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 پیشگفتار

 حیممحن الرَّالرَّ بسم اهلل
 آو پزوردگار رهايیاو اطتٕ ،طتایغ تًها اس آِو خداويدو طپاص

آو بزگشیدگاو پاک و و طالم و ؿلىات تام و تمام خداويد بز هضمد و آل هضمد
 هاهز و هِـىم بادٕ

طفارت و يیابت خاؽ  یافتى پایاوخـىؽ در  ای  هًاًزه ۲۱۰۲ٓ طالپیغ ٔپًذ طال 
گىی و  هى و یکی اس ههماياو تاالر گفتهیاو  ،در غیبت کبزی اس هزف اهام ههدی

تىلیَ هِزوف  ،ایى هًاًزه. دلیل هزس تؿىرت پذیزفدر ایًتزيت  ايـار اهام ههدی
تا  اهام ههدیهزف طفارت و يیابت اس  یافتى پایاو ایبز اطت که  »زیم  تىلیَ ط  «به 

 اطت:سیز لزار به ایى تىلیَ هتى ػىد.  به ایى تىلیَ اطتدالل هی ،سهاو ًهىر همدص
که ػیخ ُلی بى  در طالی«ب به ها گفت: کت  ابىهضمد صظى بى اصمد ه  ؿدوق:  ػیخ

الظتالم بتىدم و چًتد روس پتیغ اس  در هدیًت  ،الله روصهٓ وفات یافتتهضمد طمزی ٔلدص 
ای  . او تىلیِی به ػزس سیز بزای هزدم خىايد که هى اس آو يظتههوفات وی به يشدع رفتن

بزادرايتت را در  ،خداويتد ،د طتمزیله الزصمى الزصین. ای ُلی بى هضمتبظن ال"بزداػتن: 
اس ديیتا ختىاهی رفتت؛ پتض  ،ػتغ روس ۀفاؿتلتتى در  هـیبت تى ارز ٌُین ُوتا فزهایتد.

کى که پض اس تتى رايؼتیًت باػتد؛ کض وؿیت ي بده و به هیچطاهاو  و طزکارهای خىد را 
و ىد هگز پتض اس انو خداويتد ُشورتل و ًهىری يهىاهد ب ه اطتسیزا غیبت دوم والَ ػد

کًتده  که دلخىاهد بىد ایى اراسه پض اس هدتی هىاليی  . و ػتىدها طهت و سهیى اس طتن آ
گاه باػیدٕ کظی هیای هؼاهده که ادُخىاهًد آهد ی اياس ػیِیاو هى کظ لبل  که  کًًد. آ

 وال اطتت سيًتده گتىی افتتزا دروّ ،آطمايی ادُای هؼاهده کًتد ۀاس خزود طفیايی و ؿیض
ن و اس یگىیتد: اس ایتى تىلیتَ يظتهه بزداػتت راوی ". ...الٌِتین الِلي بالله إال لىة وال صىل

در صال اصتلار بىد.  اوکه  رفتین درصالی عدر روس ػؼن به صلىر  خارد ػدین.وی  صلىر
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صك تِالی را اهزی «اس او پزطیده ػد: وؿی و رايؼیى تى پض اس تى چه کظی اطت؟ گفت: 
که خدا اس او راكی باػد درگذػت و ایى آختزیى کالهتی  اوو » .رطايد اطت که به پایاو هی

 ۻ.»بىد که اس او ػًیدم
ایًکه تا چه صال ایى تىلیَ و  ػزسکه به هتِددی تضمیمات و  ها ايتؼار کتابباورىد 

تالع  گىيههز  رفتى دطت اسبًده اها  ،ايد پزداخته طفارت داللت دارد یافتى پایاوبه ايداسه 
هولب  ۀدربزداريد خـىؽ اگز به ؛خظزاو دیدم ۀهایدر ایى سهیًه ُلمی هِتبزی را 

در ایى هًاًزه که هىر  هماو؛ به ایى هىكىٍ پزداخته باػدبه روع هتفاوتی و بىده ردیدی 
 دیدم.چًیى  ت و ههتـز کىتاه هزچًد ت

هبتًی بز  و ايههزف بی ،تِـبهىكِی به دور اس  که دارمايتٌار گزاهی  ۀاس خىايًد اها
های   کتابدر تز  پیغبیابد که ای   يکتهبظا در ایى هًاًزه  باػد. چهداػته و صزت دلیل 

در ایى هىرىد ویژگی اؿلی بظا  و چه باػديدیده  ،ايد دیگزی که به ایى هىكىٍ پزداخته
بزایغ الاهه يؼده باػد که دلیل ؿزیضی چیشی  ُلمی در يفی هزپزوایِی  بی ،هؿفضچًد 
هىارد چه بظیار « به لىل هِزوف ٕباػدهِزوف و هؼهىر بىده هىارد اس صتی اگز  ،اطت

 ».ديهؼهىری که اؿل و اطاطی يدار 
پزداختى  ،سادايدیغآ اهِت  ۀطاسيددهًده و  لىامارشای تزیى  ههنرمله اس بًده به اُتماد 

 ؛های گىياگىو اطت همکى در سهیًه ۀتزیى هضدود در وطیَگزایايه  والَ مد ردیيبه 
هن طهًاو پىچ و هیزاث اطالهی در . یخفمه و تار  ات،اُتماد ۀُزؿدر خـىؽ  به

بدوو  ،ایى هیزاثو اُتماد به  اهتیى و پزهًِطهًاو اطاص ورىد دارد و هن  بی
بار وارد  تهای هالک ت به هىلِیت دايظته یا يادايظته تاهت را طاسی،  و پاک گزی غزبال

 .کزدخىاهد 
 هزف همابل در تاالرچهار پاطخ اؿلی اطت. اطن هظتِار  ۀدربزداريد ،ایى هًاًزه

و اطن ٓ دايؼزىیی بز راه يزاتٔ »ةهتِلن ُلی طبیل الًزا«در ایى هًاًزه  وگى گفت
                                                                                                                                         

.٦ۻۿؽ  ،الًِمه الدیى و تمام کمال .ۻ
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. ه اطتبىد ٓاطت ؿزام هظتمین ُلیٔ »ُلی الـزام المظتمین«در تاالر بًده هظتِار 
به تاالر تىايد  هی ،اهالٍ صاؿل کًدهًاًزه ایى رشئیات  ۀهزکض هایل اطت اس هم

 سیز هزارِه کًد:آدرص  به گىی ايـار اهام ههدیو  گفت
 =http://vb.almahdyoon.org/showthread.php?tۼ۾٩ۿۻ

ػده در ایى هًاًزه دخل  هئهای ارا در پاطخ ،داری ُلمی رهت صفي اهايت ُالوه به به
صال ه بیش اس ایى دطت را ي يکاتدیگز واكش و  صتی اػتباهات اهالیِی و تـزفی يکزدم و 

و بظًده کزدم، تا هؼهؾ باػد آچًیىٓ در همابل  ٔایى» کذا« ۀو به يىػتى کلم خىد رها
 ایى ُبارت بىده اطت. ۀيىیظًدهزف که اػتباه اس 

 که اول اطت و آخز.اطت خداويدی  اس آِو و طپاص و طتایغ 
 

 میلیُ  ػیخ ياًن 
 يزف اػزف

 ۻ ۲۱۰۷/۷/۲۲ ،۰۳۴۸ػىال۲۷

                                                                                                                                         
ٔهتزرنٓ .٩٦۽ۻهزدادۻ .ۻ

http://vb.almahdyoon.org/showthread.php?t=15942
http://vb.almahdyoon.org/showthread.php?t=15942




 پاسخ اول

 :»دايؼزىیی بز راه يزات«
 الله و بزکاته رصم  طالم ُلیکن و

اس بزادراو ُلى در تاالر خىاهؼمًدم اس بیى خىد یکی اس اُلا را بزای ػزکت در 
 ...هِزفی کًًدبًده به  اصمدالضظىدُىت  ۀادل ۀدربار ی فکزی وگى  گفت

گزفتار خىاهین ای  بظتههدار در تًها کًًده  هباصخه ػهؾکزدو  هؼهؾبدوو سیزا 
 ...گزدید خىد خارد خىاهد پزاکًده و اس هظیز ؿضیش وگىها گفتو ػد 

را در بضج هظتمل  آو ،ه باػًديٌزی داػت ،بضج صیىبزادراو هن در دیگز و چًايچه 
هن بًده در خـىؽ آيچه هوزس خىاهًد کزد به بضج و بزرطی خىاکًًد و  دیگزی گىػشد

 پزداخت...
 ...هظتن ػما  هًتٌز هىافمت

 
 :»دايؼزىیی بز راه يزات«

 ..الله و بزکاته.  و رصم طالم ُلیکن
يچه اس آ در خـىؽ غتىكیض يیش وهظتن کًًده  هًاًزههمچًاو هًتٌز پاطخ بزادِر 

 ههدییىخـىؽ هىكىٍ  در پزطغ ویهايًد تىكیش و پاطهی که بز  کزدم؛ دیزوس هًتؼز
 .داده ػد

طفارت و  هظئلۀ ،بزرطی لزار گیزدبضج و هىرد در ابتدا دارم  هىكىُی که تماكا اها
ػدو باب طفارت  و بظته یافتى پایاوسیزا چًايچه بز  ؛طتاو در سهاو غیبت کبز آ یافتى پایاو

 بالیو بزرطی بضج با کالم کزدو  هىاليیبه دیگز  ،ػىدالاهه دلیل در سهاو غیبت کبزی 
 .بىد يهىاهین يیاسهًددالیل 

 که ػما داللت تىلیَ طمزیيکته بىد ایى دايظتن ادبیات ػما هزیك اس بًده يچه آ
هزطل و  ،که ایى تىلیَگیزید  اػکال هیيکته پذیزید و به ایى  طفارت را يمی یافتى پایاوبز 
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و اطتىار آ اطاصتىاو ُمیده را بز  و يمیاطت هفید ًى تًها اطت که اس رمله اخبار آصاد 
تزتیب اؿىلیىو با اطتدالل به ایى  یىا هو بت  اؿىل ۀُلمای هدرط يٌزمايًد هدرطت  يمىد ت

 .ايد ورسیدهههالفت ايد  ریشی کزده و بًیايی که خىد پایهتىلیَ با لىاُد 
و پیىطته اؿىل  ۀاید که ُلمای هدرط وردهچًیى هولبی آاس کزا ػما داين  يمیبًده 
که  درصالی.. .ايد گذاػتهروایت هزطل و كِیف یا خبز واصد  بز ردِ را  خىد بًایهمىاره 

 ۀکًًد تمىیت لزائِى با که  ها تـزیش دارد بز ایًکه روایت كِیف یا هزطل هًگاهی وطهًاو آ
يٌز اس روایتی که اس صتی و ػىد و ُمل آبه  دتىاي هی ،ػىدهمزاه  هِـىمو اس آؿدور 

که بز ؿضت ؿدورع داللت داػته باػد یا همزاه يباػد ای  لزیًه اطًد ؿضیش اطت اها ب
 .تز خىاهد بىد لىی ،ايد يداػتهو اهتماهی و تىره آ هلمىوُلمای ػیِه به 

و را اس ػدو آ ؿادرکه بظیاری ورىد دارد  لزائى ،ایى تىلیَ ػزیفخـىؽ در 
ایى روایت اطت و ایًکه روایی ػهزت ایى دالیل،  تزیِى  کًد که اس ههن هی تأیید هِـىم

 .ايد داػتهتىافك  ،بىدو ایى خبز ؿضیشها بز  وآُلما يمل ػده و تىطن يظل  ايدر يظل
 تؼکالت .، بزرطی ػزاین سهايِی ؿدور ایى تىلیَ اطتلزائىایى  ۀرملاس ُالوه  به
 ب ردیدِ یهِـىم بىديد که يا ۀياصیؿدور تىلیِی اس  ايتٌارچؼنسهاو اس در آو بزهه  یهزده

ػد تا دوراو  ایى تىلیَ ؿادربًابزایى  ،را هؼهؾ کًدٓ خدا اس او راكی باػدٔبِد اس طمزی
آغاس فدایغٓ ه ٔراين ب و دوراو ردیدی بزای غیبت اهامخاتمه یابد  خاؽ،طفارت 

 .ػىد
ای که در  يفی هؼاهده يبىدو لفي واكشطت اس ا ُبارتکه خـىؽ اػکال دوم اها در 

کًًد.  هیو اس ػیِیاو هى کظايی خىاهًد آهد که ادُای هؼاهده « :هدهآتىلیَ ػزیف 
گاه باػیدٕ کًد  آطمايی ادُای هؼاهده ۀکه لبل اس خزود طفیايی و ؿیض کظی آ

و کلی اطت ، ُبارتی گفتهایى  ،تطفار کزدو  يفیخـىؽ در  ».اطت سيًده گىی افتزا دروّ
بز یک تًها ایًکه هًِای آو را و  ،هدهها آ گفتهو يٌزات بظیاری آو که در فهن  هتؼابه

 .فکزی اطت هـادیك کىتهصمل کًین اس  ت و يه بز وره دیگزی توره 



  ...................................................................  31مهدیانتشارات انصار امام 

 گىیین: هیها 
 يیشو ات کلمػدو ایى  وارد طبک و طیاقکلماتی که در یک روایت آهده به  یدوفهم

بشرگاو يچه آاطت بدیهی در آو ؿادر ػده بظتگی دارد، و ایى هتى که  ای ػزاین سهايی
ٍِ اهکاوکؼیديد  ايتٌارع را هیدر آو دوره  هػیِ اهام در  ۀيداػتِى هؼاهد داػتى یا هىكى

ورىد طفیز یا اصتمال  ،بلکه هىكىٍ هىرد ايتٌار ؛ه اطتسهاو غیبت کبزی يبىد
ای هخل  یًِی هؼاهده ارتبام باػد؛ درهظتمین با اهام  هىر هکه ببىده اطت ای  فزطتاده
 ای. هؼاهدهکلی هز يىٍ هىر  بهه پیغ اس او بىديد، يه و طفیزايی ک طمزی ۀهؼاهد

طفارت پض اس درگذػت  یافتى پایاوبز  ،های ههتلف ػیِه در دورهراطتیى ُلمای 
با تىره به بزداػتی که اس ایى  ت ػیخ يِمايیآيزا که تا  يدا هيٌز داػت اتفاق طمزی

ایى اهز و رایگاه ػىد  گفته اطت که هزکض پض اس طمزی هدُیت  ايد تىلیَ ػزیف داػته
یافتى دوراو طفارت را  اس رمله لزائى و ػىاهدی که پایاو .گمزاه فاطد اطت یگى  دروّ

 رطايد ایى بزداػت بشرگاو در دورايی يشدیک به سهاو ؿدور ایى هتى بىده اطت. هی
 اهام ۀگفت بًا بز تًها هظتًد  طفارت پض اس طمزییافتى  پایاو ۀلئهظ ُالوه به

 طهى اهامدر ایى بلکه همچًیى  ،ػىد هضدود يمیهؼاهده  ۀکًًدادُا به تکذیب 
تى رايؼیًت باػد؛ سیزا غیبت وفات کض وؿیت يکى که پض اس  و به هیچ« آهده اطت:

 .»والَ ػده اطت کاهل
ه ب ؛فزهىده اطتارتبام ایزاد  ،طفارتیافتى  پایاوو کاهل غیبت هیاو  اهامپض 

ػکاری بیى هزدم آکه در آو طفیز تمام و کاهل غیبتی اطت کاهل، ای که غیبت  گىيه
 .ورىد يهىاهد داػت

 هظتن.هًتٌز پاطخ ػما يکاتی که هوزس کزدم در خـىؽ 
 الله و بزکاته. رصم ُلیکن و والظالم 
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 ٔاختیاره هىٓ:» هدیز تاالر«
 ُلی« فمن بیى ػما و بزادر ايـاری وگى گفت ،خىاطت خدای پزوردگار رهايیاو به

چه اس ايـار و چه  تیک اس افزاد صاكز در تاالر   و هیچ بىد خىاهد »ؿزام هظتمین اطت
کض هز  ،اس همهلبلی و كمى ُزف پىسع  يهىاهًد ػدبضج وارد ایى در  ت دیگزاو

 .ػدخىاهد پیاهغ صذف دخالتی کًد 
ػزهی  بهخیز همزاه باػد، أبا تتىايد  هیبلکه  ،ها فىری باػد السم يیظت پاطخُالوه  به

 .يباػدياهتِارف خیز أتایى که 
 طت. خداويد یکتا تًها اس آِو  ،طتایغو و طپاص

 

 »:ؿزام هظتمین اطت ُلی«
 بظن الله الزصمى الزصین

خىرػید  اطت و درود و طالم بز پزوردگار رهايیاو، خداويد طتایغ تًها اس آِو و طپاص
درخؼاو  ۀو بز طتار ، وسیز و دطت راطت او ،و بز هاه درخؼاو طتىده ۀبزگشیدآو  ،ورىد

اهاهاو و  ،لیاهت های يىرايی اس يظل او تا روس و بز طتاره فاهمه ،طماو و سهیىآ
 .ىیههدی

و  »دايؼزىیی در راه يزات« گىیین به بزادر ههماو هد هیاػما... و خىػ همۀ طالم بز
ها را در خدهت به او باػد صك  ۀوطیله صك بوی خىاهاو  که هًگاهیخىاهین تا  اس خدا هی

 .تىفیك ُوا فزهاید
 ..اها بِد.

کًًده  هًاًزه بزادرِ ایى را خىايدم و بزاین هؼهؾ ػد که  هػد هىكىٍ و يٌزات گفته
در  ههدیاهام طىی طفارت اس یافتى  پایاوهىكىٍ وگى را با  هایل اطت بضج و گفت

 .کًدآغاس  ،صلزت هبارکهمدص و  ملیادوراو غیبت کبزی تا سهاو 
بزادِر ایى باػد اس  اكافه، هزتب و به دور اس هوالب وگى گفتو بزای ایًکه ایى 
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طفارت همزاه با اطتدالل یافتى  پایاوبز را  خىد کًًده خىاهغ دارم تا دلیل وگى گفت
 کًین.آغاس یی ردی را وگى گفتتا ت بیاو کًد  هىر ههتـز هزچًد به ت

 .خىاطتارینػدو را  و یاریهايدو اس گًاه  اهاو در ،يداس خداو





 پاسخ دوم

 »:دايؼزىیی بز راه راطت«
 الله و بزکاته  طالم ُلیکن و رصم

را سيده بدارد و اس خداويد » ؿزام هظتمین اطت  ُلی«بزادر ُشیش  ،خداويد
پیزوی اس صك را و  فزهاید بهغ يتیزهرا  وگى گفتکه ایى خىاطتارین هتِال و طبضاو

 . ...لزار دهدوگى  ایى گفتدر  هاراهًمای 
 ،فزهىد هىكىٍ اهالٍ صاؿل هی ایىخـىؽ در بًده خزیى پیام اس آ بزادر بشرگىاراگز 

گاهی هیطفارت در دوراو غیبت کبزی  یافتى پایاوبز بًده دلیل اس ایى هزیك اس   .یافت آ
ٓ و اس هزیك دو ُبارت خدایغ بیاهزسدٔ تکیه بز تىلیَ طمزی ،بًده دلیل ۀخالؿ

 هىرىد در ایى هتى ػزیف بىده اطت.
و اس ػیِیاو هى کظايی خىاهًد آهد که «ه اطت: که فزهىد اهامهى طاول: ایى 

گاه باػیدٕ  هیادُای هؼاهده  آطمايی  ۀلبل اس خزود طفیايی و ؿیض که کظیکًًد. آ
 .»اطت سيًده افتزا گىی ادُای هؼاهده کًد دروّ

 .ػده اطت ِی هؼاهده واردهدُ تکذیبدر ایؼاو  ۀکه اهز اس ياصی درطتی هپض ب
تىايد  هیکه هِايی هتِددی کلی اطت  یلفٌ »هؼاهده«ُبارت خىاهی گفت ػما 

 .اطتفکزی  کىتهيىُی  ،هِايیایى اس تًها بز یک هًِا  ،آو و صملداػته باػد 
 :و بًده به ػما خىاهن گفت

 ى و ػىاهدلزائ ،کًد هؼهؾ هی یهِايی اصتمالهیاو هفهىم ؿضیش را اس هًِا و يچه آ
ػده در ایى هتى  ؛ ایى لزائى ُبارت اطت اس لفي واردخىاهد بىدػده در طبک و طیاق  وارد

 يٌز.دػدو هتى ه و ػزاین سهايی ؿادر
 ؛ػده اطت ؿادر در روسهای پایايی ُمز طمزی ،اطت که ایى تىلیَروػى 

دار اهز طفارت  ُهدهوی کظی بىد که پض اس ػدو  ها هتىره هؼهؾ که يگاه هىری به
دوراو اهام در  ۀایى تىلیَ ػزیف، تکذیب هدُِی هؼاهدو  باػدفدایغٓ ه ٔراين ب لائن
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 ورد.آپیغ اس ؿیضه و طفیايی را  ،غیبت
 ۀهؼاهده در ایًزا هؼاهدهًٌىر اس سهاو ؿدور ایى تىلیَ، هبك ػزاین  ،بًابزایى

بلکه  ،کًد را يفی يمی »هؼاهده« کلی هىر بهپض ایى روایت  .همزاه با ادُای طفارت اطت
 کًد. را يفی هی ههدیاهام هزف همزاه با ادُای طفارت اس  ۀخاؽ هؼاهد هىر هب

 يهىاهد داػت؛خوزی دیگزی  اهزهز بدوو ادُای ِؿزف ادُای هؼاهده ُالوه  به
بلکه خوز در ادُای اتـال و ارتبام با اهام ههدی و گزفتى اخبار و دطتىرات بدوو واطوه 

 .خىاهد بىدو در سهاو غیبت اهًؤبىدو بیى ایؼاو و ه فارت و واطوهو ادُای طایؼاو اس 
ها و اهز  واس آهزدم داػتى  بزصذرو  اهام ۀبز خوز هدُیاو هؼاهد اهام تأکیدپض 
کلی با هز يىٍ هىر  بهيه  ،همهىايی داردهمزاه با ادُای طفارت  ۀبا هؼاهد ،ؼاوبه تکذیب
 ای. هؼاهده
تى رايؼیًت وفات کض وؿیت يکى که پض اس  و به هیچ«: اهام ۀفزهىد: ایى دوم

 .»باػد؛ سیزا غیبت کاهل والَ ػده اطت
... ده اطتلزار دایکدیگز طفارت را در کًار  یافتى پایاوغیبت کاهل و  اهاميزا که آ

ٔرصمت خداويد  طفزای چهارگايهدر همام  ،کض در آو هیچغیبتی اطت که  ،غیبت کاهل
 لزار يهىاهد گزفت.ٓ ها آوبز 

 که اول اطت و آخز. اطتخداويدی  اس آِو  طتایغ و  طپاصو 
 
 »:ؿزام هظتمین اطت ُلی«

 الله و بزکاته  طالم ُلیکن و رصم
 .را سيده بدارد »يزاتدايؼزىیی بز راه «بزادر  ،خداويد

 :هضىرپاطخ در چًد 

 اول:حمىر 
كِیف  در طلظله راویايغ »صظى بى اصمد هکتب« ورىده دلیل ب ،ایى تىلیَطًد 
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همچًیى يیاهده اطت. پیؼیى ررالی  های بادر کتصال وی  سیزا يه يام و يه ػزس ؛اطت
 ل اطت.زط  ت، ه  ػىد ایى روای گفته هی

 .اس اؿىل دیى اهزییًِی  ،هظتیدبه اهاهت هتِلك  اهزیدر همام يفی ػما در ایًزا 
و رش ًى  ت ییتًها به الظًد ت ؿضیشو هالک اطت و خبز واصِد آدر یمیى که ُلن و  اهزی

 ؟ٕؿىرت خىاهد بىد وكِیت به چه ،الظًد باػد كِیفصال اگز  رطايد؛  گماو يمی

 دوم: حمىر
و اس ػیِیاو هى کظايی خىاهًد آهد که ادُای هؼاهده «: اهامایى گفتار اها 

گاه باػیدٕ هی آطمايی ادُای هؼاهده کًد  ۀکه لبل اس خزود طفیايی و ؿیض کظی کًًد. آ
 .»اطت سيًدهگىی افتزا دروّ

 :بیاو داػته اطت »هؼاهده«بزای هًِای لفي ورىه ههتلفی هیزسای يىری 

 :اولؿىرت 
 که صمل ػىد  بز کظیایى ُبارت ػاید «: گىید که هی يٌز ُالهه هزلظی اطت 

هخل طفیزاو  تبه ػیِیاو  اهامهزف يیابت و رطايدو اخبار اس با همزاه  ۀهدُی هؼاهد
 .» ...ت باػد چهارگايه

 :دومؿىرت 
 اس تِمیب ههدیتزص اهام در ػزاین ابتدای غیبت کبزی یا ههتؾ  يفی هؼاهده

، ویدػمًاو اس  ػدو یداها پض اس گذر سهاو و يااه ؛بىده اطتو دطتزطِی طتمکاراو 
 بىد. خىاهدپذیز  اهکاو ،همزاه يداػته باػدای که خوزی  هؼاهده

 :طىمؿىرت 
و هًگاِم هؼاهده را هؼاهده کًد  که اهامبىده  ، ایىػده يفی ۀهؼاهدهًٌىر اس 

 اطت. صلزت صزتبدايد که ایؼاو 
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 :چهارمؿىرت 
 ػده باػًد. هؼاهده، اطتخًا ایًکه خىاؽ اس يفی کلِی 

 :پًزنؿىرت 
 وها پىػیده باػد  هکاو صلزت و الاهتگاهغ بز همه ههفی و اس آوهظئله که  ایى

کض صتی فزسيدع او را يؼًاطد،  و صلزت دطتزطی يداػته باػد و هیچکظی به آ
هایی که بزخی  آو صلزت در اهاکى و رایگاه ۀبا دیدارها و هؼاهد ،هًافاتی يهىاهد داػت

رظته به  پًاه ۀدرهايدبزای آو صلزت ػدو  ًاهزو  ،کزدینها را بیاو  اس آو
بزایغ  ها غیز اس اهام بو تماهی در  ،اس او بزیدهاطباب که تماهی  ای رظته پًاه ، ایؼاو

 . بظته ػده باػد
ت اس هیزسای يىری يمل  با دخل و تـزف تکه  بىد »هؼاهده«بزای هًِای ؿىرت ایى پًذ 

 د:ىػ ها اكافه هی بز آوکزدم و 

 :ػؼنؿىرت 
تًها با دلیل و رطايد  بـزی را هی ۀهؼاهد ،»هؼاهده«ًاهز ُبارت يیظت که پىػیده 

تىاو به  ایى هًِا يمیپىػی اس  چؼنيٌز کزد و هًگام  تىاو اس ایى هًِا ؿزف لوِی هی
هتؼابه بالی  ،ایى ُبارت، در هًِا گزيهو  ،هًِای دیگزی هتمایل ػد هگز با دلیل لوِی

 آو وگزيه ُلنصال اگز هًِای آو با دلیل هضکن ػىد که هؼکلی يهىاهد بىد  خىاهد هايد.
 .خىاهد ػد به اهلغ واگذار

گفتار در  »دیدو با چؼن«هًِای به  ،»هؼاهده«لفي بزدو  کار به صالی اطت کهایى در 
 اطت.بىده یا روایاتؼاو رایذ  اهل بیت

 :هفتنؿىرت 
پیغ  ههدیکًد اهام  که ادُا یًِی کظی ؛ًهىر باػدبه هًِای  »هؼاهده«ایًکه 
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 سيًده اطت.افتزا یگى  دروّآػکارا بزای هزدم ًاهز ػده،  اس ؿیضه و طفیايی
، اهامدر ایى طهى  بیًین که هی ولتیخـىؽ  به ؛ایى وره بظیار يشدیک اطت

گز پض بىد، هپض ًهىری يهىاهد «: اطتهده هؼزوم آ يفِی هؼاهده پض اس يفی ًهىرِ 
ها طهت و  که دلخىاهد بىد و ایى اراسه پض اس هدتی هىاليی  اس انو خداويد ُشورل

کًده  . و اس ػیِیاو هى کظايی خىاهًد آهد که ادُای ػىدسهیى اس طتن آ
گاه باػیدٕ  هی هؼاهده  آطمايی ادُای  ۀلبل اس خزود طفیايی و ؿیض که کظیکًًد. آ

 .»اطت هسيًدگىی افتزا هؼاهده کًد دروّ
ایى اطت و ؿىرت ایى با روایت يیش بظیار هىافك ایى طیاق طبک و يیظت که پىػیده 

که تـزیش داريد ؿیضه و  لزار گزفته؛ روایاتی تأکیدهىرد  هتىاتزؿىرتی اطت که با روایات 
 .هظتًد ههدیصتمی ًهىر و لیام اهام های  يؼايهطفیايی اس 

پض ًهىری « :خىاهد بىدایى طهى  ۀيتیزیا در  ػده ، هًؼِبيفی هؼاهدهبًابزایى 
 ».يهىاهد بىد
هًِای خاؿی صمل  آو را بهو اگز بهىاهین  هتؼابه اطت »هؼاهده«ُبارت  ،بًابزایى

 .خىاهد بىدُلًی پیغ اس ؿیضه و طفیايی  هًِای ًهىرِ ه و بآ اولىیت با پذیزفتى ،کًین
طظت و  ،طًد و داللتيٌز اس  »دايؼزىیی بز راه يزات«دلیل بزادر تزتیب ایى  ایى بهو 

 زطد به ُلن.بچه  ،هد داػتديبال يهىا بههن و گماو ًى صتی و خىاهد بىد كِیف 

 حمىر سىم:
 »هؼاهده«هًِای طفارت بزای لفي کزدو  که هؼهؾيٌز ػما ایى خـىؽ  دراها 

 ؛هدهآتىلیَ ایى طیاق طبک و که در اطت لزائًی با تکیه بز 
 »هؼاهده«داللت دارد که يکته بز ایى  ،تىلیَایى طیاق طبک و هؼهؾ ػد که 

 طفارت.به هًِای يه  ،ًهىر ُلًی پیغ اس ؿیضه و طفیايی اطتهًِای  به
بىد که پض اس طفیز ػهـی ػدو  هتىره هؼهؾهزدهاو که يگاه طهى ػما اها ایى 

پیغ اس ؿیضه و  ۀػد تا هؼاهد و ایى تىلیَ ؿادر ػد یهدار اهز طفارت  ُهده ،چهارم
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سیزا ؛ آور اطت وكىس طهت و تکّلف به؛ ]ایى طهى ػما[ طفیايی یًِی طفارت را يفی کًد
طهى خىد روػى فزهىده اطت: طفارت بالفاؿله پض اس طفیز چهارم را با  یافتى پایاواهام 

تى وفات کض وؿیت يکى که پض اس  طاهاو بده و به هیچ و خىد را طز پض کارهای«
بزای وافی  و  و ایى پاطهی کافی ».؛ سیزا غیبت دوم والَ ػده اطترايؼیًت باػد

 .اطت طمزیهزدم اس طفیز پًزن پض اس ُلی بى هضمد ػدو  گاهآ 
 ؛هؼاهده خوزی يداردِؿزف که طهى ػما اها ایى 

به تًهایی، بظیار کمتز اس  ههدیاهام يام بزدِو  خوزِ گىین:  هی به ػما در پاطخ
هًَ ایى کار بیًین که اس  روایاتی را هیبا ایى ورىد  ؛طتاهؼاهده ِؿزف خوز ادُای 

 کًًد. هیلًِت  را ببزد ههدیاهام يام که  و کظید ًکً هی
داػتى  اهام و بزصذر ۀبز خوز هدُیاو هؼاهد اهام تأکیدپض : طهى ػماایى 

يه  ،ادُای طفارت همهىايی دارد همزاه با ۀبا هؼاهد ،ؼاوها و اهز به تکذیب هزدم اس آو
 ؛ای هىرکلی با هز يىٍ هؼاهده به

دادو اس خوز ههدویت و ًهىر پیغ  با هؼدارطهى گىین: و ایى  هیبه ػما  در پاطخ
 اس ؿیضه و طفیايی يیش طاسگار اطت.

 حمىر چهارم:
  :طهى ػماایى 

تى وفات کض وؿیت يکى که پض اس  و به هیچ«: اهام ۀایى فزهىد ،دوم«
 .»رايؼیًت باػد؛ سیزا غیبت کاهل والَ ػده اطت

طفارت را در کًار یکدیگز لزار داده اطت...  یافتى پایاوغیبت کاهل و  آيزا که اهام
در همام طفزای چهارگايه ٔرصمت خداويد  ،کض در آو هیچغیبتی اطت که  ،غیبت کاهل

 »گزفت.هآ لزار يهىاهد  بز آو
  ػىد: پاطخ داده هیچًیى 

گىیید اهام طفارت را با غیبت بهگز ایًکه ػما  ،ػىد اس طفارت دیده يمی نکزیهیچ  .ۻ
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 داده اطت. در کًار هن لزارکاهل 
غیبت «يه ُبارت  ،آهده اطت» ه اطتوالَ ػد غیبت دوم«روایت ایى هتى در  .۲
هده اطت و آها  يظههدر پاورلی در یک اس » کاهل«ای به ُبارت  اػاره ،آری .»کاهل

اطتدالل ػما هبهن خىاهد ، را تزریش يدهین »غیبت دوم«ُبارت اگز  صدالل تزتیب ایى به
 .بىد

به آو و  يیش طظت و كِیف اطت» ه اطتوالَ ػدکاهل غیبت «پض اطتدالل به 
 . ػىد تىره يمی

بز هدُای خىد هبًی بز السم اطت  »دايؼزىیی بز راه يزات«يتیزه: بز بزادر 
هن اس يٌز طًد و هن اس يٌز  یهضکم دلیل ،ايی و ؿیضهطفارت تا ًهىر طفی یافتى پایاو

 داللت بیاورد.
آو پزوردگار رهايیاو اطت؛ و طالم و ؿلىات  ،و طپاص و طتایغ تًها اس آِو خداويد
 خداويد بز هضمد و آل پاک و هاهزع بادٕ





 پاسخ سىم

 :»دايؼزىیی بز راه يزات«
 ،»ؿزام هظتمین اطت ُلی«بزادر 

 الله و بزکاته رصم ُلیکن و طالم 
ل یااطت طًد كِیف يٌز ایًکه ایى روایت اس  .۰ بزای  ،واصد ی اطتیا خبز  هزط 

ایى روایت را همزاهی  تىايد هی ،لزائىای اس  هزمىُهسیزا   يهىاهد بىد؛کافی کزديغ  رد
 هِـىمػديغ اس هزف  یمیى به ؿادربىدو و  ؿضیش ۀرا به دررباػد که آو کزده 
 د.بزطاي

بز خدا صزت هزف اس ػديغ  ؿادربظیاری اطت که  لزائىهمزاه  طمزیتىلیَ 
تىطن و ػدو آ و يملبىدو چًیى تىلیِی اس يٌز روایی  هػهز اس رمله  ؛کًد هی تأییدخلك را 

 رصمتغ کًدٓ.ٔخدا طفیز چهارم دوراو سهايی ػزاین  اتبظیاری اس ُلمای ػیِه و هالصٌ
دوراو  یافتى پایاوهبًی بز  ت غیز اس ایى روایت ػزیف تطًد روایی دیگزی هیچ و ها 

و آو هؼهؾ در آػکار غیبت که طفیزی بزای و ػزوٍ دوراو ردیدی  هظتمینطفارت 
 يدارین. اختیار در ،ورىد يدارد

ل بًابز  تیاؿل ُمیدیک  یات دیگزی ئبلکه تفاؿیل و رش ؛ػىد يمی خبز واصد یا هزط 
خبز یک با ایى ُمیده اطتدالل بز  ،بًابزایى ػىد؛ و احبات هیآتِلك دارد با ُمیده و ه آکه ب

 یاػکال ،بهؼد بزتزی هی هِـىماس را  آو ی که ؿدورلزائًکه با  واصد یا هزطل
 .يهىاهد داػت

يٌز که اس اطتدالل کًین با روایاتی تًها  یات ُمیدهیچًايچه بهىاهین بز تفاؿیل و رش 
 ،در اُتمادات ها يظبت به تىصیدبظیاری های  ها و خلل صفزهلوًِا ، باػًدطًد ؿضیش 

 خىاهد آهد.اهاهت و هِاد پدید  ،يبىت
تىايد  اُتمادات يمی ۀگفتن که يٌزات ُلما در ُزؿایى هًاًزه در ابتدای هزس  .۲

چزاکه  ؛پذیزفته ػىد باػد کزدهتکیه يٌز به آو  که ؿاصبگاهی  تکیهبدوو نکز دلیل یا 
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 .يؼىدیا ػىد پذیزفته تىايد  هی، هِـىمغیز اس هزکظی يٌز 
که طًد و  یا دیگزاو بز ها صزت يیظت تا هًگاهی هیزسای يىریيٌز  ،بًابزایى

 .ػىدبزای ها روػى  غدلیل
روایت بزای ایى ؿضیش  یًُىاو فهم هرا ب وآتىاو  يٌز هضتزم اطت اها يمیایى  ،آری
 .يٌز گزفتدر ػزیف 

 »هؼاهده«ُبارت فهن را بزای  یورىهچًیى  يچه طبب ػد هیزسای يىریآ .۴
 تىلیَ ػزیف با ولایَػده اس ایى ُبارت در  صاؿل یکه يفبىد تـىر ایى  ،بیاو کًد

 ،غیبت کبزیدوراو ٓ در راين به فدایغٔ ف بزخی افزاد به دیدار اهامتؼزّ  ػده اس يمل
در را که هؼاهده کًد  هیرا يمل  ابتدا يٌز ُالهه هزلظیدر بًابزایى  ؛هًافات دارد

ها و  ػکلهمیى رهت  بهو  ؛کزده اطت همزاه با ادُای يیابت تفظیز ۀایًزا به هؼاهد
در اگز که بگىید چًیى خىاهد  هیوی گىیی  ؛کًد هیدیگزی را يیش هوزس های  ؿىرت
ُبارت ایى  هن باس ؼىد،يپذیزفته ادُای يیابت به هًِای ػده  يفی ۀهًٌىر اس هؼاهدایًزا 

 .يهىاهد داػت یايد هًافات ف ػدههؼزّ  اهامکه به دیدار  ػده اس کظايی با ولایَ يمل
با صتی بظیار دور اس نهى اطت و بیاو کزده  دوهی که ُالهه يىریؿىرت  .۳

 اهام به تکذیب هدُی هؼاهده تا سهاو ًهىر طفیايی وسیزا  ؛ههالفت داردهتى  ىایًاهز 
گىید که ایى يفی تًها به ابتدای دوراو غیبت  پض چگىيه هی ؛فزهىده اطت ؿیضه اهز

 کبزی اختـاؽ دارد.
اهام طىی يیش هظتلشم يفی ولىٍ طفارت اس بیاو کزده وره طىهی که ُالهه يىری  .۵

 را ادُا ههدیهدُی طفارت، دیدار با اهام سیزا  ؛طتاغیبت کبز دوراو در  ههدی
 ؛بزای هزدمآو کزدو  يملهمچًیى و  ،اطتخلك بز  او صزت خداُلن به ایًکه با  ،کًد هی

 .کًد هیو اخبار و اصکام را اس ایؼاو يمل ، هاللات» صزتاهام «یًِی او با 
هتى ویل أى اطت که ایى بشرگىاراو به طمت تػگفتی اطت ای ۀُزیب و هایوالًِا يچه آ

ادُای  ػمزدو ؿضیشرهت  بههن  وآ ،ايد رفته »يفی هؼاهده« خـىؽهضکن در  واكِش 
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هتى کزدو با  یا باسیآ .ايد کزده در سهاو غیبت ادُارا  ههدیکه دیدار با اهام  کظايی
اس صتی اگز  ... تادُای فاليی و فاليی و ػمزدو ؿضیشبه دلیل  هِـىمػده اس  وارد

خوا و طهى زاد کظايی هظتًد که که ایى اف خـىؽ بهرایش اطت؟  ت باػًدبىده ُلما يیش 
غیبت دوراو در  ههدیاهام با رود و ایى ولایِی که اس دیدار  اصتمال هیػاو  بارهدر 

در اختیار يداػته دلیلی  که کظی کًًده اطت. لايَتضمیمی ُمیك و يیاسهًد خىد  ،يمل ػده
بز  ،هًِای ادُای طفارت و يیابت اطته در ایًزا ب »هؼاهده«ُبارت ایًکه  هبًی بزباػد 

به  »هؼاهده«در ایًزا اها اگز  ؛را بز هًِای ًاهزع صمل کًد وآتا خىاهد بىد او السم 
 هىرکلی به ،روایتؿىرت ایى  خىاهد بىد؛ سیزا در ایىطاو آکار بظیار  ،ػىد تفظیز »يیابت«

را همزاه با ادُای يیابت  ۀخاؽ هؼاهد هىر بهبلکه  ،يهىاهد بىد »هؼاهده«در همام 
 .خىاهد رطايد

هًِای ه و هؼاهده را بآوردی که در آروایت ایى فهمی ردید اس ػما  ٕبزادر ُشیشم .۶
سیزا  ؛بزداػتایى  ایای اطت بز  لزیًه ،طفیايی و ؿیضه نکز و گفتی یکزد ًهىر تفظیز

هزکض که ػىد  هیچًیى پض هًِای روایت  .ًهىر ػزیف هظتًدهای  ُالهتاس ایى دو 
 افتزاسيًده اطت. یگى  يی هدُی ػىد دروّتضمك ًهىر را پیغ اس ؿیضه و طفیا

 و پاطخ آو:
و ًهىری يهىاهد بىد، هگز پض اس انو خداويد «با ایى طهى خىد  اهام .الف
]به يىُی[  کهبیاو فزهىده اطت رداگايه در همیى روایت ػزیف  هىر بهًهىر را » ُشورل

 تزیِى  یشاس فـ اهام .دارداػاره ًٓهىر و هؼاهدهُبارت ٔبه تفاوت ایى دو 
هًِای ه ب »هؼاهده«اطت. ُبارت کارگیزی الفاى  هدر بها  تزیى دلیكاس و ها  سباو ُزب

زاسی هگز  ،یدآ يمی» ًهىر«  فمندارد و  ای اصتیاد به لزیًهخىد زاس يیش و ه  به ؿىرت ه 
کافی  ،صمل لفي هؼاهده بز هًِای ًهىر بىدو پذیز طفیايی و ؿیضه بزای اهکاوآهدو 

هز يىٍ  هىرکلی بهخاؽ و يه  ای اها هؼاهده ،اطتيىُی هؼاهده  ،ًهىر يهىاهد بىد.
 ای. هؼاهده
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يه هدُی  ،بىد هدُی ًهىر پیغ اس ؿیضه و طفیايی، هدُی ههدویت خىاهد .ب
چًیى ادُایی که  ؿضیش يهىاهد بىدپض در ایًزا  ؛ٓراين به فدایغٔ اهام ههدی ۀهؼاهد

 .ػىد به هؼاهده تِبیز
تى وفات وؿیت يکى که پض اس  کض هیچو به « :ُبارت هىالدر خـىؽ ایى  .۷

در يفی طفارت در سهاو غیبت آػکارا  »رايؼیًت باػد؛ سیزا غیبت کاهل والَ ػده اطت
 .طتاکبز 

به را  خىد، »کاهل«ػده در ایى روایت به  فهمن چزا ػما در تفظیز غیبت وارد بًده يمی
هى يگفتن يفی سیزا  ؛بیاو ػده باػد» دوم«ُبارت دهی  تزریش هیو ايداسی  سصمت هی
ارتبام بیى ورىد غیبت تًها به دلیل ایى ػىد و  ياػی هی »بىدِو غیبت کاهل«طفارت اس 

 ػىد. يتیزه هی ،طفیزی ًاهز در ایى دوراويبىدو و غیبت دوم یا کاهل 
 تى رايؼیًتوفات وؿیت يکى که پض اس  کض هیچو به «به هتى تىره داػته باع 

سیزا «چًیى خىاهد بىد:  آو صلزت کًد بزای چه؟ پاطخ طؤالػهـی اگز و  ».باػد
 .»/ غیبت دوم والَ ػده اطتغیبت کاهل

و اهکاو ارتبام با به وكىس در آکه اطت ایى غیبت هايًد غیبت اول يبىده  پض
و آکه اس  هو غیبت ردیدی ػزوٍ ػد داػته باػد اس هزیك طفیزاو ایؼاو ورىد اهام

 یادػدو  سهایغ و ابتال و اهتضاو و غزبالآفتًه و دوراو در بظیاری اس روایات ػزیف به 
 که کظییا  يبىدو صزت خدا ًاهزبه دلیل  ،وآدر  هؤهىکه فلیلت دورايی  ؛ػده اطت

 يیش بیؼتز اطت. اس اؿضاب رطىل خدا ، هظتمین اس هزف او يیابت داػته باػد هىر به
را هًاًزه و  وگى گفتو هایلن ػما بزادر ُشیشم را يـیضت کًن که خىدم و ػما ادب 

بىدو تىؿیف  ، اطتدالل هزف همابل را به طظتپذیزین دیگزی را يمیيٌز اگز بیاهىسین و 
 پیغ در کالم ُلماها طال  ورىه و اصتماالتی که اس دهرش  ،يیاوردیچیشی ػما  ین.يکً
که هؼاهده را به را بیاو کزدی بزداػتی غزیب و دور اس نهى رهت  همیى بهو  .ه اطتبىد

 کًد. ًهىر تفظیز هی
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خداويدی اطت که اول اطت و آخز؛ و درود و طالم  و طپاص و طتایغ تًها اس آِو 
 .هضمد همیؼگی او بز بزتزیى خلمغ هضمد و آل

 
 »:ؿزام هظتمین اطت ُلی«

 بظن الله الزصمى الزصین
 و بزکاته الله رصم ُلیکن و طالم 

ب را در طهى خىدم به ایى هولو  کزدم اس خبز واصِد بدوو لزیًه ؿضبتبًده  .۰
تىلیَ . يفی يکزدمرا لوِی  لزائىهمزاه با  زػدو ُلن اس خب و صاؿل يمىدمؿزاصت بیاو 

زطلايد  و بدوو لزیًه و بزخی يیش گفتهبا طًدی كِیف  ،اطت واصد یخبز  ،هىرد اػاره  ه 
 اطت.

 ،ای بزای ایى تىلیَ یا لزیًه لزائىکزدو  بزای درطت ػما تالعطهتی و دػىاری اها 
 يدارد.يیش البته هیچ پایه و اطاطی و  اطتروػى 

ایى روایت سیزا  ؛رای ػگفتی دارد ،بزای ایى تىلیَ ییػهزت روا خـىؽيٌز ػما در 
اطت که ػیخ ؿدوق فمن و  کزده اس طفیز چهارم روایتالضال  راوی هزهىلیک  فمنرا 

بىدو ایى روایت را يیش در يٌز  زطلاگز ه  اس ایى راوی يمل کزده اطت، و ایى روایت را 
یک  که در هیچروایت ػده اس یک راوی هزهىلی  که فمنخىاهد ػد ایى هشید بز  ،بگیزین

به رش ػیخ هىطی در کتاب  تیک اس هتمدهیى  هیچ اس هًابَ ررالی نکز يؼده اطت. بًده
ایى روایت را هتاخزیى يیش  .را يیافتن که ایى روایت را اس ػیخ ؿدوق يمل کزده باػدت  غیبت

 ػیخ هىطی. ۀواطوه کًًد یا اس او ب یا اس ػیخ ؿدوق يمل هی
يیاهده روایی و رش در یک یا دو هًبَ  زدهک راوی هزهىل روایتکه یک اگز خبزی صال 

ت به  در تماهی هًابَ روایی ػما بًده را ت لوفاً پض  ،ػىدآورده صظاب ه هؼهىر ب ،باػد
 فزهاییدٕبصدیخی غیز هؼهىر راهًمایی 

تز اس ایى کار خىاهد بىد و تالع بیهىده به  با دطت بزهًه آطاو خاروخاػاکو کًدو 
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 رایی يهىاهد رطید.
کض  هىر بهوكِیت بلکه  و با  اهمیتچًیى با چًیى خبزی ورىِد سیزا  ؛اطتکاهل بُز

 یافتى پایاویًِی  تبه ایى خویزی و  و اهالٍ داريدآاس  هػیِ ۀچًیى هىكىُی که هم
صتی  ،کًد ػدو هی هؼهىر و بظیارو ػد هًتؼز و پزاکًده ۀرا ػایظتتىلیِی ت چًیى  طفارت

طفیز که  دارد هیؿزاصت بیاو  به ،ایى تىلیَ که خىدِ  خـىؽ به ..اگز هتىاتز يباػد.
ایى  ۀیا همايد. آ بزداػتهو يظهه آياو يیش اس آو  ه اطتکزد مو را بزای هزدم اُالآ ،چهارم
ت ه   بههزدم  ]به ایى تا  ػهؾ دیگزی بالی يمايد ،الضال و رش فزدی هزهىلزديد طُز

 ؟ٕکًدایى تىلیَ را تًها همیى یک يفز روایت تزتیب[ 
یا خىد  ِمايی در کتاب غیبتي   باید هخالً بىد  هیایى روایت هؼهىر و هِتبز اگز  ،بًابزایى

 .کزديد آو را روایت هی و اهل لن و بغداداػیخ هفید در ارػاد یا دیگز هضدح
يؼدو ایى تىلیَ تىطن  یا روایتاس آو  هگزدايدو ػیِ يبىدو و روی هؼهىر، ايفزادایى 

 افشاید. ایى روایت هی های ػیِیاو، كِفی بز كِف
که  هًگاهیدر که طفیز چهارم اطت  ایى ،کًد هیتز دػىار که کار را  يکاتیرمله اس 

وی اس  طفیز پض اس اوبارۀ و در  رطًد به صلىرع هیرطد و ػیِیاو  هیوفاتغ فزا
اهز که به او رمله  رش ایىگىید  يمیچیشی و دهد  ه يمیئها ارا به آو، تىلیِی پزطًد هی

 يؼده تا به کظی وؿیت کًد:
 :۴۶۴ صدیج، ۴۹۳ؽ ،غیبت هىطی

الله هضمد بى اصمد ؿفىايی هضمد بى يِماو و صظیى بى ُبیدالله اس اباُبدبى هضمد 
پض  .وؿیت کزد به ُلی بى هضمد طمزیػیخ ابىالماطن: :به ها خبز داد

 ،که وفات او فزارطید ُهده گزفت. هًگاهی دار بىد بز که ابىالماطن ُهدهرا يچه وی آ
او  کزديد.ال ؤط ویاس  ،اوپض اس وکیل و رايؼیى بارۀ و در  يدػیِیاو يشد او صاكز ػد

همام بزای ایى به او اهز يؼده تا که گفت  فمن ایى راو خـىؽ اًهار يکزد  چیشی در ایى
 .»به کظی پض اس خىد وؿیت کًد
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چزا طمزی بزای ػیِیايی که هؼتاِق دايظتى طزيىػتؼاو پض اس وفات طفیز چهارم و 
 ؟ٕکًد ه يمیئاراایى تىلیَ را  ،بىديدبؼاو یاهام غاهزف اس ػده  ؿادر گاهی اس تکلیفآ 

و به آایى تىلیَ ػغ روس پیغ اس وفات طمزی بزای ػیِیاو اُالم و در اگز و 
طفیز  خـىؽ ها هًگام وفات طمزی در پض چزا آو ،طفارت تـزیش ػده بىد یافتى پایاو

َِ ُلًی و آػ پزطًد؟ٕ هیال ؤط پض اس او يؼده  روػى  وكِیت، ارکآیا با ورىد چًیى تىلی
 بىد؟ٕ
کتب«یا طمزی ایى تىلیَ را تًها بزای آ و را پًهاو آو طپض  آػکار ،الضال هزهىل »ه 

 بىد؟ٕههفی کزده و اس ػیِیاو 
به او اهز يؼده تا بزای ایى همام به کظی پض اس خىد وؿیت «: وی گفته اطتو چزا 

 ؟ٕ»پض اس خىد وؿیت يکًد دیگزی کض هیچتا به ػده  اهزبه او «: گىید يمیو  ».کًد
 ها پاطخ گىید. به تماهی ایى پزطغ» دايؼزىیی در راه يزات« رود بزادر هی ايتٌار

 :ػىد تمدین صلىر هی ،يیشسیز همچًیى روایت 
 :۴۶۲ صدیج، ۴۹۳ و ۴۹۴ؽ ،غیبت ػیخ هىطی

پدرم به هى خبز که  کًد الله هضمد بى خلیالو يمل هیبا طًد اس اباُبدػیخ هىطی «
وفات طمزی فزارطید اس ولتی ...که گفته اطت:  ت اطیدبى اس ولد ُتاب  رده ُتاب تداد اس 

که به دارد اهزی  ويدگفت: خداوی در پاطخ  .کًد ػد به چه کظی وؿیت هیپزطیده او 
د هی غايزاه  .»رطاي 

یا ایًکه او ... دهد؟ٕ ه يمیئاراکًًدگاو  پزطغ پاطخ بهطمزی ایى تىلیَ را در چزا 
آو را اس یاد  ه وػد یدچار فزاهىػو طپض ػیِیاو  هکزده بىد ػکارآو را پیغ آػغ روس 

 ؟ٕبىديد بزده
د خداويد اهزی دارد که به ايزاهغ هی«تًها به ایى طهى که و چزا طمزی  » .رطاي 

 ػده اطت؟ؿادر  ،طفارت یافتى پایاوگىید دطتىر  يمیکًًدگاو  پزطغو به کًد  بظًده هی
ها  وآکه پیام اهام را به اطت ايد و بز طمزی وارب يبىده  یا هزدم ههاهب ایى تىلیَ يبىدهآ
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د؟  ٕبزطاي 
 ُزیبی اطتٕوالَ که وكِیت  به

 لزائىبلکه  ای يدارد الظًدی اطت که يه تًها لزیًه كِیف خبز واصدِ  ،ایى تىلیَپض 
ای صمیمی  تىلَ دارم لزیًهام  کًًده . بًده اس هًاًزهًدک و آو را تلِیف هی اطتو ُلیه آ
د د که ایى روایت، بظیار كِیف اطت. ،بیاور   یا بپذیز 

و ػزوٍ هظتمین دوراو طفارت  یافتى پایاوو ها بزای «ػما:  گفتۀ ایىبه اها در پاطِخ 
غیز اس ایى  ت که طفیزی آػکار و هؼهؾ در آو ورىد يدارد تدوراو ردیدی بزای غیبت 

 .»روایی دیگزی در اختیار يدارینطًد  ،روایت ػزیف
 گىین: هی

 هى؟ٕ ؿضبت چیظت ای هنبًده گًاه 
كِیف در بىدِو روایتی  طفارت، ؿضیش یافتى پایاوبزای روایی طًدی يبىد یا آ
و ه یپاایًچًیى اطتداللی بز کدام کًن  بًده درک يمی؟ٕ گزدايد آو را السم هی یافتى پایاو

چه ها کًین و احبات را يؼده  حابتخىاهین چیشی  هیها چزا و ػده اطتٕ  اطاص ُلمی بًا
به ًُىاو  تیا آ ،ػىد طفارت تا هًگام ؿیضه و طفیايی لوَ هیآو دارین؛ ایًکه يیاسی به 

 ؟ٕل ػهـی اطتئهظا ۀدر سهز  هظئلهایى ت  هخال
 چوىر ػما با خىدِ پض  ؛اطت همیؼگی طفارت یافتى پایاوبضج، هىكىٍ  ه،ُالو هب

 ،ایى کارآیا و هماو کالم يهظتیى يیظت؟ٕ یا ایى آ؟ کًی هى اصتزاد هیایى هولب بز 
 هولىب واكش يیظت؟ٕه هـادره بيىُی 
ل بًا يمی تیاؿل ُمیدیک «: ػما ۀگفتاها ایى  .۲ بلکه  ،ػىد بز خبز واصد یا هزط 

 ،بًابزایى ػىد؛ یات دیگزی که به آو ُمیده تِلك دارد با آو احبات هیئتفاؿیل و رش
اس را خبز واصد یا هزطل که با لزائًی که ؿدور آو یک اطتدالل بز ایى ُمیده با 

 .اػکالی يهىاهد داػت ،بهؼد بزتزی هی هِـىم
یات ُمیده تًها با روایاتی اطتدالل کًین که اس يٌز ئچًايچه بهىاهین بز تفاؿیل و رش
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ها يظبت به تىصید، های بظیاری در اُتمادات  ها و خلل طًد ؿضیش باػًد، لوًِا صفزه
 »يبىت، اهاهت و هِاد پدید خىاهد آهد.

 گىین: هی در پاطخ
ها هتزتب  وآها وارب یا بهؼت و رهًن بز  وآاهىر اُتمادی که ایماو به  خـىؽدر 

در همیى همدار خىاهن با ػما  اکًىو هی .لوَ و یمیىرش داػتى يیظت ای  چاره ،اطت
 .خىد ػما بیاو کزدییا تفاؿیلی که بًدی  مظینتپىػی اس  با چؼن ؛وارد بضج ػىم

بظتگی هى ؤُتمادی اطت که به طزيىػت اخزوی هاس اهىر ا ،طفارت خاؽ ۀلئهظ
همام صزت  طفیز، لائنسیزا  ػىد؛ هًزز هیبه رهًن ت  پًاه بز خدا تیا به بهؼت یا دارد که 

که  چزا ؛خىاهد بىدم هِـىاس  یيافزهايبه هًِای هِـىم اطت و طزپیچی و يافزهايی اس او، 
 گىید. هِـىم طهى هیهزف او اس 

الظًد همکى  كِیفآصاد خبز یک با ، تًها اُتمادِی ههمی اهزيفِی ایًچًیى احبات و 
؛ که بیايغ ایًچًیى اطت طفارت یافتى پایاوبز ػما دلیل وكِیت که  چًاومه ؛يیظت
 .ػدتمدین 
اُتمادات  ۀاحبات همبزای  ،طًدیبًده در ایًکه راه و روع  ت هىراو ای   تُالوه  به

 ٕهیچ گًاه و تمـیزی يدارم ،کافی يیظت
که چزا  ؛ًدهتىلف يیظت هابز ؿضت طًداُتمادات دهن که  اهمیًاو هیػما ولی به 

ید یا با روایِت همزاه با لزیًه، و در آ دطت هیه ُلن لوِی اطت و ایى یا با تىاتز ب ،دیراه ُما
صدیج در  ۀهای چهارگاي بًدی هىكىٍ تمظین. ؿضت طًد ػزم يیظت ها ایىهز دوی 
در ایى  ،پض روایتی که هتىاتز یا همزاه با لزیًه باػد ؛بدوو لزیًه اطتآصاد خبز  خـىؽ

در ، با طًد ؿضیشلزیًه بدوو  خبز واصد خـىؽدر اها . ػىد داخل يمی بًدی تمظین
تزتیب  ایى . بهچه بزطد به ُمیده ،ورىد دارد یاختالف ػدید  ،و در فمهآُمل به بىدو  رایش

ت چیشی بزگزفته  طتهخل تىلیِی که تًها دلیل ػما تالظًد  كِیف ۀخبز واصد بدوو لزیًاس 
 ػىد. يمی
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به ایى دلیل بیاو يکزدم که ایى را  »هؼاهده«ُبارت ُلما در هًِای ت ابًده يٌز  .۴
اس آو دفاٍ یا ها را بزگیزم  ؿىرتی اس آوایًکه رهت  بهو همچًیى يه يٌزات صزت هظتًد 

پىػیده يیظت و  اطتهتؼابه  ،بیاو ایى يکته بىد که ایى ُبارت در هًِابلکه بزای  ؛کًن
لتی لوِی بز دال ،ُبارتایى  گفتیدطهى ػما که و ایى ػده اطت  ای حابت که ایى، يکته

تىايین با  هیها دلیلی يیظت و هیچ که هظتًد به  طهًی اطت گشافت  وكىس به ت طفارت دارد
 هد.آلبلی تىكیش که در  همچًاو ؛ههالفت کًینو با ػما آتز اس  دلیلی هضکن

ًًِی اها داللت  ؛داللِت لوِی اطتهماِم  کًین[ بضج هی اع ارهبهمام ]که در ایى 
هىكىٍ ها اُتمادی سیزا  ؛يدارد گاهیدر ایًزا رای ت وآتز اس  و یا لىیآهمايًِد با  ت هِارف
ػما اطت که اطتدالل  چیشی، و ایى يهىاهد بىد روایمیى  رش لوَ و در ایى باره، اطت و 

 بزد. اس فمدايغ ريذ هی ت گزاهی ۀکًًد ای هًاًزه ت
: اطت هگفت ، بلکهاطتبه هًِای يیابت  »هؼاهده«ه که هزلظی يگفتػىم  یادآور هی

و ایًکه  »...باػدبز کظی صمل ػىد که هدُی هؼاهده همزاه يیابت کزدو  ایى يفی ػاید«
. اس ػما رطايد را هیيیابت هًِای  ،هؼاهدهکه او یمیى يدارد یًِی  »ػاید« گىید هیوی 

 دلیك باػی.طهى خىد دارم در  ايتٌار
داللتغ بز اگز و  اردهتِددی د هایتفظیز  »هؼاهده« ۀایى بىد که کلمهًٌىر بًده 

پض ایى کلمه يه  .هدآ يمی ورىده و اختالف بآدر هًِای دیگز بىد  هیلوِی  ،طفارت
ولی بزای تفظیز ػما اصتزام لائلین  طت. هابز طفارت دارد و يه در آو هىیداتـزیضی 

 يیظتی؛آورین سیزا ػما هِـىم  ػما يیش طز تظلین فزود يمیو در بزابز شاهی به آو يدارین تال
چه بزطد به ایًکه  ،رطد يیش يمیػدو به آوٓ  ٔهتمایلػدو  داده تزریشبه  ػما تفظیزصتی 
 باػد.بزتز 

یا غیز اس چیشی  هتؼابه، غیز اس چیشی اطت که در داللتغ اختالف باػد هظئلۀاگز 
 و راهًمایی کًیدٕآبه اهید اطت هزا ، داػته باػداطت که هِايی ههتلفی 

هًِای ه ایًکه هؼاهده ب ت هوزس کزدم »هؼاهده«بزای هًِای بًده که بزداػتی  .۳



  ...................................................................  11مهدیانتشارات انصار امام 

و  کًد هی تأکیدبىدِو ایى کلمه  بز هتؼابهاطت که  هایی بزداػتاس رمله  ت اطتًهىر 
در تىكیش گىياگىو اطتفاده اس الفاى  .افشاید هیكِفی بز كِف اطتدالل ػما  تزتیب ایى به

کًد  ادُا هی که کظی .بالغت و فـاصت اطتو اس فًىو ػایَ  ،در سباو ُزبی هًِایک 
 اهامکه در والَ ادُا کزده کزده،  پیغ اس ؿیضه و طفیايی ًهىر ههدیاهام 

اس ًهىر وی که اطت  ؿىرتی ایى در آػکارا هؼاهده ػده اطت. ،پیغ اس ؿیضه و طفیايی
یًِی بگىید هى اهام ههدی  ،هدُی ههدویت باػداگز اها  ؛خبز بدهد ههدیاهام 

گفتار یا سباو صال ؿىرت او يیش با  ایى در ،ػىد هظتن و پیغ اس ؿیضه و طفیايی ًاهز
و  ؛آػکارا هؼاهده ػده اطتپیغ اس ؿیضه و طفیايی کًد که اهام ههدی  خىد ادُا هی

 کًد. و را يفی هیآتىلیَ ایى اطت که  ای هظئلههماو ایى 
چیشی کزدو  اس باِب تِبیز »هؼاهده«ُبارت ًهىر با کزدو  تِبیزتىايی بگىیی:  هیػما 

و يتیزه  ،»ًهىر«های  السههاس  »هؼاهده« .ػىد هیًتذ هاطت که اس آو  آو چیش ۀه السهب
 هؼاهده اطت. یًِی هزکض ًهىر داػته باػد لابل ؛اطت» ًهىر« ۀو حمز 

يفِی  اول ایًکه :هدآلبلی تىكیش که در  همچًاو  ؛کًد هی تأییدبزداػت را ایى يکته، دو 
پض ًهىری « :اهامبا ایى ُبارت  ؛اطتػده  »ًهىر« يفِی  ۀيتیزفزٍ یا  »هؼاهده«

ًهىر و  ایًکه در روایات آل هضمددوم  »...هؼاهده ػىد يیظت... پض هزکض هدُی
يه دیدِو آو صلزت یا يیابت اس  ،همزاه اطتؿیضه و طفیايی با  ههدیلیام اهام 

 ایؼاو.
زاس يیش خىد اصتیاد به لزیًه«: طهى ػمااها ایى  آهدو طفیايی و  فمنای دارد و  و ه 

بىدو صمل لفي هؼاهده بز هًِای ًهىر کافی يهىاهد بىد.  پذیز بزای اهکاو ،ؿیضه
 ».ای هز يىٍ هؼاهده هىرکلی بهيه  ،ای خاؽ اها هؼاهده ،يىُی هؼاهده اطت ،ًهىر

 :در آو ورىد دارداػکاالتی 
ایى  .»داػتى اختـاؽ«يه  ،اطت »بىدو همید«دارد  لزار »اهالق«يچه در بزابز آ ،اول

 طهى ػما.اس باب تـضیش 
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، پض به کدام که بًده بزای ػما بیاو کزدماصتماالتی هظتی ػما هًکز اگز  ،دوم
با همزاه يیابت اطت؟ٕ  ۀهؼاهد ،وآگفتی هًٌىر اس  ی وکزد را همید »هؼاهده« ،دلیل

يچه آو روػى ػد که  ؛هده اطتآ یلید چًیى تىلیَ بدوو ایى در  »هؼاهده«ورىد ایًکه 
 .يبىده اطتفزاتز  ای دلیل یا لزیًههیچ  بی یویلأاس ت ،ػما بز آو اؿزار داػتی

ُبارت صمِل  داػتى درخـىؽ اهکاوتًها ی هى با ػما وگى  گفتُالوه بضج و  به
هًِای بز  »هؼاهده«داللت لوِی  خـىؽ ، بلکه دريیظتبز هًِای طفارت  »هؼاهده«

 .اطتو آداللت درطتی و فزٍ بز  ،چیشیآوردو با  سیزا دلیل ؛اطت هطفارت بىد
 چه؟ٕ که هى در پاطخ ػما گفتن چًیى چیشی همکى اطت؛ بِدبه فزف  ،بًابزایى

تزتیب هًِای طىم، چهارم، پًزن  همیى و به هوزس ػىددوهی هضتمِل ىايد هًِای ت هی
 به ديبال خىد یوگى  گفتدر ایًزا ارسػی يدارد و ها در  »بىدو پذیز اهکاو«تًها بًابزایى  ...؛و

 خداويد ػما را هىفك بدارد. .خىبی هتىره باػیده اهیدوارم ب .چًیى چیشی يیظتین
بزداػتی  ۀکًًدتأیید روایت، ایى ؿیضه و همچًیى طیاق  ،طفیايیآهدو که گفته ػد 

بزای ایى بزداػت به احباِت لوِی و یمیًِی بًده هلشم  ؛کزدم بزای ػما هوزسبًده که اطت 
خىاهد کفایت  ػما هوزس کًنبزداػت در بزابز  همبىل یفهمکه   همیىػما يیظتن، بلکه 

ؿىرت لوِی و ه را ب و بزداػت خىد ػىد که فهن هیخىاطته که اس ػما  درصالی ؛کزد
 .کىدلت پض  به احبات بزطايی؛یمیًی 
هدُی ًهىر پیغ اس ؿیضه و طفیايی، هدُی « :ػماطهى ایى  خـىؽدر و 

 ».ؿضیش يیظت ،به هؼاهدهایى هولب تِبیز  ؛يه هدُی هؼاهده ،ههدویت خىاهد بىد
هىر که هزاس اطت  ؛ سیزا هماورود يمی ُزیب که اس ػما ايتٌاراطت ایى اطتداللی 

آػکارا دهد که  خىدع يیش خبز ۀتىايد دربار  یک ػهؾ خبز دهد، هی ۀاس هؼاهدايظايی 
و ػدو  ههفیدادو،  اگز پیغ اس ایى خبز خـىؽ به ؛گیزد لزار هیهمگاو دید در هِزف 

 ۀکًًد باسگىی که یا با سباو صال ػىد ُلًی هی گفتى و ایى ادُا یا با طهى غیبتی داػته باػد
 ایى گفتار باػد. هب ايظزام یا التشام
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تى رايؼیًت وفات وؿیت يکى که پض اس  کض هیچپض به « :ایى ُبارتًاهز  .۵
يه در هًِای دور و  تو داللت دارد پض اس خىدع کظی يهی طمزی اس وؿیت به در  ».باػد

يهی، ایى و روی طهى  ی يدارد.داللتکلی ؿىرت ه بز يفی طفارت بت  يه در هًِای يشدیک
 هدیهاهام  هظئله يیظت که ىهًِای يفی ایه و ایى ب هتىرِه طفیز چهارم اطت

يهایت چیشی که  .یا بفزطتدفزهاید هًـىب ای  دورهای در  ب یا فزطتادهیيا ،فیزبهىاهد ط
که البته  ت بالفاؿله پض اس طمزی اطتطفارت  یافتى پایاو ،ػىد هیدايظته اس ایى ُبارت 

اها اطتدالل به ایى ُبارت بزای يفی طفارت در  ت اها و اگز ورىد دارد ،هن خـىؽدر ایى 
 .يهىاهد بىدی و يٌز ػهـی أاطاص ر  کزدو بز صکنبیغ اس  ،دوراِو غیبت کبزیتماهی 

به طهتی يگزاو ػما ، »دومغیبت «یا  »کاهلغیبت «خـىؽ ُبارِت  اها در .۶
 خـىؽ به ت یجصدهای  کتاباس  که  کظیبزای سیزا ایى يکته  افتادو بًده يباع؛

گاهی داػته ههدیاهام های هزبىم به هىكىٍ  کتاب طادگی لابل  به ،باػدت آ
بدوو دلیل و ايکار  کًد طهِى  هیو درهايده هزا خظته در ُمل يچه آاها  تؼهیؾ اطت؛
 واكضات اطت.

تا در يٌز داػته باع را ایى يکته  ،کًی يمیاطتدالل » کاهل«به لفي ػما پض اگز 
که وكِیت باػی و اطتدالل کزده ه آو اگز ب باػدیادآوری بزای خىدت یا دیگزاو 

 .خىاهد بىدهؼهؾ 
که در  به ایى هًِا ههدیبىدِو دو غیبت اهام  اها اطتدالل ػما به تِّدد و هتمایش

غزیب و  اهىرایى يیش اس ، يداريد و در دوهی طفیزايی ورىدورىد داريد  یاولی طفیزاي
ت ورىد طفیزاو در غیب بارۀدر ها دايغ  یدٕآ که یکی پض اس دیگزی هیاطت ای  ياػًاخته
اها  ؛ػىد دايظته يمیاس ایى تىلیَ  وػىد  های تاریهی هضظىب هی والِیت ۀدر سهز ؿغزی 

ی بز داللتت  که لباًل هن گفته ػد تتىلیَ اس ورىد طفیزاو خالی باػد ایى ایًکه غییت کبزی 
و هىكىٍ هىرد بضج پىػیده يیظت که ایى هولب هماو طزآغاس کالم يدارد و  ایى هولب

 طت.هیاو هى و ػما
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کًد؛ سیزا  کمکی به ػما يمی »سیزا غیبت دوم والَ ػده اطت«: طهى اهامو ایى 
يچه در غیبت اول هتِارف آاس غیز بىده باػد اس يىٍ دیگزی تىايد  هیطفارت در غیبت دوم 

در  غرايؼیً که  کظیبه  خىد طفیز هًگام وفاتکه صالت  ؛ یًِی غیز اس ایىبىده اطت
ػده  ػًاختهو آػکار هزدم و ػیِیاو،  ۀبزای هم و طفیزآو  وؿیت کًدػىد  هیطفارت 

 باػد.
یا  يباػًدهیاو خىد در آػکار و ُلًی هزدم یا ُمىم ػیِیاو طشاوار ورىد طفیِز ولتی 
هًِای يفی  هيداػته باػد، ایى ب ورىدُلًی ػکار و آ که طفیزِ باػد ای  گىيه ػزاین به

يهىاهد  وفادار و صمیمی اهل بیت هظتًدطفیز بزای خىاؽ ػیِه که یاراو داػتى  رىدو
طفیز بزای ُمىم هزدم یا بىدو  آػکارُلًی و اس که داػتى پزهیش اس خوزی  يٌز با در ؛بىد

بزای والیت ػده  خالؾاطت که سهیى اس اولیای واكش سیزا  ورىد خىاهد آهد؛ بهػیِیاو 
ورىد  ۀػایظتو کىتاهی کًًد ُمىم ػیِیاو اگز پض  .ػىد خالی يمی ههدیاهام 

دارا هظتًد چه خىاهد ػایظتگی را چًیى گًاه خىاؿی که  ،خىد يباػًد طفیز اهام در بیى
 ؟ٕبىد

بز هزدم، خالی يؼده و  هزگش اس صزت خدا سهیى دايین که یمیًاً  ًُىاو هخال ها هی هب
 ورىد هپیاهبز یا فزطتادها  در آوکه داػته  های فتزتی ورىد دايین سهاو هیيیش و  ػىد يمی

 یپیاهبز یا طفیز به هًِای يبىدِو ػکار آی ا پیاهبز یا فزطتادهيبىدو یا صال آ يداػته اطت؛
 ؟ٕخىاهد بىدههفی 

 کلی هىر بههًِای يفِی طفارت  ه، ببه هًِایی خاؽيیظت که يفِی طفارِت تزدیدی 
ِیت، وكایى و صتی  يیاس باػد اس طفارت بی هىرکلی بهاهت و يیش همکى يیظت يهىاهد بىد 

طفیزی ورىد  ههدیاهام بزای باید ياگشیز پض  خىاهد بىد؛ههالف صکمت و ُدالت 
ت  رطیدو دوراو طفارت ُلًی بزای ُمىم هزدم یا ػیِه پایاو که پض اس به داػته باػد ت

و  یكزور  اهىرطفیز در ایًزا هضدود به يمغ و  ؛چىپاو و راهبزی بزای خىاؽ ػیِه باػد
 .خىاهد بىد ،ببیًدؿالس  ههدیآيچه اهام 
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ایى اها  ؛ايد بیى دو غیبت تفاوت گذاػته اهل بیتکًین که  هالصٌه هی ُالوه به
ها  آو تزهایؼااطت در فو آؿدد احبات در  »دايؼزىیی بز راه يزات« که بزادرتفاوتی را 

 اس اهل آيچهباید به  ،کًینبیاو دو غیبت را ایى های  تفاوتبهىاهین اگز  بیًین. يمی
بزاطاص خىاطت و يٌزات هایی  يه ایًکه تفاوت ،کًیناطت بظًده يمل ػده  بیت

 خىدهاو وكَ کًینٕ
که ػما خىاهاو  هًگاهیو تا يـیضتی اطت همبىل  ػما،يـیضتخـىؽ  در اها .۷

و يشاکت اس چهارچىب ادب بًده اها  صك باػی بزای ػما اصتزام بظیاری لائل خىاهن بىد؛
اطت و که هـولش رطايد  را هی »كِف و طظتی«هًِای  »وهى. «يکزدم تزاوس وگى گفت

ػما را به هزارِه به به همیى دلیل  يدارد.ارسیابی ُلمی اػکالی اطتفاده اس آو در 
که در  ػىیهتىره گاه و آ  »وهى«هًِای اس تا کًن  طفارع هیلغت های فزهًگ  کتاب

 خىاهن. هِذرت هیخـىؽ اس ػما  هى در ایى ایى، . با ورىدزدی..يچه يىػتی ُزله کآ
حابت سیزا  ؛دلیل يبىد بیکزدم ف تىؿیف یرا طظت یا كِ ػما اطتداللبًده ایًکه 
و گماو صتی يتىايظتی ًى  ،ػزم اطتدر آو در هىكىُی که لوَ و یمیى ػما کزدم که 

 اس ديیاپیغ ها طال  ُلمایی که دهيٌزات  بیاوهًٌىر بًده اس و ایًکه بزطايی احبات به را 
در  »هؼاهده«ُبارت بىد که يکته احبات ایى دلیل  هبلکه ب ،يبىديٌزات احبات آو  ايد هرفت

هتؼابه  هًِادر  ت يداػته باػدهن ػما  ۀخىاطتغیز اس داللتی ًاهزی اگز صتی  ت ایى تىلیَ
ػىد،  ُلن يمی ىرفت بیى باُج اس ،لدهت ُالوه هب .ى هًِا داػته باػدتىايد چًدی اطت و هی

 گزاهی هىٕؿضبت  هنای 
يیش اررش و صتی يیظت و دور اس ايتٌار غزیب  ،و بزداػت بًدهروػى ػد که فهن 

خىاهد تز  و غزیب تز فهن ػما ُزیب ،دطو دور اس ايتٌار به يٌز بز غزیب هن و اگز  هظت
که  درصالی، بز طفارت داللت دارد ،»هؼاهده«کًی  ُا هیسیزا ػما با لوَ و یمیى اد ؛بىد

صال  ؛و یمیى چه بزطد به لوَ ،ػىد صاؿل هی ییهابا اها و اگز تًها يیش  یًً ۀيتیزصتی 
 لوِی و یمیًی اطت.و بزداػتن  فهنکه يکزدم  ادُابًده يکه آ
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 :تمدین ػديچه آ ۀخالؿ
و صتی ُلیه آو  بدوو لزیًه اطت الظًد و كِیفآصاد خبز  ،حابت ػد که ایى تىلیَ .۰

بىدِو ؿدور  السم اطت تا لوِی »دايؼزىیی بز راه يزات« پض بز بزادر .دارد لزیًه ورىد
 خاػاک خىاهد بىد.کؼیدو بز خارو دطت ،بدوو چًیى احباتیو  ایى تىلیَ را احبات کًد

و گماو طفارت یا يیابت، به ًى به  »هؼاهده« داػتى که داللتهمچًیى حابت ػد  .۲
كمًی به  هىر بهؿزاصت و يه  ایى ُبارت يه بهو  ؛لوَ و یمیىچه بزطد به  ،رطد يیش يمی

گزیشی يهىاهد بىد اس ایًکه با دلیل لوِی  هزف همابل بًده اػاره يدارد؛ پض ۀخىاطت
سیزا ایى بضج و و، آبىدو  يه ًًی کًن هی تأکیدبىدِو داللت  و بز لوِی ػىداحبات 

 در رایگاه اُتماد ُلمی لزار دارد. وگى گفت
داللت ویزاو هن اس يٌز طًد و هن اس يٌز  »دايؼزىیی بز راه يزات« دلیل بزادر پض

 طت.اهولىب ههماو و ایى  اطت؛
آو پزوردگار رهايیاو اطت؛ و طالم و ؿلىات  ،و طپاص و طتایغ تًها اس آِو خداويد
 خداويد بز هضمد و آل پاک و هاهزع بادٕ



 پاسخ چهارم

 :»دايؼزىیی بز راه يزات«
 الله و بزکاته رصم و طالم ُلیکن 

 :ػده خىاهد ئاراپاطخ در چًد لظمت 
تا اس ارسع ُلمی تىلیَ  ه اطتتالع کزد »اطت هظتمین ؿزام ُلی« بزادر .۰

و را آراوی هزهىلی  ؛یا لزیًههیچ  بی ،هزطلایًکه ایى تىلیَ خبزی اطت  ؛طمزی بکاهد
يمل ایى روایت را اس ایى راوی ػیخ ؿدوق  اطت؛ روایت کزده اس ػیخ طمزی طفیز چهارم

ٔخداويد هتِال رصمتغ کًدٓ يیش همیى ػهؾ هىطی هًبَ ػیخ  تزتیب ایى بهو کزده 
غیز که  درصالی ،افتی ػهزت هی باید يشد ُلما ،بىد هیایى روایت هؼهىر اگز اطت و بىده 

و ايه يِمايی و يه هضدح ،هفیدػیخ يه  ت دیگزی کض هیچ ،هىطیػیخ ػیخ ؿدوق و اس 
 ت آو را روایت يکزده اطت. اهل لن و بغداد و همچًیى دیگز راویاو صدیج

 :کًن ه هیئبه ػزس سیز اراخالؿه  هىر بهرا يکته پاطخ ایى 
اها  ،صظب ًاهز اس راویاو هزهىل اطت هب »هکتب اصمد  بى صظى«اگزچه  ،اول

وی س رمله ایًکه ا ؛اػاره داردبىدو اوٓ  وی ٔهومئىورىد دارد که به وحالت بظیاری  لزائى
رصمت وی بز  ػیخ ؿدوق اطت و ػیخ ؿدوق هًگام يمل روایت اس اواتیدٓ اس هؼایخ ٔاط

که را يمل کزده بلکه روایتی  ،ُام را اس او يمل يکزده یػیخ ؿدوق روایتایًکه فزطتد و  هی
ػیخ وی اس يٌز اگز که  يمل ػده اطت ههدیاهام  صزت خدااس طفیز چهارم 

 کزد. چًیى تىلیِی را اس او يمل يمی ،اُتماد يبىد لابلك و هىح ؿدوق
ی که ایى تىلیَ ػزیف را لزائًبزای يفی ػما تالع با کمال اصتزام به يٌز ػما،  ،دوم

ورىه اطتضظايِی ؛ ایًکه ػما هىفك يبىديادر و تبدیل آو به خبزی ػان و اطت در بزگزفته 
ایى صدیج کزدو  چزا يمل و گفتید: یدهوزس کزدبًده بیاو کزدم که در بزابز روایتی  ۻنولی

                                                                                                                                         
ورىد هـالش هىردی و رشیی اطت. ٔهتزرنٓ ۀػدو اس هىرد دلیل کلی به واطو اطتضظاو به هًِای خارد .ۻ
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صاكزاو اس  ػتىبزدا که به يظهههتى ؿزیضی با ورىد  خـىؽ به ،هؼهىر يؼده اطت
 طفارت اس طمزی ؿادر یافتى پایاوخـىؽ در  ،ایى تىلیَاگز ... و اػاره دارد ایى تىلیَ

 .» ...کًًد هیال ؤطفیز بِدی ط ۀدربار دوباره  چزا هزدم در ػب وفات او ،ػده بىد
 ُشیش هىٕ

یا چًیى سهايی آ .سهاو بیى ؿدور ایى تىلیَ و وفات طمزی ػغ روس بىده اطت هدت
گزفتى  يٌز با در خـىؽ بهاطت؟ بىده ػیِیاو کافی هیاو ػدو ایى تىلیَ  بزای هؼهىر

ها با  آو  سيدگیهای طفیزاو و  به فِالیتػزاین هزبىم  خـىؽ بهو کلی آو سهاو ػزاین 
 .ػدید ۀتمییت آو وكِ

مزی در رابوه با طفیز پض اس که اس ػیخ ط کظايیکه داری در دطت دلیلی ػما و آیا 
 تىلیَ ػزیف صاكزایى ؿدور  ۀدر لضٌکظايی بىده باػًد که  هماو ،يدا هال پزطیدؤاو ط
 يد؟ا هبىد

اس ائمه اس هزمىُه اهىری که اهزوس یاراو ها  د که در آويدار  ورىد یروایاتچه بظیار و 
فمه و  ۀچه در ُزؿ پزطیديد ت ال هیؤط ديػى ػمزده هی ربدیهی هؼهىاهىر رمله ها اس يٌز 

سهايی پیغ اس ایى تىلیَ يٌز که اس ی بظیاری اس روایات ػزیف که درصالی ت چه در ُمیده
صزکت ُلمی و دلیل گظتزع  بهبىديد و ایى ؿضبت کزده  اهىرایى درخـىؽ  بىديد

بىد و هدّوو و هًٌن يؼده  ،وریآ رمَها  کتابسیزا در آو روسگار هًىس  ؛اطتاهزوس فکزی 
 .يداػت روایات در دطتزص همه لزارهايًد اهزوس 

 یبا ایى تىلیَ ػزیف تًالل ،بیاو کزدیدی یروا های اباس کتػما روایاتی که  ُالوه به
يٌز اس  ایى روایت يبىدو ؿضیشبز تىطن ایى افزاد داللتی ایى تىلیَ يؼدو  روایتو  ،يدارد

 ۀیياصطفارت اس  یافتى پایاوبه  ،ياو يام بزدیآاس ػما ی که یُلما ۀهمکه چزا  ؛ها يدارد وآ
 دارد؟ٕ ورىددیگزی  اتهظتًد ،رش ایى تىلیَ ػزیف هایا بزای ایى فتىا. آيدا هداد اهام فتىا
 خىاطت خدا ایى طهى اداهه دارد... و به
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 يىیظد: هی چًیى» دايؼزىیی بز راه يزات«طپض 
 الله و بزکاته رصم  طالم ُلیکن و

 یافتى پایاوبز هبًی تىلیَ طمزی بز اطتدالل  هب ػده پاطخ بز اػکاالِت وارد بضمدالله
 :دهین اداهه هیرا طفارت در سهاو غیبت کبزی 

دیگتز  ،کزدید ُمل کًتین که ػما با تىلیَ طمزی بزخىردهبك همیى روػی ها اگز  .۰
که با  هايد بالی يهىاهدبزای ها روایت ػده باػد  ههدیاهام طىی تىلیِی که اس هیچ 

ایتى  ۀهمتآیتا بتز ایتى اطتاص  .يکاتی همايًد آيچه ػما بیاو کزدی طاسگاری داػته باػتد
 خىاهین کزد؟ٕ تىلیِات هبارک را رد

 ای طهتگیزايهروع چًیى روایات پذیزفتى در  ،یشبزادر ُش آیا ایى کًن  بًده درک يمی .۲
ُمیدتی را ئلۀ ظهیک ت  روعایى  هبك تطفارت  ۀلئهظخـىؽ که در  زاآيتا پذیزد  را هی

 ؟ٕکًد لبىل يمی
 ؛اید کزده زداد و فزیادتاو پ  با  ياهید وؿیت هی ديیا را اس چیشی که صدیِج ػما 

را يمل کزده و  آو خبز واصدی اطت که تًها ػیخ هىطی ،ایى روایتکه  درصالی
را بِید  آوکًد و  يمیُمل  هن به آوػیخ ت صتی خىد  هىر که روػى اطت هماو ت

 ػمارد... هی
طفارت  یافتى پایاوبز  دیگزی دلیل طمزیها رش تىلیَ طهى بًده را که ایى  .۴

 باوررا طفارت  یافتى پایاوکه چیظت بًده و گفتید: گًاه  غزیب و ػگفت یافتید ،يدارین
 ؟يدارم

طفارت پض اس وفات طمزی  یافتى پایاوگىین: هضل اختالف هى و ػما در  در پاطخ هی
در یکدیگز و ها با طت ها ۀو هًالؼهضل بضج  ،ایى دُىت ؛تا سهاو ًهىر يیظت

هیاو هؼتزک  ۀيمواتفاق يٌز دارین و ایى  طمزیطفارت پض اس درگذػت  یافتى پایاو
 ورىد دارد؟ طمزییَ تىلغیز اس همیى  یافتى پایاوچه دلیلی بز ایى  .هاطت
 یافتى پایاو ۀلئبز هظ ،ُلمای ها صتی ُلمای لدین که هًهذ اخباری داػتًد ۀهم. ۳
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و فمه بز اُتمادات  ۀُزؿ اطت که اخباریىو درروػى يد و ا هيٌز داػت اتفاق ،طفارت
ها به  پایبًد بىديد. خاطتگاه اُتماد آوتًها به روایات ػزیف و کزديد  اُتماد يمیارتهاد 

و ایى یکی اس طفارت چه چیش دیگزی غیز اس همیى تىلیَ ػزیف بىده اطت؟  یافتى پایاو
داللت  ،طفارتیافتى  پایاوداللتغ بز ی اطت که بز ؿضت ؿدور ایى تىلیَ ػزیف و لزائً
 دارد.

بدوو ایًکه کظی را بزای  طمزیدرگذػت هیاو و ارتبام ی سهاي هن ۀلئهظ .۵
هده ، در ایى تىلیَ کاهلغیبت والَ ػدو هًـىب کًد و  خىد گزفتِى ایى اهز پض اس بُز
تزیى  تىكیش واكضات اس هؼکل ،لىل هِزوفه واكش و آػکار اطت و ببظیار  اهزیػزیف 

 طت.کارها
کالییو بهىاهد به هظافزت بزود ػهـی اگز هایلن اس ػما بپزطن  رايؼیًی  به و 

 در اهىر ػهـِی او ،رطد هایی که اس او هی هًـىب کًد تا اس هزیك ياهه خىدع
 ،وکیليگاری[ پض اس وفات یک  هىری که ]اس هزیك ياهه به ؛تـزف داػته باػًد و دخل

 بفزطتد وای بزای او  ياهه یى وکیلغخز آکًد و هًگام درگذػت  دیگزی را هًـىبوکیِل 
سیزا هى ایًچًیى  ؛ػهؾ دیگزی را بزای وکالت پض اس خىد هًـىب يکى«: در آو بگىید

بزلزار ؿىرتی  وکالت تًها در واكش و روػى اطت کهبظیار ؿىرت  ایى در» .کزدم رهمزّ 
دیگز دلیلی  ایى اهزػدو  والَاها پض اس  ؛هذکىر در ياهه هضمك يؼىدفزهاو بىد که  خىاهد

 .داػت يهىاهدورىد بزای وکالت 
تى وفات وؿیت يکى که پض اس  کض هیچبه «: فزهاید هیبه طمزی  اهام

 .»سیزا غیبت کاهل والَ ػده اطت رايؼیًت باػد؛
هتمایش  اهام آػکار بزای یپض ایى هزصله اس غیبت با يبىدو طفیز ًاهز 

که ایى  هىر هماو ،ػىد... و ایى هماو وره تمایش بیى دو غیبت اهام ههدی اطت هی
اهام هدایت یا پزچن صك در آو، تىؿیف دوراو يبىدو به  یفغیبت هىاليی در روایات ػز 

چًیى ، داػت هی ورىدهای هزدهی  بًیاوای بیى اهام و  طفیز یا واطوهاگز که ػده اطت؛ 
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 ػد. يمی اتی در وؿف ایى غیبت واردتىؿیف
بیاو  هیزسای يىریيمل اس  بهکه را ورىهی  :گىیی هی ت هى بزادر ُشیشای  ػما ت .۶
داػتى بز ایى يکته  بزای داللتبلکه  ،هِتمد هظتی ها وآبه يبىده که  دلیلایى  هب ای  کزده

تىايد داػته  هیاطت که هِايی هتِددی  یهتؼابه اهىراس  »هؼاهده«که ُبارت اطت 
 باػد...

 :هى گىین ُشیش به ػما هی
 ،هدهآکه در ایى تىلیَ ػزیف  »هؼاهده«ُبارت ؿدد تفظیز در  هیزسای يىری

ف که اس تؼزّ بىده  يفی هؼاهده و ولایِیهیاو ؿدد رفَ تِارف در تًها يبىده اطت، بلکه 
پض اس ایًکه در ابتدا ورهی را ؛ و اطتيمل کزده   ههدیبزخی افزاد به هاللات اهام 

، اطتکزده بیاو  اس ُالهه هزلظیت به يمل  ايد هُلمای ها بز آو اتفاق يٌز داػتکه  ت
تىايین ُبارت  ای که ها هی هيبه گى ؛کًد بیاو هیی را يیش بزای تىكیش بیؼتز ورىه دیگز 

و هیاو ایى تِابیز تِاركی  در ُیى صالکًین و  تفظیز اچًدیى هًِرا به  »هؼاهده«
 .آید به ورىد يمیدر سهاو غیبت کبزی  ههدیتؼزف به دیدار اهام بىدو  ؿضیش

به  ت »ػاید«ُبارت با  ت »هؼاهده« ۀاس تفظیز کلمکه  هًگاهی ُالهه هزلظی .۷
تلِیِف ایى  ،یتِبیز چًیى ، با آورد هیاو هیبه طهى  »همزاه با ادُای يیابت ۀهؼاهد«

ایت بلکه ایى اس باب  ؛يکزده اطتوره را اراده  ادب و اصتزام در بزابز کالم ُر
ورىد با  داػته تدر اختیار به ُلمی اطت که يظبت یمیى يکزدو  ابزاسو  هِـىهیى

هایی که بز روایات  و ایى اس هزاِم ػیخ هزلظی در صاػیه ؛ت بىده اطت لزائًی بز ؿضت آو
 .اطتو هؼهؾ واكش  دسي االيىار هی لدرع بضار گزاوالمِارف  دایزػزیف 

و  ،و دور اس ايتٌار یبغز بظیار اطت  یتفظیز  »ًهىر«به  »هؼاهده«ُبارت تفظیز  .۸
بزای  »هؼاهده« ۀکلم زفتىگ کار هب. ػما بزای اطتدالل ههالفت دارددر درطت لىاُد با 

ای باػد بز ایى فهمی که  تا بزای هى لزیًهراهًمایی کى هزا هًِای ًهىر در سباو ُزب 
 .بیاو کزدیػما 
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یًِی  خـىؽ به شهتِلك به یک چیکه را ای  هؼاهده اهامروػى اطت که 
چًیى در  ،کًین هؼاهده را به ًهىر تفظیزها  اها ولتی ؛کًد يفی هیػهؾ هبارکغ اطت 

ػما بزای ایى  .اهام ۀيه هدُی هؼاهد ،بىد هدُِی ههدویت خىاهد، هدُی، وكِیتی
 ؟چه تىكیضی داریدبظیار بِید تِبیز 

و طپاص و  ؛کًن ها ُذرخىاهی هی هؼغلهبىدو  بظیارطبب ه گىیی ب خیز در پاطخأتبزای 
 طتایغ خدایی را که اول اطت و آخز.

 
 »:ؿزام هظتمین اطت ُلی«

 بظن الله الزصمى الزصین
 الله و بزکاته رصم  ُلیکن وطالم 
 ...اها بِد

 ،ایًکه تىلیَ طمزی هبًی بزرا  گزاهی ۀکًًد ادُای هًاًزهبىدِو  اػتباهبًده  .۰
خبز واصدی اطت که تًها یک  ،ایى روایتروػى ػد که  .هؼهىر اطت حابت کزدم یتىلیِ

و ؿدوق  ػیخ آو را اس طمزی يمل کزده و اس هکتب يیش تًهات  »هکتب«یًِی  تراوی هزهىل 
 ؟کزاطتهىرد ادُا ػهزِت ایى پض  .اس ػیخ ؿدوق يیش تًها ػیخ هىطی يمل کزده اطت

 یزهؼهىری ورىدغروایت دیگز بِد  آیا اس ایى به روایتی هؼهىر تىؿیف ػىداگز چًیى و 
 داػت؟ٕ خىاهد
 اؿالً  ،ُبارت بهتزه یا بکًد  هیپىػی  چؼنن طهًدادو به  اس پاطخبًده هزف همابل و 

 يدارد.پاطهی 
چًیى  بدوو لزیًه اطت و به  الظًدِ  كِیف واصدِ  پض حابت ػد که ایى تىلیَ، خبزِ 

 ٕچه بزطد به اُتمادات ،ػىد يمی روایتی در فمه يیش اُتماد
هىرد بضج و  ههدیاهام هزف بز طفارت یا يیابت اس را داللت ایى تىلیَ بًده  .۲

 »طفارت«به  »هؼاهده«در تفظیِز هزف همابل را اػتباِه  ،تفـیل بهو  دادم لزاربزرطی 
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اس احبات هزف همابل بًده و ایى یًِی ياتىايِی  ؛يدیدم خىدم و پاطهی بز کالم روػى طاختن
 را احبات کًد. آو ُکضرش ایى اطت باید و اگز خىدع  تفظیز و تـىر

» هکتباصمد  صظى بى «اگزچه «در پاطخ آخزع: بًده  ۀکًًد طهى هًاًزهاها ایى  .۴
بظیاری ورىد دارد که به وحالت وی  لزائىاها  ،صظب ًاهز اس راویاو هزهىل اطت به

اتیدٓ ػیخ ؿدوق اطت و وی اس هؼایخ ٔاطبىدو اوٓ اػاره دارد؛ اس رمله ایًکه  ٔهومئى
فزطتد و ایًکه ػیخ ؿدوق روایتی  ػیخ ؿدوق هًگام يمل روایت اس او بز وی رصمت هی

بلکه روایتی را يمل کزده که اس طفیز چهارم صزت خدا اهام  ،ُام را اس او يمل يکزده
 ،اُتماد يبىد هىحك و لابل يمل ػده اطت که اگز وی اس يٌز ػیخ ؿدوق ههدی

 .»کزد چًیى تىلیِی را اس او يمل يمی
 گىین: در پاطخ هی

کتب رصمت فزطتاده، ایى که  نیپذیز ب زاگتی ص به آو هًِا يهىاهد ػیخ ؿدوق بزای ه 
ای اطت که اس بزخی ُلما  يکتهایى ػىد.  هیو بز يملغ اُتماد بىد که وی حمه اطت 

 ػىد و صتی اهزوس هن هؼهىر اطت. دايظته هی
هًِای وحالت ه بالشاهًا  فزطتادِو ؿدوق رصمت«اُتماد به ایًکه : ػما بگىییاگز 

و گاهی گىیًد  هیطت و آياو هِـىم يیظتًد و گاهی درطت ای و يٌز ُلمأر تًها  ،»يیظت
 کًًد. يیش اػتباه هی

يیش  اطت هًِای وحالته ب فزطتادِو ؿدوق گىین: اُتماد به ایًکه رصمت در پاطخ هی
 ٕها ػده بىدرا باسگؼت که ر  به هماوپض تیز  ؛ی و يٌز ُلماطتأر 

چه  ،ػىد يمیدايظته يیش تىحیك تًهایی  بهفزطتادِو هِـىم  اس رصمت که گفته ػدهصتی 
 باػد.بىده غیزهِـىم هزف بزطد به ایًکه اس 

طظت و كِیف به  یتًها اس گمايبًده  ۀهزف همابل هًاًز که لابل هالصٌه اطت و 
دآ تز اس آو رو هی كِیف یگماي كِف کًد هگز  چیشی اكافه يمی خىد به اطتدالل پض ؛ور 

 طظتی بز طظتیٕو 



 یافنت سفارت پایان در مٌضٌعای  مناظره  ...........................................................  18

ها اُتمادی اطت و در هىكىٍ بضج م که هىكىٍ ا هبه او تذکز دادهزتبه بیغ اس یک 
 ؛الظًد چه بزطد به روایت كِیف ،ػىد الظًد يیش تکیه يمی ؿضیش واصد بز خبز ،اُتمادی

کًد که ُلما در آو اختالف  تالع هیبه روػی  »هکتب«او اکًىو بزای تىحیك که  درصالی
یگز احبات کًد و یا ػکی را با ػکی د خىاهد ًًی را با ًًی دیگز هیوی و ایى یًِی  ؛داريد

يبىِد و هیشاو  هزف همابل بًدهبز کمبىد دلیل يشد تًها اگز بز چیشی داللت کًد، کار و ایى 
 داللت دارد. بیفشاید خىد بزهاو که بز اطتدالل

 ػىد؛ يمیراوِی ایى تىلیَ هزهىل اطت و وحالتغ اس هزیك هِتبزی حابت ایًکه يتیزه 
 .صالغ يهىاهد داػت طىدی به ،کزدو پیًه وؿلهو اطت كِیف  ایى روایت طًدپض 

کتبٓ ٔه   که به وحالِت ایى راوی اطتهىرىد لزائى بظیاری  ،هگفتهمابل بًده  هزِف اها 
ه اطت که کزد فزطتادِو ػیخ ؿدوق بز او را نکز ایى لزائى، رصمت ۀرملاػاره دارد و اس 

تا به بًده ُزكه ػىد لزائِى بظیار دیگز پض باید  .هیشاِو كِف ایى لزیًه يیش روػى ػد
 تؼهیؾ دهین.ها را  هیشاو كِف و لىت آو

اُتماد  هىحك و لابل اگز وی اس يٌز ػیخ ؿدوق«گىید:  که هیطهى وی اها ایى 
کًن که  را يـیضت هیهزف همابل خىد هى  ».کزد چًیى تىلیِی را اس او يمل يمی ،يبىد
 هو اهیدوارم ب بزدارد دطت ػىد يمی هضظىب دلیلوره  هیچ بهچًیى کالهی که  اس 

 .بظًده کًد اطتىار ػده با بزهاِو  پؼتیبايیاطتدالِل 
ی کته بزای يفی لزائًتبا کمال اصتزام به يٌز ػما، تالع ػما «: طهى ویاها ایى  .۳

ایى تىلیَ ػزیف را در بزگزفته اطت و تبدیل آو به خبزی ػان و يادر هىفك يبىد؛ ایًکه ػما 
بزابز روایتی که بًتده بیتاو کتزدم هوتزس کزدیتد و گفتیتد: چتزا در  ورىه اطتضظايِی نولی

خـتىؽ بتا ورتىد هتتى ؿتزیضی کته بته  به ،کزدو ایى صتدیج هؼتهىر يؼتده اطتت يمل
یافتى  خـىؽ پایاودر  ،بزداػتى صاكزاو اس ایى تىلیَ اػاره دارد... و اگز ایى تىلیَ يظهه

طفیز بِتدی  ۀدوباره دربار  چزا هزدم در ػب وفات او ،طفارت اس طمزی ؿادر ػده بىد
 ». کًًد... ال هیؤط
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 ػىد: اػکاالتی چًد در ایى طهًاو دیده هی
آو ؿضیش  ،بًابزایى بزآین.آو ؿدد يفی بًده در تا ػىد  دیده يمیای  هیچ لزیًه .الف

 هىفك يبىد وره هیچ بهای بزای تىلیَ طمزی  اطت که گفته ػىد: تالع بزای احبات لزیًه
ػماطت و بز  خىاهی احبات کًی هظتی که هیػما ایى  چیشی دیده يؼد.پیًه  رش وؿلهو 

و طظت  یطهًايبیاو چًیى اها  بزطايی؛احبات اطتىار به و تمام و که لزیًه را به ػکل تام
 يیظت. يیش دػىار يؼیى کىدکاو و سياِو صزله ایبز كِیف صتی 

بىدو  ػهزت روایی ۀایى تىلیَ اس لزیً«که  ی ػماایى ادُا خـىؽبًده در  .ب
بىدو احبات چًیى  و هضاليداػتِى ایى تىلیَ  و ػهزت ؿضبت کزدم »بزخىردار اطت

اطت و به ایى  »غزیبخبزی «تًها  ،ایى تىلیَروػى ػد که يیش روػى ػد و ای  لزیًه
 .ػدهىرب تلِیف تىلیَ طمزی  ،يداػتى و ػهزت ۻ»باسگؼتِطضز به طاصز «تزتیب 
ُادی و  هىكىُاتاس بلکه  ت هى ؿضبت ای هن تاطتضظايات نولی يیاوردم بًده  .د

 کًی. را رد ها يتىايظتی آوػما و طهى به هیاو آوردم والِی 
هدت سهاو بیى ؿدور ایى تىلیَ و وفات طمزی « :طهى ویایى  خـىؽدر اها  -۵

ػدو ایى تىلیَ هیاو ػیِیاو کافی بىده  ػغ روس بىده اطت. آیا چًیى سهايی بزای هؼهىر
ػزاین هزبىم به  خـىؽ بهگزفتى ػزاین کلی آو سهاو و  يٌز با در خـىؽ بهاطت؟ 
 ».ػدید ۀها با آو وكِیت تمی های طفیزاو و سيدگی آو فِالیت

 کتبه  ػهؾ دیگزی غیز اس ػدِو ایى تىلیَ و ایًکه  اگز ػغ روس بزای هؼهىر .الف
ػدو  بیظت یا طی طال يیش بزای هؼهىرت  ًُىاو هخال به تآیا ه يبىدکافی  آو را يمل کًد

ایى تىلیَ را  ،طفیز چهارمکًد که  هیایى روایت تـزیش  ؟يبىده اطتچًیى تىلیِی کافی 
و اس ایى هارزا بیغ اس هشار طال بزداػتًد ها اس آو يظهه  کزد و آو بزای هزدم آػکار

آیا  .بیًین که آو را يمل کزده باػد را يمییگز ػهؾ دهیچ  »هکتب«اس غیز و ها گذرد  هی

                                                                                                                                         
 ُزبی.  المخل كزب .ۻ
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با درگذػِت طفیز چهارم  يدا هبزداری کزد آو يظههکه ایى تىلیَ را ػًیده و اس  کظايی ۀهم
 ؟ٕايد اس ديیا رفته
هیچ يد و رش هکتب ا هيد اس بیى رفتا هایى تىلیَ را ػًیدو و ػیِیايی که اهضدح ،آیا فمها

 ؟ٕباػد ایى روایت ۀکًًد يملتًها او تا  بالی يمايد دیگزیػهؾ 
ها اس آو  و بظیاری اس آواطت ػده  بزای هزدم آػکار کهچگىيه چًیى تىلیِی 

بىده دربزداريده هىكىٍ بظیار ههمی  که درصالی، هايد هیپًهاو  ايد بزداری کزده يظهه
 اطت؟ٕ

ردیت ى تىلیَ يمل ای دریا آیا فمن او  ؟ٕآیا ایى تىلیَ فمن خواب به هکتب بىده اطت
 يد؟ٕا هگزدايد و کىتاهی کزده و اس آو رویاو هضدح ُلما و طایزاطت داػته 

 ای يؼًیدینٕ کًًده هوزس کزدین و پاطخ لايَهای بظیاری  ها پزطغ
ایى تىلیَ هؼهىر کًد  ادُا هیيکه آپض اس  ،هزف همابل بًدهکه ره اطت ىت درخىر .ب

 اع یكِف و طظت ۀهای ،تىلیَ ایى يداػتى گىید ػهزت هیاکًىو باسگؼته، اطت، 
 طتٕکارهاتزیى  و ایى در صمیمت اس ُزیب .يیظت..

با ایى  ؛کًد يبىدو ایى تىلیَ اُتزاف هی به هؼهىر »دايؼزىیی بز راه يزات« بزادرصتی 
ػدو ایى تىلیَ هیاو ػیِیاو کافی  آیا چًیى سهايی بزای هؼهىر« گىید:  که هی طهى خىد

ػزاین هزبىم به  خـىؽ بهگزفتى ػزاین کلی آو سهاو و  يٌز با در خـىؽ بهبىده اطت؟ 
 ».ػدید ۀها با آو وكِیت تمی های طفیزاو و سيدگی آو فِالیت

ػهزت گىیید  چوىر هیػما پض  .خبز واصد غیزهؼهىر اطت ، یکایى تىلیَ بًابزایى
 اطت؟ٕ عؿدور  ۀلزیًؿدور ایى تىلیَ، 

بدوو آيکه هولب هفیدی ايداسد  به طهتی هیکظی خىدع را  اکًىو هؼهؾ ػد چه
 ٕبیاو کًد

های روایی بیاو  روایاتی که ػما اس کتاب ُالوه به «: طهى ویایى  خـىؽدر اها  .۶
بز  ،ايد با ایى تىلیَ ػزیف تًاللی يدارد و ایًکه ایى افزاد ایى تىلیَ را يمل يکزده ،کزدید
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ُلمایی که ػما اس آياو يام  ۀکه همچزا  داللتی يدارد؛ ،ها يٌز آواس ایى روایت  يبىدو ؿضیش
ايد. آیا بزای ایى فتىاها رش ایى تىلیَ  اهام فتىا داده ۀطفارت اس ياصی یافتى پایاوبه  ،بزدی

 »هظتًدات دیگزی ورىد دارد؟ٕ ،ػزیف
چًیى سیزا ایى روایات  تًالق اطت؛ػده در  گفته یاتتىلیَ با رواالبته که ایى  .الف

 آوداػت  هیاگز  که ،اطت يداػته ههدیاهام هزف تىلیِی اس  ،که طمزیرطايًد  هی
 که درصالی ؛کزد هیه ئارا ال پزطیدؤطفیز بِدی طخـىؽ  اس او در که  کظیرا بزای 

 داػته تىلیِی ورىدچًیى ایًکه ههالف یًِی  ؛اطتيکته ههالف ایى  ،هلمىِو ایى تىلیَ
 .باػد

بلکه اس ػهزت  ،طهى به هیاو يیاوردم ُلمااس يٌز بىدِو ایى تىلیَ  هى اس ؿضیش .ب
یک  فمنبىد يباید  هیایى تىلیَ هؼهىر ُزف کزدم اگز و  مکزد ؿضبت ادُاهىرِد  روایِی 

. هماو کزديد آو را يمل هیِو هتمّدم ابلکه باید هضدح ...ػد اس یک يفز روایت هیهزتبه 
اختـاؽ  و ولایَ هزبىم به غیبت او ههدیام به اهآيچه آورِی هز  که به رمَکظايی 

 ايد. به کار بزدههمت خىد را در ایى راه و تىاو و  ايد دارد اهتمام داػته
هزف اطت که احباتغ اس ای  يکتهُلما، ایى اس يٌز بىدو ایى صدیج  ؿضیش ۀلئاها هظ

 کًد.آو تالع احبات بزای تىايد  هیاگز هایل بىد که ػىد،  هیهمابل بًده خىاطته 
طفارت تا سهاو طفیايی و  یافتى پایاوپیؼیى به ُلمای  دادو فتىاخـىؽ در اها  .د

 یاس آو اهالُ ،گزاهی بًده ۀکًًد هًاًزهاهالُی يدارم، اگز ایى هىكىٍ اس بًده  ...ؿیضه
 .ت بگذاردهًبز ها  بَانکِز هً با مزاههدارد با بیاِو 

هًِا يیظت که ایى ایى به  طمزی طفارت پض اس یافتى پایاوهبًی بز ُلما  طهى .د
طمزی هظتًد ایى طهى بلکه همکى اطت به  ؛تىلیَ اطتهمیى هظتًد به ها  آو گفتۀ

که  ایى طهى وی يیشو به ػهؾ دیگزی وؿیت کًد تا وی اهز يؼده اطت  کهبىده باػد 
 ؛طفارت يیظتکلی هًِای يفِی ه و ایى ب »رطايد آو را به پایاو هیکه دارد خداويد اهزی «

هتِارف و  ػکل طفارت به یافتى پایاوبزداػت کزد   تىاو اس آو آيچه هی يهایِت بلکه 
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 .طفیِز بِدی هطفیِز لبلی بیًِی وؿیت هظتمین  ؛اطتبىده هِمىلغ 
اگز ها هبك همیى روػی که ػما با تىلیَ طمزی «: طهى ویایى  خـىؽدر اها  .۷

روایت ػده باػد  ههدیدیگز هیچ تىلیِی که اس طىی اهام  ،بزخىرد کزدید ُمل کًین
 .که با يکاتی همايًد آيچه ػما بیاو کزدی طاسگاری داػته باػد بزای ها بالی يهىاهد هايد

آیا ایى کًن  بًده درک يمی ایى تىلیِات هبارک را رد خىاهین کزد؟ٕ ۀآیا بز ایى اطاص هم
که در  زاپذیزد تا آي ای را هی در پذیزفتى روایات چًیى روع طهتگیزايه ،بزادر ُشیش
ػما ديیا  ؟ٕکًد لبىل يمیُمیدتی را  ئلۀظهیک ت  هبك ایى روع طفارت ت ۀلئهظخـىؽ 

ز را اس چیشی که صدیج وؿیت هی  ،روایت که ایى درصالی ؛اید کزده ياهید با داد و فزیادتاو پ 
ت  هىر که روػى اطت هماو آو را يمل کزده و ت خبز واصدی اطت که تًها ػیخ هىطی

 .» ػمارد... کًد و آو را بِید هی صتی خىد ػیخ هن به آو ُمل يمی
ایى  اس احباِت ؿدورػما آیا چىو . تىلیَ طمزی اطتدر ایًزا هىكىٍ بضج  .الف

 هًتمل ػىی؟ٕ خىاهی به روایاِت دیگز ياتىاو هظتی هی تىلیَ
خىاهین ها ؿضبت  پزداختین درخـىؽ احبات یا يفِی آوتىلیِات به دیگز ها هزگاه 

 دورصد بزای ؿ، بلکه کمتزیى کًن ايه بزخىرد يمیبا تىلیَ طمزی هزگش طهتگیز بًده  کزد.
باید لوَ و  صتماً  ،کًین ؿضبت هیهىكىُی اُتمادی چىو رارَ به و آو را خىاطتارم 

. ایى کًد يمیافاده يیش و گماو صتی ًى  ،ایى تىلیَ که درصالیداػته باػد،  یمیى ورىد
ػما ، پض چگىيه ايد آو را دربزگزفته الظًد که ػبهات و كِیف غزیبخبزی اطت  تىلیَ،
اُتمادی را که بهؼت و رهًن بز آو  ای هظئلهو بپذیزم روایتی را ايتٌار داری چًیى اس هى 
 يفی کًن؟ٕ اطتاطتىار 

چه بزطد به  ،ؿضیش بىدِو طًد ایى تىلیَ را احبات کًیػما صتی لادر يیظتی 
خىاهی راه ردیدی را در اُتماد به روایات ابداٍ کًی که  آیا هی .بىدِو ؿدوِر آو لوِی

اُتماد  ...الظًد و بز روایت غزیب و كِیف ،اُتماداتگزفتى هلمىو آو چًیى اطت: در 
 کًین؟ٕ هی
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ػما دلیل که چیظت بًده هى؟ٕ و گًاه  ؿضبت ای هنار داری ايتٌهى  تظاهلی اسچه 
 طفارت تا ایى صد كِیف اطت؟ٕ یافتى پایاوبز 

بًده با آو اطت که و خـلتی  به وؿیت همدص، ُادتػدو ػما  هتِزفاها  .ب
باػی و ها را به اوؿاف آراطته ُلمی اخالق ايتٌار دارم به طوش ػما اس  آػًایی دارم.

 يکًی.ياػایظت هتـف 
ولتی ؿضبت اس  .بهبىد ببهؼی ،بضجرا با خزود اس هىكىٍ  خىدت يکى هىكَطِی 

در خىد را و دلیل ُلمی » کلًگ خىدت را بشوػما « پیغ کؼیده ػدوؿیت همدص 
 .»اطتهزالی را طهًی هز « ػىد فته هیسیزا گ. ..آو به ها يؼاو بدهبىدو  كِیف
 .و يباػیامايًد هِايدهو فزوتًی پیؼه کًی  ،دارم در بزابِز دلیل ُلمی ايتٌارػما اس 
 طفارت روػى ػد. یافتى پایاوبز  ػما طظتِی دلیلكِف و هیشاو 
 طمزیایى طهى بًده را که ها رش تىلیَ «: طهى ویایى در خـىؽ اها  .۸

و گفتید: گًاه بًده یب و ػگفت یافتید یافتى طفارت يدارین غز  دلیل دیگزی بز پایاو
گىین: هضل اختالف هى و ػما در  در پاطخ هی یافتى طفارت را باور يدارم؟ پایاوچیظت که 

هضل بضج و  ،یافتى طفارت پض اس وفات طمزی تا سهاو ًهىر يیظت؛ ایى دُىت پایاو
اتفاق يٌز  طمزییافتى طفارت پض اس درگذػت  طت و ها با یکدیگز در پایاوها ۀهًالؼ

غیز اس همیى تىلیَ  یافتى پایاوچه دلیلی بز ایى  هؼتزک هیاو هاطت. ۀدارین و ایى يمو
 ».ورىد دارد؟ طمزی
هًٌىرم  ت طفارت بالفاؿله پض اس طمزی هِتمد باػن یافتى پایاوبه بًده صتی اگز  ،بله

طفیز لبلی بز که  به ایى ؿىرت ،هکه در غیبت ؿغزی هتِارف و هِمىل بىداطت طفارتی 
يدارد، بلکه  یهى به تىلیَ طمزی يیاس يٌز ایى  ت طفیز بِدی آػکارا و ؿزیش وؿیت کًد

به وی حابت ػد که طمزی گفته اطت  .اطتػده با بیغ اس یک روایت حابت يٌز ایى 
طفارت پض اس  یافتى پایاوبزای اُتماد به همیى و  اطتيؼده  اهز تِییِى طفیِز پض اس خىد

 یبه دلیلى رظت بزای تمظکيیاسی و هیچ  کًد کفایت هی اع یطمزی به ػکل لبل
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 .يدارد ورىد ،يؼده حابت
 :۴۶۴صدیج ، ۴۹۳ؽ ،هىطی ػیخ غیبت

الله هضمد بى اصمد ؿفىايی ِماو و صظیى بى ُبیدالله اس اباُبدهضمد بى هضمد بى ي
وؿیت کزد. پض  به ُلی بى هضمد طمزیػیخ ابىالماطن«به ها خبز داد: 

 ،دار بىد بز ُهده گزفت. هًگاهی که وفات او فزارطید وی آيچه را که ابىالماطن ُهده
او ال کزديد. ؤط ویوکیل و رايؼیى پض اس او، اس بارۀ ػیِیاو يشد او صاكز ػديد و در 

گفت که به او اهز يؼده تا بزای ایى همام  فمن ایى راخـىؽ اًهار يکزد و  چیشی در ایى
 .»به کظی پض اس خىد وؿیت کًد

 :۴۶۲صدیج ، ۴۹۳و  ۴۹۴ؽ ،غیبت ػیخ هىطی
پدرم به هى خبز که  کًد الله هضمد بى خلیالو يمل هیبا طًد اس اباُبدػیخ هىطی «

فزارطید اس ولتی وفات طمزی ...که گفته اطت:  ت اطیدبى اس ولد ُتاب  رده ُتاب تداد اس 
کًد. وی در پاطخ گفت: خداويد اهزی دارد که به  او پزطیده ػد به چه کظی وؿیت هی

د ايزاهغ هی  ».رطاي 
طفارت پض اس طمزی  یافتى پایاوخـىؽ در  یروایتهیچ ها يیاسی به ایًکه با ورىِد 

ػده  حابت ،اطت تاریهی که به ولىٍ پیىطته و با ػهزتی که دارد ای هظئلهسیزا  ت يدارین
 .يدارد ورىد ای كافهاهولب طهتی رهِت احباِت تضمل ريذ و بزای دلیلی پض ت  اطت
ُلمای ها صتی ُلمای لدین که هًهذ اخباری  ۀهم«: ایى طهى خـىؽدر . ۹

 اطت که اخباریىو درايد و روػى  يٌز داػته اتفاق ،طفارت یافتى پایاو ۀلئبز هظ ،داػتًد
کزديد و تًها به روایات ػزیف پایبًد بىديد.  اُتمادات و فمه بز ارتهاد اُتماد يمی ۀُزؿ

طفارت چه چیش دیگزی غیز اس همیى تىلیَ ػزیف  یافتى ها به پایاو خاطتگاه اُتماد آو
داللتغ بز بز ؿضت ؿدور ایى تىلیَ ػزیف و ی اطت که لزائًبىده اطت؟ و ایى یکی اس 

 ».ت دارددالل ،طفارتیافتى  پایاو
 ؛اطتػده حابت  ت بدوو تىلیَ طمزی تطفارت پض اس طمزی  یافتى پایاوکه گفته ػد 
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که کمکی يهىاهد کزد؛ دلیلی  تاوبزای دلیلهىهىم ای  در طاختِى لزیًه ،طهىایى پض 
 هایغ همچىو یک غزبال، ُیاو اطت. صفزه

 طمزیو ارتبام هیاو درگذػت ی سهاي هن ۀلئهظ«: ایى طهى خـىؽدر اها  .۰۱
هده گزفتِى ایى اهز پض اس خىد هًـىب کًد و والَ ػدو  بدوو ایًکه کظی را بزای بُز

 ،بظیار واكش و آػکار اطت و به لىل هِزوف اهزیغیبت کاهل، در ایى تىلیَ ػزیف 
 طت.کارهاتزیى  تىكیش واكضات اس هؼکل
کالییاگز ػهـی بهىاهد به هظافزت بزود و هایلن اس ػما بپزطن  رايؼیًی  به و 

 ،رطد در اهىر ػهـِی او هایی که اس او هی هًـىب کًد تا اس هزیك ياهه خىدع
 ،وکیليگاری[ پض اس وفات یک  به هىری که ]اس هزیك ياهه ؛تـزف داػته باػًد و دخل

 بفزطتد وای بزای او  ياهه یى وکیلغکًد و هًگام درگذػت آخز ،دیگزی را هًـىب وکیِل 
سیزا هى ایًچًیى  ؛ػهؾ دیگزی را بزای وکالت پض اس خىد هًـىب يکى: «در آو بگىید

ؿىرت بظیار واكش و روػى اطت که وکالت تًها در ؿىرتی بزلزار  در ایى» .کزدمهمّزر 
ػدو ایى اهز دیگز دلیلی  اها پض اس والَ ؛خىاهد بىد که فزهاو هذکىر در ياهه هضمك يؼىد

 .وکالت ورىد يهىاهد داػت بزای
کض وؿیت يکى که پض اس وفات تى  به هیچ«فزهاید:  به طمزی هی اهام

 .»رايؼیًت باػد؛ سیزا غیبت کاهل والَ ػده اطت
هتمایش  اهامپض ایى هزصله اس غیبت با يبىدو طفیز ًاهزی آػکار بزای 

که ایى  هىر هماو ،ػىد... و ایى هماو وره تمایش بیى دو غیبت اهام ههدی اطت هی
غیبت هىاليی در روایات ػزیف به دوراو يبىدو اهام هدایت یا پزچن صك در آو، تىؿیف 

داػت، چًیى  های هزدهی ورىد هی ای بیى اهام و بًیاو طفیز یا واطوهاگز ػده اطت؛ که 
 »ػد. تىؿیفاتی در وؿف ایى غیبت وارد يمی

خىب  ،س آيکه پاطهی ُلمی بًىیظیايتٌار دارم پیغ ا ...گزاهی ۀکًًد هًاًزه .الف
 .خىبی بؼًاطیه ب نؿضبت کًی اع بارهدر  نخىاهی و هز هىكىُی را که هی کًی فکز
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و تىره  ، فزٍ بز داللِت لوِِی آو اطتیک هتىکه اطتدالل بز ػما یادآور ػدم بارها به 
 دطته ها ب وآبه اهىری که يهایت چیشی که اس کزدو  اس اطتداللػما داػته باع که 

روػى بزای ػما  ،در پاطخ لبلیػىی.  ردا يمی ،يهىاهد بىدًى و گماو رش ید آ هی
 .يیظت کلی هىر بهطفارت  یافتى پایاوهًِای ه طاختن که تـزیش به ولىٍ غیبت دوم ب

 ی یا يه؟ٕا هخىايدرا  نپاطهآیا ػما داين  يمیبًده 
ٍِ غیبت دوم، داللت لوِیػما ُزف کزدم به  .ب بز يفی طفارت  که تـزیش بز ولى

 ُلمی بزخىرداراطتضکام اس  کهطت ػماػهـی يٌز ایى تًها بلکه  ؛در غیبِت دوم يدارد
سیزا غیبت دوم والَ « ُبارتکه يهایت چیشی که اس ایى گفته ػد در پاطخ لبلی  يیظت.

 ،اطت که در آو طفیز لبلیای  به گىيهطفارت  یافتى پایاو ،ػىد بزداػت هی »ػده اطت
 ؛يهىاهد بىديىُی دیگز اس هًِای يفِی طفارت ه و ایى ب کزده اطت طفیز بِدی را هِیى هی

 .گیزد هىرد تىره لزارتىايد  هیدارد که  و گفتن که صتی در ایى هًِا هن اػکال ورىد
بیى دو غیبت اهام  بیت که اهلُزف کزدم يیش به ػما لبلی در پاطخ  .د
که بدوو دلیل بز آو  ترا  »دايؼزىیی بز راه راطت« ۀايد و اید لائل ػدهتفاوت  ههدی

 ايد. بیاو يفزهىده ت کًد پافؼاری هی
 :۴۳۱ؽ، ۰د ،کافی

هضمد بى یضیی اس هضمد بى صظیى اس ابى هضبىب اس اطضاق بى ُمار يمل کزده 
ها کىتاه و  یکی اس آوکه دو غیبت دارد  ،لائن«فزهىد:   اهام ؿادقالله ابىُبد که اطت

رش خىاؽ  ،ددار ياس رای او اهالُی  یکظ در غیبت اول .اطتهىاليی دیگزی 
 .»هگز دوطتداراِو خاؿغ، يدارد اهالُیاس هکاو او  ، کظیو در دیگزی؛  ػیِیايغ

اس هضل او  ت یًِی طفیزاو تخىاؽ ػیِیايغ  ،که در غیبت ؿغزی هىر پض هماو
اس هضل او اهالٍ داريد دوطتداراِو خاؽ صلزت در غیبت کبزی يیش  يد،ا هاهالٍ داػت
 ػىيد. هضظىب هی »یزاوطف«به يىُی که آياو يیش 

» هؼاهده«ؿدد تفظیز ُبارت در  هیزسای يىری«: ایى طهى خـىؽدر اها  .۰۰
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ؿدد رفَ تِارف هیاو يفی هؼاهده در بلکه تًها  ؛يبىده اطت ،که در ایى تىلیَ ػزیف آهده
پض يمل کزده اطت؛ و   ههدیکه اس تؼّزف بزخی افزاد به هاللات اهام بىده  و ولایِی

اس ُالهه ت به يمل  ايد يٌز داػته ُلمای ها بز آو اتفاقکه  تاس ایًکه در ابتدا ورهی را 
به  ؛کًد بیاو هیی را يیش بزای تىكیش بیؼتز ، ورىه دیگز اطتکزده بیاو  هزلظی

 در ُیى صالتفظیز کًین و  ارا به چًدیى هًِ» ههؼاهد«تىايین ُبارت  ای که ها هی گىيه
در سهاو غیبت  ههدیبىدو تؼزف به دیدار اهام  ؿضیشتِاركی هیاو ایى تِابیز و 

 .»آید کبزی به ورىد يمی
رفَ چه درؿدد باػد و  بىده» هؼاهده«ُبارت ؿدد تفظیز در  چه هیزسای يىری .الف

ُبارت که ایً خىاهد بىد؛تِارف بیى ایى تىلیَ و روایات هؼاهده، يتیزه یکظاو 
لوًِا اػت و يد بىد در هًِایغ اختالف ورىد اگز هضکن  که هتؼابه اطت »هؼاهده«

که  پض تا هًگاهی پذیزفت. يمی را یویل و اختالفأکه تای  به گىيه ،داػت ای  ی یگايههًِا
طهى ایى . ػىد و به آو اصتزاد يمیاطت هتؼابه  ،داػته باػدلفي بیغ اس یک هًِا یک 

 ٕای ههىاه دیگز يؼايه ،ولتی صمیمت را با چؼن خىد دیدی .اطتيهایی 
به طفارت یا يیابت اتفاق  »هؼاهده«ُلما بز تفظیز  ۀکه گفتی هميٌز ػما اها ایى  .ب

ایى ارماٍ ؟ طتکزا ُلماایى يٌزاِت  اس تضکمی هضق يیظت.طهًی فزاتز  ،يٌز داريد
اِدِلیى   ؟طتکزا ْن ؿ  ت  ًْ ْن ِإْو ک  ک  اي  ْزه  ىا ب  ات  ْل ه 

 
گىیید، بزهاو خىد  ٔبگى اگز راطت هی ل

 را بیاوریدٓ.
 ۀاس تفظیز کلمکه  هًگاهی ُالهه هزلظی«: ایى طهى خـىؽدر اها  ۰۲

طهى به هیاو » همزاه با ادُای يیابت ۀهؼاهد«به  ت »ػاید«ُبارت با  ت» هؼاهده«
ایت  ؛تلِیِف ایى وره را اراده يکزده اطت ی،تِبیز چًیى ، با آورد هی بلکه ایى اس باب ُر

به ُلمی اطت که در يظبت یمیى ابزاس يکزدو و  ادب و اصتزام در بزابز کالم هِـىهیى
هزاِم ػیخ هزلظی در ، و ایى اس ت بىده اطت با ورىد لزائًی بز ؿضت آو داػته تاختیار 
د واكش و سي االيىار هی لدرع بضار المِارف گزاو دایزهایی که بز روایات ػزیف  صاػیه
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 ».هؼهؾ اطت
هًِای داللتی هضکن بز  »هؼاهده«اگز لفي  ٕؿضیش اطت ،بلکه ُکِض ایى هولب

اس داللِت ایى وی و اگز  بز ُالهه هزلظی وارب بىد تا به آو تـزیش کًد ،داػت  »يیابت«
که  تاطت کزده  یادب بی و در بزابز اهل بیتباػد تمـیزکار لفي بز يیابت کن کزده 

 .ىدػ هیػمزده  کالم اهل بیت ۀکًًد تضزیفؿىرت   ایى صتی درو ت  هزگش چًیى يبىده
هى السم اطت تا اس ؤبز ه ،يباػدلوِی  »هولىب«بز  »لفي داػتى داللت«اگز  ،آری

و  ؛بىدو آو بز هولىب، اػاره کًد یو وارب اطت تا به داللِت ًً پزهیش کًدیمیى به آو 
 ۀُالهه هزلظی با کلمبىده اطت که دلیل همیى به اطت و  »هؼاهده« وكِیِت لفِي  ایى

 .تطکاطته ا» يیابت«بز ایى کلمه اس داللِت  ،»ػاید«
 یاالدالله  یک لفِي لوِیکزدو  کزدِو صمایك و ًًی در دگزگىوداػتى  ادب ِکیاس 
 اطت؟ٕبىده الدالله  یک لفِي ًًیکزدو  لوِی

زگشیًین تا هز آیه یا روایت ردید را ب ۀایى ػیىها که ػایظته خىاهد بىد و آیا 
ُزیب و غزیبی چه طهى ؟ٕ ایى و گماو لزار دهینًى در رایگاه ای را  الدالله لوِی
 ايـاف ُلمی؟ٕيه  و ػىد ايظاو به آو راكی هیاصظاص درک و که يه اطت 

گاه اطت ػمدُای هبیا و هزا اس روع هزلظی که صال  ی هتىو کى و آ ػُز
کزده یا با  ها خدػه وارد که هزلظی در داللِت آوبیاو کى ای را بزای هى  الدالله لوِی

 ها کاطته اطت؟ٕ اس داللِت آو »بظا چه«یا  »گاهی«، »ػاید«ُباراتی هخل 
 طفٕأبا کمال ت اها ػماتت کزدی...بگىیی هدس ػما خىاطتی طت که ا صمیمت ایى

اطت تفظیزی » ًهىر«به » هؼاهده«تفظیز ُبارت  «: ایى طهى خـىؽدر اها  .۰۴
. ػما بزای در اطتدالل ههالفت دارددرطت لىاُد و با  ،و دور اس ايتٌار غزیببظیار 

بزای هًِای ًهىر در سباو ُزب هزا راهًمایی کى تا بزای » هؼاهده« ۀگزفتى کلم کار به
 ای باػد بز ایى فهمی که ػما بیاو کزدی. هى لزیًه

خـىؽ یًِی  ای را که هتِلك به یک چیش به هؼاهده روػى اطت که اهام
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در چًیى  ،اها ولتی ها هؼاهده را به ًهىر تفظیز کًین ؛کًد ػهؾ هبارکغ اطت يفی هی
. ػما بزای ایى اهام ۀيه هدُی هؼاهد ،هدُی، هدُِی ههدویت خىاهد بىد وكِیتی،

 »تِبیز بظیار بِید چه تىكیضی دارید؟
 ؛بزای ػما بیاو کزدم دًکً هی تأییدکه هًِای ًهىر را هایی  کًًدهتأیید لزائى و  .الف

 .سيی غفلت هیخىد را به  ،گىیی دلیل ياتىايی اس پاطخ بهیا ی ا ههىايديها را  ػما آواها یا 
 :خىدم را بزای ػما تکزار خىاهن کزد طهى
ایًکه هؼاهده به هًِای  هوزس کزدم ت» هؼاهده«بزداػتی که بًده بزای هًِای «

کًد و  هی بىدِو ایى کلمه تأکید بز هتؼابهاطت که  هایی بزداػتت اس رمله  ًهىر اطت
در تىكیش اس الفاى گىياگىو . اطتفاده افشاید هیكِفی بز كِف اطتدالل ػما  تزتیب ایى به

کًد  که ادُا هی کظی و اس فًىو بالغت و فـاصت اطت.ػایَ  ،در سباو ُزبی یک هًِا
 اهامپیغ اس ؿیضه و طفیايی ًهىر کزده، در والَ ادُا کزده که  ههدیاهام 

آػکارا هؼاهده ػده اطت. ایى در ؿىرتی اطت که وی اس ًهىر  ،پیغ اس ؿیضه و طفیايی
یًِی بگىید هى اهام ههدی  ،اها اگز هدُی ههدویت باػد ؛خبز بدهد ههدیاهام 

ؿىرت او يیش با گفتار یا سباو صال  در ایى ،هظتن و پیغ اس ؿیضه و طفیايی ًاهز ػىد
و  ؛کًد که اهام ههدی پیغ اس ؿیضه و طفیايی آػکارا هؼاهده ػده اطت خىد ادُا هی

 کًد. فی هیاطت که ایى تىلیَ آو را ي ای هظئلهایى هماو 
چیشی کزدو  اس باِب تِبیز »هؼاهده«ُبارت ًهىر با کزدو  تِبیزتىايی بگىیی:  هیػما 

و يتیزه  ،»ًهىر«های  السههاس  »هؼاهده« .ػىد هیًتذ هاطت که اس آو  آو چیش ۀه السهب
 هؼاهده اطت. یًِی هزکض ًهىر داػته باػد لابل ؛اطت» ًهىر« ۀو حمز 

يفِی  اول ایًکهکه در تىكیش لبلی آهد:  همچًاو  ؛کًد تأیید هیاػت را بزدایى يکته، دو 
پض ًهىری « :با ایى ُبارت اهام ؛ػده اطت »ًهىر« يفِی  ۀيتیزفزٍ یا » هؼاهده«

ًهىر و  دوم ایًکه در روایات آل هضمد »...يیظت... پض هزکض هدُی هؼاهده ػىد
يه دیدِو آو صلزت یا يیابت اس  ،با ؿیضه و طفیايی همزاه اطت ههدیلیام اهام 
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 ایؼاو.
زاس يیش خىد اصتیاد به لزیًه«اها ایى طهى ػما:  آهدو طفیايی و  فمنای دارد و  و ه 

بىدو صمل لفي هؼاهده بز هًِای ًهىر کافی يهىاهد بىد.  پذیز بزای اهکاو ،ؿیضه
 ».ای هىرکلی هز يىٍ هؼاهده يه به ،ای خاؽ اها هؼاهده ،يىُی هؼاهده اطت ،ًهىر

 اػکاالتی در آو ورىد دارد:
ایى  .»داػتى اختـاؽ«يه  ،اطت» بىدو همید«لزار دارد » اهالق«آيچه در بزابز  ،اول

 اس باب تـضیش طهى ػما.
که بًده بزای ػما بیاو کزدم، پض به کدام اصتماالتی هظتی اگز ػما هًکز  ،دوم

همزاه يیابت اطت؟ٕ با  ۀگفتی هًٌىر اس آو، هؼاهد ی ورا همید کزد» هؼاهده« ،دلیل
و روػى ػد که آيچه  ؛در ایى تىلیَ بدوو چًیى لیدی آهده اطت» هؼاهده«ورىد ایًکه 

 ای فزاتز يبىده اطت. هیچ دلیل یا لزیًه بیویلی أاس ت ،ػما بز آو اؿزار داػتی
صمِل ُبارت  داػتى تًها درخـىؽ اهکاووگىی هى با ػما  ُالوه بضج و گفت به

هًِای بز  »هؼاهده«بلکه در خـىؽ داللت لوِی  ؛يیظتبز هًِای طفارت » هؼاهده«
 .اطتفزٍ بز درطتی و داللت آو  ،آوردو با چیشی سیزا دلیل ؛اطت طفارت بىده
 به فزف که هى در پاطخ ػما گفتن چًیى چیشی همکى اطت؛ بِد چه؟ٕ ،بًابزایى

تزتیب هًِای طىم، چهارم، پًزن  همیى و به هوزس ػىددوهی هضتمِل تىايد هًِای  هی
 وگىی خىد به ديبال در ایًزا ارسػی يدارد و ها در گفت» بىدو پذیز اهکاو«...؛ بًابزایى تًها و

 خداويد ػما را هىفك بدارد. . اهیدوارم به خىبی هتىره باػید.چًیى چیشی يیظتین
بزداػتی  ۀیى روایت، تأییدکًًدگفته ػد که آهدو طفیايی، ؿیضه و همچًیى طیاق ا

بًده هلشم به احباِت لوِی و یمیًِی ایى بزداػت بزای  ؛اطت که بًده بزای ػما هوزس کزدم
در بزابز بزداػت ػما هوزس کًن کفایت خىاهد  همبىلکه فهمی   ػما يیظتن، بلکه همیى

وِی و ػىد که فهن و بزداػت خىد را به ؿىرت ل که اس ػما خىاطته هی کزد؛ درصالی
 یمیًی به احبات بزطايی؛ پض دلت کى.
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هدُی ًهىر پیغ اس ؿیضه و طفیايی، هدُی «ایى طهى ػما:  خـىؽو در 
 ».ؿضیش يیظت ،يه هدُی هؼاهده؛ تِبیز ایى هولب به هؼاهده ،ههدویت خىاهد بىد

هىر که هزاس اطت  رود؛ سیزا هماو ایى اطتداللی اطت ُزیب که اس ػما ايتٌار يمی
آػکارا خىدع يیش خبز دهد که  ۀتىايد دربار  یک ػهؾ خبز دهد، هی ۀهؼاهد ايظايی اس

ػدو و  دادو، ههفی خـىؽ اگز پیغ اس ایى خبز به گیزد؛ لزار هیهمگاو دید در هِزف 
 ۀکًًد باسگىیا با سباو صالی که ػىد  گفتى ُلًی هی غیبتی داػته باػد و ایى ادُا یا با طهى

 .»گفتار باػدایى  هب زام یا التشامايظ
ه زا بپاطخ هت  همايًد بًده تو فکز کًی هًومی هىكىُی و ػما ايتٌار دارم بًده پض 
 خىدم اػکاالت ػما های تىره به پاطخ ن بیظتتىاي وگزيه هى يیش هی ؛بزرطی کًیتفـیل 
آو را بزرطی کزدم ، ػمااطتدالل بىدو  طظتكِف و  رغن بهبًده صال آيکه  .کًن را تکزار

 تفـیل پاطخ گفتن. هو ب
د و  هىر که بىد بالی هی و يتیزه هماو صتی با ػدت بیؼتزی به رایگاه يهظتیى هاي 

 :ایًکه گزدد؛ خىد باسهی
بىدِو ؿدور آو را  صتی ًًیو بىدِو ؿدوِر ایى تىلیَ  لوِی ،بًده ۀکًًد هًاًزه .الف

 .ه اطتيیش احبات يکزد
بلکه  ؛ه اطتهولىبغ را يیش احبات يکزدبىدِو داللِت ایى تىلیَ بز  همچًیى لوِی .ب

صالی ایى در  ه اطت.احبات يکزدبىديغ به هولىب را يیش  هتمایلررضاو و و صتی  یبزتز 
داللت  ایى و ػىد اطت که اس يٌز ها به چیشی که داللت لوِی يداػته باػد ُمل يمی

هد خىا خاروخاػاککؼیدو بز  دطت ،ػده اطت و بدوو احبات آوای گن صلمه ،لوِی
 اطت.طهى يهایی ایى  بىد.

 .آو پزوردگار رهايیاو اطت ،خداويد و طپاص و طتایغ تًها اس آِو 
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 تىجه:
که  به پایاو رطید ۰۴/۷/۲۱۰۲و در روس  ػزوٍ ػد ۲۵/۶/۲۱۰۲ایى هًاًزه در روس 

 ،همابلهزف  ،و پض اس آو بىده »ؿزام هظتمین اطت ُلی«آخزیى پاطخ  تاریِخ ایى 
 وگى گفتبزای  ۲۲/۷/۲۱۰۷ يؼیًی کزد و تا اهزوس ياگهاو ُمب »راطتدايؼزىیی بز راه «

 صاكز يؼده اطت.


