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 مقدّمه

بر عدم جواز تشکیل حکومت قبل از قیام امام زمان عجّل اهلل تعالی احادیثی بود که  از بحث در مورد بخش دوم

در اند و شده صادري خارجیه هستند و در مورد خاصی ادیثی که مربوط به قضیهحا ؛داشتندداللت فرجه الشّریف 

ي تعیین درباره صرفاً این احادیث یعنی «ص وارد نیستمورد مخصّ »بگوییم  حکم خاصی بیان نشده کهشان هم متن

 ،باشدوجود داشته  روایتمتن اگر حکم عامی در  البته. هستندص خاص اشخا برخیي وظیفهبیان تکلیف و 

 .نداریم حکمی روایاتاز  دسته این در ولی ؛نیست وارد صمخصّ مورد گوییممی

 در این جلسه شد و و بررسی بیان ترین روایت در این دسته از روایت()به عنوان شاخص روایت سدیر صیرفی

 شود.بررسی میروایت دوم 

 روایت جابر بن یزید جعفی

 عَنْ  مَحْبُوبٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ شَاذَانَ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ (962 یصفحه -الطوسي غيبة) الْغَيْبَةِ كِتَابِهِ فِي الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ

 تَرَى حَتَّى رِجْل ا لَا وَ -يَدا   تُحَرِّكْ لَا وَ الْأَرْضَ الْزَمِ: قَالَ عليه الساّلم جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ جَابِرٍ عَنْ الْمِقْدَامِ أَبِي بْنِ عَمْرِو
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 نَاحِيَةِ مِنْ الصَّوْتُ يَجِيئُكُمُ وَ -السَّمَاءِ  مِنَ يُنَادِی مُنَادٍ وَ -فُلَانٍ  بَنِي اخْتِلَافُ تُدْرِكُهَا أَرَاكَ مَا وَ -لَكَ  أَذْكُرُهَا عَلَامَاتٍ

 1دِمَشْقَ 

 اهلل تعالی فرجه الشّریفظهور امام زمان عجّل  که عالئمقبل از این عالمات )اند که از این روایت استفاده کردهبرخی 

 جایز نیست.حرکتی  یچ قیام وه( هستند

 سندی روایتبررسی 

این  رحمه اهلل کلینیمرحوم م که سندي به این محکمی داشته باشد. یکمتر روایتی دار ؛سند این روایت تامّ است

ي هاي نقلروایت را در کافی به نقل از علی بن ابراهیم ذکر کرده است و علی بن ابراهیم آنچنان موثق است که کلیه

بیانات خودش است( از رغم این که . چنانچه تفسیر وي را )علیکنندحسوب میاو را قول معصوم علیه السالم م

از پدرش و او از حسن بن محبوب و او از عمرو بن ابی المقدام و او  علی بن ابراهیمرا روایت دانند. تفسیر مأثور می

در اصول اربعه  روایات عمرو را تمام مشایخ ثالثه )کلینی، صدوق، طوسی( جعفی نقل نموده است.جابر بن یزید از 

 اند.ق دانستهو موثّ را تامّ  نموده و این روایاتنقل 

تعبیر  برخی گویند2«...مختلطا نفسه فی کان و»: فرمایدمی جابر بن یزیددر کتاب رجالش در مورد  مرحوم نجاشی

که به همه جا  که با افراد مختلف )مخالفین و ...( ارتباط داشته و از اصحابی بودهبوده که جابر به این دلیل  «مختلط»

 آدمی کامالً مورد اطمینان نیست که روایتش موثّق باشد.چنین بر این باورند که اصوالً و  هکشیدسرک می
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 جور اماین است که این تعبیر درست نیست، زیرا او از اصحاب کبار امام باقر علیه السالم بوده و بارها حکّ  حقاما 

 بودهاي هم ریختهه . لذا تعبیر درست از مختلط این است که بگوییم آدم باندآزار دادهاند و زمان او را دستگیر کرده

با تلقین امام باقر  جابر شگردي بوده است که -ظاهري–اختالل حواس  این البته. اشته استکه اختالل حواس د

اي زده بوده است. معروف است که امام باقر علیه السالم نوشته جنونخودش را به علیه السالم به کار بسته است و 

و خودش  را به معناي جنون گرفته «ج»حرف  . جابر آننوشته بودند« ج» فقط یک حرف ه در آناو دادند کبه را 

، از تعقیب و این جنون ساختگیبا و  کردسوار بر چوب با کودکان بازي می گی زد و در کوچه و خیابانرا به دیوان

 گریخت.مجازات عوامل حکومت می

تند و فردي  صیرفی مانند سدیراین است که بگوییم او هم  ...«مختلطا نفسه فی کان و»عبارت تحلیل سوم در مورد 

ده شود. البته جاي بوده است؛ مقصود از مختلط این است که آدم متعادلی نبوده که به روایت او ترتیب اثر دااحساسی 

 این با تند بودنش منافاتی ندارد.بوده و ن و محبّ اهل بیت علیهم السالم بحثی نیست که وي شخصی متدیّ

 اي وجود ندارد.پس روایت از نظر سندي مشکلی ندارد و جاي هیچ خدشه

 داللی روایتبررسی 

و ...(  یداًک تحرّ  تعبیر امام باقر علیه السالم )المورد در . وارد باشد روایتبه ی تممکن است اشکاالاز نظر داللت 

. احتمال اول آن است که جابر هم آدم تندي مانند سدیر بوده است؛ لذا امام به او دستور شودمطرح میاحتماالتی 

 همیشه . جابرباشده دست از پا خطا نکن. احتمال دوم این است که روایت محمول بر تقیّفکر و منطق[ بی]ند که اهداد

ه به او دستور دادند که دست از پا خطا ز باب تقیّو جانش در معرض خطر بوده است؛ حضرت اتحت تعقیب دولت 

کی نداشته باشد، به او این عالمات دیگر تحرّشوند که جابر  نکن )که او را نگیرند و نکشند( و بخاطر این که مطمئنّ

 دست به تحرّکی نزند.تا آخر عمرش  که وي حداقلّ را گفتند)آخر الزّمان( 
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توانسته به عنوان امام نمیکرده است در آن زمان هر کس که قیام میبا توجّه به این که احتمال سوم این است که 

ي معروف ي قیام مهدي از فرزندان پیامبر مسألهمسأله و ستکرده امی خروجمعصوم قیام کند، بلکه به عنوان مهدي 

در مقام بیان  اندکردهبخاطر پیشگیري از ادّعاي کسانی که با عنوان مهدویّت قیام می امام  ،اي بوده استو جاافتاده

 قیام حضرت را درکتو یعنی ...«  تُدْرِکُهَا أَرَاکَ مَا وَ»فرمایند: . به دلیل این که حضرت میاندبوده عالئم حتمی ظهور

 مهدي حرکت نکن. و ادّعاي نخواهی کرد، پس دنبال آدمها به عنوان

را از آن استنباط معناي عدم جواز قیام قبل از ظهور حضرت  تواننمی در داللت روایت، این احتماالت سه گانهپس 

 نمود.

یهما السالم صادر عمدتاً به نقل از امام باقر و امام صادق عل ،بر عالئم ظهور دالّ روایاتتوجّه داشت که بایستی 

از روایات کمی در این زمینه امام رضا علیه السالم زمان حسن( لذا در هاي علویه و بنیقیام مقارن بااند )دقیقاً شده

روایاتی با این موضوع صادر  ي بعد از ایشان خیلی به ندرتاست و در زمان ائمهصادر شده وجود مقدّس ایشان 

 شده است.

ي خارجیه صادر شده و مربوط به شخص جابر است و حاوي حکمی نیست که بتوانیم به اپس این روایت در قضیه

 تمسّک کنیم. «بتیحرمت مطلق قیام در دوران غ»براي مدّعاي  آن

 ی عمر بن حنظلهقبولهروایت سوم، م

عمر شخصیت راوي آن، بحث مفصّلی در مورد  جاي خودشي محکم والیت فقیه است و در دلهاین روایت یکی از ا

 خواهیم کرد. ،بن حنظله

اند. یعنی از نظر محدّثین مورد این است که روایتش را مقبوله دانسته وثوقش هماي بوده و دلیل بهرحال وي فرد ثقه

 اند.آن فتوا صادر کردهقبول است و فقهاء هم به استناد 

 ي عالئم ظهور است:دربارههم روایت  این



 الهدی حفظه اهلل علم اهلل آیه حضرت( الغیبه عصر فی الحکم اقامه جواز) فقه خارج درستقریرات 

5 

 

 قَالَ  حَنْظَلَةَ بْنِ عُمَرَ عَنْ الْخَزَّازِ أَيُّوبَ أَبِي عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ  أَحْمَدَ عَنْ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ

 وَ  الزَّكِيَّةِ النَّفْسِ قَتْلُ وَ الْخَسْفُ وَ السُّفْيَانِيُّ وَ الصَّيْحَةُ -الْقَائِمِ  قِيَامِ قَبْلَ عَلَامَاتٍ خَمْسُ يَقُولُ  ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ

 1... لَا قَالَ مَعَهُ نَخْرُجُ أَ الْعَلَامَاتِ هَذِهِ قَبْلَ بَيْتِكَ أَهْلِ مِنْ أَحَدٌ خَرَجَ إِنْ فِدَاكَ جُعِلْتُ فَقُلْتُ الْيَمَانِيُّ

 ی عمر بن حنظلهمقبولهتحلیل 

 :دهدرخ می عجّل اهلل تعالی فرجه الشّریف پنج عالمت قبل از قیام حضرت حجّتاین روایت، مطابق 

عثمان و »با نداي ز آخر رودر و  «و شیعته هم الفائزون علیٌّ»: نداي با ل صبحاوّ که ؛ ي آسمانییحهص .1

عجّل اهلل تعالی امام زمان  ان واقعیهمراهي تصفیهامتحان الهی براي  رسد ویبه گوش م« شیعته هم الفائزون

 است. فرجه الشّریف

 علیهم الساّلمسفیانی به عنوان یکی از بزرگترین دشمنان اهل بیت خروج  .2

شامات را گرفته و به سمت مدینه حرکت بعد از این که فرو رفتن لشکر سفیانی است که یعنی  ؛خسف .1

در بین مکّه  ،کندلشکرکشی می به سمت مکّهسفیانی و بعد که گردند بر میبه مکّه حضرت از مدینه  ،دنکنمی

 .روندشوند و به زمین فرو میخسف میو مدینه 

 که در زمان امام صادق علیه السالم اتّفاق افتاد ؛قتل نفس زکیّه .1

 .ظهور یمانی .1

کسی از اهل بیتت جانم به فدایت! اگر »کند که: سوال می علیه الساّلمعمر بن حنظله از امام باقر ، ي روایتادامهدر 

 «نه!»پس امام پاسخ فرمودند که: « آیا با وي همراهی کنیم؟المات خروج کرد، قبل از این ع
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او هم  البتّهاست که  ی مطرحعمر بن حنظله بحثشخصیت که سند روایت درست است و فقط در خصوص  شده گفت

 دانستیم.اگر نبود روایتش را مقبوله نمی وق است موثّ

 داللی روایتبررسی 

 .باشدمی حضرت فرمودندکه  (ال)منفی  پاسخو آن این حدیث  «داللت»ي اشکال در عمده

 إِنْ ) والس عبارتظاهر ؛ بلکه با توجّه به فهمیمبه خودي خود چیزي نمی« ال»پاسخ از  ي اول این است که مانکته

پاسخ امام به سوال عمر  را فهمید؛ زیرا« ال»توان مقصود ( میمَعَهُ نَخْرُجُ أَ الْعَلَامَاتِ هَذِهِ قَبْلَ بَیْتِکَ أَهْلِ مِنْ أَحَدٌ خَرَجَ

موضوعی که عمر بن حنظله از امام علیه السالم  .توان فرمایش امام را تفسیر کردو با توجّه به سوال می گرددبرمی

عاي ما این است که مطلق هر کند، خروج فردي از اهل بیت پیامبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم است. مدّ سوال می

ردي از اهل بیت علیهم السالم منع خروج ف فقط )دلیل مدّعا( اما از این حدیث؛ خروجی قبل از امام زمان باطل است

 تواند مورد استشهاد قرار بگیرد.و نمی بودهاز مدعا  اینجا دلیل اخصّدر . پس شودبرداشت می

 در شود کهبود، روشن می «رجل من اهل بیت...» سوال عمر در موردي دوم این است که با توجّه به این که نکته

در  1بودند. فرمودهاست که پیامبر در روایت جابر  بوده «...رجل من اهل بیتی»ن آ اشفرض ذهنیخاطرش و پیش

داشته  عجّل اهلل تعالی فرجه الشّریفبه خاطر آن ذهنیتی که نسبت به نزدیکی قیام حضرت مهدي  اینجا هم عمر

و پاسخ منفی حضرت براي زدودن این تصوّر اشتباه از ذهن او بوده سوال کرده است علیه السالم باقر ز امام ا است،

 است.
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با  چونو  تسوال عمر در مورد قیام مهدي )مردي از اهل بیت پیامبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم( بوده اس نتیجتاً

امر به معروف و نهی از منکر تعارض دارد و در ضمن در داللتش هم تام نیست قیام و ي دالّ بر وجوب ادلهکلیات 

 به هیچ عنوان براي منع قیام در زمان غیبت امام زمان عجّل اهلل تعالی فرجه الشّریف قابل استناد نیست.

 ... شاءاهللان ،کنیمی میبررس آن را روایت دیگري هم از این دسته داریم که در جلسات آینده

  


