بسم اهلل الرحمن الرحیم
موضوع :اجتهاد وتقلید –ائمة حجج الهی بعد از نبی اکرم
جلسه شصت و دوم 99/11/25
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم بسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین
الحمدهلل والصالة علی محمد رسول اهلل وعلی آله آل اهلل السیما علی موالنا بقیة اهلل واللعن الدائم
علی اعدائهم اعداء اهلل إلی یوم لقاء اهلل.
فرا رسیدن ماه رجب ،ماه سرازیر شدن رحمت الهی را به همه عزیزانمان تبریک عرض میکنم و موفقیت
عزیزان را در این ماه بزرگ ،ماه امیرالمؤمنین (سالم اهلل علیها از خداوند متعال خواهانم .عزیزان دقت کنند در
این ماه که ماه مربوط به حضرت امیر (سالم اهلل علیها است ،به نحوی در رفتار ،اخالق ،و عبادتشان و
کارهایشان تغییراتی حاصل شود ،که با ماههای دیگر کامالً تفاوت داشته باشد.
ببینند نقاط ضعفی که در زندگی دارند چیست ،تالش کنند با نقاط ضعف با تمام وجود مبارزه کنند به طور
مثال اگر زود عصبانی میشوند و با یک عصبانیت ،درهای گناه به رویشان گشوده میشود ،تالش کنند وقتی
میخواهند عصبانی شوند به حساب امیرالمؤمنین (سالم اهلل علیها عصبانیت خود را فرو بنشانند .ا گر چشمی
خدای نکرده به نامحرم گشوده است ،به خاطر امیرالمؤمنین ،چشم پوشی کند.
ً
بعضا غیبتی میشنوند ،غیبتی میکنند ،به حساب امیرالمؤمنین (سالم اهلل علیها اینها را ترک
خدای نکرده
کنند و یقین بدانند که اگر اینها به حساب حضرت امیر (سالم اهلل علیها باشد،حضرت صدیقة طاهرة سالم اهلل
علیها که فدایی در امیرالمؤمنین (سالم اهلل علیها است ،و اولین شهیدة راه والیت امیرالمؤمنین است ،عنایتی
خواهند کرد .حضرت ولیعصر (ارواحنا فداها که همه زندگی ما به لطف و نظر ایشان بستگی دارد،
«ب ُيمْ نه ُرز َق الْوَ َر ى وَ بوُ ُجوده َث َب َتت ْال َ ْر ُ
السمَ اء»
ض وَ َم

ً
قطعا اگر ما این ماه را تالش کنیم به حساب حضرت امیر تغییراتی در خودمان ایجاد
(عنایت خواهند کرد.ا
کنیم ،ایشان هم عنایت ویژهای به ما خواهند کرد و تالش شود دعاهای ماه رجب با حضور قلب خوانده شود.
ن َأ ْر ُجو ُه ل ُكل َ
خ ْير»
«يَا مَ ْ
ً
مخصوصا استغفارهایی که در ماه مبارک رجب وارد شده،با حضور قلب و با دقت
را با حضور قلب بخوانیم،
بخوانیم ،خالصه باید از امروز شروع کنیم و آماده شویم برای ماه مبارک رمضان و ماه ضیافت الهی .اگر ما
در ماه رجب و شعبان که ماه امیرالمؤمنین و رسول اکرم سالم اهلل علیهما است در اخالقمان ،رفتارمان،
ً
قطعا از فیوضات ماه مبارک رمضان که ماه ضیافت اهلل است ،نمیتوانیم بهره ببریم
عقائدمان،تغییراتی ندهیم
این را یقین داشته باشید.
بهره بردن از ماه ضیافت الهی آمادگی میخواهد .قلب پاک ،روح پاک ،برای رفتن به ضیافت الهی و بهره
ً
حتما دعا کنند.
بردن از سفرهی ک َرم خداوند تبارک وتعالی ،ان شاء اهلل دوستان هم اگر یادشان بود ما را
ً
مخصوصا اگر بتوانند در این سه ماه ،نماز استغفار را که مرحوم «محدث قمی» هم در «مفاتیح» آورده و
میگویند مرحوم آیتاهلل العظمی «بهجت» ملتزم بودند که هر روز این نماز استغفار را بخوانند .دو رکعت
است با  150مرتبه ذکر استغفر اهلل مثل نماز «جعفر طیار».
یعنی بعد از حمد ،سوره قدر خوانده میشود و بعد  15مرتبه استغفر اهلل( ،فقط استغفر اهلل ا .بعد از ذکر رکوع
ده مرتبه ،بلند میشود ده مرتبه .بعد از ذکر سجده ده مرتبه ،بین سجدتین ده مرتبه،در سجده دوم هم ده
مرتبه ،بعد از سجده هم ده مرتبه،مجموعا  75مرتبه .در رکعت دوم هم به همین شکل است.
این استغفار اوال ً غمها را از دل انسان میزداید ،اثر خاص و عجیبی دارد ،بعضی از دوستان میگفتند غم و
غصه وجودمان را فرا گرفته و  ...توصیه کردم یک مرتبه نماز استغفار را بخوانند میگفتند یک گشایش روحی
خیلی خوبی پیدا کردیم .به اضافه ،استغفار درهای نعمت الهی را به روی انسان باز میکند.
اء َع َل ُ
يكمْ م ْد َرا ًرا وَ يز ْد ُكمْ ُقوَم ًة إلَى ُقوَم ت ُكمْ وَ َال َت َتوَ لَموْ ا
اس َت ْغف ُروا َرب َُمكمْ ُثمَم ُتوبُوا إلَيه ي ْرسل ا َم
(وَ يا َقوْ م ْ
لسمَ َ
ينا
مُ جْ رم َ

و اي قوم من! از پروردگارتان طلب آمرزش کنيد ،سپس به سوي او بازگرديد ،تا (بارانا آسمان را پي
در پي بر شما بفرستد؛ و نيرويي بر نيرويتان بيفزايد! و گنهکارانه ،روي (از حقا بر نتابيد!
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َ
َ
عفوک»
عفوک
اگر دوستان بتوانند غروب جمعه «نماز عفو» را که مثل همین نماز است فقط ذکرش «رب
است بخوانند ،خیلی خوب است.
اللهم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم بسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین
و هو خیر ناصر و معین الحمدهلل والصالة علی محمد رسول اهلل...
آغاز بحث...
بحث ما این بود که انبیاء (علیهم السالما حجتهای الهی بر خالئق هستند و این حجت بودن را به ائمة
(علیهم السالما محول کردند بامراهلل ،و ائمه (علیهم السالما هم فقهاء را حجت برای مردم معرفی کرده-
اند.حضرت ولیعصر فرمودهاند:
« َفإنَم ُهمْ ُحجَم تي َع َل ْي ُكمْ وَ أَ َنا ُحجَم ُة َم
الله َع َل ْيهم»
من حجت خدا بر فقهاء هستم و آنها حجتهای من بر شما هستند.
كمال الدين و تمام النعمة؛ ابن بابويه ،محمد بن على ،محقق /مصحح :غفاری ،علی اكبر ،ناشر:
اسالميه ،ج ،1ص،240
می خواهیم زمینه سازی کنیم برای این بحث که آیا ولی فقیه حق تأسیس حکومت از طرف خدای عالم را
دارد یا ندارد؟
امروز این بحث در جامعه ما و در فضای مجازی معرکه آراء شده است .اشکاالت و ایراداتی وارد می کنند.

ً
سندا بررسی کردیم و هم بعضی از عبارتهایش را مطرح کردیم ،امروز
ما جلسه گذشته «جامعه کبیره» را هم
در مورد روایتی که مرحوم «شیخ صدوق» نقل میکند که روایت خیلی خوبی است بحث می کنیم.
ْن َع ْبد َم
« َأبي َرحمَ ُه َم
وب بْن يَز َ
الل ُه َق َ
صور بْن
ن مَ ْن ُ
ان بْن ي ْ
ن َ
ص ْفوَ َ
ن يَعْ ُق َ
ال َح َمد َث َنا َسعْ ُد ب ُ
َح َيى َع ْ
يد َع ْ
الله َع ْ
ت لَبي َع ْبد َم
ال ُق ْل ُ
َحازم َق َ
الله (علیه السالما»
«...منصور ابن حازم» از اصحاب امام صادق (سالم اهلل علیها و جزء کسانی است که با مردم ،با اهلسنت و
علماء مناظراتی داشته .خدمت امام صادق (سالم اهلل علیها میآید و نقل میکند که:
َ َ ُ َ ً َ ُْ ُ َ
ن َم
ول َم
الله َع َلى الْ َ
الله ص ُ
ون َأنَم َر ُس َ
خ ْلق»
«إني ناظ ْرت قوْ ما فقل
س ُتمْ َتعْ َلمُ َ
ت أ َل ْ
هوَ ْال ُحجَم ُة م َ
گفتم آیا پیغمبر حجت خدا بر خلق نبود؟
ول َم
ين َذ َ
ب َر ُس ُ
ن بَعْ ده»
ن َك َ
ه َ
« َفح َ
ان الْ ُحجَم ُة م ْ
الله مَ ْ
پیغمبر که از دنیا رفت ،آن حجت چه کسی شد؟
« َف َق ُ
آن»
الوا الْ ُق ْر ُ
هوَ ي َ
ئ وَ ْال َح ُرور ي وَ الز ْند ُ
ت في الْ ُق ْرآن َفإ َذا ُ
« َف َن َظ ْر ُ
ب ال َمر ُج ُ
ل
ن َح َمتى ي َْغل َ
يق الَمذي َال ُي ْؤم ُ
ُخاصمُ فيه الْمُ ْرج ُ
ُ َ َ ْ ُ َ
آن َال ي ُ
َ
ون ُحجَم ًة إ َمال ب َقيم»
صمَ ه ُفع َرف
خ ْ
َك ُ
ت أنَم الْ ُق ْر َ
به قرآن نگاه کردم ،دیدم از «مُ رجئة»« ،خارجی»« ،زندیقی» که ایمان به خدا هم ندارد ،همه (در
مقصودشانا به قرآن استدالل میکنند و بر طرف مقابلشان غالب هم میشوند،دانستم قرآن به
تنهایی حجت نیست.
علل الشرائع؛ نويسنده :الشيخ الصدوق (وفات381 :ا رده  :مصادر حديث شيعه – فقه ،تحقيق:
تقديم :السيد محمد صادق بحر العلوم ،ناشر  :منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها  -النجف الشرف،
سال چاپ  1966 - 1385 :م ،ج ،1ص193

دوستان عزیز این نکته ظریفی است .االن هم بعضی هستند که میگویند امام ما قرآن است ،همانطور که
در رابطه با حضرت موسی است که ما کتاب «تورات» را برای شما امام قرار دادیم- ،فعالً نمیخواهیم وارد این
بحث شویم-؛ قرآن بدون تبیین پیغمبر و امام ،نمیتواند برای ما حجت باشد.
اگر اینها قرآن را قبول دارند ولی قرآن را منهای امام حجت بدانند،خود این خالف قرآن است .این همه آیات
که قبالً خواندیم که اطاعت پیغمبر یک اطاعت مستقل در قرآن آمده:
خ ُذو ُه وَ مَ ا َن َه ُ
آت ُ
ول َف ُ
(وَ مَ ا َ
اكمُ ال َمر ُس ُ
اكمْ َع ْن ُه َفا ْن َت ُهواا
آنچه را رسول خدا براي شما آورده بگيريد (و اجرا کنيدا ،و از آنچه نهي کرده خودداري نماييد.
سوره حشر (59ا :آیه 7
(وَ أَ ْن َزلْ َنا إلَ َ
ين لل َمناسا
يك الذ ْك َر ل ُت َب َ
سوره نحل (16ا :آیه 44
نمیگوید« :إقرء للناس و ُ » ..
نا ،از بیان است ،بیان یعنی معنای قرآن را برای مردم تفسیر کردن ،مراد
(ت َبی َ
الهی را برای مردم بیان کردن .آیات الحکام  500آیه بیشتر نیست؛ ولی مرحوم «عالمه حلی» در «تحریر
الحکام»  70هزار فر ع فقهی را ذکر کردهاند.
در مسائل شرعی معمولی اختالف است ،میخواهیم وضو بگیریم ،در وضو باید پا را مسح کرد یا َغسل؟ در
ابتدائیات هر کدام به قرآن استدالل میکنیم.
َ
وه ُكمْ وَ أَيد ُ
الص َالة َف ْ
اغس ُلوا وُ ُج َ
س ُحوا ب ُر ُءوس ُكمْ وَ أ ْر ُج َل ُكمْ إلَى الْ َكعْ َبينا
(إ َذا ُقمْ ُتمْ إلَى َم
يكمْ إلَى الْمَ َرافق وَ امْ َ
سوره مائده (5ا :آیه 6
شما ببینید یک میلیارد و ششصد -هفتصد میلیون جمعیت مسلمان 500 -400 ،میلیون نفر از اینها شیعه
هستند ،همه میگویند:

َ
س ُحوا ب ُر ُءوس ُكمْ وَ أ ْر ُج َل ُكمْ ا
(وَ امْ َ
َ
َ
(وجوهکمالذا
(أ ْر ُج َل ُكمْ ا عطف است به محل (ب ُر ُءوس ُكمْ ا لذا منصوب است؛ اما آنها میگویند عطف است به
باید َغسل کنیم مانند(وجوهکما .چه کنیم؟! همه هم به قرآن استدالل میکنند بعد میگوید:
َ َ ْ ُ َ
آن َال ي ُ
ون ُحجَم ًة إ َمال ب َقيم َفمَ ا َق َ
ان َحق ًا»
«فع َرف
َك ُ
يء َك َ
ت أنَم الْ ُق ْر َ
ال فيه م ْ
ن َش ْ
قرآن نمیتواند حجت باشد مگر به همراه قیمی که هر چه درباره قرآن گفت حق باشد و مالک.
یعنی قرآن نمیتواند بدون مبین و بدون مفسر برای ما حجت باشد.
« ُق ْل ُ
ن َقيمُ الْ ُق ْرآن؟»
ت َل ُهمْ َفمَ ْ
از آنها سوال میکنم (وقتی قبول کردند که باید قیمی وجود داشته باشدا قیم قرآن چه کسی است؟
ان َع ْب ُد َم
« َق ُ
س ُعود وَ ُف َالن يَعْ َلمُ وَ ُف َالن»
الوا َق ْد َك َ
ْن مَ ْ
الله ب ُ
« ُق ْل ُ
ت ُك َمل ُه»
آیا اینها همه قرآن را میدانند و قیمند؟
یعنی هر چه از قرآن سوال کنند جواب میدهند؟
َ
الوا َال َف َلمْ َأج ْد َأ َح ً
« َق ُ
دا ي َُق ُ
ال إ َمن ُه يَعْ ر ُف َذل َ
ْن أبي َطالب (علیه السالما»
ك ُك َمل ُه إ َمال َعلي ب ُ
جز علی بن ابیطالب(سالم اهلل علیهاکسی که بگویند کل قرآن را میداند،نمی شناسم
علل الشرائع؛ نويسنده :الشيخ الصدوق (وفات381 :ا رده  :مصادر حديث شيعه – فقه ،تحقيق:
تقديم :السيد محمد صادق بحر العلوم ،ناشر  :منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها  -النجف الشرف،
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این یکی از بحثهای مهم اختالفی میان ما و اهلسنت است .در رابطه با قرآن ،تنها کسی که مدعی است
تمام آنچه که در رابطه با قرآن است ،میداند جز حضرت علی «علیه السالم» نیست.
«فواهلل ال تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إال حدثتكم به  ،سلوني عن كتاب اهلل  ،ما من آية
نزلت إال وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار  ،في سهل أم في جبل»
تفسير القرآن؛ اسم المؤلف :أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني الوفاة489 :هـ ،دار
النشر :دار الوطن  -الرياض  -السعودية 1418 -هـ1997 -م ،الطبعة :الولى  ،تحقيق :ياسر بن إبراهيم
و غنيم بن عباس بن غنيم ،ج ،5ص250
«قرطبی» در تفسیرش جلد  ،1صفحه  35و عبدالرزاق صنعانی در تفسیرش ،جلد  3صفحه  ، 234آورده اند.
از «ابن عباس» تعابیری آورده مثال میگوید:
«ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب»
بعد همین را میآورد:
«سلوني فواهلل ال تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إال حدثتكم به سلوني عن كتاب اهلل فواهلل
ما من آية إال أنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل نزلت أم في جبل»
الكتاب :الجامع لحكام القرآن = تفسير القرطبي -المؤلف :أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن
فرح النصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى671 :هـا -تحقيق :أحمد البردوني وإبراهيم
أطفيش -الناشر :دار الكتب المصرية  -القاهرة ج ،1ص35
«عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری » اثر «بدر الدین عینی متوفای  » 855در جلد  ،19صفحه ،190
ً
تقریبا میشود
همین تعبیر را میآورد« .ابن عبدالبر» همین تعبیر را میآورد؛ یعنی این جزء روایاتی است که
ً
سندا هم هیچ مشکلی ندارد.
گفت اگر در حد متواتر نباشد ،قریب به متواتر آوردهاند و
ولذا «منصور ابن حازم» میگوید غیر از علی بن ابیطالب ،احدی ادعا ندارد که تمام قرآن را میداند.

َ
ان َم
ال َ
ال َ
ال َ
ه َذا َال َأ ْدر ي وَ َق َ
ه َذا َال َأ ْدر ي وَ َق َ
ن الْ َقوْ م وَ َق َ
ه َذا َال أ ْدر ي»
«وَ إ َذا َك َ
ي ُء َب ْي َ
الش ْ
اگر ما علی را رها کنیم دنبال افراد دیگر برویم و سوال کنیم این آیه کجا نازل شده و مرادش چیست؟
میگوید «ال ادری» « ....ال ادری»
َ
َ
َ َ َ َ َ
َ
ْن أبي َطالب»
«وَ قال
يب َ
ه َذا أ َنا أ ْدر ي َفأ ْش َه ُد أنَم َعل َم
علل الشرائع؛ نويسنده :الشيخ الصدوق (وفات381 :ا رده  :مصادر حديث شيعه – فقه ،تحقيق:
تقديم :السيد محمد صادق بحر العلوم ،ناشر  :منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها  -النجف الشرف،
سال چاپ  1966 - 1385 :م ،ج ،1ص193
میگوید وقتی که میبینیم از افرادی سوال میکنیم و اینها نمیتوانند جواب بدهند حتی «عبداهلل مسعود»- ،
مثال روایت جالبی هست که از «عبداهلل ابن مسعود» حکمی را سوال میکنند ،اینها نزدیک یک ماه نزد «ابن
مسعود» میرفتند در رابطه با مسئلهای سوال میکردند ،بعد از یک ماه گفت من حرفی میزنم ولی
َكن َ ً
الش ْي َطان وَ َم
ن َم
ن َم
الل ُه عز وجل وَ َر ُس ُ
صوَ ً
ني ُ
ول ُه بَري َئان»
َك َ
« َفإ ْ
خ َطأ فمني وَ م َ
ابا َفم َ
الله عز وجل وان ي ُ ْ
اگر خطا بود این مال من و از جانب شیطان است ،خدا و پیغمبر از این ،بری هستند!
الكتاب :مسند اإلمام أحمد بن حنبل -المؤلف :أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني
(المتوفى241 :هـا -المحقق :أحمد محمد شاكر -الناشر :دار الحديث – القاهرة-ج ،4ص 201
«عبداهلل مسعود»ی که این عبارت را دارد ،البته این عبارت از ابوبکر هم نقل شده .از او در رابطه با «کالله»
سوال کردند .از عمر هم نقل شده .در کتاب«المعتمد» ،که از کتابهای معتبر اهلسنت است ،میگوید:
ي َعن أبي بكر الصديق َأنه َق َ
ال في الْ َك َال َلة َأ ُقول ف َ
صوَ ابا َفمن اهلل وَ إن يكن
يها برأيي فان يكن َ
« َفرو َ
ال عبد اهلل وَ إن يكن خطأ فمني وَ من َم
خطأ فمني وَ من َم
الش ْي َطان وَ اهلل وَ َر ُسوله م ْن ُه بريئان وَ َق َ
الش ْي َطان
ال عمر بن الْخطاب َ
لكاتبه ْ
ب َ
وَ اهلل وَ َر ُسوله م ْن ُه بريئان وَ َق َ
صوَ ابا َفمن اهلل
ه َذا مَ ا َرآ ُه عمر فان يكن َ
اك ُت ْ
وَ إن يكن خطأ َفمن عمر »

المعتمد  -اسم المؤلف :محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسين الوفاة ،436 :دار النشر :دار
الكتب العلمية  -بيروت  ، 1403 -الطبعة :الولى  ،تحقيق  :خليل الميس ،ج ،2ص381
اینها نمونههایی است که وقتی از آنها سوال میکنند نمیدانند و یک ماه نزد امثال «عبداهلل مسعود» و ...
رفت و آمد میکنند ،میگویند شما صحابی پیغمبر بودید چنین و چنان بودید چرا جواب نمیدهید؟ -آخر
اینطور میگویند.
َ
َ
َ َ َ َ َ
َ
َ
َ َ َ َ َ
َ
َ
ْن أبي َطالب
ْن أبي َطالب وَ قال
«وَ قال
يب َ
يب َ
ه َذا أ َنا أ ْدر ي َفأ ْش َه ُد أنَم َعل َم
ه َذا أ َنا أ ْدر ي َفأ ْش َه ُد أنَم َعل َم
ان ُحجَم ًة بَعْ َد َر ُسول َم
ان َقيمَ الْ ُق ْرآن وَ َك َ
اع ُت ُه مَ ْف ُر َ
ان ْ
ت َط َ
الله (صلی اهلل علیه واله وسلما َع َلى
وض ًة وَ َك َ
َك َ
ال َمناس ُكلهمْ »
میگوید بعد از این ،من با اینها به این نتیجه میرسم میگویم شهادت میدهم علی ابن ابیطالب،
قیم قرآن است و طاعتش واجب است و حجت بعد از رسول خدا بر تمام مردم است.
ك َم
ال في الْ ُق ْرآن َف ُهوَ َحق َف َق َ
«وَ َأ َمن ُه مَ ا َق َ
ال َرحمَ َ
الل ُه»
برای امام صادق وقتی مناظراتم را به این شکل برایش نقل کردم فرمود « َرحمَ ک اهلل» خدا تو را مورد
رحمت قرار بدهد.
ْن َأبي َطالب َلمْ ي َْذ َ
ت َرأْ َس ُه وَ ُق ْل ُ
« َف َق َمب ْل ُ
ك َر ُس ُ
ن بَعْ ده َكمَ ا َت َر َ
ب َح َمتى َت َر َ
ول ال َمله
ه ْ
يب َ
ك ُحجَم ًة م ْ
ت إنَم َعل َم
ن بَعْ ده»
(صلی اهلل علیه واله وسلما ُحجَم ًة م ْ
سر منور حضرت را بوسیدم بعد عرض کردم علی بن ابیطالب بعد از خودش حجتی برای مردم
گذاشته مانند آنچه پیامبر انجام دادند
َ
سن بْن َعلي
ْن َعلي (علیه السالما وَ أ ْش َه ُد َع َلى الْ َح َ
ن بَعْ د َعلي (علیه السالما الْ َح َ
نب ُ
س ُ
«وَ إنَم الْ ُحجَم َة م ْ
ُْ ُ َ
َ
َ َم ُ َ َ ْ ُ ْ
اع َت ُه مُ ْف َت َر َ
ضة َف َق َ
ان الْ ُحجَم َة وَ َأنَم َط َ
ت أ ْش َه ُد َع َلى
ت َرأ َس ُه وَ قل
ال َرحمَ ك الله فق َمبل
(علیه السالما أ َمن ُه َك َ
ول َم
سن بْن َعلي (علیه السالما َأ َمن ُه َلمْ ي َْذ َ
ك َر ُس ُ
ن بَعْ ده َكمَ ا َت َر َ
ب َح َمتى َت َر َ
الله (صلی اهلل
الْ َح َ
ه ْ
ك ُحجَم ًة م ْ

َ
َ
ْن َعلي (علیه السالما وَ
سن الْ ُح َ
ن بَعْ د ْال َح َ
نب ُ
س ْي ُ
علیه واله وسلما وَ أبُو ُه (علیه السالما وَ أنَم الْحجَم َة م ْ
َ َم ُ َ َ ْ ُ ْ
َك َ
اع ُت ُه مُ ْف َت َر َ
ان ْ
ض ًة َف َق َ
ت َط َ
ت َرأ َس ُه»
ال َرحمَ ك الله فق َمبل
میگوید هر وقت مورد تفقد حضرت قرار میگرفتم سر مقدسش را میبوسیدم ،به همین شکل نقل میکند:
َ
س ْين بْن َعلي (علیه السالما َأ َمن ُه َلمْ ي َْذ َ
«وَ ُق ْل ُ
ب َح َمتى َت َر َ
ان
ن بَعْ ده وَ َك َ
ت وَ أ ْش َه ُد َع َلى الْ ُح َ
ه ْ
ك ُحجَم ًة م ْ
َ َم ُ َ َ ْ ُ ْ
س ْين (علیه السالما وَ َك َ
اع ُت ُه مُ ْف َت َر َ
ان ْ
ض ًة َف َق َ
ت َط َ
ت َرأ َس ُه
ال َرحمَ ك الله فق َمبل
ْن ْال ُح َ
يب َ
ن بَعْ ده َعل َم
الْ ُحجَم ُة م ْ
َ
َ
س ْين َأ َمن ُه َلمْ ي َْذ َ
وَ ُق ْل ُ
ب َح َمتى َت َر َ
ن بَعْ ده
ت وَ أ ْش َه ُد َع َلى َعلي بْن الْ ُح َ
ه ْ
ن بَعْ ده وَ أنَم الْ ُحجَم َة م ْ
ك ُحجَم ًة م ْ
َ َم ُ ُ ْ ُ َ
ك َم
ْن َعلي َأبُو َجعْ َفر وَ َك َ
اع ُت ُه مُ ْف َت َر َ
ان ْ
ض ًة َف َق َ
الل ُه َأعْ طني َرأْ َس َ
ص َل َح َ
ت َط َ
ك
ال َرحمَ ك الله قل
تأ ْ
مُ َحمَم ُد ب ُ
َ َ ُْ ُ َ
ك َم
ت َرأْ َس ُه َف َ
َاك َلمْ ي َْذ َ
الل ُه َق ْد َعلمْ ُ
َف َق َمب ْل ُ
ص َل َح َ
ب َح َمتى َت َر َ
ت َأنَم َأب َ
ن بَعْ ده َكمَ ا
ضحك فقل
تأ ْ
ه ْ
ك ُحجَم ًة م ْ
ك َم
ك َأبُو ُه َف َأ ْش َه ُد ب َم
ك مُ ْف َت َر َ
ك َأ ْن َ
ضة َف َق َ
ال ُك َمف َرحمَ َ
اع َت َ
الله َأ َمن َ
َت َر َ
ن بَعْ ده وَ َأنَم َط َ
الل ُه»
ت الْ ُحجَم ُة م ْ
ً
مخصوصا امام صادق اواخر
در اینجا کلمه « ُک َمف» برای چیست شاید برای تقیه است ،که ائمة (علیهم السالما
عمرشان در تقیه خیلی شدیدی بودند ،روی این جهت میگویند بس کن خدای عالم تو را مورد رحمت قرار
دهد.
ك بَعْ َد الْ َيوْ م َأب ً
ك ُأ َقب ْل ُه َف َ
« ُق ْل ُ
ال َس ْلني َعمَم ا ش ْئ َ
ك َق َ
ضح َ
ت َأعْ طني َرأْ َس َ
ت َف َال ُأ ْنك ُر َ
َدا»
بعد عرض کردم اجازه بدهید سر مقدستان را ببوسم ،حضرت خندیدند
هر چه میخواهی از من بپرس من بعد از این دیگر نسبت به تو مطلبی را انکار نمیکنم.
علل الشرائع؛ نويسنده :الشيخ الصدوق (وفات381 :ا رده  :مصادر حديث شيعه – فقه ،تحقيق:
تقديم :السيد محمد صادق بحر العلوم ،ناشر  :منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها  -النجف الشرف،
سال چاپ  1966 - 1385 :م ،ج ،1ص193

علیه «منصور ابن حازم»« ،محمد ابن مسلم»« ،زراره»« ،هشام ابن حکم» مطالب زیادی میآمدند خدمت
امام صادق (سالم اهلل علیها مطرح میکردند ،و حضرت هم میگفتند اگر اینطور گفته ما از او بیزار هستیم و
برائت میجوييم.
لذا اینجا حضرت به «منصور ابن حازم» میفرمایند بعد از این اگر چیزی از تو برای من نقل کنند ،ما از تو
برائت نمیجوييم و انکارت نمیکنیم .
ك بَعْ َد الْ َيوْ م َأب ً
« َف َال ُأ ْنك ُر َ
َدا» ظاهر لفظ بر میگردد به همان حرفهایی که علیه بسیاری از روات خوب ،بر سر
زبانها میافتاد ،مثالً «هشام» نستجیر باهلل قائل به جسمانیت خدا است و ...
کمتر داریم از روات که عبارتها و روایتهایی در مذمتشان از ائمة نقل نشده باشد.سند این روایت هم
کامالً صحیح است.
«حدثنی ابی» که «ابن بابویه» است که «نجاشی» میگوید «شیخ القمیین وثقتهم»« ،شیخ طوسی» دارد
ل ً
ً
فقیه جلی ً
ثقة».
کان
« َ
«سعد ابن عبداهلل اشعری» که ثقه است« .نجاشی» و «شیخ طوسی» توثیقش کردند،
«یعقوب ابن یزید» است ،دارد « :وکان ً
ً
وصدوقا»
ثقة
«صفوان ابن یحیی» است« ،نجاشی» دارد «ثقة ثقة»،
«منصور ابن حازم» است «،نجاشی» دارد که
«ثقة ،عين صدوق ،من أجلة أصحابنا وفقهائهم»
سند روایت هم هیچ اشکالی ندارد و عبارتها هم نشان میدهد همانطور که رسول اکرم حجت بر خالئق
هستند ،ائمة (علیهم السالما هم حجت بر خالئق هستند.
خدا ان شاء اهلل بر توفیقات همه بزرگواران بیافزاید و ما را هم در این ایام ماه مبارک رجب ان شاء اهلل فراموش
نکنند و فقط «علیکم بتزکیة النفس ،علیکم بتزکیة النفس ،علیکم بتزکیة النفس» ،تالش کنید که از امروز تمام

رفتار و اخالقتان با روزهای دیگر ،نمازهایتان با روزهای دیگر ،کامالً تفاوت داشته باشد .التماس دعا خدا
حافظ همه عزیزان!
«والسالم علیکم ورحمة اهلل و برکاته»

