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 به نام خداوند بخشنده مهربان

  :ى مرکزمقدمه

ســـپاس از آِن پروردگـــار جهانيـــان اســـت، و درود 

ــاک  و ــدان پ ــد و خان ــا، حمم ــامرب م ــر رسور و پي ــالم ب س

 .طاهر ايشان و

، بــه ¨هــای ختصصــی امــام مهــدی  پــژوهشمركــز 

ــاطع  ــامعيل گ ــد اس ــون امح ــث پريام ــزايش مباح ــال اف دنب

هـای او كـه بـيش از پنجـاه ادِّعـای باطــل  ادِّعاهـا و دروغ و

دليــل اســت، پاســخ بــه ايــن ادِّعاهــا را رضوری  و بــی

ــت ــته اس ــه آن . دانس ــواب ب ــه ج ــت ك ــذكر اس ــه ت الزم ب

ــی و ــه معنــای علم ــت؛ منطقــی بــودن  ســخنان، ب آهنــا نيس

ــگ، دروغ،  ــب، نرين ــا تقل ــراد تنه ــای آن اف ــه ادِّعاه ــرا ك چ

ــليقه ــورد س ــرتاء و برخ ــرتين  اف ــت و هب ــات اس ــا رواي ای ب
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ــن امــر  ــر اي ــل ب ــد اســامعيل(كتاهبــای دلي ــريوانش  و) امح پ

بــه دليــل ايــن افــراد بلكــه رد و پاســخ بــه ادِّعاهــای . اســت

 گـري برخـی افـراد ضـعيف توانـد دامـن شبهاتی است كه می

هــا  ای توضــيحات، روشــنگری شــده و در نتيجــه پــاره

ــزد  و ــان مبــانی را ســبب گــردد كــه راه و روش علمــی ن بي

مهه مردم به صورت عـام و شـيعيان بـه شـكل ويـژه، بـر آن 

 .تكيه دارد

) امحـد اسـامعيل(عالوه بـر ايـن، افـرادی كـه فريـب 

ــرده ــريوی ك ــورده و از او پ ــل  را خ ــا دلي ــد ب ــز باي ــد ني ان

را يـارای ايـن ايـن افـراد و شوند تـا كسـی از برهان روبر و

پروردگـارا چـرا بـراى مـا پيـامربى بـيم  :نباشد كه بگويـد

ــا از  ــاوردی ت ــدايتگر را ني ــی ه ــتادى و راهنامي ــده نفرس دهن

 آيات تو پـريوى كنـيم پـيش از آنكـه ذليـل و رسـوا شـويم

 .١): طه(

هـــای مركـــز  از ايـــن رو، در كنـــار ديگـــر فعاليـــت
                                                             

 .ص  ،ج  اقبال اعامل .١
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ــژوهش ــدی  پ ــی امــام مه ــای ختصص ــبهات،  ¨ه در رد ش

صـدی (از طريق سايت اينرتنتـی، فضـای جمـازی و نشــريه 

، انتشـار ايـن كتابچـه نيـز در رد بـر فعاليتهـا و ديگر) املهدی

ــا اهــل  ای از حلقــه امحــد اســامعيل، حلقــه هــای برخــورد ب

 .شود بدعت و انحراف حمسوب می

ــق را  ــر ح ــدمی ب ــت ق ــق ثاب ــال توفي ــدای متع از خ

ــده قلــب. اســتاريمخو هــای مــا را  هــا، دل ای دگرگــون كنن

 .بر دينت ثابت بدار

 مدير مركز

 سيد حممد قبانچی





  

  

  

  پیشگفتار مترجم

ری، مشهور به امحد احلسن، از دّجـاالن، ـامحد اسامعيل بص

ــّيادان ــو  ش ــن عص ــني اي عيان دروغ ــدَّ ــتـم ــريه . ر اس او از عش

دهـه پـيش ادِّعاهـای  كمـرت از دوو  ره اسـتـالبوسيلم استان بصـ

 .ناروای خويش را در عرصه مهدوی آغاز كرده است

 آغاز شـد ¨ نامربده، از ارتباط با امام زمانادِّعاهای 

عی مـذكور خـود را فرزنـد امـام عصـ و ر، يامنـی ـسپس مدَّ

ای كه به پندار باطل  موعود، مهدی اول از مهديان دوازده گانه

 رسـند، جانشـني بـه حكومـت مـی ¨ او پس از امام زمـان

او مهچنني خـود . نائب خاص امام زمان دانستو  فرستاده و

ــوم ــمو  را معص ــت  و دارای عل ــل بي ــالح اه ــام س ، ام

 .كند نيز قلمداد می ¨ وصّی امام زمانو  سيزدهم

ــرياث ــن م ــان  اي ــالی چن ــلمغانی، در ح ــب ش دار مكت
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 كند كه در حـّد يـک فـرد عـاّمی هـم از اسـالم ادِّعاهايی می

ــرآن و  ــداردق ــالع ن ــدن و  اط ــی در خوان ــای او حتّ خطاه

 .ی قرآن نيز بی شامر است آيات ساده

هــای ايــن  در حــدود كمــرت از دو دهــه كــه از فعاليــت

ــی  مقــاالت بســياری در نقــدو  گــذرد، كتــب جريــان م

. بررســی ادِّعاهــای باطــل آن بــه نگــارش در آمــده اســت و

در نجــف  ¨ هــای ختصصــی امــام مهــدی مركــز پــژوهش

ـــت كـــه پيشـــينه ای درخشـــان در  ارشف، از مراكـــزی اس

عی مهدويت دارد  .پاسخ به شبهات اين مدَّ

از مجله آثاری كه اين مركز در دفاع از عقائد حّقه توفيق 

 الساطع عـىلٰ  الردُّ (ی  ی عاملانه ر آن را يافته است، جمموعهـنش

اين . است كه ده كتاب كم حجم را شامل می شود) ابن گاطع

های مفصلی هسـتند كـه نويسـندگان  كتب، برگرفته از كتاب

برخی از و  اند حمرتم آهنا به تفصيل در رد امحد اسامعيل نگاشته

 ¨ هـای ختصصـی امـام مهـدی آن آثار را نيز مركز پژوهش

 .ر ساخته استـمنتش
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 ششمنيكتابی كه پيش روی خوانندگان گرامی است، 

ی فاضـل آن،  نويسـندهی مورد اشاره اسـت و  اثر از جمموعه

 .استاد سيد ضياء اخلباز است

استاد حمرتم، در اين اثـر، كـه بخـش خمتصــری از اثـر 

ــث  ــه بح ــت، ب ــامعيل اس ــد اس ــد امح ــان در نق ــل ايش مفّص

ــه ــد پرداخت ــتخاره در عقاي ــت اس ــون حجي ــد پريام ــن . ان اي

پــريوانش چنــني  بحــث از آن روســت كــه امحــد اســامعيل و

تـوان از اسـتخاره هبـره بـرد  مـی كنند كـه در عقايـد ادِّعا می

ــت اهلــی و و ــناخت حج ــرای ش ــت امحــد  ب ــات امام اثب

 !اسامعيل، بايد استخاره كرد

استاد فاضل در ايـن مباحـث، ايـن ادِّعـا و مسـتندات 

ــان  ــرده و نش ــاوی ك ــی واك ــه نيك ــني را ب عيان دروغ ــدَّ م

اند كه چنـني سـخنی عـاری از صـحت اسـت و هرگـز  داده

ــی ــون نم ــاحثی چ ــوان در مب ــه  ت ــه، ب ــی فق ــادات و حت اعتق

 .آورد استخاره رو

اين ادِّعای شگفت امحـد اسـامعيل، خـود بـه روشـنی 
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عيان از دالئـل و بـراهني  گويای خالی بودن دسـت ايـن مـدَّ

واضح و قابل قبول است و فقر علمی و نادرستی روش آنان 

 .را برمال می كند

رو، خواننـدگان گرامـی بـه  كتـاب پـيش ی با مطالعـه

عی دروغــني  منصـفانه دربــارهداوری  ی شخصــيت ايـن مــدَّ

اميد كه اين اثر در پيشگاه قطب عامل امكان . خواهند پرداخت

 .دافتمرضّی و  مقبول

*   *   * 



 

 

 

ــی بــرای  مــدعيان مهــدويت، اســتخاره را راه دوم

ــی ــامعيل م ــد اس ــت امح ــات امام ــد اثب ــات . دانن ــان در اثب آن

 :اند حجيت استخاره به سه دليل استناد كرده

  :روایت صفوان بن یحیی: دلیل اول

ــت از  ــاب غيب ــی در كت ــيخ طوس ــت را ش ــن رواي اي

 :علی بن معاذ چنني روايت كرده است

؟ قال يشء قطعت عىلٰ  بأيّ : ىٰ قلت لصفوان بن حيي : عيلٍّ

 .صلَّيت ودعوت اهللا واستخرت عليه وقطعت عليه

بر چه اساسی به امامت علیِّ : فتمبه صفوان بن حييی گ

نامز خوانده، دعا كردم : بن موسی الرضا مطمئن شدی؟ گفت

 .١واستخاره نمودم وبر ايشان مطمئن شدم

                                                             

 .غيبت طوسی ص . ١
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ــت ــه اس ــت اينگون ــن رواي ــه اي عيان ب ــدَّ : اســتدالل م

ــان  ــی از بزرگ ــود يك ــان خ ــه در زم ــی، ك ــن حيي ــفوان ب ص

  و از شــاگردان امــام رضــا  ی اهــل بيــت مدرســه

 بوده است، اثبـات كـرده كـه امامـت حضــرت رضـا 

آور  با استخاره بود و ايـن امـر بـر حّجيـت اسـتخاره و يقـني

چـرا كـه بسـيار بعيـد اسـت كـه . بودن آن داللـت مـی كنـد

شخصــيتی چــون صــفوان، بــدون اســتناد بــه معصــوم 

 .رصفا از جانب خود به استخاره استناد ناميد و

  :روایت سلیمان بن ب��ل: دلیل دوم

ــت، از  ــاب غيب ــت را در كت ــن رواي ــی اي ــيخ نعامن ش

ــان  ــت امريمؤمن ــوالنی . آورده اس ــت ط ــن رواي در اي

اسـت، امـري مؤمنـان  ¨ی صـفات امـام مهـدی  كه درباره

 :اند چنني فرموده

أوســعكم كهفــاً، وأكثــركم علــًام، وأوصــلكم رمحــاً، «

ــة، وامجــع بــه شــمل  الّلهــمَّ فاجعــل بعثــه خروجــاً مــن الغمَّ
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ة،  فإن خار اهللا لك فـاعزم، وال تنـثن عنـه إن ُوفِّقـت لـه، األُمَّ

 .وال جتوزنَّ عنه إن ُهديت إليه

ـــر  ی شـــام گشـــاده ســـاحت و درگـــاهش از مهـــه ت

ــله دانــش او از مهــه و ی رحــم او از  ی شــام فــزونرت وص

پروردگـارا برانگيختـه شـدن او را . ی شـام بيشـرت اسـت مهه

انــدوه قــرار ده ی بــه درآمــدن و رسرســيدن دلتنگــى و  مايــه

ی او پراكنــدگى اّمــت را مجــع ســاز، پــس اگــر  وبــه واســطه

خداونـد بــراى تــو خــري خواســت پــس عــزم خــود اســتوار 

گردان و اگر در راه رسـيدن بـه خـدمت او توفيـق يـافتى از 

او به ديگرى باز مگـرد، و هـر گـاه بـه سـويش راه يـافتى از 

 .١»او در مگذر

عيان بـه ايـن روايـت نيـز  : چنـني اسـتاستدالل مـدَّ

هــای اثبــات  اســتخاره را راهــی از راه امريمؤمنــان 

 »فـاعزم كفـإذا خـار اهللا لـ«انـد و عبـارت  امامت برشـمرده

 .كند بر اين امر داللت می
                                                             

 .غيبت نعامنی ص . ١
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  :عمومات استحباب استخاره: دلیل سوم

 :اند كه فرموده مانند سخن امام صادق 

 .فَواهللا ما استخار اهللا مسلم إالَّ خار له البتَّة«

خدا سـوگند هـيچ مسـلامنی اسـتخاره نكـرد اال آن  به

 .١»كه خدا حتًام برای او خري قرار داد

 :اند مهچنني آن حرضت فرموده

 .طريق وقعت أيِّ  بايل إذا استخرت اهللا عىلٰ ما أُ «

اگر اسـتخاره كـرده باشـم ابـايی نـدارم كـه در كـدام 

 .٢»راه واقع شوم

ــابه آن،  ــيار مش ــث بس ــات و احادي ــن رواي ــت اي دالل

كند كه اسـتخاره حمبـوب اسـت و هـر گـاه انسـان بـه آن  می

اقدام كند خري و نيكـی خواهـد ديـد و امامـت امحـد احلسـن 

ـــارج  ـــات اســـت و از آن خ ـــني عموم ـــل در مه ـــز داخ ني

 .باشد نمی

                                                             

 .ص ، كايف ج . ١

 .ص ، وسائل الشيعه ج . ٢



   ....................................  بررسی اعتبار استخاره در اعتقادات

  :گانه مدعیانواکاوی د��یل سه

ــی -  ــی را م ــن حيي ــفوان ب ــت ص ــه  رواي ــوان از س ت

 :جهت بررسی نمود

ــت اول ــيخ ط: جه ــت ش ــن رواي ــل اي ــا ناق ــی تنه وس

 :است

ـــيعه  ـــان ش ـــک از بزرگ ـــيچ ي ـــت را ه ـــن رواي اي

البتــه . حمـّدثان، بـه جــز شـيخ طوســی نقـل نكــرده اسـت و

ــابه آن در  ــدارد و مش ــرادی ن ــود اي ــودی خ ــه خ ــر ب ــن ام اي

روايـات بســيار اتفــاق افتــاده اســت، اّمــا اشــكال بــه عّلــت 

ــی ــاز م ــت ب ــن رواي ــل اي ــردد نق ــی . گ ــی در پ ــيخ طوس ش

عــای واقفـیبررسـی  ی مهــدويت  هــا دربـاره و پاســخ بـه ادِّ

ــاظم  و ــام ك ــت ام ــن خامتي ــوده و در اي ــني ب ــاره چن ب

 :فرموده است

اش  انـد مهـه هـا روايـت كـرده اّما آن چـه كـه واقفـی(

ــی ــويتش نم ــی تق ــه حّجت ــت ك ــادی اس ــار آح ــد،  اخب كن

تـوان ادِّعـای علـم بـه صـحت آن را كـرد، و راويـان  نمی و



 برصیپاسخ های روشن به امحد اسامعيل    ..............................  

شـود  هـا اعـتامدی نمـی بـه سـخن آن آن مورد طعن هستند و

 .ها بايد روايات آنان را تاويل نمود پس از مهه اين و

انــد را ذكــر و مــا برخــی از آن چــه كــه روايــت كــرده

از . كنــيم در آن را تبيــني مــی] صــحيح[كــرده و ســخن 

هـا اخبـاری اسـت كـه ابـو حممـد علـی بـن امحـد  ی اين مجله

ــابش  ــ(علــوی موســوی در كت ــرده ) رة الواقفــةـنص ذكــر ك

 .١)است

آيـد كـه علـی  از كالم شـيخ طوسـی ايـن گونـه برمـی

) نصــرة الواقفـة(بن امحـد علـوی موسـوی، كتـابی بـا نـام 

نوشـته بــود كــه موضــوع آن كتــاب نيــز از عنــوانش روشــن 

ــت ــان . اس ــاب و بي ــن كت ــخ اي ــه رد و پاس ــی ب ــيخ طوس ش

ــتی ادِّعاهــای موســوی پرداخــت و جمموعــه ای از  نادرس

را در كتـاب غيبـت خـود نقـل كـرد تـا بـه  روايات آن كتاب

ــردازد ــت  يكــی از آن. نقــض و جــواب آن بپ هــا مهــني رواي

 !است كه مورد بحث و بررسی واقع شده است
                                                             

 .غيبت شيخ طوسی ص . ١
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عيان مهــدويت، در حــالی شــگفت آور اســت كــه مــدَّ

هـای خمصـوص  كننـد كـه از نقـل به اين روايـت اسـتناد مـی

در  انـد تـا هاست و آنان چنـني مطلبـی را جعـل كـرده واقفی

اشـكال وارد كـرده و چنـني وانمـود  امامت امام رضـا 

كنند كـه هـيچ نّصـی بـر مقـام امامـت آن حضــرت وجـود 

 !ندارد و حتّی صفوان نيز جمبور به استخاره شده است

بــه هــر روی، ايــن نخســتني نقــض و حتريــف در 

اســالم نبــوده و نيســت، و آنچــه بــرای مــا در اينجــا امهيــت 

. ی ايـن روايـت اسـت دربـارهدارد، بيان نظر شـيخ طوسـی 

تـوان بيـان  نظر شيخ را به طور خالصـه در سـه مطلـب مـی

 :نمود

شيخ تصــريح كـرده كـه ايـن روايـت از  :مطلب اول

ــنده ــت و نويس ــان اس ــاری واقفي ــابی در ي ــام او  كت ــه ن ای ك

ــت ــته اس ــد آن را نوش ــان ش ــی . بي ــنده شخص ــن نويس اي

ی جمهول احلال است اّما روشـن اسـت كـه در مـذهب واقفـ

ــز . تعصــب داشــته اســت ــن روايــت ني ــر، اي ــرف ديگ از ط
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آن أييـد خربی واحـد اسـت كـه هـيچ حّجـت و دليلـی در ت

ــود نــدارد ــتنش نيــز وج ــحيح دانس ــان ص ــوده و امك . نب

راويــان روايــت هــم اشخاصــی ضــعيف هســتند و ســخنان 

 .احاديث آنان مورد اطمينان نيست و

ــب دوم ــد  :مطل ــت باي ــن رواي ــّحت اي ــرض ص ــر ف ب

ــه الزم  ــويم و بلك ــزم ش ــاهر آن ملت ــه ظ ــد ب ــه نباي ــت ك گف

 .شودأويل است كه چنني روايتی ت

ــوم ــب س ــت  :مطل ــن رواي ــی در رشح اي ــيخ طوس ش

 :چنني گفته است

در ايـن خــرب تنهــا رسزنــش فــردی اســت كــه تقليــد (

كرده است، اگـر هـم ايـن عمـل صـحيح باشـد هـيچ دليـل 

عـالوه بـر ايـن، فـردی كـه ايـن . ن نيستحجتی بر ديگرا و

ــد  ــل مكــان و فضــل و زه ــه دلي ــده، ب ــر ش مطلــب از او ذك

ــت و ــاهی اس ــني جايگ ــوق چن ــنش ف ــت . دي ــه درس چگون

ای علمــی بــه دشــمنش بگويــد كــه بــه  اســت كــه در مســئله

ی آن شـخص  اال اينكـه دربـاره! استخاره قائـل شـده اسـت



   ....................................  بررسی اعتبار استخاره در اعتقادات

ــت و ــه باله ــد ب ــه او را از  معتق ــد ك ــی باش ــرهغفلت ی  داي

ــث  ــه و بح ــورت معارض ــن ص ــربد؛ در اي ــريون ب ــف ب تكلي

 .١)ساقط است

اين كالم شـيخ طوسـی هنايـت رد و انكـار بـر اسـتناد 

. آيـد به استخاره در اثبات امامت اشـخاص بـه حسـاب مـی

ــه رساغ چنــني  ــدويت ب عيان مه ــدَّ ــه م ــتی چگون ــه راس ب

ــی ــوری م ــان  ام ــت آن ــادانی و غفل ــت از ن ــه حكاي ــد ك رون

تــوان بـه سـبب چنـني كــاری  ی كـه حتـی مـیدارد، در حـد

 آنان را در گروه ديوانگان به شامر آورد؟

عقل انسـان چطـور چنـني امـوری را مـی پـذيرد؟ از 

ــا  ــن و دني ــت را در دي ــالمت و عافي ــش و س ــد بخش خداون

 .خواستاريم

 :جمهول بودن علی بن معاذ: جهت دوم

ــده  ــل ش ــاذ نق ــن مع ــی ب ــر از عل ــورد نظ ــت م رواي

چنني شخصـی جمهـول احلـال اسـت و هـيچ خـربی از او  و
                                                             

 .غيبت شيخ طوسی ص . ١
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ــدارد، و چــه بســا  در كتــب رجــالی شــيعه وســنی وجــود ن

 .اساسا اين روايت از جعليات واقفی ها باشد

 :اين روايت توان اثبات ادعا را ندارد: جهت سوم

ــيم كــه چنــني روايتــی صــحيح  حتــی اگــر فــرض كن

 است و به وثاقت علـی بـن معـاذ و حممـد علـوی، كـه هـيچ

اطالعی از آنان نيز نـداريم، حكـم بناميـيم، كـافی اسـت بـه 

مـوارد ذيـل توجـه كنـيم تـا بـدانيم كـه ايـن روايـت در هــر 

 :حال توان اثبات نظر مدعيان را ندارد

اول آن كه اين روايـت از معصـوم عليـه السـالم نقـل 

. سـخن يكـی از اصـحاب ايشـان اسـت نشده، بلكـه رصفـاً 

ــدر هــم كــه  ــااليی در اصــحاب معصــومان هــر چق مقــام ب

ــتند  ــوم نيس ــم معص ــاز ه ــند، ب ــته باش ــت داش ــم و معرف عل

 .ممكن است به اشتباه بيفتند و

ــود  ــت وج ــن رواي ــاهدی در اي ــيچ ش ــه ه دوم آن ك

ييـد أندارد كـه نشـان بدهـد عمـل صـفوان مـورد امضـا و ت

 .امام معصوم بوده است
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ــه  ــود ك ــؤال ش ــني س ــا چن ــن ج ــت در اي ــن اس ممك

عظمتـی چـون صـفوان كـه  چگونه ممكن است دانشـمند بـا

ــا  ــام رض ــاگردان ام ــه  از ش ــد ك ــت ندان ــوده اس ــز ب ني

اســتخاره نمــی توانــد دليلــی بــرای اثبــات امامــت ديگــران 

 باشد؟

پاسخ اين است كـه بـر فـرض حمـال كـه چنـني امـری 

از صفوان رس زده باشد، بـاز هـم مضـمون روايـت مربـوط 

ــا  ــام رض ــت ام ــدای امام ــه ابت ــان  ب ــت و در آن زم اس

ــ ــوز ص ــی هن ــوده و دليل ـــرت نب ــاگردان آن حض فوان از ش

ــم  ــی در عل ــام واالي ــه و مق ــام مرتب ــه در آن هنگ ــداريم ك ن

ــت و ــته اس ــی داش ــا . بزرگ ــام رض ــا از ام ــه او تنه ــرا ك چ

روايـت دارد، اگـر چـه كّشـی در رجـال   امام جـواد و

 خــود حكايــت كــرده كــه او از اصــحاب امــام كــاظم 

 .نيز بوده است

ايـن اشـكال مسـتلزم آن اسـت كـه : به عبـارت ديگـر

صـــفوان در هنگـــام آن اســـتخاره، كـــه در ايـــن روايـــت 
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نادرست آمـده اسـت، دانشـمند و فقيـه بـوده اسـت، حـال 

ــدارد،  ــني نظــری وجــود ن ــرای درســتی چن آن كــه دليلــی ب

بلكه اين مدعيان و مدافعان امحـد اسـامعيل هسـتند كـه بايـد 

سـپس دانشـمند و فقيـه بـودن ابتدا راستی اين روايـت را و 

 .صفوان را در آن زمان ثابت ناميند

ــت  -  ــا رواي ــار اهللا «ام ــخ ــوان از دو » كل ــی ت را م

 :جهت مورد بررسی قرار داد

 :بررسی سند روايت: جهت اول

خالصــه چنــني بررســی ايــن اســت كــه در ســند ايــن 

روايت اين اسامی وجـود دارنـد كـه بـه بررسـی آن هـا مـی 

 :پردازيم

 : هارون بن عيسی موسی بن

ــاره ــت و درب ــال اس ــول احل ــخص جمه ــن ش ی او  اي

 .هيچ توثيقی وارد نشده است

 :عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب

اين شخص كـه از او بـا عنـوان قعنبـی نيـز يـاد شـده 
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ــی  ــوده و بلكــه كس ــذهب مــالكی ب ــاگرد امــام م اســت، ش

هـا را از او روايـت كـرده امـام مـالكیموطأ است كه كتاب 

ــت ــان . اس ــورد اطمين ــنن او را م ــل تس ــال اه ــان رج بزرگ

ــی ــدم ــيعه او را ١دانن ــان ش ــک از عامل ــيچ ي ــه ه ــال آن ك ، ح

 .توثيق نكرده است

 :سليامن بن بالل

ــق  ــرد را توثي ــن ف ــيعه كــه اي ــامی ش ــی از عل ــا كس تنه

ـــ. كـــرده ابـــن داوود اســـت أخران بررســـی توثيقـــات مت

نيازمند بحثـی طـوالنی اسـت و حـق ايـن اسـت كـه چنـني 

 .قاتی اعتباری نداردتوثي

 :بررسی داللت روايت: جهت دوم

ايــن روايــت هرگــز داللــت نــدارد كــه مــی تــوان در 

اثبات امامت اشـخاص از اسـتخاره هبـره گرفـت؛ چـرا كـه 

ــكخــار اهللا «عبــارت  كــه در آن وارد شــده، در مقــام » ل

دعای خـري بـرای ديگـران اسـتعامل مـی شـود و چنـان كـه 
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خـدا بـه (انـد، بـه معنـای  شناس تصـريح كـرده عاملان لغت

 .١باشدمي) تو خري بدهد

ــی  ــه اســتخاره نيــز ربط اســتعامل ايــن عبــارت، كــه ب

بــه عنــوان مثــال، . هــا فــراوان اســتنــدارد در زبــان عــرب

 :بانو ديلم، به مهرسش شهيد زهري بن قني چنني گفت

ــد ( خــار اهللا لــك، وأســألك أن تــذكرين يف القيامــة عن

 . جدِّ احلسني

خـواهم كـه مـرا در خري بدهد، و از تـو مـیخدا به تو 

 .٢)ياد كنی قيامت نزد جد امام حسني 

ــمعل  ــن مش ــذر ب ــليامن و من ــن س ــد اهللا ب ــني عب مهچن

اســدی هنگــامی كــه خــرب شــهادت مســلم بــن عقيــل را بــه 

دادنــد و متوجـه شــدند كـه آن حضـــرت   امـام حسـني

 : تصميم جدی برای رفتن دارد به ايشان عرض كردند

 .اهللا لكخار (
                                                             

 .ص  ، لسان العرب ج : مراجعه كنيد. ١

 .ص ، بحاراالنوار ج . ٢
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 .١)خدا به تو خري بدهد

اگـر خـدا : بنابراين مفاد اين روايت نيـز چنـني اسـت

ــان  ــام زم ــدن ام ــار دي ــري داد و افتخ ــو خ ــه ت ــدا  ¨ب را پي

كـــردی، عـــزم خـــود را اســـتوار گـــردان و از امامـــت او 

 .بازنگرد

ــه  ــاطی ب ــيچ ارتب ــز ه ــورد ني ــن م ــه اي ــه آن ك نتيج

 .استخاره ندارد

 :ب استخارهبررسی عمومات استحبا - 

ــام اهلــی  الزمــه ــني اســتداللی، تعطيــل احك ی چن

چـرا كـه اگـر قائـل . باطل كردن رشيعـت مقـدس اسـت و

بچنـــني عمومـــاتی باشـــيم، بســـياری از قـــوانني رشعـــی 

ــی از  و ــه برخ ــت و بلك ــل دانس ــد باط ــی را باي ــد فقه قواع

 :از مجله. ابواب فقه به طور كامل از بني خواهد رفت

وقتــی عمومــات اســتخاره جــاری  :بــاب قضــاء

باشــد، در صــدور حكــم هــيچ احتيــاجی بــه دليــل و قســم 
                                                             

 .ص ، ج مصدر مهان . ١
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ــود،  و ــد ب ــرفني نخواه ــل ط ــی دالئ ــختگريی در بررس س

بلكه كـافی اسـت كـه قاضـی اسـتخاره كنـد و داسـتان متـام 

 !شود

اگـر عمومـات اسـتخاره حّجـت باشـد،  :باب تقليـد

ــت،  ــم نيس ــد اعل ــناخت جمته ــرای ش ــتجو ب ــه جس ــازی ب ني

ساســا نيــازی بــه جســتجو و پيــدا كــردن جمتهــد هــم بلكــه ا

تـوان مرجـع تقليـد و بلكـه خـوِد حكـم  چرا كه مـی! نيست

 !رشعی را نيز از راه استخاره فهميد

ــارت ــاب طه ــر  :ب ــاب، ب ــن ب ــام اي ــياری از احك بس

از مجلــه احكــام . ضــوابط و قواعــدی معــّني اســتوار اســت

گانـه كـه بـه بررسـی و شـناخت ميـزان هـای سـهاستحاضه

اگــر عمومــات اســتخاره حّجــت باشــد، . ون ربــط داردخــ

 !مهان كافی خواهد بود و نيازی به بررسی نيست

ــد  ــني ترتيــب در ديگــر مســائلی كــه حمــل تردي بــه مه

است يا تطبيقشان واضح نيسـت، ماننـد مسـائل مربـوط بـه 

هـای نـامز هـا و شـکهـا و آشـاميدنیهالل ماه يا خـوردنی
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روشــن ! عمــل كــرد تــوان بــه اســتخارهروزه و حــج مــی و

 .گويی استاست كه چنني ادعايی فقط هذيان

اين در حالی اسـت كـه عمومـات اسـتخاره، اگرچـه 

ــورده ــيص نخ ــداقی ختص ــور مص ــه ط ــور ب ــه ط ــا ب ــد، ام ان

 .موردی ختصيص بردار هستند

  :تخصیص موردی روایات استخاره

 منظور از ختصيص موردی چيست؟

ــب  ــت آن موج ــات عمومي ــر اثب ــامی اگ ــل ع ــر دلي ه

لغو شـدن احكـام و مسـائل تشــريعی ديگـری باشـد، الزم 

ـــورد آن  ـــه م ـــت ك ـــاديقش  -اس ـــه مص ـــيص  -و ن ختص

 .بخورند

ی  جهت واضـح شـدن مطلـب، مـی تـوان دو قاعـده

 .فقهی جتاوز و استصحاب را به عنوان مثال بيان كرد

ی جتاوز چنـني اسـت كـه در هنگـام نـامز،  مفاد قاعده

ــزء  ــا آوردِن ج ــه ج ــديم و در ب ــری ش ــزء ديگ ــر وارد ج اگ
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پيش از آن ترديد كـرديم، بنـا را بايـد چنـني بگـذاريم كـه آن 

مـثال اگـر در ركـوع . ايـم جزء مورد ترديـد را بـه جـا آورده

ايـم يـا خـري، بنـا ترديد كرديم كه آيا محد يا سوره را خوانـده

ايـم، يـا اگـر شـک كـرديم كـه آيـا كه خوانـده گذاريم را می

محــد را بــه درســتی خوانــده ايــم يــا خــري، اگــر خوانــدن آن 

 .گذاريم پايان يافته است بنا را بر درستی می

آن چـه : ی استصـحاب چنـني اسـت اما مفـاد قاعـده

ــيم ــاقی مــی دان ــان حــال ب ــر مه ــوده ب ــل . را كــه ب اگــر اص

آيــد الزم مــیاستصــحاب را بــر مثــال پيشــني تطبيــق كنــيم، 

ی خوانـدن محـد شـک كـرديم  كه اگر در حال ركوع دربـاره

اصــل را بــر نخوانــدن بگــذاريم، چــرا كــه اقتضــای اصــل 

 .عدمی اين است كه قرائت به جا آورده نشده است

آيـد كـه اصـلی كـه بايـد در در اين جا سؤال پيش مـی

شک مورد نظـر جـاری شـود، استصـحاب اسـت بـه دليـل 

گـريد؟ يـا مـوردی را نيـز در بـر مـیاين كه عموماتش چنان 

 ی جتاوز است؟ قاعده
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چـرا كـه اگـر معتقـد . پاسخ صحيح مورد دوم اسـت

ــده ــيم، قاع ــحاب باش ــه استص ــات ادّل ــه عموم ــراغ  ب ی ف

ارزش جتــاوز را بايــد لغــو كنــيم و تشـــريع آن لغــو و بــی و

ی استصـحاب را مـی تـوان در  خواهد شد، چـرا كـه قاعـده

ابراين چـاره ای نيسـت جـز آن بنـ. هر جايی به كـار گرفـت

ی فــراغ  كــه مــورد ادّلــه استصــحاب در غــري مــوارد قاعــده

 .جتاوز ختصيص بخورد و

خالصه آن كه منظور از ختصيص موردی اين است كه 

خورد تا عمومات مورد جريان دليل يک قاعده ختصيصی می

 .آن، موجب لغو شدن ديگر امور رشعی نباشد

 :بر اساس آن چه گذشت بايد گفت

ی استخاره اگر چه عموميت دارد، امـا متسـک بـه  ادّله

عمومات آن موجب لغو شدن بسياری از ابواب فقهی خواهد 

 .بر اين اساس ختصيص مورد ادّله استخاره الزم است. بود

ــه  ــاظر ب ــتخاره ن ــه اس ــه ادّل ــت ك ــد گف ــابراين باي بن

ــدس  ــارع مق ــه ش ــت ك ــواردی اس ــني م ــات و مهچن مباح
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ــاره ــه را درب ــتی آن م وظيف ــوده اس ــخص ننم ــا در . ش ام

مواردی كه وظيفه از جانـب شـارع مشـخص اسـت، ماننـد 

ــوان  ــه عن ــات امامــت امامــان و امــام مهــدی ب ــد و اثب عقائ

آخرين امام و غيبت ايشـان و عـدم وجـود نائـب خـاص در 

ـــت  ـــای (غيب ـــرخالف ادع ـــامعيلب ـــد اس ـــدافعان امح ، )م

عمومـــات اســـتخاره جـــاری نخواهـــد بـــود، در غـــري ايـــن 

ــورت الز ــیص ــهم م ــد ك ــه  آي ــه ای ك ــوارد، وظيف ــن م در اي

 .تعيني كرده لغو شود شارع مقدس تبيني و

از آن جــا كــه امامــت از مــواردی اســت كــه كيفيــت 

ــت،  ــده اس ــني ش ــت تعي ــه دق ــارع ب ــط ش ــات آن توس اثب

موردی برای جريان استخاره نخواهـد بـود؛ لـذا هـيچ يـک 

ــز  ــيعه، هرگ ــار ش ــان نيكوك ــا و عامل ــوار م ــان بزرگ از امام

 كردنـدرای اثبـات مصـداق امامـت بـه اسـتخاره اسـتناد نمـیب

 پرداختنـدبلكه از راه هايی سـخت و دشـوار بـه ايـن مهـم مـی

خريدنـد كـه تنهـا خـدا هايی را به جان مـیو در اين راه رنج

 .از آن آگاه است
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مهچنني الزم به ذكر اسـت كـه متـام آن چـه گفتـه شـد 

قطـع  بـا فـرض ايـن اسـت كـه اساسـا اسـتخاره را موجـب

ــدانيم، در غــري ايــن صــورت نيــز اعتبــاری بــرای  و يقــني ب

 توانـداستخاره در اين بحث نخواهـد بـود، چـرا كـه هنايتـا مـی

موجب ظن و گـامن باشـد و در امـری چـون امامـت كـه از 

 .توان به رساغ آن رفت قضايای يقينی است نمی

*   *   * 

 


