ
َ

۵( دل به راه و روش آنها نبند »َو ال

کـه آنهـا بـا خـدا و پیامبـر؟ص؟ و امانت هـای خویـش خیانـت  علتـش چیسـت؟ چـرا 

َماَناِتِهـْم«.
َ
ِذیـَن َخاُنـوا اهَّلَل َو َرُسـوَلُه َو َخاُنـوا أ

َ
ُهـُم اْلَخاِئُنـوَن اّل کردنـد؛ »َفِإّنَ

کـه بایـد از »دیـن« یـا رفتـار آن عـده  گویـای آن اسـت  مجموعـه ی فرازهـای ۴ و ۵ 

کـه بـا تـو هم عقیـده نیسـتند و نیـز از قبـول و عمـل بـه روش آنهـا بـر حـذر بـود )ابـن 

کـه  قاریاغـدی، ۱۴۳۹ ق، ج ۲، ص ۲۷۵( و نیـز دل بـه راه و روش آنهـا نبسـت، چـرا 

آنهـا خائنـان بـه خـدا و رسـولش و امانـات آنهـا هسـتند.

در این بخش نکاتی وجود دارد:

اول: هر مکتبی غیر از تشیع قابل قبول نیست.

امـام در  کـه  امـام؟ع؟ اسـت هم چنـان  گروه هـای خاصـی مدنظـر  یـا  افـراد  دوم: 

ُهـُم اْلَخاِئُنـوَن«. »الخائنـون« در اینجـا معرفـه اسـت. توصیـف ایـن افـراد فرمـود: »َفِإّنَ

سـوم: ایـن امانـت مربـوط بـه چـه مقوالتی می شـود؟ یافتن این افراد یـا گروه های 

کار دشـواری نیسـت؛ اینهـا شـامل مرتـدان امـت  خـاص بـر اسـاس تاریـخ صـدر اسـالم 

کـه بحـث آن در حدیـث قبـل  بـه ویـژه یهـود بودنـد  کتـاب  اهـل  نیـز  و  پیامبـر؟ص؟ 

یَهـا 
َ
گذشـت. امـا ایـن بخـش از حدیـث اشـاره بـه آیـه ی ۲۷ سـوره ی انفـال دارد: >یـا أ
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ْنُتـْم َتْعَلُمـوَن< یعنـی: ای 
َ
ماناِتُکـْم َو أ

َ
ُسـوَل َو َتُخوُنـوا أ ذیـَن آَمُنـوا ال َتُخوُنـوا اهَّلَل َو الّرَ

َ
اّل

کـه ایمـان آورده ایـد، بـه خـدا و پیامبـر او خیانـت نکنیـد و ]نیـز[ در امانت های  کسـانی 

کـی از خیانـت اهـل  خـود خیانـت نورزیـد و خـود می دانیـد. ذیـل ایـن آیـه، روایاتـی حا

سـقیفه نسـبت بـه امانـت پیامبـر؟ص؟ در مسـأله ی والیـت و نیـز خیانـت یهـود نسـبت 

بـه آن حضـرت بـود.

ْنُتـْم 
َ
ـٍد؟ص؟ َو أ در ایـن بـاره، امـام محمـد باقـر؟ع؟ ذیـل آیـه فرمـود: »ِفـی آِل ُمَحّمَ

َتْعَلُمـوَن « یعنـی: امانـات شـما، همـان آل محمـد؟ص؟ هسـتند )حسـکانی، ۱۴۱۱ ق، 

ج ۱، ص ۲۷۰(.

کـه  بنابرایـن بـا توجـه بـه سـیاق کالم امـام؟ع؟ و آیـات مربوطـه می تـوان دریافـت 

که نسـبت به پیامبر؟ص؟ نقض  منظور ایشـان، عدم پیروی از آن دسـت افرادی بود 

عهـد کردنـد و خـود را هم پیمـان یهـود و نصـارا کردنـد. آیـه ی ۵۱ سـوره ی مائده دیگر 

گویـای همیـن مسـأله اسـت؛ یعنی همان اهـل ایمانی که نسـبت به  کـه  آیـه ای اسـت 

یهـود و نصـارا توّلـی ورزیدنـد و خداونـد آنهـا را جزیـی از یهـود و نصـارا معرفـی می کنـد: 

ْوِلیـاُء َبْعـٍض َو َمْن 
َ
ْوِلیـاَء َبْعُضُهـْم أ

َ
صـاری أ ِخـُذوا اْلیُهـوَد َو الّنَ ذیـَن آَمُنـوا ال َتّتَ

َ
یَهـا اّل

َ
>یـا أ

ـُه ِمْنُهـم …< یعنـی: ای کسـانی که ایمان آورده ایـد، یهود و نصاری  ُهـْم ِمْنُکـْم َفِإّنَ
َ
یَتَوّل

کـس  را دوسـتاِن ]خـود[ مگیریـد ]کـه [ بعضـی از آنـان دوسـتان بعضـی دیگرنـد و هـر 

گـروه سـتمگران را  گیـرد، از آنـان خواهـد بـود. آری، خـدا  از شـما آنهـا را بـه دوسـتی 

کـه دسـت بـه دسـت دشـمنان امت  هدایـت نمی کنـد؛ و در آیـه ی بعـد ایـن قـوم ظالـم 

کـه بـه دلیـل تـرس از هرگونه حادثه ای بسـوی  دادنـد، مریض قلبانـی معرفـی می کنـد 

ذیـَن فـي ُقُلوِبِهـْم َمـَرٌض یسـاِرُعوَن فیِهـْم 
َ
دشـمنان خـود سـرعت می گیرنـد >َفَتـَری اّل

ْن ُتصیَبنـا داِئـَرٌة<.
َ
یُقوُلـوَن َنْخشـی أ
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ـوا 
ُ
ُلـوُه َو ُدّل

َ
ُفـوُه َو َبّد ِکَتـاِب اهَّلِل َفَحّرَ کـه سـر زد چـه بـود؟ >اْئُتِمُنـوا َعَلـی  امـا خیانتـی 

کاُنوا  ِع َو اْلَخـْوِف ِبمـا  َذاَقُهـُم اهَّلُل ِلبـاَس اْلُجـو
َ
ْمـِر ِمْنُهـْم َفاْنَصَرُفـوا َعْنُهـْم َفأ

َ ْ
ِة ال

َ
َعَلـی ُوال

گذاشـتند، خیانـت  کـه بـه امانـت در اختیـار ایشـان  کتـاب خـدا  یْصَنُعـوَن< یعنـی:  بـه 

کار کردند. به سرپرسـتان  کردنـد و تحریـف و تغییـر دادنـد و بـه نفـع فرمانروایـان خـود 

و والیـان امـور خـود راهنمایـی شـدند و از آنهـا رو گردانیدند، خداوند ایشـان را مبتال به 

کـه انجـام می دهند. کارهایـی  تـرس و گرسـنگی بکنـد بـه واسـطه ی ایـن 

 
َ

ٍد؟ص؟ َو ال کاظم؟ع؟ در ادامه ی توصیه های خویش، فرمود: »َواِل آَل ُمَحّمَ امام 

 َتْدِری 
َ

َك ال َفُه َفِإّنَ
َ

ا ِخال ُکْنَت َتْعـِرُف ِمّنَ ـا َو ُنِسـَب ِإَلیَنـا َهَذا َباِطٌل َو ِإْن  َتُقـْل ِلَمـا َبَلَغـَك َعّنَ

 ُتْفـِش َمـا اْسـَتْکَتْمَناَك ِمـْن 
َ

ْخِبـُرَك َو ال
ُ
ی َوْجـٍه َوَصْفَنـاُه آِمـْن ِبَمـا أ

َ
ِلَمـا ُقْلَنـاُه َو َعَلـی أ

َخَبـِرَک« یعنـی: خانـدان پیامبـر؟ص؟ را دوسـت داشـته بـاش؛ هـر چـه از طـرف مـا به تو 

گرچه مخالف آن را از ما شـنیده باشـی، زیرا نمی دانی ما  رسـید نگو این باطل اسـت، 

آن حـرف را بـه چـه جهـت گفته ایـم. ایمـان آور بـه آنچـه بـه تو خبر داده اند، جسـتجو 

کرده ایم. کـه از تـو پنهـان  نکـن از چیـزی 

قـرآن  توصیه هـای  محوری تریـن  از  آل محمـد؟ص؟  بـه  نسـبت  توّلـی  مسـأله ی 

و عتـرت؟مهع؟ اسـت. در آیـه ی ۵۶ سـوره ی مائـده می خوانیـم: >َو َمـْن یَتـَوَل اهَّلَل َو 

ذیـَن آَمُنـوا َفـِإّنَ ِحـْزَب اهَّلِل ُهـُم اْلغاِلُبـون <. در مقابـل آن، عـدم تـوال نسـبت 
َ
َرُسـوَلُه َو اّل

کـه در آیـه ی ۵۱ همیـن  کیـد اسـت، هم چنـان  کفـار، مـورد تأ بـه یهـود و نصـارا و نیـز 

یَها 
َ
سـوره خداونـد اهـل ایمـان را با همدسـتی و همسـویی با آنان برحذر مـی دارد: >یا أ

ْوِلیـاُء َبْعـٍض< و بعـد تـوالی 
َ
ْوِلیـاَء َبْعُضُهـْم أ

َ
صـاری أ ِخـُذوا اْلیُهـوَد َو الّنَ ذیـَن آَمُنـوا ال َتّتَ

َ
اّل

کـرده، می فرمایـد:  نسـبت بـه آنهـا را مسـاوی بـا برگزیـدن دیـن و آییـن آنهـا معرفـی 

کـرده،  ـُه ِمْنُهـم < و ایـن عـده را همـان ظالمـان قـوم معرفـی  ُهـْم ِمْنُکـْم َفِإّنَ
َ
>َو َمـْن یَتَوّل
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اِلمیـن<.
َ

می فرمایـد: >ِإّنَ اهَّلَل ال یْهـِدی اْلَقـْوَم الّظ

کـرده،  آینـده  از  ماجرایـی  بـه  اشـاره  روایـت،  ایـن  ادامـه ی  در  کاظـم؟ع؟  امـام 

اٍر َفاْنَتِظْر َفَرَجَک َو ِلِشـیَعِتَک  ْعَراِبـی ِفی َجْحَفٍل َجـّرَ
َ ْ
َه ال یـَت اْلُمَشـّوَ

َ
می فرمایـد: »َفـِإَذا َرأ

ـَماِء َو اْنُظـْر َمـا َفَعـَل اهَّلُل؟زع؟  ـْمُس َفاْرَفـْع َبَصـَرَک ِإَلـی الّسَ
َ

اْلُمْؤِمِنیـَن َفـِإَذا اْنَکَسـَفِت الّش

ِباْلُمْجِرِمیـَن« یعنـی: هـرگاه آن مـرد بدسـیرت اعرابـی را دیدی با سـپاهی جرار، منتظر 

کم شـد، چشـم  گرفت و نورش  ج برای خود و برادران دینی باش. وقتی خورشـید  فر

بـه آسـمان بیانـداز ببیـن خـدا بـا تبهـکاران چـه می کنـد.

منظورمـان، خـروج مـرد بدسـیرت اعرابـی با سـپاهیانش دقیقًا مشـخص نیسـت، 

منتهـا هرچـه باشـد، بـه ماجرایـی از آینـده اشـاره دارد، چـه اینکـه در ادامـه ی روایـت 

کسـوف خورشـید امری عادی اسـت،  کسـوف خورشـید دارد؛ هرچند  اشـاره به رویداد 

اینکـه  دارد؛ چـه  تفـاوت  قبلـی  کسـوف های  بـا  نشـان می دهـد  روایـت  ادامـه ی  امـا 

اهَّلُل؟زع؟  َفَعـَل  َمـا  اْنُظـْر  َو  ـَماِء  الّسَ ِإَلـی  َبَصـَرَك  »َفاْرَفـْع  فرمـود:  راوی  بـه  حضـرت؟ع؟ 

کـه  ع عـذاب اسـت؛ عذابـی  کسـوف از نـو ِباْلُمْجِرِمیـَن«. ایـن عبـارت نشـان می دهـد 

در آخرالزمـان واقـع می شـود. صاحـب بضاعـة المزجـاة و مالصالـح مازندرانـی و مـرأة 

العقـول در شـروح خـود ایـن رویـداد را مبتنـی بر روایـات، به آخرالزمان و از نشـانه های 

کرده انـد.   ظهـور و نیـز فـرد اعرابـی را دجـال معرفـی 

قرائن حدیثی . . . .

دو روایت با مضمون مشترک یافت شد:

ِبیـِه َعـْن آَباِئـِه ع َقـاَل َقـاَل َرُسـوُل اهَّلِل 
َ
َضـا َعـْن أ ِبـی اْلَحَسـِن َعِلـی ْبـِن ُموَسـی الّرِ

َ
۱( أ

َجـاِة َو یْسَتْمِسـَك ِباْلُعـْرَوِة اْلُوْثقـی َو یْعَتِصـَم ِبَحْبـِل  ْن یْرَکـَب َسـِفیَنَة الّنَ
َ
َحـّبَ أ

َ
ص َمـْن أ
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ُهْم  ـِة اْلُهـَداِة ِمـْن ُوْلـِدِه َفِإّنَ ِئّمَ
َ ْ
َتـّمَ ِبال

ْ
ُه َو ْلیأ اهَّلِل اْلَمِتیـِن َفْلیـَواِل َعِلیـًا َبْعـِدی َو ْلیَعـاِد َعـُدّوَ

ْتِقیـاِء 
َ ْ
َقـاَدُة ال َو  ِتـی  ّمَ

ُ
أ َو َسـاَدُة  َبْعـِدی  اْلَخْلـِق  ْوِصیاِئـی َو ُحَجـُج اهَّلِل َعَلـی 

َ
أ َو  ُخَلَفاِئـی 

ـیَطاِن. 
َ

الّش ِحـْزُب  ْعَداِئِهـْم 
َ
أ ِحـْزُب  َو  اهَّلِل  ِحـْزُب  ِحْزِبـی  َو  ِحْزِبـی  ِحْزُبُهـْم  ـِة  اْلَجّنَ ِإَلـی 

)ابن بابویـه، محمدبـن علـی، ص ۱۹(

کـه خواهد بر کشـتی نجات سـوار شـود و به ریسـمان  رسـول خـدا؟لص؟ فرمـود هـر 

محکـم بچسـبد و بـه رشـته خـدا در آویـزد، بایـد پـس از مـن دوسـتدار علـی باشـد و بـا 

کنـد بـه امامـان رهبـر از فرزندانـش، زیـرا آنهـا  دشـمن او دشـمن باشـد و بایـد اقتـداء 

خلفـا و اوصیـاء مننـد و حجت هـای خـدا بـر خلـق او پـس از مـن و سـروران امـت مـن و 

پیشـوایان بـا تقـوا بسـوی بهشـت حزبشـان حـزب مـن اسـت و حـزب مـن حـزب خـدا 

اسـت و حـزب دشمنانشـان حـزب شـیطان اسـت.

ـَة  ِسـیٍد اْلِغَفـاِری َقـاَل َقـاَل َرُسـوُل اهَّلِل ص یـا ُحَذیَفـُة ِإّنَ ُحّجَ
َ
۲( َعـْن ُحَذیَفـَة ْبـِن أ

ُخـو 
َ
ـُه أ ّنَ

َ
یَمـاُن ِبـِه ِإیَمـاٌن ِبـاهَّلِل ِل ِ

ْ
ِبـی َطاِلـب … ال

َ
اهَّلِل َعَلیُکـْم ]َعَلیـَك [ َبْعـِدی َعِلـی ْبـُن أ

ِتی 
َ
ُهـْم َو ُهـَو َحْبـُل اهَّلِل اْلَمِتیُن َو ُعْرَوُتـُه اْلُوْثَقی اّل

َ
ِتـِه َو َمْوال ّمَ

ُ
َرُسـوِل اهَّلِل َو َوِصیـُه َو ِإَمـاُم أ

اْنِفصـاَم َل هـا. )ابن بابویـه، ۱۳۷۶ ش، ص ۱۹۷؛ شـعیری، محمـد بـن محمـد،   
َ

ال

بی تـا، ص ۱۳(

عرضه به قرآن. . . .
ُکّلِ َمکاٍن . ۱ تیها ِرْزُقها َرَغدًا ِمْن 

ْ
ًة یأ کاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئّنَ >َو َضَرَب اهَّلُل َمَثاًل َقْریًة 

کاُنوا یْصَنُعون <  ِبما  اْلَخْوِف  َو  ِع  اْلُجو ِلباَس  اهَّلُل  ذاَقَها 
َ
َفأ اهَّلِل  ْنُعِم 

َ
ِبأ َفَکَفَرْت 

)نحل، ۱۱۲(.

َو . ۲ اْلَمالِئَکِة  َو  اهَّلِل  َلْعَنُة  َعَلیِهم  ولِئَك 
ُ
أ اٌر 

َ
ُکّف ُهْم  َو  ماُتوا  َو  َکَفُروا  ذیَن 

َ
اّل >ِإّنَ 

ْجَمِعیَن < )بقره، ۱۶۱(.
َ
اِس أ الّنَ
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ِو . ۳
َ
أ ْنُفِسُکْم 

َ
أ َلْو َعلی  َو   ِ

هَّلِلَّ ِباْلِقْسِط ُشَهداَء  امیَن  َقّوَ ُکوُنوا  آَمُنوا  ذیَن 
َ
اّل یَها 

َ
أ >یا 

ْن 
َ
ِبُعوا اْلَهوی أ ْولی ِبِهما َفال َتّتَ

َ
ْو َفقیرًا َفاهَّلُل أ

َ
ْقَربیَن ِإْن یُکْن َغِنیا أ

َ ْ
اْلواِلَدیِن َو ال

کاَن ِبما َتْعَمُلوَن َخبیرا < )النساء، ۱۳۵(. ْو ُتْعِرُضوا َفِإّنَ اهَّلَل 
َ
َتْعِدُلوا َو ِإْن َتْلُووا أ

اُغوِت َو یْؤِمْن . ۴ ْشُد ِمَن اْلَغی َفَمْن یْکُفْر ِبالّطَ یِن َقْد َتَبیَن الّرُ ْکراَه ِفی الّدِ ِإ >ال 
ِباهَّلِل فقد اسَتْمَسَک ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثقی اَل اْنِفصاَم َل ها َو اهَّلُل َسمیٌع َعلیم< )بقره، 

.)۲۵۶

>َو َمْن یْسِلْم َوْجهُه ِإَلی اهَّلِل َو ُهَو ُمْحِسٌن َفَقِد اْسَتْمَسَک ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثقی َو ِإَلی . ۵
ُمور< )لقمان، ۲۲(.

ُ ْ
اهَّلِل عاِقَبُة ال

ُموا . ۶ وا َعَلیِه َو َسّلِ
ُ
ذیَن آَمُنوا َصّل

َ
یَها اّل

َ
ِبی یا أ وَن َعَلی الّنَ

ُ
>ِإّنَ اهَّلَل َو َمالِئَکَتُه یَصّل

َتْسلیمًا< )احزاب، ۵۶(.

ُه ِبَقْلٍب َسِلیٍم< )الصافات، ۸۳(.. ۷ ْبراِهیَم ِإْذ جاَء َرّبَ ِ
َ

 >َو ِإّنَ ِمْن ِشیَعِتِه ل

ْنُتْم . ۸
َ
أ َو  ماناِتُکْم 

َ
أ َتُخوُنوا  َو  ُسوَل  الّرَ َو  اهَّلَل  َتُخوُنوا  ال  آَمُنوا  ذیَن 

َ
اّل یَها 

َ
أ >یا   

َتْعَلُموَن< )االنفال، ۲۷(.

ْوِلیاُء َبْعٍض . ۹
َ
ْوِلیاَء َبْعُضُهْم أ

َ
صاری أ ِخُذوا اْلیُهوَد َو الّنَ ذیَن آَمُنوا ال َتّتَ

َ
یَها اّل

َ
>یا أ

ُه ِمْنُهم< )المائده، ۵۱(. ُهْم ِمْنُکْم َفِإّنَ
َ
َو َمْن یَتَوّل

ْن ُتصیَبنا . ۱۰
َ
ذیَن في ُقُلوِبِهْم َمَرٌض یساِرُعوَن فیِهْم یُقوُلوَن َنْخشی أ

َ
>َفَتَری اّل

داِئَرٌة< )المائده، ۵۲(.

اْلغاِلُبون< . ۱۱ ُهُم  اهَّلِل  ِحْزَب  َفِإّنَ  آَمُنوا  ذیَن 
َ
اّل َو  َرُسوَلُه  َو  اهَّلَل  یَتَوَل  َمْن  >َو 

)المائده، ۵۶(.

جمع بندی. . . .

حدیثـی  و  قرآنـی  مناسـب  قرائـن  دارای  نیـز  و  معتبـر  سـند  دارای  روایـت  ایـن 

اسـت. صاحـب بضاعـة المـزاة دربـاره ی ایـن حدیـث می نویسـد: »هـذا الحدیـث رواه 



، سال هفتم، شماره ی سیزدهم، بهار و تابستان 1741۳۹۹

المصّنـف رواه بثالثـة أسـانید؛ فـي بعضهـا جهالـة، و  الصـدوق؟حر؟ بسـنٍد صحیـح، و 

بعضهـا مخَتلـٌف فیـه، لکـن باجتماعهـا، و تعاضـد بعضهـا ببعـض یحصـل فیـه قـّوة« 

)ابـن قاریاغـدی، ۱۴۲۹ ش، ج ۲، ص ۲۷۲( نظـر جنـاب خویی درباره ی این روایت 

ح اسـت: »أقـول: هـذه الروایـة رواهـا محمـد بـن یعقـوب بوجـه أوسـع و  بـه ایـن شـر

أبسـط بأسـانید مختلفـة منهـا: مـا عـن محمـد بن یحیـی، عـن محمـد بـن الحسـین، 

عـن محمـد بـن إسـماعیل بـن بزیـع عـن عمـه حمـزة بـن بزیـع، عـن علـی بـن سـوید و 

الروایـات بأجمع هـا ضعیفـة و لکـن یکفـی في وثاقت ها شـهادة الشـیخ؟ق؟ بهـا« )همو، 

۱۳۹۰ ش، ج ۱۲، ص ۵۶(.

نتیجه گیری. .

کشـف بایسـته های رفتـاری شـیعیان در آخرالزمـان در  ایـن پژوهـش بـه منظـور 

گرفـت. در طـی  کاظـم؟ع؟ و بـا بهره گیـری از دانش هـای حدیثـی صـورت  بیـان امـام 

تحقیـق بـه ایـن نتایـج رسـیدیم:

همگرایی زیادی بین احادیث آن بزرگواران با سایر قرائن قرآنی و حدیثی . ۱
مالحظه شد.

از شیوه ی دانش های حدیثی از جمله درایةالحدیث و فقه الحدیث در نقد . ۲
روش های  کرد  اذعان  می توان  راستا  این  در  شد  استفاده  متن  ارزیابی  و 
ارزیابی  مورد  آیات المهدی؟ع؟  نیز  و  احادیث مهدویت  پژوهش  در  نوینی 
که تا پیش از این، عمدتًا نگارش های حدیثی در باب  گرفت در حالی  قرار 
مهدویت، صرف موسوعه نویسی یا معجم نگاری این دست از احادیث بود.

هر حدیث بر اساس چهار شاخصه ی بررسی متنی، بررسی سندی، قرائن . ۳
حدیثی و عرضه ی بر قرآن و در انتها، جمع بندی و تحیل نهایی حدیث، 
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که در آن مهم ترین شاخصه های رفتاری شیعیان  گرفت  مورد ارزیابی قرار 
گرفت. در عصر غیبت و آخرالزمان مورد تحلیل قرار 
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لزوم تمسک به ریسمان دین آل محمد؟مهع؟. ۱ص
کید بر مسالمت با عترت و یا ِسلم داشتن . ۲ تأ

نسبت به این انوار مقدس؟مهع؟
عدم دنباله روی از غیر هم کیشان و هم مسلکان. ۳
عدم دل سپاری به راه و روش غیر هم کیشان به . ۴

علت خیانت شان به پیامبر؟ص؟ و عترت؟مهع؟



، سال هفتم، شماره ی سیزدهم، بهار و تابستان 1761۳۹۹

منابع
قرآن مجید.. ۱

کبر . ۲ اتمام النعمة، مصحح: علی ا و  اتمام النعمةکمال الدین  و  کمال الدین  ابن بابویه، محمد بن علی، 
غفاری، تهران: اسالمیة، چاپ دوم، ۱۳۹۵ ش.

کتابچی، تهران: چاپ ششم، ۱۳۷۶ ش.. ۳ همو، المالیالمالی، 

ابن طاووس، علی بن موسی، اقبال العمال اقبال العمال، تهران: دار الکتب السالمیة، . ۴
چاپ دوم، ۱۴۰۹ ق.

الروضة . ۵ کتاب  ح  )شر المزجاة  الروضة البضاعة  کتاب  ح  )شر المزجاة  البضاعة  حسین،  محمد  ابن قاریاغدی، 
دار  قم:  حمید،  جلفائی،  احمدی  مصحح:  قاریاغدی(،  البن  الکافي  قاریاغدی(من  البن  الکافي  من 

الحدیث، چاپ اول، ۱۴۲۹ ق.

استرآبادی، علی، تأویل الیات الظاهرةتأویل الیات الظاهرة، مصحح: حسین استاد ولی، قم: . ۶
مؤسسه النشر السالمی، چاپ اول، ۱۴۰۹ ق.

السالمیه، . ۷ البحوث  مجمع  رضوی:  خراسان  الرجالیة،  الرجالیةالفوائد  الفوائد  بحرالعلوم، 
چاپ اول، ۱۴۱۳ ق.

چاپ . ۸ اسالمی،  انتشارات  تهران:  ابجدی،  ابجدیفرهنگ  فرهنگ  افرام،  فؤاد  بستانی، 
دوم، ۱۳۷۵ ش.

الحسن . ۹ المام  إلی  المنسوب  الحسن التفسیر  المام  إلی  المنسوب  التفسیر  علی،  بن  الحسن  العسکري،  المام 
العسکری؟ع؟العسکری؟ع؟، قم: مدرسة المام المهدي؟جع؟، چاپ اول، ۱۴۰۹ ق. 

حسکانی، عبید اهَّلل بن عبد اهَّلل، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، مصحح: . ۱۰
الرشاد  و  الثقافة  لوزارة  التابعة  تهران:  حسکانی،  عبداهَّلل  بن  عبیداهَّلل 

السالمی، چاپ اول، ۱۴۱۱ ق.

الثني . ۱۱ الئمة  علی  النّص  في  الثر  الثني کفایة  الئمة  علی  النّص  في  الثر  کفایة  محمد،  بن  علی  رازی،  خزاز 



177 بایستههایرفتاریدرآخرالزمانمبتنیبربیاناتامامکاظم؟ع؟…

کوهکمری، قم: بیدار، ۱۴۰۱ ق. عشر؟مهع؟عشر؟مهع؟، مصحح: عبداللطیف حسینی 
في . ۱۲ االسالمیة  الثقافة  نشر  مرکز  الرجال،  الرجالمعجم  معجم  سیدابوالقاسم،  خویی، 

العالم، قم: چاپ اول، ۱۳۹۰ ش.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن مفردات ألفاظ القرآن ، مصحح: صفوان . ۱۳
عدنان داوودی، دمشق: بی جا، چاپ اول، ۱۴۱۲ ق.

احمد . ۱۴ مصحح:  القرآن،  القرآنفقه  فقه  اهَّلل،  هبة  بن  سعید  قطب الدین  راوندی، 
النجفی، چاپ  المرعشی  آیة اهَّلل  الحسینی و محمود مرعشی، قم: مکتبة 

دوم، ۱۴۰۵ ق.

اسالمیة، . ۱۵ تهران:  الهدی،  بأعالم  الوری  الهدیإعالم  بأعالم  الوری  إعالم  حسن،  بن  فضل  طبرسی، 
چاپ سوم، ۱۳۹۰ ق.

 عالمه حلی، حسن بن یوسف، خالصة االقوال في معرفة الرجالخالصة االقوال في معرفة الرجال، مصحح: . ۱۶
جواد قیومی اصفهانی، قم: الفقاهة، چاپ دوم، ۱۳۴۲ ش.

فیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی، الوافيالوافي، اصفهان: کتاب خانه . ۱۷
امام أمیرالمؤمنین؟ع؟، چاپ اول، ۱۴۰۶ ق.

السالمیة، ۱۴۱۲ . ۱۸ دارالکتب  تهران:  قرآن،  قرآنقاموس  قاموس  کبر،  بنایی، علی ا قرشی 
ق.

قمی، علی بن ابراهیم، التفسیرالتفسیر، مصحح: طیب موسوی جزائری، قم: دار . ۱۹
الکتاب، چاپ سوم، ۱۴۰۴ ق.

کلینی، محمد بن یعقوب، الکافيالکافي، قم: دارالحدیث، چاپ اول، ۱۴۲۹ ق.. ۲۰

دوم، . ۲۱ چاپ  الرضی،  دار  قم:  المصباحالمصباح،  عاملی،  علی  بن  ابراهیم  کفعمی، 
۱۴۰۵ ق.

لیثی واسطی، علی بن محمد، عیون الحکم و المواعظعیون الحکم و المواعظ، مصحح: حسین . ۲۲
حسنی بیرجندی، قم: چاپ اول، ۱۳۷۶ ش.



، سال هفتم، شماره ی سیزدهم، بهار و تابستان 1781۳۹۹

ح الکافي _  الصول و الروضة، تهران: . ۲۳ ح الکافي _  الصول و الروضةشر مازندرانی، محمد صالح بن احمد، شر
مکتبة السالمیة، چاپ اول، ۱۳۸۲ ق.

موسوی . ۲۴ مصحح:  المتقین،  روضة  المتقین  روضة  مقصودعلی،  بن  محمدتقی  مجلسی، 
کشانبور، چاپ دوم، ۱۴۰۶  کرمانی، حسینی، قم: مؤسسه فرهنگی اسالمی 

ق.

محمد بن الحسن، طوسی، الغیبةالغیبة، مصحح: عباداهَّلل تهرانی و علی احمد . ۲۵
ناصح، قم: دارالمعارف السالمیة، چاپ اول، ۱۴۱۱ ق.

کبر غفاری و محمود . ۲۶ مفید، محمد بن محمد، الختصاصالختصاص، مصحح: علی ا
محرمی زرندی، قم: المؤتمر العالمی اللفیة الشیخ المفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ 

ق.

مؤسسه . ۲۷ مصحح:  الرضا؟ع؟،  الرضا؟ع؟فقه  فقه  موسی؟ع؟،  بن  علی  به  منسوب 
آل البیت؟ع؟، مشهد: مؤسسه آل البیت؟مهع؟، چاپ اول، ۱۴۰۶ ق.

نجاشی، احمد بن علی، الرجالالرجال، قم: مؤسسة النشر االسالمی التابعة لجامعة . ۲۸
المدرسین قم المشرفه : چاپ ششم، ۱۳۶۵ ش.

نوری، حسین بن محمد تقی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائلمستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم: . ۲۹
مؤسسه آل البیت؟مهع؟، چاپ اول، ۱۴۰۸ ق.

واسطی بغدادی، احمد بن حسین، الرجالالرجال، مصحح: محمدرضا حسینی، . ۳۰
قم: دار الحدیث، چاپ اول، ۱۳۶۴ ش.


