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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
 أ

ٍد َو َعَلی َعَلی أهِل  ََلُة َعَلی َسیِدَنا ُمَحمَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ اِهریَن اْلَحْمُد ِللَّ بیَن الطَّ یِّ  َبیِتِه الطَّ

ال برر لرزوم وحردت جامعره اسرَلمی است که د ایادلهادله داله بر لزوم وحدت رهبری  ازجملهد که بیان ش
شد. ازجمله ادله  خواهدمیتعدد رهبری مستلزم تعدد جوامع اسَل و معه باشدجا یکجامعه اسَلمی باید  دارد؛

بررای کرل عیردین مختلف برر وحردت  هایشیوهبا عَلئم و که کثیری است داله بر این مطلب روایات متعدد و 
 و فطر برای همره مسرلمین یرک عیرد اسرت عید وعید قربان  اینکهیعنی داللت دارد بر  .مسلمین داللت دارد

 .دو عید اضحی ندارند ومسلمین دو عید فطر 

کره ثبروت  ایمگفتره مفصرَلا  ایمکردهتنقیح  الهَلل بین االمکان المتباعده البته ما در بحثی که در کتاب ثبوت
 برخَلفهَلل در سراسر جهان برای همه مسلمین یکسان است و این تعدد در ثبوت هَلل صحیح نیست و ادله 

یکسان  جاهمهو عَلئم اینکه ثبوت هَلل  دالیلکه یکی از  ایمکردهداریم. در آنجا هم اشاره به همین نکته هم  آن
در این قسمت  ینکه عید مسلمین یک عید است. حالای داللت دارد بر اکه ادله کثیرهاست همین مطلب است 

 .کنیممیلیل در این رابطه اشاره به چند د

در ضمن حدیث علل که وقتری حضررت رضرا است که به سند از فضل بن شاذان صدوق اول روایت روایت 
َما ُجِعَل َیْوُم اْلِفْطِر اْلِعیَد »آمده است:  چنین ،کندمیعلل احکام را بیان  -مفصل این روایت بر بنا–علیه السَلم  ِإنَّ

ُدوَنُه َعَلی َما مَ  ِه َعزَّ َو َجلَّ َفُیَمجِّ نَّ َعَلْیِهْم َفَیُکوُن َیرْوَم ِعیرٍد َو ِلَیُکوَن ِلْلُمْسِلِمیَن ُمْجَتَمعاا َیْجَتِمُعوَن ِفیِه َو َیْبُرُزوَن ِللَّ
َنِة َیِحلُّ ِفیِه اَیْوَم اْجِتَماٍع َو َیْو  ُل َیْوٍم ِمَن السَّ وَّ

َ
ُه أ نَّ

َ
ٍع َو ِِل نَّ َم ِفْطٍر َو َیْوَم َزَکاٍة َو َیْوَم َرْغَبٍة َو َیْوَم َتَضرُّ

َ
رْرُب ِِل ْکُل َو الشُّ

َ
ِْل

ْهِل اْلَحقِّ َشْهُر َرَمَضاَن 
َ
َنِة ِعْنَد أ َل ُشُهوِر السَّ وَّ

َ
  أ

َ
ُه َعزَّ َو َجلَّ أ َحبَّ اللَّ

َ
ْن َیُکوَن َلُهْم ِفي َذِلَك َمْجَمٌع َیْحَمُدوَنُه ِفیرِه َو َفأ

ُسوَنهُ   1«.ُیَقدِّ

 است و این عیدشده است بر اینکه یوم عید فطر، یوم اجتماع مسلمین  تأکیدچند بار در این مقطع از روایت 
ن ند کره فَلیکرواگر بنا باشد که هر جمعی از مسلمین عیدی داشرته باشر .عض المسلمینبل نهاست للمسلمین 

کننرد. را تقردی  خردا و مقصود این است که همه در یک روز تمجید خردا  .هذا الیوم مجمع لجمیع المسلمین
برا مروارد این  . لذاگاه خدای متعال حضور و ظهور و به تعبیر این روایت بروز پیدا کنندپیشهمه در یک روز در 

 تعدد عید سازگار نیست.

                                                           
 184، ص: 7وسائل الشیعة، ج 1.
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یررا  در مکان روایت نفرموده است که اما مجمع باشد. زمان هممکان مجمع باشد و  تواندمیهم  البته واحد ز
 جمع شوند. معلوم است که مراد از مجمع مجمع زمانی است. توانندنمیمعلوم است که در یک مکان 

آن  ؛دارد ی اسرت کره برر ایرن مسرالله داللرتدر نماز عید دعا است؛ ادعیه وارده در صَلة العید روایت دوم
شیخ به سند صحیح از امرام  .است شده واردعلیهم السَلم خواند و از ائمه اطهار د دعایی که بعد از تکبیرات بای

ْر َواِحرَدةا »: است که در ضمن این روایت چنین آمده کندمیصادق علیه السَلم روایت  ََلِة َفَکبِّ َفِإَذا ُقْمَت ِإَلی الصَّ
ْن اَل ِإَلهَ 

َ
ْشَهُد أ

َ
ْهرُل اْلِکْبرِ  َتُقوُل أ

َ
ْنرَت أ

َ
ُهرمَّ أ رداا َعْبرُدُه َو َرُسروُلُه اللَّ نَّ ُمَحمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
یَك َلُه َو أ ُه َوْحَدُه اَل َشِر َیراِ  َو ِإالَّ اللَّ

ُلَك ِفي َهَذا
َ
ْسأ

َ
ِة أ ْلَطاِن َو اْلِعزَّ ْهُل اْلُقْدَرِة َو السُّ

َ
ْهُل اْلُجوِد َو اْلَجَبُروِت َو أ

َ
رِذ  َجَعْلَترُه ِلْلُمْسرِلِمیَن  اْلَعَظَمِة َو أ اْلَیْوِم الَّ

یداا  ٍد ص ُذْخراا َو َمِز  2«ِعیداا َو ِلُمَحمَّ

، این روزی است که یک روز اسرت «َجَعْلَتُه ِلْلُمْسِلِمیَن ِعیداا »همان عبارت تکرار شده است که  بازهم تقریباا 
ُلَك ِفي َهَذا »یک روز برای همه مسلمین عید است،  و

َ
ْسأ

َ
ِذ  َجَعْلَتُه ِلْلُمْسِلِمیَن ِعیداا أ  عیردنکتره  اصَلا . «اْلَیْوِم الَّ

علیره السرَلم هرم چنرین عیسری آن آیره کریمره مربروه بره حضررت  .بودن این است که برای همه عیرد باشرد
َماِ  َتُکوُن َلَنا »فرماید: می ْنِزْل َعَلْیَنا َماِئَدةا ِمَن السَّ

َ
َنا أ بَّ ُهمَّ َر ِلَنا َو  اا ِعیداللَّ وَّ

َ
 معنری یعنی اگر عیرد باشرد؛ 3«آِخِرَنا ِِل

نباشد دیگر عید نیست. عید یعنی عیدی کره  چنیناین]یعنی باید برای همه عید باشد و اگر[ عید چیست؟  این
جا در همرهیرا  یکجراو همه یک روز را در  آیندهماست که همه گرد  عید اینیجتمع فیه اصحاب این عید، نکته 

 .«للمسلمین عیدا جعلته» فرماید:چنین می صراحتاا عید بگیرند. حاال در این روایت که  یک روز را

اگرر بخواهنرد اجتمراع داشرته  حرال ؛مسلمین باید اجتماع داشته باشدیعنی اینکه للمسلمین عیدا بنابراین 
در حقیقرت باشد چون امام است که باید عید را اعَلم کنرد. داشته واحد  و عیدشان واحد باشد باید امام باشند

یکی از کارهای امام اعَلم عید اسرت،  اصَلا  ؟تعید کی هس .مام این است که عید را اعَلم کندا یکی از وظایف
، کرار تواند بگویردمی ک همهکار امام این نیست که فقط بگوید ثبت عندی العید خب این ثبت عندی العید را 

 ]یعنی غیر امرام اعرَلم کنرد[ حکم کند؛ کار امام این است، اگر امام نباشدو ین است که بگوید عید است امام ا
و یکری سره روز. ال یکرون  دیگرری یرک روز دیگرر را و گیرردمیامام نباشد یکی یک روز را  .نخواهد بود عید

ُن عید را للمسلمین عید  کسییعنی آن دلیل است بر وحدت امام؛خود این وحدت العید لذا  .من غیر امام که ُیعیِّ

                                                           
 164ص  ،7ج  وسائل الشیعه، 2.
َماِ  َتُکوُن َلَنا  441 مائده: 3. ْنِزْل َعَلْیَنا َماِئَدةا ِمَن السَّ

َ
َنا أ ُهمَّ َربَّ َیَم اللَّ ِلَنا َو  اا ِعیدَقاَل ِعیَسی اْبُن َمْر وَّ

َ
اِزِقیَن  آَیةا ِمْنَك َواْرُزْقَنا َو  آِخِرَنا َو  ِِل ْنَت َخْیُر الرَّ

َ
 أ
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حکرم  تواندمیحکم کند و چه کسی که عید بودن عید، باید کسی باشد  به وحدت عید یعنی به کندمیکه حکم 
 و حق حکم کردن داشته باشد.یت کند؟ کسی که وال

ْنَزْلَناهُ » :نیستحرف ما و روایت هم  ن دیگرایو  فرمایدمیهم چنین قرآن در 
َ
ا أ نگفتره فری  4«ِفي َلْیَلِة اْلَقْدرِ  ِإنَّ

کره پشرت  ایمپیداکردهیک وضعیتی  واقعاا ما گاهی -لیالی القدر، این از بینات قرآنی است و چیز عجیبی است. 
نَزْلَناُه ِفي َلْیَلٍة ُمَباَرَکةٍ » -ایم.زدهپا به بینات قرآنی 

َ
ا أ یکری  وجرود دارد؟شرب قردر  چهرار . آیرالیلرة واحردة 5«ِإَنَّ

البتره در  ؟!قردر اسرت فرداشربپ  گویدمییکی  و فردا گویدمی یدیگر و گویدمیفَلن شب را قدر  گویدمی
ْیَسرَر َلْیَلَترْیِن ِفیَمرا َتْطُلرُب » انرد:هفرمود مرثَلا و  اندکردهتوصیه علیهم السَلم ائمه اطهار مورد شب قدر 

َ
، 6«َمرا أ

متعدد است اما خودش که متعدد نیست. اینکه احتمال دهریم شرب بیسرت و سروم باشرد، احتمرال  آن احتمال
القردر  لیِلرة ؛خودش کره متعردد نیسرت اما ب نوزدهم باشدباشد اینکه احتمال دهیم ش ویکبیستبدهیم شب 

لیلرة را  یک آنا ت کنیممیاخذ به احتماالت متعدد ما  وقتآنیک لیلة بیشتر نیست، چون یک لیلة بیشتر نیست 
ُل اْلَمََلِئَکرُة َو » ای است که لی  مثل هرذه الیلرة؛لیِلة . زیراادراک کنیم بتوانیم ُُ  َتَنرزَّ و کرار  اصرَلا  7«هرایفالررُّ

 .شب بیکار نیستند که پایین بیایند هر به زمین بیایند، هاآسماناز  در آن شب مَلئکه این است که

 فرموده اسرت با اسم اشاره مشخص !باید بگویید هذه االیام و شودمیهذا الیوم ن اگر چند روز باشد که دیگر
 هروال گفتره نال  یا هذه است، برای جمع هوو ه برای مفرد هذا که اسم اشار ایمخواندههذا الیوم. ما در ادبیات 

 بیشتر از یک روز نیست. همآنهذا الیوم. یک روز است و  بلکه فرموده است: هذه یا

مرا  .د یا مرن ینصرب لهرذا، ایرن منصرب اسرت این یک بحث دیگری است که بله یا باید امام اقامه کنحاال
(؟ کرار اسرت کار کیست )این حکم وضعی غیر از حکرم تکلیفری منصب منصب است؛که داریم  چیزهایی یک

 .مگر اینکه اذن عرام بدهرد هم به این شکل است منصب مال اوست، حتی منصب امامت جماعت و امام است
این  اشمعنیهر مجتهدی که نصب و عزل کند  هرکسی .عزل از شالون والیت امر است نه از شالون فتواو  نصب

اگر نصب و عزلی داشته باشد. مگر اینکه وکیل از طرف خود  البته است که برای خودش حق والیت قائل است
امرا اگرر بخواهرد یرک منصرب  ،کنردمیصرب و عرزل باشد بلکه وکیل شخصی را انسان خودش ن اششخصی

 این از شالون والیت است. تصرف کندرا  -مربوه به مسلمین از این مناصب اجتماعی-اجتماعی 

                                                           
 4 قدر: 4.
نَزْلَناُه ِفي َلْیَلٍة  3 دخان: .5

َ
ا أ یَن ِإَنَّ ا ُمنِذِر ا ُکَنَّ  ُمَباَرَکٍة ِإَنَّ

 456ص  ،1ج  کافی، .6
ُُ  1 قدر: .7 و ُل اْلَمََلِئَکُة َوالرُّ ْمرٍ  هایفَتَنزَّ

َ
ِهْم ِمْن ُکلِّ أ  ِبِإْذِن َربِّ
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گفتند همران  هاآن زیچیهر  و تبعیت کنید از همان قاضی اهل سنت وارد شده است که مثَلا در روایت البته 
علریهم  ائمه اطهرار .یک روز دیگری را روز عرفه کنید حتماا که بگردید  دنبال این، الزم نیست انجام دهیدکار را 
 مرثَلا  و رفتنردمیحر  اگر بره که علیهم السَلم چنین چیزی نیست در تاریخ ائمه  .کردندمیهمین کار را  السَلم

 .روز دیگری ذبح کنندو بروند  هانآگفته است، بعد  عید قاضی مسلمین یک روزی را عرفه یا

بررای  -!آقایرانی کره مقردس هسرتند یرا چره هسرتند دانمنمری- رونردمیبه آنجرا این آقایانی که  بعضی از
یرک و رونرد میبا چره زحمتری  ؛قائل هستنداطهار علیهم السَلم حکم دیگری غیر از حکم ائمه  یکخودشان 

کاری را کره  ؛اینجا جای احتیاه نیست .کنیممی و چه کنیممیاحتیاه  گویندمیکنند. را اعَلم می روز دیگری
]بلکره همیشره انجرام دادنرد، بایرد الگرو  ز نه دو روز نه یک سال نه دو سالنه یک روعلیهم السَلم ائمه اطهار 

 از امیر المرومنین ترمقدس خواهدمیکه  آخر کسی ؛نیستیم ترمتدینکه علیم السَلم ما که از ائمه اطهار  باشد.[
در  وقرتهیچ و رفتنردمیهمیشه مکه  هانآ !؟این چه تقدسی است باشد،علیه السَلم م صادق اما علیه السَلم یا

چره در دوران  حرال]دیگرر را اعرَلم کننرد.[ فرض کنید یک روز  مثَلا در هیچ تاریخی نداریم که و هیچ روایتی 
تقیه  هادوراندر خیلی از  بااینکه علیهم السَلم.ائمه اطهار در زمان یا  المؤمنین علیه السَلمخلفا و حضرت امیر

در علیهم السَلم به آن معنی نبوده است که بترسند، نه؛ هیچ نداریم در تاریخ که حضرت امام صادق یا ائمه دیگر 
یرک روز دیگرری افاضره  مرثَلا  کننرد واز مشرعر  افاضره از عرفات، یا فررض کنیرد کره منا افاضه کرده، افاضه

دیگر در مشرعر  شبیکیا یک روز دیگر وقوف در عرفات داشتند یا  دنکنیگر ذبح یک روز داینکه ، یا کردندمی
از امروری اسرت کره بینره  هرااین. داشته باشرند که مسلمین وقوف داشتند هاییشب غیرازآندیگر  هاییشبیا 

اسرت  هایاریگرفتست، از مال ما !دارد کارچهبه دین  ایمشده. حاال ما اگر از این مسائل حقیقی دین دور دارد
علیره السرَلم از امرام صرادق  ترمتردین خواهیممی ماها خیلی از ما همین است که هایگرفتاریکه ما داریم، از 

 باشیم.

بره مناسربت عیرد قربران  علیه السَلمگفتیم همچنین دعایی است که از امام سجاد  بر آنچهعَلوه  هرحالبه 
ُهَمَّ َهَذا » :است که فرمود شده وارد ْرِضرَك َالَلَّ

َ
ْقَطراِر أ

َ
 ؛ دقرت8«َیْوٌم ُمَباَرٌك َمْیُموٌن َو َاْلُمْسِلُموَن ِفیِه ُمْجَتِمُعوَن ِفي أ

اینجا تصریح دارد به اجتماع زمانی که مراد از این اجتماع، اجتماع فری یروم واحرد اسرت نره در دیگر که کنید 
ُهَمَّ َهَذا َیْوٌم » :فرموداجتماع فی مکان واحد.  ْرِضرَك َالَلَّ

َ
ْقَطراِر أ

َ
؛ «ُمَباَرٌك َمْیُموٌن َو َاْلُمْسِلُموَن ِفیِه ُمْجَتِمُعروَن ِفري أ

عید فطر یک روز است عید اضرحی  ؛باشدروز یک و باید  ست که کل مسلمین در آن روز یجتمعپ  یک روز ا
 روز است. یکهم قربان عید و 

                                                           
 18دعای صحیفه سجادیه،  .8
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ر این است کره جامعره مسرلمین واحرد اسرت و امرام ادله داله ب کنیممیاین ادله که بیان  ۀدلیل هشتم که هم
علیه السرَلم اسرت فضل بن شاذان از امام رضا  روایت .باید داشته باشد. روایت از علل الشرایع استهم واحد 

ْرِض ِإَماَماِن ِفي َوْقٍت »ن روایت چنین آمده است: آدر  که
َ
ْن َیُکوَن ِفي اِْل

َ
ْکَثُر ِمرْن َفِإْن َقال َفِلَم اَل َیُجوُز أ

َ
ْو أ

َ
َواِحٍد أ

، در جرواب گفتره ِقیرَل ِلِعَلرل داشرته باشریم؟ یک زمان باشد یا بری  از دو امرام، چرا نباید دو تا امام در «َذِلك
نَّ اْلَواِحَد اَل َیْخَتِلُف ِفْعُلرُه َو َترْدِبیُرُه َو ااِلْثَنرْیِن اَل َیتَّ »مختلف،  هایعلت وبه دالیل  شودمی

َ
ِفرُق ِفْعُلُهَمرا َو ِمْنَها أ

ور طر یکریو آن کنردمیکرار  ورطر یرک؛ اگر دوتا شدند این یک تدبیری دارد و آن تدبیری دیگر، این «َتْدِبیُرُهَما
َراَدةِ »دیگر،  ا َلْم َنِجِد اْثَنْیِن ِإالَّ ُمْخَتِلَفيِ اْلِهَمِم َو اْْلِ نَّ

َ
ه برا اراده دارنرد کریک اراده هر کدام ؛ بله دو تا آدم «َو َذِلَك أ

َفِإَذا َکاَنا اْثَنرْیِن ُثرمَّ اْخَتَلرَف »، گیردمیتصمیم دیگر  ورط یکاو  گیردمیتصمیم  ورط یک، این کندمیدیگر فرق 
اَعة ُهَما َو ِإَراَدُتُهَما َو َتْدِبیُرُهَما َو َکاَنا ِکََلُهَما ُمْفَتَرَضيِ الطَّ یررا ، هر دو هم باید مفترض الطاعة باشرند «َهمُّ امرام ز

اَعِة ِمْن َصاِحِبه» هستند دیگر، ْوَلی ِبالطَّ
َ
َحُدُهَما أ

َ
َفَکراَن َیُکروُن » این مفترض الطاعه است هم آن، هم ،«َلْم َیُکْن أ

َشاُجُر َو اْلَفَساد آن را اگرر بخرواهیم  برای اینکه فسراد را از روی زمرین برردارد آیدیم؛ امام «اْخِتََلُف اْلَخْلِق َو التَّ
َحرِدِهَما ِإالَّ َو ُهرَو َعراٍص »؛ خواهد شدغرض از نصب امام منتفی  اصَلا کنیم  ددمتع

َ
َحرٌد ُمِطیعراا ِِل

َ
ُثمَّ اَل َیُکوُن أ

ْرض» ؛هر دو هم که مفترض الطاعة هستند ، خب«ِلْلَْخر
َ
ْهَل اِْل

َ
 کارمعصریت، پ  همه مرردم «َفَتُعمُّ اْلَمْعِصَیُة أ

ُثرمَّ اَل َیُکروُن َلُهرْم َمرَع »، کننردمیکه از آن اطاعت  یکسانهم  و کنندمیکه از این اطاعت  کسانیهم  ؛شوندمی
یَمان اَعِة َو اْْلِ ِبیُل ِإَلی الطَّ  َو َیُکوُنروَن » ،شرودمیراه طاعت خدا و راه ایمان به روی بشر بسرته  اصَلا  و «َذِلَك السَّ

ُتْوا ِفي َذِلَك ِمْن ِقَبِل ال
ُ
َما أ ِذ  َوَضَع َلُهْم َباَب ااِلْخِتََلفِإنَّ اِنِع الَّ بره  هرم افتادنشرانایرن در معصریت  وقرتآن، «صَّ

اختَلف را برین خودشران ایجراد اجازه داد که این  هاآنسبب خود همان صانع خواهد شد، خدای متعالی که به 
َباِع اْلُمْخَتِلَفْین» .کنند َمَرُهْم ِباتِّ

َ
َشاُجِر ِإْذ أ ، «ِمْنَهاو ». ون امامانیکان ال یجوز  ی است کهاین یکی از علل ؛«َو التَّ

ْن َیرْدُعَو ِإَلری َغْیرِر َمرا َیرْدُعو ِإَلْیرِه َصراِحُبُه ِفر»یعنی من العلل، 
َ
ُه َلْو َکاَن ِإَماَماِن َلَکاَن ِلُکرل  ِمرَن اْلَخْصرَمْیِن أ نَّ

َ
ي أ

دو  امام باشد هربر حضور دو اگر بنا  -مستقل بیان خواهیم کرد ان دلیلاین را به عنودر آینده البته - .«اْلُحُکوَمةِ 
 یرکو او  کنردمیبه این رجوع  یکی ؛اختَلف دارند باهمدو نفر  وقتآن و واحد دارندرا  مساللهحق قضاوت در 

َلَکراَن ِلُکرل  ِمرَن »؛ کنردمیدیگرر حکرم  ورطر یرکو او  کندمیو دیگری به دیگری مراجعه  کندمیحکم  ورط
ْوَلی

َ
َحُدُهَما أ

َ
ْن َیْدُعَو ِإَلی َغْیِر َما َیْدُعو ِإَلْیِه َصاِحُبُه ِفي اْلُحُکوَمة ُثمَّ اَل َیُکوُن أ

َ
َبرَع ِمرْن َصراِحِبه اْلَخْصَمْیِن أ ْن ُیتَّ

َ
 .«ِبأ

اولی از این نیست، هر دو در یک درجه از اولویرت هسرتند،  همآناین اولی نیست از اینکه حکم  تبعیت شود 
ْحَکاُم َو اْلُحُدود»

َ
، حردود شودمیراه احکام شرع بسته و راه احقاق حق و در این صورت  «َفَتْبُطُل اْلُحُقوُق َو اِْل

 .رودمیاز بین 
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 .کنیممیاما ما به همین مقدار از نقل روایت اکتفا ادامه دارد این روایت 

علرت بیران  وقتری- ،کنردمیعلرت بیران  ؛این روایت به علتی است که در روایت آمده اسرت به ما استدالل
ُم کند، العلة تُ می ص یعنی معممو تُ  َعمِّ چون چنین است خب حتی اگر امام غیر معصوم  .-است و مخصص َخصِّ

 البته امامی که والیت عامه داشته باشد، تمام این علل همین عللی کره -از طرف خود معصوم مأذونامام -باشد 
در آنجایی که امام امام معصوم باشد عین همین علرل در آنجرایی  شودمیم حضرت فرمود که موجب وحدت اما

حضررت  علیه السَلم اسرت.منصوب از سوی معصوم ولی امری  خواهد بود که امام امام غیر معصوم باشد وهم 
العلرة  و چرون شودمیامام باید واحد باشد چون این توالی فاسد بر تعدد امام بار  گویدمی و کندمیبیان را علت 
وقت واحرد حتری ون امامان فی یکآن ال یجوزمعمم این است که پ   ؛این علت معمم حکم است وقتآنتعمم 

 .دو ولی منصوب از طرف معصوم صلوات الله تعالی علیه باشند واگر این دو امام 

 وعلل است که مرحوم صدوق هم در العلل  ۀاین روایت از روایات مهمالبته در سند این روایت بحثی داریم؛ 
بره یرک سرند نقرل  کنردمی. در علل که نقل کندمیاین روایت را نقل علیه السَلم هم در عیون اخبار امام رضا 

سند معرروف  شودمی، آن سندی که در علل بیان دارددو سند برای این روایت  کندمیدر عیون که نقل  .کندمی
 و دیگرریابوری واحد بن محمد بن عبردوس نیشرالیکی عبد  ؛ه دو واسطه داردکاست  به فضل مرحوم صدوق

بیشرتر  بلکرهنره همره روایرات  معمروالا مرحوم صدوق روایات فضل را البته  .یبه نیشابوریعلی بن محمد بن قت
در کتاب عیرون هرم همرین . کندمیه نیشابوری نقل طریق همین ابن عبدوس و بعد ابن قتیبروایات فضل را از 

بن نعریم  جعفر :که آن سند دیگر این است کندمیاما سند دیگری هم اضافه  کندمیرای این روایت نقل بسند را 
 بن شاذان عن عمه ابی عبد الله بن محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان، این سند دوم.

توثیرق صرریحی  انردآمدهکه در سرند اول  به نظر ما هر دو سند صحیح هستند، اگرچه برای آن دو بزرگواری
هرم ایرن مطلرب را جرای دیگرر  قربَلا مرا  .ایمکرردهمفصل بیان  منتها بیانی داریم که در محل خودوجود ندارد 

منحصرر برر شرهادت برر وثاقرت قت یا اثبات وثاقت یک روای وثاطریق نیست که  طوراینکه  ایمشدهمتعرض 
داللرت برر وثاقرت ولری گراهی قرائنری وجرود دارد کره  خوب است دتباشد، اگر شهادت بر وثاقت باشد شها

 اسرت و نیشابوری که مَلزم فضل بن شاذان بوده، همیشه همرراه فضرل برن شراذان بروده قتیبهاین ابن  .کندمی
رد بزرگواری است که حضررت امرام فضل کیست؟ فضل آن م .نقل کرده است شاناکثر روایات فضل را ای تقریباا 

ْهَل ُخَراَساَن ِلَمَکاِن »: یدفرمامیدر حق   لسَلمعلیه ا ریکعس
َ
ْغِبُط أ

َ
ْظُهِرِهم أ

َ
 .«اْلَفْضِل ْبِن َشاَذان َو َکْوِنِه َبْیَن أ

 غبطرهمردم نیشرابور  به من یدفرمامیاست امام معصوم علیه السَلم که ری کامام عس که یک چنین مردی است
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حاال کسی برا  نیست.آدم معمولی  و فضل چنین انسانی بوده است .هاستآن پی که فضل بن شاذان  خورممی
مرَلزم فضرل  قتیبرهعلی بن محمد بن  لذا ]یعنی مَلزم او باشد حتماا دارای جایگاه است[ باشد وریطهمیناو 

 .بوده است فلذا وثاقت  برای ما مسلم است

صردوق دلیرل برر  «ترضری»کره  ایمگفتهما در محل خود  .ن ترضیأقرینه بر وثاقت دارد و دوس هم بابن ع
، صردوق عنهاللهرضریدیمری بگویرد  طورهمینصدوق که یک آدم سوقی نبوده است که  .وثاقت شخص است

، طبرق معیارهرایی کره در قررآن کرریم اسرت گویردمیرضی الله طبق معیرار  گویدمیعالم است، او که  وفقیه 
ُه َعْنُهْم َوَرُضوا عَ » :گویدمی  .است ترقویاز ثقة خیلی  عنهاللهرضی و این این رضایت ایم که. گفته9«ْنهُ َرِضيَ اللَّ

اسرت در اثبرات  ترقروی ثقةنجاشی یا هر بزرگ دیگری بگوید فَلن کان ثقة، این کان  یای حاال فرض کنید کشَّ 
ایرن اسرت کره  از تریقوعند الله خیلی  خب معلوم است که مرضی ؟یا بگوید کان رجَل مرضی عند اللهوثاقت 

یرک آدم سروقی یرک آدم در حرق حراال ممکرن اسرت  زنردمیاین حرف را صدوق  .حاال کسی بگوید کان ثقة
. عنهاللهرضری گویردمی، صدوق عنهاللهرضیبگوید ، که خیلی متوجه لوازم عبارت نباشد بازاریکوچهمتعارف 

 .دانیممیی صدوق را عَلمت وثاقت لذا ما ترضَّ 

یک کسی ایرراد برر . مقام باالیی داردفوق  این است که تقیتاا گفته باشد، ولی خود این واژه داللت بر البته  
شرما باید به او گفت:  !عنهاللهرضیگفته  فَلنیبرای  مثَلا از کتب   دریکیکه  گرفتایراد میمرحوم آقای صدر 
که اکثریت  کنندمیمردمی که در مناطقی زندگی  ،کنندمیهمه مردم در ایران زندگی ن اما کنیددر ایران زندگی می

، خرب هرم بخواننرد هراآنو بین اهل سنت هم برود در کتابشان  خواهندمیو  کنندمیاهل سنت در آنجا زندگی 
در چه جایی، برا چره زبرانی، برا چره  هرکسیشما باید متوجه شوید که  .کنندمیرا رعایت یک جهات دیگری 

تعالی علیه برای کسی که عامیانه هسرت  اللهرضوانبعد ممکن است شیخ صدوق  .این حرف را زده است بیانی
عرض کنم کره  خواهممیچیزی است که بی  از وثاقت است. حاال  عنهاللهرضی نهبگوید. حاال  عنهاللهرضی

آن  ،کراربردبره کسری جرایی  تقیتاا داللت بر یک مقام باالتر از وثاقت دارد، حاال اگر  عنهاللهرضیاین  هرحالبه
 اگر قرینه بر تقیه باشد. ؛ یعنیحرف دیگری است

بن شراذان  محمد شاذان کهکه از جعفر بن نعیم از محمد بن  اما سند دیگر که محمد بن شاذان بن نعیم است
این جعفر بن نعیم بن شاذان است و او محمد بن شاذان، این دو بزرگوار هم به نظرر . عموی جعفر بن نعیم است

                                                           
ِه َو  22 مجادله: 9. ا ُیْؤِمُنوَن ِباللَّ َه َو اْلَیْوِم اْلِْخِر  اَل َتِجُد َقْوما وَن َمْن َحادَّ اللَّ وَلاِلَك َکَترَب  َرُسوَلُه َو  ُیَوادُّ

ُ
ْو َعِشیَرَتُهْم أ

َ
ْو ِإْخَواَنُهْم أ

َ
ْبَناَ ُهْم أ

َ
ْو أ

َ
َلْو َکاُنوا آَباَ ُهْم أ

یَماَن َو  ٍُ ِمْنُه َو  ِفي ُقُلوِبِهُم اْْلِ َدُهْم ِبُرو یَّ
َ
ْنَهاُر َخاِلِدیَن  أ

َ
اٍت َتْجِر  ِمْن َتْحِتَها اِْل ُه َعْنُهْم َو  هایفُیْدِخُلُهْم َجنَّ اَل ِإنَّ  َرِضيَ اللَّ

َ
رِه أ وَلاِلَك ِحرْزُب اللَّ

ُ
َرُضوا َعْنُه أ

ِه ُهُم اْلُمْفِلُحوَن   ِحْزَب اللَّ



 3131مهر ماه  31             فقه نظام سیاسی، مدرسه دارالشفاء                                                                                               31جلسه 

 

شریخ صردوق  شراذان کرهجعفر برن نعریم برن  دارد. همراهرا جعفر بن نعیم بازهم ترضی صدوق  ؛هستند ثقةما 
 اللهسرَلم عصررولیاست؛ محمد بن شاذان در آن روایت مکاتبه اسحاق بن یعقوب آن تروقیعی کره از حضررت 

  و»است که در همان توقیرع آمرده اسرت کره  شده واردتعالی علیه بر اسحاق بن یعقوب 
َ
را اْلَحرَواِدُ  اْلَواِقَعرُة أ مَّ

مواردی کره در  ازجمله ؛اثبات کردیموثاقت و صحت این طریق را  قبَلا ما  که 10«ِإَلی ُرَواِة َحِدیِثَنا هایفَفاْرِجُعوا 
ُد ْبُن َشراَذاَن ْبرِن ُنَعرْیٍم َفُهرَو َرُجرٌل ِمرْن » :و این توقیع آمده است این است که این مکاتبه ا ُمَحمَّ مَّ

َ
ْهرَل أ

َ
ِشریَعِتَنا أ

 وقتییرکشیعتنا داللت بر وثاقت ندارد، این شریعتنا را  گویدمیمرحوم آقای خویی این را  مثَلا حاال  .11«اْلَبْیِت 
عجرل اللره امرام زمران  اما یک وقت هذا من شیعة اهل البیت گویدمییک آدم معمولی  وقتییک، گویممیمن 

را  هرااینمرا  عنی آن شیعیانی کهفرماید یوقتی حضرت چنین میانه من شیعتنا،  فرماید:میتعالی فرجه الشریف 
ْهرُل »و چه هستند،  که چه کسانی هستند اندکردهشیعیان را خودشان توصیف  .دانیممیاز شیعیان خود 

َ
ِشیَعُتَنا أ

حاال خود حضررت فرمروده  د.است که شیعیان ما چه کسانی هستن شدهف توصی همهاین، 12«اْلَوَرِع َو ااِلْجِتَهاد
 است که چه کسی شیعه ماست.

مرا لري ال أری فریهم سریما »فرمرود:  امرا حضررت«. هرؤال  شریعتك»گفتنرد آمدند امام  پی جا  یکدر 
و کسی آمرد  ؛اهل تعارف نبودند اطهار علیهم السَلم گفتند. ائمه صراحتاا که این را در روایت داریم  .13«الشیعة

این شیعه، تشیع ایرن واژه  شودمیمعلوم  پ « ال نری فیکم سیما الشیعه»حضرت فرمود: اما  کردادعای تشیع 
قدس  آنچه مرحوم خویی برخَلف-لذا ما معتقدیم  .رساندمیبی  از وثاقت را  علیه السَلمدر زبان ائمه اطهار 

 !چرا ال یردل علری وثاقرتاما ال یدل علی وثاقت. فرماید این لفظ مید که دار خود الله روحه در معجم الرجال
کره از فضرل برن مرا ایرن روایرت  به نظرلذا  فرماید.می عجل الله تعالی فرجه الشریف به او شیعتنا را امام زمان

 معتبر الطریق است. امشنیدهعلیه السَلم از امام رضا را  هااینکه همه  کندمیفضل هم تصریح  وشاذان آمده 

 ه و سلمو صلی الله علی محمد و آل

                                                           
 411ص  ،27ج  وسائل، 10.
 183ص ، 4ج ، النعمةکمال الدین و تمام  .11
 57ص  ،1ج وسائل،  .12
 48ص  ،4 ج امالی المرتضی، .13


