




دفتر  اطالع رسانی  پایگاه  در  منتشر شده  پاسخ ها  و  پرسش ها  کتاب:  مجموعه ی 
حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه الّله تعالی 

جلد:   یکم؛ مقّدمات
ناشر:   دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه الّله تعالی

نسخه:   یکم 
زمان انتشار:   دی )جدی( 1397 هجری شمسی

مکان انتشار:   بلخ؛ افغانستان

هشدار!
این کتاب وقف بر مسلمانان است و شرعًا قابل فروش نيست، ولی چاپ 
و نشر آن، مشروط به حفظ کامل محتوای آن و حقوق معنوی نویسنده، به 

صورت رایگان یا بدون دریافت سود، جایز است.



مجموعهی 

منتشرشدهدرپایگاهاطالعرسانیدفترحفظونشرآثار

منصورهاشمیخراسانیحفظهالّلتعالی

جلدیکم

مقّدمات



پایگاهاطالعرسانیدفترحفظونشرآثارمنصورهاشمیخراسانیحفظهالّلتعالی

مجموعهپرسشهاوپاسخها

 5

سخنناشر

کتاب حاضر، مجموعه ی پرسش های مردم درباره ی آثار و اندیشه های عالمه منصور هاشمی 
همراه  به  فقهی،  و  اخالقی  اعتقادی،  موضوعات  سایر  نيز  و  تعالی  الله  حفظه  خراسانی 
پاسخ های علمی، مستدل و بسيار دقيق هيئتی از اساتيد فاضل از شاگردان آن بزرگوار است 
که با نظر به تنّوع پرسش های مردم، در چهار جلد »مقّدمات«، »عقاید«، »اخالق« و »احکام« 
موضوع بندی و مرّتب شده و یک دائرة المعارف بزرگ اسالمی را پدید آورده که سرشار از نکات 
بدیع و آموزنده ی کالمی، قرآنی، حدیثی، فقهی، اصولی، تاریخی و اخالقی است و تشنگان 

علم و معرفت در این زمانه ی جهل و حيرت را سيراب می کند. 
این مجموعه ی بی نظير که با توفيق خداوند مهربان و هّمت بخش پاسخگویی به پرسش های 
دفتر حفظ و نشر آثار عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی فراهم آمده، مبتنی بر 
کتاب ها، نامه ها، گفتارها و درس های شفاهی این عالم عظيم الشأن است و از این رو، منعکس 
کننده ی دیدگاه های آن جناب محسوب می شود؛ همچنانکه منبعی بسيار مناسب و غنی برای 
کسانی است که از اسارت تقليد رهایی یافته اند و به دنبال شناخت اسالم از روی دليل و با تکيه 

بر یقينّيات و مشترکات اسالمی هستند.
بر این اساس، از همه ی کسانی که ارزش این مجموعه را درک می کنند، دعوت می نمایيم که 
ما را در ترجمه، چاپ و نشر آن ميان مسلمانان جهان، یاری رسانند؛ چراکه این کار، با وجود 
مخالفت ها و سنگ اندازی های گوناگون، کاری به غایت دشوار و نفس گير است و از این دفتر 

مستقل و مردم نهاد با توانایی و بضاعت ناچيزش ساخته نيست.
برای ارتباط با ما و دسترسی به سایر مطالب منتشر شده در پایگاه اّطالع رسانی این دفتر، به 

نشانی اینترنتی www.alkhorasani.com مراجعه کنيد.

با تشّکر
دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی

12 ربيع الثانی 1440 هجری قمری

http://www.alkhorasani.com


موضوعپرسشهاوپاسخها

7 ...........................................                                                                          مقّدمات 
عقل و شرع ...................................................................................... 7
9 .......................................................................... حّجّيت عقل و مراتب آن 
18 .............................................................................. ارتباط عقل و شرع 
25 .................................................................................... علم و جهل 
وجوب تحصيل علم )اجتهاد(  .................................................................. 27
38 ................................. موانع تحصيل علم )تقليد، تعّصب، تکّبر، خرافه گرایی و ...( 
72 ............................................................................... ارتباط علم و عمل 
76 .................................................................... وظایف عالمان و اعمال آنان 
یقین و ظن ..................................................................................... 89
ضرورت یقين و عدم کفایت ظن ................................................................ 91
103 ... ضرورت کتاب خداوند و خليفه ی او و تکليف کسانی که به خليفه ی او دسترسی ندارند. 
119 ........................................... حّجّيت روایات متواتر و عدم حّجّيت روایات واحد 



مقّدمات
عقل و شرع





پایگاهاطالعرسانیدفترحفظونشرآثارمنصورهاشمیخراسانیحفظهالّلتعالی

مجموعهپرسشهاوپاسخها

 9

حّجّیت عقل و مراتب آن

تاریخ پرسش:1394/3/9 نویسنده ی پرسش:محّمد تقوی 

آیا عقل هر فرد این قدر بالغ هست که بتواند معيار تشخيص باشد؟

تاریخ پاسخ به پرسش:1394/3/10 پاسخ به پرسش شماره:1 

محسوب  مکّلف  باشد،  تشخيص  معيار  بتواند  که  باشد  بالغ  قدر  این  هرگاه  فرد،  هر  عقل 
می شود و هرگاه به این قدر از بلوغ نرسيده باشد، مکّلف محسوب نمی شود، مانند عقل کودکان 
این قدرت  از  تکليف کسی که  و  بر قدرت تشخيص است  تکليف، مبتنی  و دیوانگان؛ چراکه 
بر خالف عدالت است، در حالی که خداوند ظالم نيست؛ چنانکه فرموده  نيست،  برخوردار 
کننده ی  ظلم  خداوند  هرآینه  »و  182(؛  عمران/  )آل   ِلْلَعِبيِد ٍم  ِبَظالَّ َلْيَس  َه  اللَّ نَّ 

َ
َوأ است: 

این  می شوند،  محسوب  مکّلف  که  کسانی  می شود عقل  دانسته  اینجا  از  نيست«.  بندگان  به 
قدر بالغ هست که بتواند معيار تشخيص باشد، اگرچه سطوح و مراتب مختلفی داشته باشد؛ 
چراکه به تعبير دقيق حضرت منصور هاشمی خراسانی در کتاب شریف »بازگشت به اسالم« 
از  اندیشه و دانایی، اگرچه در برخی انسان  ها بيشتر  )ص22 و 23(، »عقل به معنای نيروی 
به  آن  وحدت  برای  همين  و  دارد  وجود  کافی  قدر  به  انسان  ها  همه  ی  در  است،  دیگر  برخی 
عنوان معيار شناخت کافی است؛ زیرا خداوند عادل، به هر انسان مکّلفی بهره  ی کافی از عقل 
بخشيده و فزونی آن در برخی، فضلی است که به آنان بخشيده است، بی  آنکه ظلمی به برخی 
ُه َواِسٌع َعِليٌم )بقره/ 261(؛  ُه ُیَضاِعُف ِلَمْن َیَشاُء ۗ َواللَّ دیگر باشد؛ چنانکه فرموده است: َواللَّ
»خداوند برای هر کس که خواهد می  افزاید و خداوند وسعت دهنده  ای داناست«! همچنانکه 
عقل برخی انسان ها، در فرآیندی طبيعی و متقابل، عقل برخی دیگر را کامل می کند؛ چراکه 
آن ها با یکدیگر در تعامل اند و از طریق هم اندیشی، عقلی جمعی را پدید می آورند که نقصان 
عقل فردی را جبران می کند؛ چنانکه خداوند فرموده است: َوَرَفْعَنا َبْعَضُهْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت 

محّمد تقوی                                                                          تاریخ پرسش:1394/3/9 نویسنده ی پرسش: 

پاسخ به پرسش شماره:1                                                   تاریخ پاسخ به پرسش:1394/3/10
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ا ۗ )زخرف/ 32(؛ »و برخی را بر برخی دیگر در رتبه برتری دادیم تا  ِخَذ َبْعُضُهْم َبْعًضا ُسْخِریًّ ِلَيتَّ
برخی شان برخی دیگر را به خدمت بگيرند«!«.

باری به هر جهت، روشن است که عقل آدمی، تنها ابزار او برای تشخيص است؛ زیرا اگر او 
نتواند با عقل خود تشخيص دهد، با کجایش تشخيص تواند داد؟! آری، عقل او هنگامی قادر به 
تشخيص خواهد بود که به موانع شناخت مبتال نباشد؛ چراکه موانع شناخت، او را از تشخيص 
باز خواهند داشت و این عّلت عدم تشخيص در بسياری از مردم است؛ با توّجه به اینکه آن ها به 
موانعی مانند جهل، تقليد، اهواء نفسانی، دنياگرایی، تعّصب، تکّبر و خرافه گرایی مبتال هستند 
و از این رو، نمی توانند آن گونه که باید از عقل خود استفاده کنند. از اینجا دانسته می شود 
شناخت«؛  »معيار  در  نه  ُجست،  شناخت«  »موانع  در  باید  را  مردم  ندادن  تشخيص  عّلت  که 
زیرا معيار شناخت، نوری از عالم ملکوت است که در آن هيچ ظلمتی نيست، ولی این موانع 
شناخت اند که مانند حجاب هایی مانع از رسيدن آن به برخی از چيزها می شوند و آن ها را در 

تاریکی فرو می برند.

نویسنده ی پرسش:علی راضی                  ریخ پرسش:16/8/1394

به همان معنی عقل  را  به اسالم« قلب  حضرت عالمه خراسانی در ص24 کتاب »بازگشت 
تفسير کرده اند. سؤال این است که فرق واژه های قرآنی قلب، عقل، فؤاد و لّب در چيست؟ چرا 

قلب را برابر عقل تفسير کرده اند؟

20/8/1394 تاریخ پاسخ به پرسش:   2 پاسخ به پرسش شماره: 

فؤاد، قلب و لب در کتاب خداوند، هر سه به معنای عقل هستند؛ چراکه عقل به معنای قّوه ی 
قرار داده نشده است؛ چنانکه خداوند فرموده  قّوه ی مدرکه  نهاد کسی دو  و در  مدرکه است 
ُه ِلَرُجٍل ِمْن َقْلَبْيِن ِفی َجْوِفِه ۚ )أحزاب/ 4( و روشن است که تعّدد عنوان  است: َما َجَعَل اللَّ
مستلزم تعّدد معنون نيست. آری، ممکن است فؤاد، قلب و لب، نام هایی برای مراتب عقل با 
لحاظ ميزان سالمت آن باشند؛ به این ترتيب که فؤاد حّد اقل آن، قلب حّد وسط آن و لب حّد 
اکثر آن باشد؛ چراکه خداوند فؤاد را به همه ی آدميان اعم از نيکان و بدان نسبت داده و فرموده 
ۚ َقِلياًل َما َتْشُکُروَن )مؤمنون/ 78(؛ »و  ْفِئَدَة 

َ
ْبَصاَر َواْل

َ
ْمَع َواْل  َلُکُم السَّ

َ
ْنَشأ

َ
أ ِذی  است: َوُهَو الَّ

نویسنده ی پرسش:علی راضی                                                                 تاریخ پرسش:1394/8/16

پاسخ به پرسش شماره:2                                                   تاریخ پاسخ به پرسش:1394/8/20
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و  می گزارید«  شکر  شما  از  اندکی  داد،  قرار  فؤاد  و  بصر  و  سمع  شما  برای  که  است  کسی  او 
ِذیَن َل ُیْؤِمُنوَن ِبالِْخَرِة )أنعام/ 113(؛ »و تا فؤاد کسانی  ْفِئَدُة الَّ

َ
فرموده است: َوِلَتْصَغٰی ِإَلْيِه أ

که به آخرت ایمان ندارند به آن گرایش یابد« و قلب را به همه ی آدميان اعم از نيکان و بدان 
 َلُهْم ُقُلوٌب َل َیْفَقُهوَن ِبَها :نسبت داده، ولی استعمال آن را از بدان نفی کرده و فرموده است
َفَلْم 

َ
أ )أعراف/ 179(؛ »برای آنان قلب هایی است که با آن تفّقه نمی کنند« و فرموده است: 

ْرِض َفَتُکوَن َلُهْم ُقُلوٌب َیْعِقُلوَن ِبَها )حج/ 46(؛ »آیا پس در زمين گردش نکردند 
َ
َیِسيُروا ِفی اْل

ْم َعَلٰی 
َ
ُروَن اْلُقْرآَن أ َفاَل َیَتَدبَّ

َ
تا برایشان قلب هایی باشد که با آن تعّقل کنند؟« و فرموده است: أ

ْقَفاُلَها )محّمد/ 24(؛ »آیا پس در قرآن تدّبر نمی کنند یا بر قلب هایی قفل هاشان نهاده 
َ
ُقُلوٍب أ

شده؟!« و لب را به همه ی آدميان نسبت نداده، بلکه تنها برای نيکان شمرده و فرموده است: 
ْلَباِب )بقره/ 269(؛ »و جز دارندگان لب پند نمی گيرند« و فرموده است: 

َ
وُلو اْل

ُ
ُر ِإلَّ أ کَّ َوَما َیذَّ

 ْلَباِب
َ
وُلو اْل

ُ
ِئَك ُهْم أ وَلٰ

ُ
ۖ َوأ ُه  ِذیَن َهَداُهُم اللَّ ِئَك الَّ وَلٰ

ُ
ۚ أ ْحَسَنُه 

َ
ِبُعوَن أ ِذیَن َیْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَّ الَّ

)زمر/ 18(؛ »کسانی که هر سخنی را می شنوند و از بهترینش پيروی می کنند، آنان کسانی 
هستند که خداوند هدایت شان کرده است و آنان همان دارندگان لب هستند«! با این وصف، 
فؤاد عقلی است که همه ی آدميان از آن برخوردارند و بهره می برند و قلب عقلی است که همه ی 
آدميان از آن برخوردارند، ولی بهره نمی برند و لب عقلی است که همه ی آدميان از آن برخوردار 
ناميده  در کتاب خداوند »قلب سليم«  آن  و  برخوردارند  آن  از  پيروان حق  تنها  بلکه  نيستند، 
ِبَقْلٍب َسِليٍم )شعراء/ 89(؛ »مگر کسی که با  َه  َتی اللَّ

َ
أ ِإلَّ َمْن  شده؛ چنانکه فرموده است: 

قلب سليم به نزد خداوند آید«.

تعليق شماره:1نویسنده ی تعليق:مسعود طاهری تاریخ تعليق:22/8/1394

که  شد  ایجاد  بنده  برای  سؤالی  قرآن،  در  عقل  نام های  درباره ی  شما  پاسخ  با  ارتباط  در 
سپاسگزار می شوم اگر مثل هميشه با بيان روشن و مستدّل خود، توضيح بفرمایيد: منظور از 
فؤاد یا همان عقلی که همه ی آدميان از آن برخوردارند و بهره می برند، کدام عقل است؟ اگر 
همه ی آدميان از این عقل برخوردارند، پس عّلت گمراهی بسياری از آن ها چيست؟ وانگهی 
قلب یا همان عقلی که همه از آن برخوردارند، ولی تنها نيکان از آن بهره می برند کدام است؟ 

اگر بدان از این عقل استفاده نمی کنند، پس چگونه از آن برخوردارند؟!

تعلیق شماره:1               نویسنده ی تعلیق: مسعود طاهری               تاریخ تعلیق:1394/8/22
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22/8/1394 تاریخ پاسخ به تعليق:   1 پاسخ به تعليق: 

منظور از عقلی که همه ی آدميان از آن برخوردارند و بهره می برند، عقلی است که با آن از 
دیوانگان تمایز می یابند و معيشت خود را تدبير می کنند؛ چراکه همه ی آنان قطع نظر از نيکی 
و بدی شان، از چنين عقلی برخوردارند و بهره می برند و اگر این گونه نبود، نظام جهان مختل 
می شد و هرج و مرج زمين را فرا می گرفت و منظور از عقلی که همگان از آن برخوردارند، ولی 
تنها نيکان از آن بهره می برند، قّوه و استعداد شناخت حق است که همگان آن را دارند، ولی 
تنها نيکان آن را به فعلّيت می رسانند و همين مبنای تکليف آدميان و ُحسن پاداش نيکان و 
عقاب دیگران است و منظور از عقلی که تنها نيکان از آن برخوردارند، عقلی است که از موانع 
شناخت حق رهایی یافته و عماًل به شناخت آن رسيده است و از اینجا دانسته می شود که فؤاد، 

قلب و لب، سه نام برای یک عقل هستند که به سه اعتبار و از سه جهت بر آن اطالق شده اند.

نویسنده ی پرسش:مهدی                                                           تاریخ پرسش:1395/10/5

منظور امام علی از ناقص العقل و ناقص الیمان بودن زنان چيست؟ آیا زن به دليل مشکل 
شرعی که هر ماه دارد و نمی تواند مداوم عبادت کند، به کمالی که مرد به آن می رسد می تواند 

برسد؟

پاسخ به پرسش شماره:3                                          تاریخ پاسخ به پرسش:1395/10/12

لطفًا به نکات زیر توّجه فرمایيد:

1 . شماری از محّدثان شيعه مانند محّمد بن جریر طبری )د.قرن4ق( در کتاب المسترشد 
طاووس  بن  سّيد  و  )ص105(  البالغه  نهج  کتاب  در  )د.406ق(  رضی  شریف  )ص418(، 
)د.664ق( در کتاب کشف المحّجة فی ثمرة المهجة )ص173(، همگی به صورت مرسل از 
یا نهروان یا گشوده  امير المؤمنين علّی بن ابی طالب روایت کرده اند که پس از جنگ جمل 
َساَء َنَواِقُص اإِلیَماِن َنَواِقُص اْلُحُظوِظ َنَواِقُص اْلُعُقوِل،  اِس! ِإنَّ النِّ شدن مصر فرمود: »َمَعاِشَر النَّ
ُعُقوِلِهنَّ  ُنْقَصاُن  ا  مَّ

َ
وأ َحْيِضِهنَّ  اِم  یَّ

َ
أ ِفی  َياِم  والصِّ اَلِة  الصَّ َعِن  َفُقُعوُدُهنَّ  ِإیَماِنِهنَّ  ُنْقَصاُن  ا  مَّ

َ
َفأ

ِمْن  ْنَصاِف 
َ
َفَمَواِریُثُهنَّ َعَلی ال ُنْقَصاُن ُحُظوِظِهنَّ  ا  مَّ

َ
اْلَواِحِد وأ ُجِل  َتْيِن َکَشَهاَدِة الرَّ

َ
اْمَرأ َفَشَهاَدُة 

پاسخ به تعلیق:1                                                                      تاریخ پاسخ به تعلیق:1394/8/22

نویسنده ی پرسش:مهدی                                                                          تاریخ پرسش:1395/10/5

پاسخ به پرسش شماره:3                                                تاریخ پاسخ به پرسش:1395/10/12
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اْلَمْعُروِف  ُتِطيُعوُهنَّ ِفی  َحَذٍر وَل  َعَلی  ِخَياِرِهنَّ  ِمْن  َساِء وُکوُنوا  النِّ ِشَراَر  ُقوا  َفاتَّ َجاِل،  الرِّ َمَواِریِث 
ناتمام  بهره های  ناتمام،  ایمان  را  زنان  مردم! هرآینه  گروه  »ای  اْلُمْنَکِر«؛  ِفی  َیْطَمْعَن  َل  ی  َحتَّ
و عقل های ناتمام است، اما ناتمامی ایمانشان باز ماندنشان از نماز و روزه در اّیام حيض شان 
و  است  مرد  یک  شهادت  مانند  زن  دو  شهادت  که  است  این  عقل هاشان  ناتمامی  اما  و  است 
اما ناتمامی بهره هاشان این است که ميراث شان نيمی از ميراث مردان است، پس از زنان بد 
بپرهيزید و از خوبانشان بر حذر باشيد و از آنان در نيکی اطاعت نکنيد تا در بدی طمع نکنند«؛ 
همچنانکه ابن مزاحم منقری )د.212ق( در کتاب »وقعة صّفين« )ص204( و محّمد بن یعقوب 
کلينی )د.329ق( در کتاب الکافی )ج5، ص39( به صورت مرسل از آن حضرت روایت کرده اند 
ْعَراَضُکْم 

َ
ًذی وِإْن َشَتْمَن أ

َ
ًة ِبأ

َ
ُجوا اْمَرأ که در جنگ صّفين خطاب به یاران خود فرمود: »وَل ُتَهيِّ

َعْنُهنَّ  ِباْلَکفِّ  ُنْؤَمُر  ا  ُکنَّ وَقْد  واْلُعُقوِل  ْنُفِس 
َ
اْلُقَوی وال ُهنَّ ِضَعاُف  َفِإنَّ َمَراَءُکْم وُصَلَحاَءُکْم 

ُ
أ وَسَبْبَن 

ُر ِبَها وَعِقُبُه  ِو اْلَحِدیِد َفُيَعيَّ
َ
ِة ِباْلِهراَوِة أ َة ِفی اْلجاِهليَّ

َ
ُجُل َلَيَتَناَوُل اْلَمْرأ وُهنَّ ُمْشِرَکاٌت وِإْن َکاَن الرَّ

ِمْن َبْعِده«؛ »و زنی را با آزردن به هيجان نياورید، اگرچه به حيثّيت تان توهين کنند و به اميران و 
نيکانتان دشنام دهند؛ چراکه جسم و جان و عقل آنان ضعيف است و ما پيشتر هم به خودداری 
از آنان امر می شدیم در حالی که مشرک بودند و گاه پيش می آمد که مردی در جاهلّيت زنی را 
با چوبدستی یا آهن می زد، پس خودش و فرزندانش پس از او به خاطر آن سرزنش می شدند« 
و این روایتی است که ابو مخنف أزدی )د.157ق( اصل آن را به صورت مسند از عبد الّرحمن 
بن جندب أزدی از پدرش از علی بن ابی طالب نقل کرده است )نگاه کنيد به: تاریخ الطبری، 
ج4، ص6( و این شاهد و متابعی قوی برای آن محسوب می شود. وانگهی به نظر می رسد که 
و  آله  و  عليه  الّله  از رسول خدا صّلی  و مشهوری  معتبر  روایات  با  موافق  روایات،  این  مضمون 
از صحابه مانند  تأیيد می کند؛ چنانکه شماری  را  از آن حضرت  سّلم است و این صدور آن ها 
روایت کرده اند:  ابو هریره همگی  و  الّله بن عمر  الّله بن مسعود، عبد  ابو سعيد خدری، عبد 
ساِء، َفقاَل:  ْو ِفْطٍر ِإَلی اْلُمَصّلی، َفَمرَّ َعَلی النِّ

َ
ْضحٰی أ

َ
َم فی أ ی الّلُه َعَلْيِه َوَسلَّ »َخَرَج َرُسوُل الّلِه َصلَّ

ْهِل الّناِر، َفُقْلَن: َوِبَم یا َرُسوَل الّلِه؟! قاَل: ُتْکِثْرَن 
َ
ْکَثَر أ

َ
ِریُتُکنَّ أ

ُ
ْقَن َفإّنی أ ساِء! َتَصدَّ یا َمْعَشَر النِّ

 ، ُجِل اْلحاِزِم ِمْن ِإْحداُکنَّ ْذَهَب ِلُلبِّ الرَّ
َ
ْیُت ِمْن ناِقصاِت َعْقٍل َودیٍن أ

َ
ْعَن َوَتْکُفْرَن اْلَعِشيَر، ما َرأ اللَّ

َشهاَدِة  ِنْصِف  ِمْثَل  ِة 
َ
اْلَمْرأ َشهاَدُة  َلْيَس 

َ
أ قاَل:  الّلِه؟  َرُسوَل  یا  َوَعْقِلنا  ِدیِننا  ُنْقصاُن  َوما  ُقْلَن: 

َلْيَس ِإذا حاَضْت َلْم ُتَصلِّ َوَلْم َتُصْم؟ ُقْلَن: 
َ
ُجِل؟ ُقْلَن: َبلٰی، قاَل: َفٰذِلَك ِمْن ُنْقصاِن َعْقِلها، أ الرَّ

َبلٰی، قاَل: َفٰذِلَك ِمْن ُنْقصاِن ِدیِنها« )مسند أحمد، ج2، ص66 و 373؛ سنن الدارمی، ج1، 
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ص237؛ مسند الحميدی، ج1، ص51؛ صحيح البخاری، ج1، ص78؛ همان، ج2، ص126؛ 
صحيح مسلم، ج1، ص61؛ سنن ابن ماجه، ج2، ص1326؛ سنن أبی داود، ج2، ص408؛ 
سنن الّترمذی، ج4، ص123؛ مستدرک الحاکم، ج4، ص603؛ سنن البيهقی، ج1، ص308؛ 
ص391(؛  ج3،  الفقيه،  یحضره  ل  من  بابویه،  ابن  ص400؛  ج5،  الکبری،  السنن  نسائی، 
»رسول خدا صّلی الّله عليه و آله و سّلم در روز قربان یا فطری به سوی نمازگاه بيرون شد، پس 
وقتی بر زنان گذشت خطاب به آنان فرمود: ای گروه زنان! صدقه بدهيد؛ چراکه من شما را 
بيشتر اهل آتش دیده ام! پس گفتند: برای چه ای رسول خدا؟! فرمود: بسيار نفرین می کنيد 
و ناسپاس شوهر )یا نزدیکان خود( هستيد! از کسانی که عقل و دین شان ناقص باشد کسی را 
تواناتر از شما در ربودن عقل مرد دوراندیش ندیده ام! گفتند: نقصان دینمان و عقلمان چيست 
ای رسول خدا؟ فرمود: آیا شهادت زن مانند نصف شهادت مرد نيست؟ گفتند: بله، فرمود: 
آیا این طور نيست که وقتی حائض می شود نماز نمی گزارد و روزه  آن از نقصان عقل اوست، 
نمی گيرد؟ گفتند: بله، فرمود: آن از نقصان دین اوست«! چنين به نظر می رسد که این ها و 
روایاتی دیگر با این مضمون، یکدیگر را تصدیق و تقویت می کنند، تا جایی که می توان مجموع 

آن ها با هم را متواتر معنوی دانست.

است؛  خداوند  کتاب  با  موافق  و  صحيح  سندشان-  از  نظر  -صرف  روایات  این  معنای   .  2
چراکه مراد از »نقصان ایمان زنان«، چيزی جز نقصان اعمال صالح آنان در مقایسه با مردان 
نيست؛ با توّجه به اینکه ایمان در اسالم -بر خالف پندار »مرجئه«- ترکيبی از عقاید و اعمال 
صالح است و از این رو، قابل کاهش و افزایش محسوب می شود؛ چنانکه خداوند فرموده است: 
ِذیَن آَمُنوا َفَزاَدْتُهْم ِإیَماًنا َوُهْم  ا الَّ مَّ

َ
ِذِه ِإیَماًناۚ  َفأ ُکْم َزاَدْتُه َهٰ یُّ

َ
ْنِزَلْت ُسوَرٌة َفِمْنُهْم َمْن َیُقوُل أ

ُ
َوِإَذا َما أ

 َکاِفُروَن َوُهْم  َوَماُتوا  ِرْجِسِهْم  ِإَلٰی  ِرْجًسا  َفَزاَدْتُهْم  َمَرٌض  ُقُلوِبِهْم  ِفی  ِذیَن  الَّ ا  مَّ
َ
َوأ  َیْسَتْبِشُروَن

)توبه/ 124 و 125(؛ »و هنگامی که سوره ای نازل می شود، برخی از آنان می گویند: کدام یک 
از شما را ایمانی افزود؟! اما کسانی که ایمان آوردند را ایمانی می افزاید و آنان شادمان می شوند 
بر آلیش شان می افزاید و می ميرند در  را آلیشی  اما کسانی که در دل هاشان مرضی است  و 
ُقُلوُبُهْم  َوِجَلْت  ُه  اللَّ ُذِکَر  ِإَذا  ِذیَن  الَّ اْلُمْؤِمُنوَن  َما  ِإنَّ است:  فرموده  و  هستند«  کافر  که  حالی 
تنها کسانی  )أنفال/ 2(؛ »مؤمنان   ُلوَن َیَتَوکَّ ِهْم  َربِّ َوَعَلٰی  ِإیَماًنا  َزاَدْتُهْم  آَیاُتُه  َعَلْيِهْم  ُتِلَيْت  َوِإَذا 
هستند که چون خداوند یاد می شود دل هاشان می ترسد و چون آیاتش بر آنان خوانده می شود 
ایمان شان افزوده می شود و بر پروردگارشان توّکل می کنند« و زنان به سبب ناتوانی شان از نماز 
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با مردان دارند؛ همچنانکه  اّیام حيض، امکان کمتری برای عمل صالح در مقایسه  و روزه در 
به  نظر  اموال شان  از  انفاق  نيز  و  جان هاشان  با  خداوند  راه  در  جهاد  از  ناتوانی شان  سبب  به 
ناتوانی شان از بسياری مکاسب جسمانی، کمتر از مردان اعمال صالح انجام می دهند و این 
به معنای نقصان ایمان آنان در مقایسه با مردان است. از این رو، خداوند مردان را سرپرست 
زنان دانسته و فضيلت جسمانی و انفاق آنان از اموال شان را دليل آن شمرده و فرموده است: 
ْمَواِلِهْم ۚ )نساء/ 

َ
ْنَفُقوا ِمْن أ

َ
ُه َبْعَضُهْم َعَلٰی َبْعٍض َوِبَما أ َل اللَّ َساِء ِبَما َفضَّ اُموَن َعَلی النِّ َجاُل َقوَّ الرِّ

34(؛ »مردان سرپرست زنان هستند به سبب فضيلتی که خداوند برخی شان را بر برخی دیگر 
داده است و به سبب چيزی که از اموال خود انفاق می کنند«.

اما به نظر می رسد که مراد از »نقصان عقل زنان« یک »نقصان ذاتی« نيست، بل یک »نقصان 
عارضی« به معنای نقصان آگاهی و تجربه ی آنان در مقایسه با مردان است؛ چراکه عقل در واقع 
ترکيبی از هوش، آگاهی و تجربه است، در حالی که زنان به سبب ضعف های جسمانی خود، 
کمتر از مردان در زمين سير می کنند و با دیگران ارتباط می گيرند و کارهای دشوار و خطرناک 
انجام می دهند و از این رو، طبيعتًا در معرض آگاهی و تجربه ی کمتری قرار می گيرند؛ چنانکه 
ْو آَذاٌن َیْسَمُعوَن 

َ
ْرِض َفَتُکوَن َلُهْم ُقُلوٌب َیْعِقُلوَن ِبَها أ

َ
َفَلْم َیِسيُروا ِفی اْل

َ
خداوند فرموده است: أ

در  پس  »آیا  46(؛  )حج/   ُدوِر الصُّ ِفی  ِتی  الَّ اْلُقُلوُب  َتْعَمی  ِکْن  َوَلٰ ْبَصاُر 
َ
اْل َتْعَمی  َل  َها  َفِإنَّ  ۖ ِبَها 

زمين سير نکردند تا برایشان دل هایی باشد که با آن تعّقل کنند یا گوش هایی باشد که با آن 
بشنوند؟! پس چنين نيست که دیدگان کور باشد، ولی دل هایی که در سينه هاست کور است«؛ 
همچنانکه »نقصان بهره ی زنان« یک »نقصان حقيقی« نيست، بل یک »نقصان اعتباری« به 
معنای کمتر بودن نصيب آنان از ارث و دیه در مقایسه با مردان است که از مسؤولّيت متفاوت 
آنان در خانواده با توّجه به ضعف های جسمانی آنان نشأت گرفته است؛ چراکه خداوند بنا بر 
ُه َنْفًسا ِإلَّ ُوْسَعَها ۚ )بقره/ 286( کسی را جز به اندازه ی توانش تکليف  ُف اللَّ قاعده ی َل ُیَکلِّ
نکرده است و توانایی جسمانی زنان مناسب تأمين هزینه های زندگی دیگران نيست و از این 
رو، خداوند بار این مسؤولّيت را بر دوش مردان نهاده و در عوض، نصيب آنان از ارث و دیه را دو 
برابر نصيب زنان قرار داده است تا بتوانند هزینه های زندگی خود و خانواده -هر دو- را تأمين 
کنند. از اینجا دانسته می شود که دو برابر بودن نصيب مردان از ارث و دیه، به خاطر دو برابر 
بودن مسؤولّيت آنان در امور مالی نسبت به زنان است و بر خالف پندار جاهالن، کاماًل عادلنه 

و حکيمانه محسوب می شود.
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حاصل آنکه نقصان ایمان زنان نسبت به مردان، به سبب این است که ایمان ماهّيتی عملی 
دارد و زنان از توان جسمی کمتری برای عمل در مقایسه با مردان برخوردارند و نقصان عقل 
از  زنان  و  تجربه کمال می یابد  و  آگاهی  با  این است که عقل  به سبب  مردان،  به  نسبت  زنان 
پرمشّقت  کارهای  و  ارتباط  سفر،  طریق  از  تجربه  و  آگاهی  کسب  برای  کمتری  جسمی  توان 
برخوردارند و نقصان بهره ی زنان نسبت به مردان، به سبب این است که زنان بر خالف مردان 
هزینه های  تأمين  به  مکّلف  دیگران  بلکه  نيستند،  دیگران  زندگی  هزینه های  تأمين  به  مکّلف 

زندگی آنان هستند و با این وصف، نياز کمتری به دارایی دارند.

3 . مراد از نقصان ایمان و عقل زنان نسبت به ایمان و عقل مردان این نيست که ایمان و عقل 
همه ی آنان از ایمان و عقل همه ی مردان کمتر است، بل این است که ایمان و عقل بيشتر آنان 
از ایمان و عقل بيشتر مردان کمتر است، هر چند ممکن است که ایمان و عقل برخی شان از 
ایمان و عقل بيشتر مردان بيشتر باشد؛ مانند ایمان و عقل مریم عليها الّسالم که از ایمان و 
یَقٌة« ناميده  عقل سایر مردم به جز انبياء و صّدیقين بيشتر بود و از این رو، خداوند او را »ِصدِّ
است )نکـ: مائده/ 75(. بنابراین، نقصان ایمان و عقل زنان، یک واقعّيت نسبی درباره ی نوع 
آنان است، نه یک واقعّيت مطلق درباره ی آحاد آنان و با این وصف، یک مرد نمی تواند صرفًا با 
استناد به مرد بودنش، ایمان و عقل خود را از ایمان و عقل هر زنی بيشتر بداند؛ زیرا بدون شک 
ایمان زنی که نماز و روزه ی واجبش را ترک نمی کند، از ایمان مردی که نماز و روزه ی واجبش را 
ترک می کند بيشتر است و عقل زنی که آگاهی و تجربه ی بيشتری اندوخته، از عقل مردی که 
آگاهی و تجربه ی کمتری اندوخته کامل تر است؛ خصوصًا با توّجه به اینکه زنان اگرچه از برخی 
اعمال صالح مردان عاجزند، به اعمال صالح دیگری قادرند که از عهده ی مردان بر نمی آید؛ 
مانند پرورش فرزند در شکم خود و زایش او با نهایت مشّقت و شير دادن به او تا دو سال که 
هرگاه برای خداوند انجام شود، از بزرگ ترین اعمال صالح است و چه بسا نقصان ایمان آنان را 
ُه َوْهًنا َعَلٰی  مُّ

ُ
ْنَساَن ِبَواِلَدْیِه َحَمَلْتُه أ ْيَنا اإْلِ جبران می کند؛ چنانکه خداوند فرموده است: َوَوصَّ

ِن اْشُکْر ِلی َوِلَواِلَدْیَك ِإَلیَّ اْلَمِصيُر )لقمان/ 14(؛ »و انسان را به پدر 
َ
َوْهٍن َوِفَصاُلُه ِفی َعاَمْيِن أ

و مادرش سفارش کردیم، مادرش او را با رنجی بر روی رنجی حمل کرد و از شير گرفتنش در دو 
سال است که من و پدر و مادرت را سپاس گزار، بازگشت به سوی من است«!

4 . کمال یک زن به این است که به همه ی تکاليف خود عمل کند، نه اینکه به همه ی تکاليف 
یک مرد عمل کند و با این وصف، زنی که به همه ی تکاليف خود عمل می کند مانند مردی که 
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به همه ی تکاليف خود عمل می کند، کامل و مستحّق پاداش است؛ چنانکه خداوند فرموده 
َساِء  َوِللنِّ  ۖ اْکَتَسُبوا  ا  ِممَّ َنِصيٌب  َجاِل  ِللرِّ  ۚ َبْعٍض  َعَلٰی  َبْعَضُکْم  ِبِه  ُه  اللَّ َل  َفضَّ َما  ْوا  َتَتَمنَّ َوَل  است: 
»و  )نساء/ 32(؛   َعِليًما َشْیٍء  ِبُکلِّ  َکاَن  َه  اللَّ ِإنَّ   ۗ َفْضِلِه  ِمْن  َه  اللَّ ُلوا 

َ
َواْسأ  ۚ اْکَتَسْبَن  ا  ِممَّ َنِصيٌب 

چيزی که خداوند با آن برخی تان را بر برخی دیگر فضيلت داده است آرزو مکنيد؛ برای مردان 
نصيبی از چيزی است که کسب می کنند و برای زنان نصيبی از چيزی است که کسب می کنند 
است:  فرموده  و  داناست«  چيزی  هر  به  خداوند  هرآینه  کنيد،  طلب  او  فضل  از  خداوند  از  و 
 َة َوَل ُیْظَلُموَن َنِقيًرا ِئَك َیْدُخُلوَن اْلَجنَّ وَلٰ

ُ
ْنَثٰی َوُهَو ُمْؤِمٌن َفأ

ُ
ْو أ

َ
اِلَحاِت ِمْن َذَکٍر أ َوَمْن َیْعَمْل ِمَن الصَّ

)نساء/ 124(؛ »و هر کس از مرد یا زن که اعمال صالح انجام دهد در حالی که مؤمن است، 
و فرموده است:  آنان کوچک ترین ظلمی نمی شود«  به  و  به بهشت داخل می شوند  آنان  پس 
ْحَسِن 

َ
ْجَرُهْم ِبأ

َ
ُهْم أ َبًة ۖ َوَلَنْجِزَینَّ ُه َحَياًة َطيِّ ْنَثٰی َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَينَّ

ُ
ْو أ

َ
َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَکٍر أ

َما َکاُنوا َیْعَمُلوَن )نحل/ 97(؛ »هر کس از مرد یا زن که عمل صالحی انجام دهد در حالی که 
مؤمن است، حتمًا او را به حياتی پاکيزه زنده می کنيم و حتمًا پاداششان را موافق با بهترین کاری 
که انجام می دادند می پردازیم«. بنابراین، برای هر زن شایسته است که یک »زن کامل« باشد و 
برای هر مرد شایسته است که یک »مرد کامل« باشد تا هر یک نقصان دیگری را بپوشاند و او را 
 ۗ َّْنُتْم ِلَباٌس َلُهن

َ
به »انسان کامل« تبدیل کند؛ چنانکه خداوند فرموده است: ُهنَّ ِلَباٌس َلُکْم َوأ

)بقره/ 187(؛ »آنان پوششی برای شما هستند و شما پوششی برای آنان هستيد«، نه اینکه هر 
یک بخواهد جای دیگری را بگيرد؛ چراکه جهان به هر دو نياز دارد و تنها با یکی به کمال نمی رسد 

و تفاوت آن دو برای بقاء آن ضروری است.

5 . عبادت مداوم برای زنان ممکن است؛ چراکه عبادت منحصر به نماز و روزه نيست و شامل 
اعمال دیگری مانند ذکر، دعا، استغفار، تالوت قرآن و طلب علم درباره ی دین، عالوه بر انفاق 
در راه خدا و همکاری با دیگران در نيکی و تقوا می شود که در اّیام حيض اشکالی ندارند و با این 
وصف، زنان می توانند کاستی نماز و روزه ی خود در این اّیام را با افزایش عبادات دیگر جبران 

کنند ان شاء الّله.

خداوند همه ی مردان و زنان مسلمان را به مهم ترین مصداق عبادتش که شناخت و پيروی 
خليفه اش در زمين است، موّفق فرماید.



 18

پایگاهاطالعرسانیدفترحفظونشرآثارمنصورهاشمیخراسانیحفظهالّلتعالی

مجموعهپرسشهاوپاسخها

ارتباط عقل و شرع

نویسنده ی پرسش: حبيب الرحمن بارکزی              تاریخ پرسش: 1393/10/11

آیا جناب منصور هاشمی خراسانی عقل را بر شرع مقّدم می داند و معتقد است که ما باید به 
جای شرع از عقل تبعّيت کنيم؟

پاسخ به پرسش شماره:                             1تاریخ پاسخ به پرسش: 1393/10/11

این پرسش شما از این انگاره ی نادرست برخاسته است که ميان عقل و شرع منافاتی وجود 
دارد، به نحوی که تبعّيت از یکی به معنای عدم تبعّيت از دیگری است و ناگزیر باید یکی از 
آن دو را بر دیگری مقّدم دانست، در حالی که به باور جناب منصور، عقل و شرع از یک مبدأ 
پدید آمده و هر دو خلقت خداوند حکيم است و از این رو، منافاتی ميان آن دو نيست؛ چنانکه 
یعنی: »در  َتَفاُوٍت )ملک/ 3(؛  ِمْن  ْحَمِن  الرَّ َخْلِق  ِفی  َتَرٰی  َما  خداوند خود فرموده است: 
خلقت خداوند منافاتی نمی بينی« و با این وصف، تبعّيت از عقل به معنای عدم تبعّيت از شرع 
و مقّدم دانستنش بر آن نيست، بلکه بالعکس به معنای تبعّيت از شرع نيز است؛ چراکه شرع 
به اقتضای وحدت مبدأ و سازگاری کاملی که با عقل دارد، به تبعّيت از عقل فرمان داده و به 
ُکْم َتْعِقُلوَن )بقره/ 73(؛  سوی آن فراخوانده است؛ چنانکه به عنوان مثال فرموده است: َلَعلَّ
َتْعِقُلوَن )بقره/ 44(؛ »آیا  َفاَل 

َ
أ و فرموده است:  برید«  به کار  را  »اميد می رود که شما عقل 

پس شما عقل را به کار نمی برید؟!«. بنابراین، جناب منصور عقل را بر شرع مقّدم نمی داند و 
معتقد نيست که شما باید به جای شرع از عقل تبعّيت کنيد، بلکه عقل را با شرع هماهنگ و 
موافق می داند و معتقد است که شما باید از هر دو تبعّيت کنيد؛ چنانکه خداوند به تبعّيت از 
ْو َیْعِقُلوَن )فرقان/ 44(؛ 

َ
ْکَثَرُهْم َیْسَمُعوَن أ

َ
نَّ أ

َ
ْم َتْحَسُب أ

َ
هر دو فرمان داده و فرموده است: أ

»یا می پنداری که بيشتر آنان )شرع را( می شنوند یا عقل را به کار می برند؟!« و فرموده است: 

نویسنده ی پرسش:حبیب الرحمن بارکزی                                                      تاریخ پرسش:1393/10/11

پاسخ به پرسش شماره:1                                                تاریخ پاسخ به پرسش:1393/10/11
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ِعيِر )ملک/ 10(؛ »و )دوزخيان( گویند  ْصَحاِب السَّ
َ
ا ِفی أ ْو َنْعِقُل َما ُکنَّ

َ
ا َنْسَمُع أ َوَقاُلوا َلْو ُکنَّ

که اگر )شرع را( می شنيدیم یا عقل را به کار می بستيم در ميان اهل دوزخ نبودیم«، در حالی 
به  نيازی  با وجود شرع  که  این سخن خداوند می پندارند  بر خالف  از مسلمانان  بسياری  که 
تبعّيت از عقل نيست و شرع آنان را از عقل بی نياز می کند، بلکه می پندارند که تبعّيت از عقل 
با وجود شرع نارواست و کسی که با وجود شرع به عقل استناد می کند، در بدعت و گمراهی 
است. در رأس این گروه، اهل حدیث مسلمان هستند که می پندارند هر چيزی که به آن نياز 
این  از عقل نيست، در حالی که  به استفاده  نيازی  با وجود آن  و  دارند در حدیث آمده است 
پندار بر خالف واقعّيت است؛ چراکه حّتی حدیث هم، چه از لحاظ اعتبار و چه از لحاظ معنا، 
به وسيله ی عقل شناخته می شود و بدون عقل قابل شناخت نيست. از این رو، جناب منصور 
تبعّيت از عقل را کاری قهری و اجتناب ناپذیر می داند و معتقد است که ناخشنودی و بی باوری 
معيار  را  ایشان عقل  آری،  ندارد.  آن  استعمال  معنی  به  آن  از  تبعّيت  در  تأثيری  آن،  درباره ی 
از این حيث می توان گفت که آن را بر شرع مقّدم می شمارد، ولی این به  شناخت می داند و 
خاطر آن است که شرع به وسيله ی عقل شناخته می شود و شناخت آن به وسيله ی خودش 
ممکن نيست؛ زیرا روشن است که نمی توان برای شناخت اعتبار قرآن، به قرآن و برای شناخت 
بنابراین، برای شناخت اعتبار  اعتبار سّنت، به سّنت استناد کرد و چنين کاری بی معناست. 
تقّدم قهری  بر شرع نوعی  به همين جهت، عقل  و  به عقل نيست  شرع، چاره ای جز استناد 
نيست که  معنا  آن  به  این  ولی  به رسميت می شناسد،  را  تقّدم  این  نيز  و شرع  دارد  و طبيعی 
همه ی اعتبارات شرعی مانند احکام نماز و روزه و حج و زکات، مستقاّلً به وسيله ی عقل شناخته 
می شوند؛ زیرا این قبيل اعتبارات، از اختراعات شارع هستند که عقل نمی تواند علل و اسباب 
آن ها را احصا کند و ناگزیر شنيدن آن ها از شارع را ضروری می داند. بنابراین، معيار بودن عقل 
برای شناخت به معنای بی نياز بودن آن از شرع نيست، بلکه به معنای وسيله بودن آن برای 
شناخت هر چيزی از جمله شرع است که طبعًا با اعتبار ذاتی و بدیهی آن ممکن است. از اینجا 
دانسته می شود کسانی که جناب منصور را به مقّدم دانستن عقل بر شرع با وجود نقصان آن 
نسبت به شرع مّتهم می کنند، اصاًل مراد ایشان را نفهميده اند و هيچ یک از مقّدمات و مؤّخرات 
سخنشان را درک نکرده اند و تنها از زاویه ی پيش ذهنيت های خود مبنی بر تقابل عقل با شرع 
یا معادل بودن آن با قياس و استحسان، به کتابشان نگریسته اند. هيچ شّکی نيست که شناخت 
اندیشه های ایشان و تصویری که از اسالم خالص و کامل ارائه کرده است، بدون کنار نهادن 
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این قبيل پيش ذهنّيت ها و درک صحيح مبانی فکری ایشان محال است و کسانی که با تکيه بر 
مبانی فکری خود و پيش ذهنّيت های بی بنيانی که برای خود دارند و بدون توّجه به مقّدمات و 
پيش نيازها، به آموزه های ایشان گوش می سپارند، چيزی از آن را نخواهند فهميد و نخواهند 
به جای  که  بود  گناه کسانی خواهد  بل  بود،  نخواهد  ایشان  گناه جناب  البته  این  و  پذیرفت 
استفهام به استهزاء و به جای استفاده به آزار ایشان روی آورده اند و یا در محضر ایشان، سکوتی 

بی معنا و بی فایده در پيش گرفته اند.

نویسنده ی پرسش: فرهاد گلستان                               تاریخ پرسش: 1395/2/23

نویسنده ی کتاب در صفحه ی 212 آورده است:

»شناخت یقينی از احکام خداوند تنها با رجوع به کتاب خداوند و سّنت پيامبرش ممکن است«.

جایگاه عقل در این کالم و در این شناخت چيست؟

متشّکرم

پاسخ به پرسش شماره: 2                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1395/2/25

الّله  عقل، رجوع کننده است. توضيح آنکه در نظر عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه 
تعالی، شناخت یقينی از احکام خداوند تنها با رجوع عقل به کتاب خداوند و سّنت پيامبرش بر 
کنار از موانع شناخت مانند جهل، تقليد، اهواء نفسانی، دنياگرایی، تعّصب، تکّبر و خرافه گرایی 
ممکن است؛ چراکه عقل معيار و ابزار شناخت است، ولی در َمَثل مانند کارخانه ای است که 
برای توليد، به سالم بودن دستگاه خود از یک سو و مواّد اولّيه ی مناسب از سوی دیگر نيازمند 
است تا به وسيله ی دستگاه سالم خود از مواّد اولّيه ی مناسب محصول مورد نياز را استخراج 
کند. در این مثل، سالم بودن دستگاِه عقل به معنای بر کنار بودن آن از موانع شناخت است 
و مواّد اولّيه ی مناسب برای آن، کتاب خداوند و سّنت پيامبر اوست که هرگاه با دستگاه سالِم 
که  روست  این  از  می شود.  حاصل  نياز  مورد  شناخت  گيرند،  قرار  ترکيب  و  تجزیه  مورد  عقل 
َه ِبَقْلٍب َسِليٍم )شعراء/ 88  َتی اللَّ

َ
ِإلَّ َمْن أ  خداوند فرموده است: َیْوَم َل َیْنَفُع َماٌل َوَل َبُنوَن

فرهاد گلستان                                                                  تاریخ پرسش: 1395/2/23 نویسنده ی پرسش: 

پاسخ به پرسش شماره:2                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1395/2/25
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و 89(؛ »روزی که نه مالی سود می رساند و نه فرزندانی، مگر آنکه کسی با عقلی سليم به نزد 
خداوند بياید«.

در َمَثل دیگر، عقل مانند چشم است که برای مشاهده ی اشياء به دو چيز نياز دارد: یکی 
بينایی، با توّجه به اینکه چشم نابينا قادر به مشاهده ی اشياء نيست و دیگری نور، با توّجه به 
اینکه چشم اگرچه بينا باشد، در تاریکی نمی تواند اشياء را مشاهده کند. در این مثل، بينایِی 
عقل، بر کنار بودن آن از موانع شناخت است و نور، کتاب خداوند و سّنت پيامبر اوست که هرگاه 
عقل بينا در روشنایی آن نظر کند، به مشاهده ی اشياء موّفق می شود. از این روست که خداوند 
دین خود را نور دانسته و فرموده است: َجَعْلَناُه ُنوًرا َنْهِدی ِبِه َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدَنا ۚ )شوری/ 
و  را بخواهيم هدایت می کنيم«  بندگانمان  از  با آن هر کس  نوری قرار دادیم که  را  52(؛ »آن 
ْنَت َتْهِدی اْلُعْمَی َوَلْو َکاُنوا 

َ
َفأ

َ
کسانی که با آن هدایت نمی یابند را نابينا دانسته و فرموده است: أ

َل ُیْبِصُروَن )یونس/ 43(؛ »آیا تو می توانی نابينایان را هدایت کنی در حالی که نمی بينند؟!« 
)حج/ 43(؛   ُدوِر الصُّ ِتی ِفی  الَّ اْلُقُلوُب  َتْعَمی  ِکْن  َوَلٰ ْبَصاُر 

َ
اْل َتْعَمی  َل  َها  َفِإنَّ و فرموده است: 

»البته چشم ها نابينا نيست، ولی دل هایی که در سينه هاست نابيناست«!

َوِتْلَك  این گونه جایگاه عقل و ارتباط آن با شرع را در مثل هایی برای شما تبيين کردیم؛ 
اِس ۖ َوَما َیْعِقُلَها ِإلَّ اْلَعاِلُموَن )عنکبوت/ 43(؛ »و این مثل ها را برای مردم  ْمَثاُل َنْضِرُبَها ِللنَّ

َ
اْل

می زنيم، در حالی که جز عالمان آن ها را درک نمی کنند«.

نویسنده ی پرسش: کامران                                          تاریخ پرسش: 1396/4/28

اگر ممکن است تفصياًل اصول اولی و عملی را توضيح دهيد؛ چون در قسمت هایی از پایگاه 
اشاره کرده اید، اما توضيح نداده اید.

پاسخ به پرسش شماره: 3                                 تاریخ پاسخ به پرسش: 1396/4/31

»اصل اولی« حکم ابتدایی چيزها و کارها در نظر عقل پيش از ورود حکم شرع درباره ی آن ها 
است که می تواند »اباحه« به معنای جواز یا »حظر« به معنای حرمت باشد. بيشتر مسلمانان 

نویسنده ی پرسش: کامران                                                                          تاریخ پرسش: 1396/4/28

پاسخ به پرسش شماره:3                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1396/4/31
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اصل اولی را اباحه می دانند و مرادشان از آن جواز عقلی چيزها و کارها پيش از تحریم آن ها 
اینکه هر چيزی در جهان برای استفاده ی انسان آفریده شده  به  با توّجه  توّسط شرع است؛ 
است و هر کاری در آن که مقتضی برای انجامش وجود دارد می تواند انجام شود، مگر اینکه 
دليلی برای ممنوعّيتش وجود داشته باشد، ولی برخی از مسلمانان اصل اولی را حظر می دانند 
و مرادشان از آن حرمت عقلی چيزها و کارها پيش از تجویز آن ها توّسط شرع است؛ با توّجه به 
اینکه هر چيزی در جهان مخلوق و تبعًا مملوک خداوند است و با این وصف، تصّرف در آن جز با 
اذن خداوند جایز نيست. البته این سخن درستی است، ولی باید توّجه داشت که اذن خداوند 
مانند شرع  اینکه عقل  به  توّجه  با  می شود؛  عقلی هم  اذن  و شامل  است  اذن شرعی  از  اعّم 
حّجتی از جانب خداوند است و با این وصف، هرگاه به جواز چيزها و کارها پيش از تحریم آن ها 
توّسط شرع حکم کند، می توان گفت که خداوند به تصّرف در آن ها اذن داده است )بنگرید به: 
بازگشت به اسالم، مبنای حسن و قبح، ص31(؛ خصوصًا با توّجه به اینکه هرگاه مالک خانه 
کسی را در خانه ی خود سکونت دهد، ظاهر این است که به استفاده ی او از چيزهایی که در آن 
است راضی است، مگر چيزی که او را از آن نهی نماید. از اینجا دانسته می شود که اصل اولی 
اباحه است، ولی نه در همه ی چيزها و کارها؛ زیرا عقل ممنوعّيت چيزهای مضر را مستقاّلً درک 
می کند و اصل را ممنوعّيت ضرر رساندن به خود یا دیگران می داند، تا آن گاه که دليلی برای 
آن برسد. بنابراین، می توان گفت که اصل اولی در چيزها و کارهایی که ضرر طبيعی برای خود 
یا دیگران ندارند، اباحه است و در چيزها و کارهایی که ضرر طبيعی برای خود یا دیگران دارند، 
حظر است و در چيزها و کارهایی که معلوم نيست ضرر طبيعی برای خود یا دیگران دارند یا 
ندارند، نه اباحه است و نه حظر؛ مگر با توّجه به عمومات و اطالقات شرع که بر اباحه دللت 
ْرِض )حج/ 

َ
َر َلُکْم َما ِفی اْل َه َسخَّ نَّ اللَّ

َ
َلْم َتَر أ

َ
دارند؛ مانند سخن خداوند که فرموده است: أ

65(؛ »آیا ندیدی که خداوند هر چه در زمين است را برای شما مسّخر کرد؟« و فرموده است: 
 ۗ ْسَبَغ َعَلْيُکْم ِنَعَمُه َظاِهَرًة َوَباِطَنًة

َ
ْرِض َوأ

َ
َماَواِت َوَما ِفی اْل َر َلُکْم َما ِفی السَّ َه َسخَّ نَّ اللَّ

َ
َلْم َتَرْوا أ

َ
أ

)لقمان/ 20(؛ »آیا ندیدید که خداوند هر چه در آسمان ها و هر چه در زمين است را برای شما 
َر  مسّخر کرد و نعمت های آشکار و پنهانش را برای شما کامل ساخت؟« و فرموده است: َوَسخَّ
ْرِض َجِميًعا ِمْنُه ۚ )جاثيه/ 13(؛ »و هر چه در آسمان ها و هر 

َ
َماَواِت َوَما ِفی اْل َلُکْم َما ِفی السَّ

ِذی َجَعَل  چه در زمين است همه را از نزد خود برای شما مسّخر کرد« و فرموده است: ُهَو الَّ
ْرَض َذُلوًل َفاْمُشوا ِفی َمَناِکِبَها َوُکُلوا ِمْن ِرْزِقِه ۖ )ملک/ 15(؛ »او کسی است که زمين را 

َ
َلُکُم اْل
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برای شما رام ساخت، پس در کرانه های آن گام بردارید و از روزی او بخورید« و فرموده است: 
برای شما حالل شدند  »و چهارپایان  ۖ )حج/ 30(؛  َعَلْيُکْم  ُیْتَلٰی  َما  ِإلَّ  ْنَعاُم 

َ
اْل َلُکُم  ْت  ِحلَّ

ُ
َوأ

ِه  ا ُذِکَر اْسُم اللَّ ُکُلوا ِممَّ
ْ
َتأ لَّ 

َ
مگر چيزی که بر شما تالوت می شود« و فرموده است: َوَما َلُکْم أ

َم َعَلْيُکْم ِإلَّ َما اْضُطِرْرُتْم ِإَلْيِه ۗ )أنعام/ 119(؛ »و چرا باید از آنچه نام  َل َلُکْم َما َحرَّ َعَلْيِه َوَقْد َفصَّ
خداوند بر آن برده می شود نخورید در حالی که هر چه بر شما حرام کرده را به تفصيل برایتان 
مشّخص کرده است مگر چيزی که به آن ناگزیر شوید«. بنابراین، اصل اولی در چيزها و کارها 

اباحه است تا آن گاه که مضر بودن یا حرام بودنشان از طریق عقل یا شرع معلوم شود.

اما »اصل عملی« مقتضای عقل در هنگام شّک به حکم واقعی برای تعيين تکليف مکّلفی 
است که از تحصيل علم به حکم واقعی قاصر است؛ با توّجه به اینکه مکّلف باید از طریق مراجعه 
به کتاب خداوند و خليفه ی او در زمين، علم به حکم واقعی را تحصيل کند و اگر در این کار مقّصر 
باشد، مجاز به پيروی از ظّن به حکم واقعی اگرچه بر پایه ی اصل عملی نيست؛ چنانکه خداوند 
فرموده است: َوَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ۚ )إسراء/ 36(؛ »و از چيزی که به آن علمی نداری 
پيروی نکن«، ولی اگر در این کار مقّصر نباشد، بلکه قاصر باشد، به این معنا که اقدامات لزم 
برای دسترسی به خليفه ی خداوند در زمين را انجام داده و با این حال، به او دسترسی نيافته 
باشد، در مواردی که خبر متواتری درباره ی حکم واقعی نمی یابد، می تواند به اصل عملی رجوع 
کند و آن به این صورت است که هرگاه در اصل تکليف شک داشته باشد، به این معنا که نداند 
آیا خداوند کاری را بر او واجب کرده است یا نه، اگر بداند که سابقًا آن را واجب کرده بود یا آن را 
واجب نکرده بود، استصحاب جاری می کند؛ به این معنا که حالت سابق را ادامه می دهد تا آن 
گاه که برای او معلوم شود و اگر نداند که سابقًا آن را واجب کرده بود یا آن را واجب نکرده بود، 
برائت جاری می کند؛ به این معنا که آن را واجب قرار نمی دهد تا آن گاه که برای او معلوم شود، 
هر چند بنا بر برخی روایات مستحّب است که احتياط کند؛ به این معنا که آن را انجام دهد و 
هرگاه به اصل تکليف یقين، ولی در موضوع آن شک داشته باشد؛ به این معنا که بداند خداوند 
یقينًا یکی از دو کار را بر او واجب کرده است، ولی نداند که کدام یک از دو کار را، اگر امکان دارد 
احتياط جاری می کند؛ به این معنا که هر دو کار را انجام می دهد تا یقين به انجام واجب پيدا 
کند و اگر احتياط امکان ندارد، به این معنا که نمی تواند هر دو کار را انجام دهد، تخيير جاری 

می کند؛ به این معنا که یکی از دو کار را بر می گزیند تا آن گاه که برای او معلوم شود.

https://www.alkhorasani.com/fa/ashenaee/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA/
https://www.alkhorasani.com/fa/ashenaee/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA/
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و  امکان تحصيل علم است  و عدم  واقعی  به حکم  این مقتضای عقل در هنگام عدم قطع 
آیات و روایاتی در ارشاد به آن وجود دارد و فرق آن با »اخبار واحد« این است که هر چند مانند 
آن ها مفيد ظّن به حکم واقعی است، بر خالف آن ها موجب قطع به حکم ظاهری می شود؛ با 
نَّ َل ُیْغِنی ِمَن اْلَحقِّ  توّجه به اینکه عقاب بال بيان عقاًل قبيح است و ظن، به اقتضای ِإنَّ الظَّ
تکليف مکّلف در حالت عدم  این وصف،  با  و  بيان محسوب نمی شود  )یونس/ 36(،    ۚ َشْيًئا 
قطع به حکم واقعی، هرگاه در آن مقّصر نباشد، عمل به برائت، استصحاب، احتياط و تخيير 
است؛ زیرا عقاب او در چنين حالتی، عقاب بال بيان محسوب می شود که ممکن نيست، در 
حکم  به  قطع  عدم  حالت  در  تخيير  و  احتياط  استصحاب،  برائت،  به  مقّصر  عمل  که  حالی 
واقعی، مانند عمل او به آن ها در حالت قطع به آن است که وجهی ندارد؛ چراکه بيان نسبت 
به او موجود است و او خود برای وصول به آن اقدام نمی کند و از اینجا دانسته می شود که عمل 
قاصر به اصول عملی عقلی در مواردی که اخبار متواتری درباره ی آن ها وجود ندارد، مجزی 
است و تبعًا جایی برای عمل او به اخبار واحد باقی نمی ماند، ولی عمل مقّصر به اصول عملی 
عقلی مانند عمل او به اخبار واحد، در هر حال موجب برائت ذّمه ی او از تکليف نمی شود و 
با لطف خداوند  با سوء اختيارش پدید آورده است و تبعًا منافی  این بن بستی است که خود 
 اِلِميَن َه َل َیْهِدی اْلَقْوَم الظَّ ِإنَّ اللَّ نيست، بل مطابق با سّنت های اوست که فرموده است: 
َه َل ُیْصِلُح  )مائده/ 51(؛ »خداوند گروه ظالمان را هدایت نمی کند« و فرموده است: ِإنَّ اللَّ
َعَمَل اْلُمْفِسِدیَن )یونس/ 81(؛ »خداوند عمل مفسدان را درست نمی کند« و فرموده است: 
می کند«.  قبول  پرهيزکاران  از  تنها  »خداوند  27(؛  )مائده/   ِقيَن اْلُمتَّ ِمَن  ُه  اللَّ ُل  َیَتَقبَّ َما  ِإنَّ



علم و جهل
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وجوب تحصیل علم )اجتهاد(

نویسنده ی پرسش: علی پارسا                                           تاریخ پرسش: 2/12/1393

اینجاست  بر هر مسلمانی واجب است. سؤال  آمده که اجتهاد  به اسالم  بازگشت  در کتاب 
بعضی  نمونه  عنوان  به  می باشد  خود  به  مخصوص  استعداد  دارای  انسانی  هر  که  آنجایی  از 
در پزشکی بعضی در مهندسی و رشته های دیگر علمی دارای استعداد می باشند و در نتيجه 
موفقيت برای همه در یک زمينه ممکن نيست کسانی که توانایی مجتهد شدن را ندارند چه باید 

بکنند؟ آیا نباید به یک مجتهد یعنی متخصص در دین رجوع کنند؟

پاسخ به پرسش شماره:  1                                 تاریخ پاسخ به پرسش: 3/12/1393

برادر ارجمند!

اجتهاد به معنای تحصيل علم به احکام شرع، یک شغل یا رشته ی علمی از قبيل مهندسی 
و پزشکی نيست که هر کس دوست داشت آن را اختيار کند و هر کس دوست نداشت آن را وا 
گذارد، بل یک تکليف شرعی مانند نماز و روزه است که بر هر مسلمانی فریضه است؛ چراکه 
انسان برای خوردن و خوابيدن آفریده نشده، بلکه برای بندگی خداوند آفریده شده؛ چنانکه 
ْنَس ِإلَّ ِلَيْعُبُدوِن )ذاریات/ 56(؛ »و انس  در کتاب خداوند آمده است: َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ
و جن را نيافریدم مگر برای اینکه من را بندگی کنند« و بندگی خداوند به معنای فرمان برداری 
از اوست، هر چند مستلزم مشّقت باشد و یکی از فرمان های او، تحصيل علم و عدم اکتفا به 
ۚ )إسراء/ 36(؛ »و از چيزی  ِعْلٌم  ِبِه  َلَك  َلْيَس  َما  َتْقُف  َوَل  ظّن است؛ چنانکه فرموده است: 
نَّ ۖ  ِبُعوَن ِإلَّ الظَّ که به آن علمی نداری پيروی نکن« و فرموده است: َوَما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ۖ ِإْن َیتَّ
نَّ َل ُیْغِنی ِمَن اْلَحقِّ َشْيًئا )نجم/ 28(؛ »و آنان را به آن علمی نيست، آنان جز از ظن  َوِإنَّ الظَّ
هر  بر  وصف،  این  با  نمی کند«!  کفایت  حق  از  را  چيزی  ظن  که  حالی  در  نمی کنند،  پيروی 
مسلمانی واجب است که علم به احکام شرع را تحصيل کند و به ظن درباره ی آن ها اکتفا نکند 

نویسنده ی پرسش: علی پارسا                                                                          تاریخ پرسش: 1393/12/2

پاسخ به پرسش شماره: 1                                                 تاریخ پاسخ به پرسش: 1393/12/3 
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و این با مراجعه ی مستقيم او به کتاب خداوند و سّنت پيامبرش ممکن است؛ چراکه مراجعه ی 
غير مستقيم او به معنای تقليدش از مجتهدان، موجب علم او به احکام شرع نمی شود و تنها 
برای او ظن پدید می آورد؛ با توّجه به اینکه مطابقت فتوای مجتهدان با احکام شرع، قطعی 
نيست، بلکه ظّنی است و با این وصف، چاره ای جز مراجعه ی مستقيم او به کتاب خداوند و 
سّنت پيامبرش وجود ندارد، اگرچه از آن کراهت داشته باشد؛ زیرا چه بسيار چيزی که کسی 
از آن کراهت دارد، ولی برای او ضروری است؛ مانند دارو که بيمار آن را دوست نمی دارد، ولی 
ْن َتْکَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخْيٌر 

َ
از استعمال آن ناگزیر است؛ چنانکه خداوند فرموده است: َوَعَسٰی أ

َلُکْم ۖ )بقره/ 216(؛ »و چه بسا چيزی را دوست ندارید، در حالی که آن خيری برای شماست« 
ُه ِفيِه َخْيًرا َکِثيًرا )نساء/ 19(؛ »پس شاید  ْن َتْکَرُهوا َشْيًئا َوَیْجَعَل اللَّ

َ
و فرموده است: َفَعَسٰی أ

چيزی را دوست نداشته باشيد و خداوند در آن خير بسياری قرار داده باشد«! البته باید توّجه 
داشت که بر خالف توّهم رایج، مراجعه ی مستقيم به کتاب خداوند و سّنت پيامبر او اگرچه به 
معنای روایات واحد، کار شاّقی نيست، بلکه کاری مقدور و ميسور است؛ خصوصًا با توّجه به 
اینکه از یک سو بسياری از مطالعات معمول تحت عنوان مقّدمات اجتهاد مانند مباحث فراوانی 
از منطق و اصول فقه، زائد و غير ضروری است و از سوی دیگر در زمان فعلی، مراکز علمی و 
با علوم اسالمی ایجاد شده که مراجعه ی  امکانات تحقيقاتی فراوانی برای آشنایی مسلمانان 

مستقيم به منابع اسالم را بسيار آسان تر کرده است.

فيصله ی  برداشت جناب عالی،  بر خالف  که  است  آن  را خاتمه می دهد  نزاع  که  اّما چيزی 
حضرت عالمه منصور هاشمی خراسانی، وجوب اجتهاد مصطلح بر هر مسلمانی نيست، بل 
مبحث  در  ایشان  است.  لزم  شرع  احکام  از  یقينی  شناخت  برای  که  است  کاری  هر  وجوب 
»تقليد از عالمان« از کتاب شریف »بازگشت به اسالم« )ص50(، پس از تأکيد بر ظّنی بودن 

تقليد و کافی نبودن ظن در اسالم، فرموده است:

»از اینجا دانسته می شود که تقليد از عالمان، به هيچ روی مجزی ]یعنی کفایت 
کننده[ نيست و اجتهاد بر عموم مسلمانان واجب است؛ البته در صورتی که مراد 
آن،  از  مراد  اگر  باشد؛ چراکه  اسالم  احکام  و  عقاید  از  یقينی  اجتهاد، شناخت  از 
باشد،  اجماع  نظير  موهوماتی  و  آحاد  اخبار  به  اتکاء  با  ولو  آن ها  از  ظّنی  شناخت 
تفاوت چندانی با تقليد ندارد و به تبع آن مجزی نيست؛ چراکه عّلت مجزی نبودن 
تقليد، مجزی نبودن اتکاء به غير یقينيات در عقاید و احکام شرعی است و این عّلت 
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ميان تقليد و اجتهاد مّتکی بر غير یقينيات، مشترک است و با این وصف، اجتهاد 
مّتکی بر غير یقينيات، مجزی نيست، هر چند از تقليد بهتر باشد؛ بل هر کاری که 
برای شناخت یقينی از عقاید و احکام شرعی لزم است، همان بر عموم مسلمانان 

واجب است«.

از اینجا دانسته می شود که در نظر این بزرگوار، »اجتهاد« به معنای »شناخت یقينی از عقاید 
و احکام اسالم« بر هر مسلمانی واجب است، نه به معنای »شناخت ظّنی از آن ها ولو با اتکاء 
به اخبار آحاد و موهوماتی نظير اجماع« و روشن است که »شناخت یقينی از عقاید و احکام 
اسالم« تنها با مراجعه ی مستقيم به منابعی حاصل می شود که تعّلق آن ها به اسالم یقينی است 
و آ ن ها کتاب خداوند، روایات متواتر پيامبر او و خليفه ی زنده ی او در زمين هستند که مراجعه ی 
مستقيم به آن ها از مراجعه ی مستقيم به روایات واحد و متناقض در کتاب های پراکنده، آسان تر 
و  او معدود  پيامبر  متواتر  روایات  و  دارد  قرار  در دسترس همگان  کتاب خداوند  است؛ چراکه 
مشهورند و خليفه ی زنده ی او در زمين، انسانی مانند سایر انسان هاست که قاعدتًا می توان به 
نزد او رفت و از او احکام شرع را اخذ کرد، هر چند این کار به سبب تقصير مردم در محافظت او، 
در حال حاضر عملی نيست و نياز به تأمين امنّيت او توّسط آنان دارد. حاصل آنکه مراجعه به 
کتاب خداوند، روایات متواتر پيامبر و خليفه ی او در زمين، بر مسلمانان واجب است و تقليد از 

مجتهدان برای آن ها کافی نيست.

نویسنده ی پرسش: فرهاد گلستان                                   تاریخ پرسش: 2/3/1395

منظور آقای هاشمی از »علم« در کتاب ایشان چيست؟
همچنين، بفرمایيد که مفهوم »اجتهاد« در کتاب ایشان چيست؟

پاسخ به پرسش شماره:2                                    تاریخ پاسخ به پرسش: 4/3/1395

مراد از »علم« در کتاب شریف »بازگشت به اسالم«، شناخت حّق است که در یقين به آن 
از روی دليل مصداق می یابد. به عالوه، نویسنده ی بزرگوار این کتاب حضرت عالمه منصور 
هاشمی خراسانی حفظه الّله تعالی در تعریف »علم« فرموده است: »ٱْلِعْلُم ُنوٌر َیْقِذُفُه ٱلّلُه فی 

نویسنده ی پرسش: فرهاد گلستان                                                                      تاریخ پرسش: 1395/3/2

پاسخ به پرسش شماره: 2                                                     تاریخ پاسخ به پرسش: 1395/3/4
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َقْلِب َمن َیشاُء ِلُيِرَیُه ِفيِه ما َیُکوُن«؛ »علم نوری است که خداوند در دل هر کسی که می خواهد 
می اندازدش تا در آن چيزی که هست را نشانش دهد« )گفتار 35( و با این وصف، پيداست 
که تنها دل های بينا قادر به بهره گيری از این نور الهی خواهند بود. همچنين، حضرت عالمه 
دعوت  ضمن  خود،  نورانی  نامه ی  از  فرازی  در  تعالی  الّله  حفظه  خراسانی  هاشمی  منصور 

مسلمانان به سوی »علم«، مراد خود از آن را تبيين کرده و فرموده است:

>به خدا سوگند، شما را از »شناختن« گزیری نيست و کار شما جز با »دانستن« 
فرا  خود  سوی  به  را  شما  فرشته ای  مانند  »شناخت«  هم اینک،  نمی آید.  راست 
در  می کند.  دعوت  خود  سوی  به  را  شما  پيامبری  مانند  »دانستن«  و  می خواند 
کوچه های شما فریاد می زند و بر پشت بام هاتان ندا می دهد که »ای بی خبران! شام 
بی خبری پشت نموده و صبِح آگاهی بر دميده است. اینک بيدار شوید و به سوی 
من بشتابيد و چيزی شما را از من باز ندارد! چراکه من برای شما از نان شب واجب تر 
و از کسب و کار و خانواده سودمندترم. من تنها کسی هستم که با شما می ماند و در 
دنيا و آخرت از شما جدا نمی شود. اموال شما از بين می روند، همسرانتان می ميرند 
و فرزندانتان جدا می شوند، اّما من هيچ گاه از بين نمی روم و هيچ گاه نمی ميرم و 
هيچ گاه از شما جدا نمی شوم. بل شما را مانند خود حفظ می کنم و همراه خود 
رساند  نخواهد  زیان  شما  به  چيزی  باشم  شما  با  من  اگر  می رسانم.  جاودانگی  به 
و اگر من با شما نباشم چيزی به شما سود نخواهد رساند. پس کدامين بازدارنده 
شما را از من باز می دارد و کدامين بی نياز کننده شما را از من بی نياز می کند؟!« 
این گونه »شناخت« شما را به سوی خود فرا می خواند و این چنين »دانستن« شما 
را به سوی خود دعوت می کند. پس ندای او را بشنوید و دعوت او را اجابت کنيد! 
برای شناخت حق از باطل به پا خيزید و برای دانستن درست از غلط اهتمام ورزید! 
و چرا چنين و چنان نکنيد؟! در حالی که شناخت حّق و باطل، قواِم انسانّيت شما و 
دانستِن درست و غلط، مایه ی شخصّيت شماست. چگونه نام خود را انسان می نهد 
کسی که از »معرفت« بيزار است؟! و چرا نام خود را اسب نمی نهد کسی که با »علم« 
بيگانه است؟! دانایِی انسان، پایه ی شرِف او و آگاهی او، مایه ی عّزت اوست. مقصودم 
از آگاهی، ریاضی و هندسه و مانند آن نيست و منظورم از دانایی، فقه و اصول و منطق 
و فلسفه نيست! این ها همه فضلی است که امروز فتنه شده است و قوام انسانّيت شما 

https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-goftar/5062/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-goftar/5062/
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آگاهی،  از  منظورم  و  باطل  از  حق  شناخِت  دانایی،  از  مقصودم  نيست!  این ها  به 
تشخيِص هدایت از گمراهی است. چه بسيار فقيه و فيلسوفی که به دوزخ رفته و چه 
بسيار دکتر و مهندسی که رستگاری نيافته است؛ چراکه حق را از باطل نشناخته و 

هدایت را از گمراهی در نيافته است!< )نامه 3(.

به  حق  شناخت  برای  که  است  پژوهشی  و  بررسی  »اجتهاد«،  از  بزرگ  معّلم  این  مراد  اما   
معنای یقين به آن از روی دليل ضروری است و این همان اجتهاد و طلب علمی است که بر هر 
به این  مسلمانی واجب دانسته است؛ چنانکه در کتاب شریف »بازگشت به اسالم« )ص50( 

نکته تصریح کرده و فرموده است:

>از اینجا دانسته می شود که تقليد از عالمان، به هيچ روی مجزی ]یعنی کفایت 
کننده[ نيست و اجتهاد بر عموم مسلمانان واجب است؛ البته در صورتی که مراد 
آن،  از  مراد  اگر  باشد؛ چراکه  اسالم  احکام  و  عقاید  از  یقينی  اجتهاد، شناخت  از 
باشد،  اجماع  نظير  موهوماتی  و  آحاد  اخبار  به  اتکاء  با  ولو  آن ها  از  ظّنی  شناخت 
تفاوت چندانی با تقليد ندارد و به تبع آن مجزی نيست؛ چراکه عّلت مجزی نبودن 
تقليد، مجزی نبودن اتکاء به غير یقينيات در عقاید و احکام شرعی است و این عّلت 
ميان تقليد و اجتهاد مّتکی بر غير یقينيات، مشترک است و با این وصف، اجتهاد 
مّتکی بر غير یقينيات، مجزی نيست، هر چند از تقليد بهتر باشد؛ بل هر کاری که 
برای شناخت یقينی از عقاید و احکام شرعی لزم است، همان بر عموم مسلمانان 

واجب است<.

نویسنده ی پرسش: کامران                                               تاریخ پرسش: 1396/4/28

پرسشی داشتم. در جایی فرموده اید که »اجتهاد به معنای شناخت یقينی احکام و عقاید بر هر 
فردی واجب است«. حال سوال اینجاست که برای اینکه به اجتهاد رسيد و بتوان در احکام و عقاید 
به یقين رسيد حداقل باید علم رجال داشت تا احادیث را بررسی کرد و باید بر آیات قرآن احاطه 
داشت تا همه آیات مرتبط با یک موضوع را مد نظر قرار داد و در عين حال باز هم ممکن است با 
در نظر نگرفتن چند فاکتور، در رابطه با آن موضوع به یقين اشتباه رسيد. حال مگر جز این است 

نویسنده ی پرسش: کامران                                                                          تاریخ پرسش: 1396/4/28
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که عسر و حرج در دین نيست؟ پس چطور است که باید مثاًل علم رجال دانست و بر همه آیات 
قرآن مسّلط بود؟ 

بی پاسخ  را  پرسشی  هيچ  که  السالم  عليه  مهدی  امام  ظهور  زمينه سازان  شما  از  تشکر 
نمی گذارید.

1/5/1396 تاریخ پاسخ به پرسش:   3 پاسخ به پرسش شماره: 

و  خداوند  کتاب  به  مراجعه  طریق  از  عقاید«  و  احکام  یقينی  شناخت  معنای  به  »اجتهاد 
اخبار  به  از طریق مراجعه  نه  متواتر حاصل می شود،  اخبار  به  و مراجعه  او در زمين  خليفه ی 
واحد و با این وصف، علم رجال در فرآیند اجتهاد نقش مهّمی ندارد؛ چراکه علم رجال بيشتر 
برای شناخت راویان اخبار واحد به کار می آید، در حالی که اخبار واحد -حّتی اگر راویان عادلی 
داشته باشند- مفيد ظن هستند و ظن در اسالم چيزی را از حق بی نياز نمی کند؛ چنانکه یکی 

از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

ما  و  َك  ِسنَّ الّلُه  ْضَحَك 
َ
أ َیْضَحُك! فقلُت:  َفَوَجْدُتُه  بيِتِه  المنصوِر فی  »َدَخْلُت علی 

ْضَحَکنی! فالٌن قاَل: فالٌن 
َ
فأ اْلَحِدیِث  َنَظْرُت فی کتاٍب فی رجاِل  ْضَحَکك؟ قال: 

َ
أ

إلی  قاَم  ُثمَّ  َیْعِقلون؟!  ل  قوٌم  إّل  بٰهذا  َیِدیُن  َهْل  َکّذاٌب!  فالٌن  قاَل:  فالٌن  و  َصُدوٌق 
ما َبناُه َعَلی اْلَيقيِن و هو  ْحِن و قال: ما َبَنی الّلُه دیَنُه علٰی َظنِّ بعِضُکْم ِبَبْعٍض و إنَّ الصَّ
َقَلْيِن فإّنما  َك ِبٰهَذْیِن الثَّ ماِء و خليفٌة َجَعَلُه فی الرِض َفَمْن َتَمسَّ ْنَزَلُه ِمَن السَّ

َ
کتاٌب أ

َك  َتَمسَّ ما  فإنَّ ٰهِذِه الحادیِث  ِمْن  ِبَشْیٍء  َك  َتَمسَّ و  َتَرَکُهما  َمْن  و  َمتيٍن  ِبَحْبٍل  َك  َتَمسَّ
ُه إذا َصحَّ إْسناُدُه عنَدُهْم  ِبَحْبٍل َکَحْبِل الَعْنکبوت! قلُت: إنَّ أهَل اْلحدیِث َیْزُعُموَن أنَّ
آن  خانه ی  در  منصور  خدمت  »به  َیْعِقُلون«؛  ل  اْلَحِدیِث  أهَل  إنَّ  قال:  َیِقيٌن!  فُهَو 
جناب رسيدم، پس او را در حالی یافتم که خنده ای بر لب دارد! عرض کردم: خداوند 
لبتان را هميشه خندان گرداند، چه چيزی شما را به خنده انداخته است؟ فرمود: به 
کتابی درباره ی رجال حدیث نظر می کردم، پس من را به خنده انداخت! فالنی گفت 
که فالنی صدوق است و فالنی گفت که فالنی کّذاب! آیا بر پایه ی این جز گروهی 
که تعّقل نمی کنند دین داری می کنند؟! سپس به سوی حياط برخاست و فرمود: 
خداوند دین خود را بر ظّن برخی از شما درباره ی برخی دیگر بنا نکرده، بلکه تنها 
بر یقين بنا کرده و آن همانا کتابی است که از آسمان فرو فرستاده و خليفه ای است 

پاسخ به پرسش شماره: 3                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1396/5/1
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که در زمين قرار داده است؛ پس هر کس به این دو ثقلين چنگ در زند، هرآینه به 
ریسمانی استوار چنگ در زده و هر کس آن دو را واگذارد و به چيزی از این احادیث 
چنگ در زند، هر آینه به ریسمانی چون ریسمان عنکبوت چنگ در زده است! عرض 
باشد،  صحيح  آنان  نزد  سندش  هرگاه  آن،  که  می کنند  گمان  حدیث  اهل  کردم: 

موجب یقين است! فرمود: اهل حدیث تعّقل نمی کنند!« )گفتار 8 فقره ی 7(

روایات متواتر نيز نوعًا از چنان شهرت، تعّدد و شواهدی برخوردارند که به بررسی های رجالی 
نيازمند نيستند، مگر معدودی از آن ها که تواترشان حّد اقلی است، به نحوی که بدون در نظر 
گرفتن عدالت راویانشان موجب یقين نمی شوند )بنگرید به: گفتار 13( و با این وصف، نياز به 

علم رجال نياز محدودی است.

اما فارغ از این نکته، مراجعه به کتاب خداوند و اخبار متواتر پيامبر و خلفاء او و نيز مطالعه 
نيز  و  رجالی  و  حدیثی  تفسيری،  فراوان  منابع  به  توّجه  با  حدیث،  راویان  درباره ی  تحقيق  و 
امکانات فراوان یادگيری زبان عربی که امروزه در دسترس همگان است، عسر و حرجی ندارد 
و با مقداری عالقه، تالش و صرف وقت انجام می شود و با این وصف، سخت جلوه دادن آن 
از کارهای شيطان و حزب اوست که می خواهند مردم را جاهل و مقّلد بار آورند تا در گمراهی 
ِبيِل  ُهْم َعِن السَّ ْعَماَلُهْم َفَصدَّ

َ
ْيَطاُن أ َن َلُهُم الشَّ فرو بمانند؛ چنانکه خداوند فرموده است: َوَزیَّ

َفُهْم َل َیْهَتُدوَن )نمل/ 24(؛ »و شيطان کارهاشان را برایشان زینت داد، پس آنان را از راه باز 
داشت، پس آنان هدایت نمی یابند«، در حالی که اسالم دین علم است؛ چنانکه فرموده است: 
َوَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ۚ )إسراء/ 36(؛ »و از چيزی که به آن علمی نداری پيروی نکن« 
و  بيفزا«  من  علم  بر  پروردگارا!  بگو  »و  114(؛  )طه/   ِعْلًما ِزْدِنی  َربِّ  َوُقْل  است:  فرموده  و 
ِکٍر )قمر/  ْکِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ ْرَنا اْلُقْرآَن ِللذِّ برای علم آسان شده؛ چنانکه فرموده است: َوَلَقْد َیسَّ
این  با  و  آورنده ای هست؟«  یاد  آیا  یادآوری آسان کرده ایم، پس  برای  را  17(؛ »و هرآینه قرآن 
وصف، اگر مشّقتی در علم به آن عارض شده باشد نيز به سبب ظاهر نبودن خليفه ی خداوند 
در زمين عارض شده که پی آمد کوتاهی مردم در حفاظت و حمایت از او بوده است و با این 
به  بازگشت  به:  )بنگرید  نمی شود  محسوب  آن  به  علم  از  آنان  خودداری  برای  عذری  وصف، 
اسالم، تبعات ظاهر نبودن مهدی برای مردم، ص241(؛ همچنانکه احتمال خطا در مراجعه به 
کتاب خداوند و اخبار متواتر و نيز مطالعه و تحقيق درباره ی راویان حدیث وجود دارد، ولی این 
احتمال به مراجعه ی مردم منحصر نمی شود و در مراجعه ی فقها نيز موجود است و با این وصف، 

https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-goftar/3936/
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نمی تواند دليلی برای تقليد از فقها باشد؛ چنانکه عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه الّله 
تعالی فرموده است: »ماذا ُتِریُد ِمَن اْلُفَقهاِء؟! َو َهِل اْلُفَقهاُء ِإّل ِرجاٌل ِمَن الّناِس؟!«؛ »از فقها 

چه می خواهی؟! آیا فقها نيز جز شماری از مردم هستند؟!« )گفتار 45 فقره ی 2(

آری، مردم می توانند در مراجعه به کتاب خداوند و اخبار متواتر و نيز مطالعه و تحقيق درباره ی 
راویان حدیث، از فقهاء عادل و مستقل کمک بگيرند؛ به این صورت که از آنان بخواهند نتایج 
مطالعات و تحقيقات خود درباره ی احکام اسالم را با ذکر دلیل و منابع کافی برای آن ها توضيح 
دهند تا آن ها بتوانند با سهولت بيشتری درباره ی هر یک بررسی و قضاوت کنند و از بهترین شان 
ِذیَن  الَّ  ِعَباِد ْر  َفَبشِّ است:  فرموده  خداوند  چنانکه  نمایند؛  پيروی  باشد-  یقينی  -هرگاه 
)زمر/   ْلَباِب

َ
اْل وُلو 

ُ
أ ُهْم  ِئَك  وَلٰ

ُ
َوأ  ۖ ُه  اللَّ َهَداُهُم  ِذیَن  الَّ ِئَك  وَلٰ

ُ
أ  ۚ ْحَسَنُه 

َ
أ ِبُعوَن  َفَيتَّ اْلَقْوَل  َیْسَتِمُعوَن 

17 و 18(؛ »پس بندگانم را بشارت ده؛ همانان که هر سخنی را می شنوند و از بهترینش پيروی 
آنان همان خردمندانند«،  و  آنان کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده است  می کنند، 
بدون  او  فتاوای  مجموع  از  و  دهند  قرار  خود  تقليد  مرجع  را  وابسته  و  گمراه  فقيهی  اینکه  نه 
علم به دلیل و منابع هر یک پيروی کنند و به فتاوای سایر فقيهان نيز اعتنایی نداشته باشند 
و بپندارند که فقيه شان در قبر یا روز قيامت، به جای آنان پاسخ خواهد گفت و آنان را از عذاب 
ِه َجِميًعا َفَقاَل  خداوند نجات خواهد داد؛ چنانکه خداوند درباره ی شان فرموده است: َوَبَرُزوا ِللَّ
ِه ِمْن َشْیٍء ۚ َقاُلوا َلْو  ا ِمْن َعَذاِب اللَّ ْنُتْم ُمْغُنوَن َعنَّ

َ
ا َلُکْم َتَبًعا َفَهْل أ ا ُکنَّ ِذیَن اْسَتْکَبُروا ِإنَّ َعَفاُء ِللَّ الضُّ

ْم َصَبْرَنا َما َلَنا ِمْن َمِحيٍص )ابراهيم/ 21(؛ »و همگی 
َ
َجِزْعَنا أ

َ
ُه َلَهَدْیَناُکْم ۖ َسَواٌء َعَلْيَنا أ َهَداَنا اللَّ

پيروان  ما  می گویند:  جستند  بزرگی  که  کسانی  به  ضعفا  پس  می شوند،  آشکار  خداوند  برای 
شما بودیم، پس آیا شما چيزی از عذاب خداوند را از ما بر می دارید؟! می گویند: اگر خداوند 
تاب  یا  برایمان یکسان است که بی تابی کنيم  را هدایت می کردیم،  را هدایت می کرد شما  ما 
ِذیَن  َعَفاُء ِللَّ اِر َفَيُقوُل الضُّ وَن ِفی النَّ آوریم، برایمان راه گریزی نيست« و فرموده است: »َوِإْذ َیَتَحاجُّ
ا ُکلٌّ ِفيَها  ِذیَن اْسَتْکَبُروا ِإنَّ َقاَل الَّ  اِر ا َنِصيًبا ِمَن النَّ ْنُتْم ُمْغُنوَن َعنَّ

َ
ا َلُکْم َتَبًعا َفَهْل أ ا ُکنَّ اْسَتْکَبُروا ِإنَّ

َه َقْد َحَکَم َبْيَن اْلِعَباِد« )غافر/ 47 و 48(؛ »و چون در آتش با یکدیگر مجادله می کنند،  ِإنَّ اللَّ
پس ضعفا به کسانی که بزرگی جستند می گویند: ما پيروان شما بودیم، پس آیا شما بخشی از 
آتش را به جای ما بر عهده می گيرید؟! کسانی که بزرگی جستند می گویند: ما همگی در آن 

هستيم، خداوند ميان بندگان حکم کرده است«!

بنابراین، برای مسلمانان بهتر است که به جای نق زدن و اشکال تراشيدن و تلف کردن فرصت، 
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از یک سو به نهضت زمينه سازی برای ظهور امام مهدی عليه السالم بپيوندند و از سوی دیگر 
برای تحصيل علم به عقاید و احکام اسالم از طریق مراجعه به کتاب خداوند و اخبار متواتر و 
نيز مطالعه و تحقيق درباره ی راویان حدیث با کمک فقهاء عادل و مستقّلی مانند عالمه منصور 
وضعّيت  در  عاقالنه  کار  تنها  این  بی گمان  کنند.  تالش  تعالی  الّله  حفظه  خراسانی  هاشمی 

کنونی است، ولی بيشتر آنان به آن آگاهی ندارند.

نویسنده ی پرسش:مهدی طارمی                                         تاریخ پرسش:1396/7/9

خصوص  این  در  می خواستم  می دانند،  واجب  را  اجتهاد  هاشمی  منصور  اینکه  به  توجه  با 
راهنمایی بيشتری در مورد چگونگی رسيدن به آن ارائه شود:

1 . چگونه و از کجا باید شروع کرد و چه دروسی را باید خواند؟ کدام درس پيش نياز دیگری 
است و چه کتاب هایی از چه علمائی؟

2 . با توجه به قوانين حوزه های علميه در خصوص محدودیت های پذیرش به لحاظ سن و 
سایر مسایل، افراد باید خود اقدام به خواندن کنند. در این خصوص برای یادگيری بدون استاد 

که لزومش بدیهی است چه جایگزینی باید استفاده کرد؟

3 . مدت زمان لزم برای این کار چقدر است؟ چون از برخی شنيده شده که برای آن حداکثر 
15 سال سطح و مقدمات و دروس خارج نياز است و بعد از آن هم باید مطالعه مستمر برای 
حفظ و افزایش اعلميت و قدرت استنباط داشت. در این صورت آیا افراد باید از شغل های خود 

کنار بکشند تا بتوانند فرصت لزم برای این کارها را داشته باشند؟

پاسخ به پرسش شماره: 4                                      تاریخ پاسخ به پرسش: 1396/7/11

همان طور که بارها توضيح داده ایم )به عنوان نمونه، بنگرید به: پرسش و پاسخ 32 و 331(، 
مراد عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه الّله تعالی از اجتهاد چيزی نيست که هم اکنون 
در حوزه های علمّيه معمول است؛ زیرا آن بيش از هر چيز مبتنی بر فرو رفتن در ادله ی ظّنی 
مانند خبر واحد و اجماع است که وقت بسياری می گيرد و با این حال، کافی محسوب نمی شود 

نویسنده ی پرسش:  مهدی طارمی                                                                       تاریخ پرسش: 1396/7/9

پاسخ به پرسش شماره: 4                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1396/7/11

https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-porsesh/8660/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-porsesh/3679/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-porsesh/5744/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-naghd/5695/
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و تفاوت چندانی با تقليد ندارد، بل مراد ایشان از اجتهاد، در وهله ی اول مراجعه ی مستقيم 
انجام  قرآن  در  کافی  تدّبر  و  عربی  زبان  با  کافی  آشنایی  طریق  از  که  است  خداوند  کتاب  به 
ُکْم َتْعِقُلوَن )زخرف/ 3(؛  ا َلَعلَّ ا َجَعْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبيًّ می شود؛ چنانکه خداوند فرموده است: ِإنَّ
ُروَن  َفاَل َیَتَدبَّ

َ
»ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم تا باشد که شما تعّقل کنيد« و فرموده است: أ

بر دل هایی  یا  تدّبر نمی کنند  قرآن  »آیا پس در  ْقَفاُلَها )محّمد/ 24(؛ 
َ
أ ُقُلوٍب  َعَلٰی  ْم 

َ
أ اْلُقْرآَن 

از  قفل هاشان قرار دارد؟!« و در وهله ی دوم مراجعه ی مستقيم به خليفه ی خداوند است که 
طریق زمينه سازی برای ظهور امام مهدی عليه السالم با تغيير اوضاع فردی و اجتماعی به سود 
او و کسب آمادگی فرهنگی، سياسی، اقتصادی و نظامی برای حفاظت و حمایت از او انجام 
 ۗ ْنُفِسِهْم 

َ
ِبأ َما  ُروا  ُیَغيِّ ٰی  َحتَّ ِبَقْوٍم  َما  ُر  ُیَغيِّ َل  َه  اللَّ ِإنَّ  است:  فرموده  خداوند  چنانکه  می شود؛ 

)رعد/ 11(؛ »هرآینه خداوند چيزی که در قومی است را تغيير نمی دهد تا آن گاه که آنان چيزی 
ًة )توبه/  وا َلُه ُعدَّ َعدُّ

َ
َراُدوا اْلُخُروَج َل

َ
که در خودشان است را تغيير دهند« و فرموده است: َوَلْو أ

46(؛ »و اگر خواهان خروج بودند حتمًا برای آن آمادگی کسب می کردند« )در این باره، بنگرید 
از پيامبر  با نهضت( و در وهله ی سوم مراجعه ی مستقيم به روایات متواتر رسيده  به: آشنایی 
صّلی الّله عليه و آله و سّلم و امامان اهل بيت او تا زمان دسترسی به امام مهدی عليه السالم 
است که از طریق تتّبع در جوامع حدیثی معتبر مانند صحاح سّته و مسند أحمد و سنن بيهقی 
و مصّنف عبد الرزاق و ابن أبی شيبه از اهل سّنت و کتب أربعه و وسائل الشيعة از اهل تشّيع و 
توّجه به تعداد روایات رسيده با مضمون واحد و مقایسه ی مدلول آن ها با مدلول کتاب خداوند و 
احکام یقينی عقل و بررسی اسناد آن ها در موارد لزوم با تتّبع در منابع تاریخی و رجالی معتبر 
مانند طبقات ابن سعد و تهذیب الکمال مّزی و ميزان اإلعتدال ذهبی و لسان الميزان ابن حجر 
عسقالنی از اهل سّنت و رجال کّشی، نجاشی و طوسی و نيز معجم رجال الحدیث خویی از 
به اصول  تمّسک  وهله ی چهارم  در  و  انجام می شود  استحسان  و  قياس  از  دور  به  تشّيع  اهل 
عملی در صورت نيافتن حکم در کتاب خداوند و روایات متواتر پس از تدّبر و تتّبع کافی است 
که تا زمان دسترسی به امام مهدی عليه السالم برای زمينه سازان ظهور او و نه برای دیگران، 

کفایت می کند ان شاء الّله )در این باره، بنگرید به: پرسش و پاسخ 38(.

بی گمان اجتهاد به معنای برداشتن این گام های چهارگانه، برای هر مرد و زن عاقل و رشيدی 
که به خداوند و پيامبرش و روز قيامت ایمان دارد، آسان است؛ البته نه مانند نفس کشيدن یا 
و سایر مهارت های ضروری  یادگيری خواندن، نوشتن، حساب کردن  مانند  آب نوشيدن، بل 

https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-porsesh/5283/
https://www.alkhorasani.com/fa/ashenaee/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-porsesh/8691/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-porsesh/8824/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-porsesh/2995/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-porsesh/8657/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-porsesh/5608/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-porsesh/8657/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-porsesh/4012/
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که به تالش و صرف وقت کافی نياز دارد، بدون آنکه اختاللی در زندگی ایجاد کند یا عسر و 
حرجی به دنبال آورد؛ خصوصًا با توّجه به اینکه کمک گرفتن از عالمان عادل و مستقل برای 
برداشتن این گام ها، ممکن و جایز است و بر آسانی آن می افزاید؛ مانند کمک گرفتن از عالمه 
منصور هاشمی خراسانی حفظه الّله تعالی که بدون هيچ مزد و مّنتی، کتاب خداوند را تبيين 
می کند و روایات متواتر را نشان می دهد و احکام قطعی عقل را یادآور می شود و معارف ناب 
اسالم را می آموزد و به سوی خليفه ی خداوند فرا می خواند؛ نه مانند عالمان فاسق و خائنی که 
برای خود دّکان مرجعّيت باز کرده اند و دستگاه ولیت راه انداخته اند و از حاکمان ظالم حمایت 
می کنند و اموال مردم را به باطل می خورند و از زمينه سازی برای ظهور خليفه ی خداوند باز 
می دارند؛ چراکه آنان به برداشتن این گام ها توّسط مردم معتقد نيستند و کمکی نمی کنند، 
بلکه تنها در پی مریدسازی و مقّلدپروری هستند و هر کدامشان دوست می دارد که به جای 
خداوند پرستش شود )درباره ی آنان، بنگرید به: نامه ی 7 و گفتار 29 و 63. همچنين، در این 

باره بنگرید به: پرسش و پاسخ 9(.

https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-goftar/7062/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-goftar/4545/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-nameh/4902/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-porsesh/3071/
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موانع تحصیل علم )تقلید، تعّصب، تکّبر، خرافه گرایی و ...(

نویسنده ی پرسش:ناشناس                                     تاریخ پرسش:1393/10/5

لطفا در خصوص تقليد و جایگاه آن در اسالم ارشاد بفرمایيد.

پاسخ به پرسش شماره:1                                     تاریخ پاسخ به پرسش: 1393/10/6

قاعده ی بسيار مهمی که هر مسلمانی باید بداند و به آن توّجه داشته باشد، عدم حجّيت ظن 
نَّ َل ُیْغِنی  در اسالم است. خداوند متعال در آیات مختلفی از قرآن تأکيد فرموده است: ِإنَّ الظَّ
ِمَن اْلَحقِّ َشْيًئا )یونس/ 36( یعنی »ظن چيزی را از حق کفایت نمی کند« و کسانی را به خاطر 
نَّ َوِإْن ُهْم ِإلَّ َیْخُرُصوَن )یونس/  ِبُعوَن ِإلَّ الظَّ پيروی از ظن نکوهش کرده و فرموده است: ِإْن َیتَّ
66( یعنی »جز از ظن پيروی نمی کنند و جز تخمين نمی زنند«! این به آن معناست که عقيده و 
عمل مسلمان باید همواره مبتنی بر یقين باشد و عقيده و عملی که مبتنی بر ظن است صحيح 
و مورد قبول خداوند نيست. این در حالی است که تقليد از دیگران در عقاید و اعمال به معنای 
تنها  نظر همه ی مسلمانان  اّتفاق  به  دليلشان،  از  آگاهی  بدون  آن ها  و کرده ی  از گفته  تبعيت 
موجب ظن می شود و موجب یقين نمی شود و با این وصف، بنابر صریح سخن خداوند در قرآن 
»چيزی را از حق کفایت نمی کند«. اّما دليل کسانی که تقليد در اعمال را جایز می دانند این است 
که اعمال را با عقاید متفاوت می پندارند، در حالی که چنين تفاوتی در اسالم ثابت نيست و سخن 
خداوند در قرآن عام است و شامل عقاید و اعمال می شود. این به آن معناست که هر مسلمانی 
باید همان طور که خواندن و نوشتن و سایر ضرورّیات زندگی خود را فرا می گيرد، عقاید و اعمال 
اسالمی خود را نيز فرا بگيرد و هيچ عقيده و عملی را جز با دليل قطعی و یقينی نپذیرد و انجام 
ندهد. دليل قطعی و یقينی در اسالم نيز همان طور که حضرت منصور هاشمی خراسانی در 
کتاب »بازگشت به اسالم« تبيين فرموده، آیات قرآن و احادیث متواتر و البته شنيدن از خليفه ی 

خداوند در زمين است و این اسالم خالص و کامل شمرده می شود که به ظنون آلوده نيست.

نویسنده ی پرسش: ناشناس                                                                          تاریخ پرسش: 1393/10/5

پاسخ به پرسش شماره: 1                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1393/10/6
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نویسنده ی پرسش: مرتضی                                           تاریخ پرسش: 1393/10/12

اگر طبق اندیشه ی منصور هاشمی خراسانی، احادیث )به استثنای معدودی از آن ها( ظّنی 
محسوب می شوند، با این حساب من نوعی احکام شرعی را از چه جایی غير از رساله ی مراجع 
بزرگوار تقليد پيدا کنم؟ با توّجه به اینکه ایشان اجتهاد را هم قبول ندارند! احکام نماز که در 
ْوُقوًتا )نساء/103( یعنی »بی تردید نماز  اَلَة َکاَنْت َعَلی اْلُمْؤِمِنيَن ِکَتاًبا مَّ قرآن آمده ِإنَّ الصَّ
َها  یُّ

َ
همواره بر مؤمنان مقّرری است واجب« را از کجا بگيرم؟ احکام روزه را که در قرآن آمده َیا أ

َياُم )بقره/183( یعنی »ای کسانی که ایمان آورده  اید، روزه بر  َعَلْيُکُم الصِّ ُکِتَب  آَمُنوْا  ِذیَن  الَّ
شما نوشته و مقّرر شده« را از کجا بگيرم؟ و کّلی احکام دیگر برای اعمالی که در قرآن واجب 
شده است. آیا این ها را فعاًل رها کنم و بروم خودم و تعداد زیادی از انسان ها را آن چنان تربيت 
کنم تا خليفه ی خدا ظهور کند و آن وقت نماز و روزه و … را انجام دهم؟ این که اصاًل منطقی 

نيست!

پاسخ به پرسش شماره: 2                                 تاریخ پاسخ به پرسش: 1393/10/12

لطفًا به نکات زیر توّجه فرمایيد:

هاشمی  منصور  »اندیشه ی  صرفًا  متواتر،  احادیث  استثنای  به  احادیث  بودن  ظّنی  اوًل 
خراسانی« نيست، بلکه اندیشه ی عموم عالمان مسلمان از همه ی مذاهب اسالمی به استثنای 
گروهی از سلفيان است و واقعّيتی واضح و وجدانی است، تا جایی که به تعبير برخی عالمان 
چيزی  آن  »انکار  ص132(،  )ج1،  مسلم  صحيح  شرح  در  )د.676ق(  نووی  مانند  مسلمان 
به نحوی هستند که  برابر محسوس نيست«؛ چراکه احادیث واحد طبيعتًا  جز خيره سری در 
احتمال غلط، تحریف و کذب در آن ها وجود دارد و با وجود این احتمال، یقين به صدور آن ها 

حاصل نمی شود.

سخن  صریح  بلکه  نيست،  خراسانی«  هاشمی  منصور  »اندیشه ی  ظن،  حّجيت  عدم  ثانيًا 
اْلَحقِّ  ِمَن  ُیْغِنی  َل  نَّ  الظَّ ِإنَّ  است:  فرموده  تأکيد  با  و  بارها  که  است  کریم  قرآن  در  خداوند 
َشْيًئا )یونس/ 36(؛ »بی گمان ظن چيزی را از حق کفایت نمی کند« و روشن است که این 
سخن صریح خداوند، ارشاد به یک حکم عقلی است؛ چراکه عقل نيز تنها یقين را معيار شناخت 
حق می داند و ظن و شّک و وهم را با توّجه به وجود احتمال خالف در آن ها، برای شناخت حق 

نویسنده ی پرسش: مرتضی                                                                          تاریخ پرسش: 1393/10/12

پاسخ به پرسش شماره: 2                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1393/10/12
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کافی نمی داند و روشن است که احکام عقلی، قابل تخصيص نيستند؛ همچنانکه سخن صریح 
خداوند، آبی از تخصيص است؛ به این معنا که با توّجه به لحن و سياق قاطع و صریح خود و 
دللتی که بر طبيعت ظن دارد، تحّمل تخصيص را ندارد؛ جدای از اینکه تخصيص ظنِّ حاصل 
از اخبار واحد از آن، تخصيص کثير بل اکثر است که مستهجن محسوب می شود؛ با توّجه به 
و  نمی شوند  ظن  موجب  متواتر  اخبار  و  واحدند  اخبار  از  ناشی  ظنون،  اکثر  بلکه  کثير  اینکه 
ظنون ناشی از غير اخبار نيز در اقّليت اند. از این رو، استثنا کردن اخبار واحد از سایر ظنون 

عقاًل و شرعًا ممکن نيست و این گناه حضرت منصور هاشمی خراسانی محسوب نمی شود!

ثالثًا از عدم حّجيت اخبار واحد و ظّنی، جواز »تقليد از مراجع بزرگوار تقليد« لزم نمی آید، 
بلکه به روشنی عدم آن لزم می آید؛ چراکه از یک سو مبنای این بزرگواران در بيشتر فتاوی شان 
اخبار واحد و ظّنی است و با این وصف، عدم حّجيت این اخبار، مستلزم عدم جواز تقليد از 
آن هاست و از سوی دیگر تقليد از آن ها به اجماع همه ی مسلمانان و به اقتضای حّس و وجدان، 
مفيد ظّن به احکام خداوند است، در حالی که خداوند ظّن به احکام خود را کافی نمی داند و 
نَّ َل ُیْغِنی ِمَن اْلَحقِّ َشْيًئا )یونس/ 36(؛ »بی گمان ظن چيزی را از حق  می فرماید: ِإنَّ الظَّ
کفایت نمی کند«! بنابراین، تقليد از مراجع بزرگوار تقليد، در نظر خداوند کافی نيست؛ به این 
معنا که موجب برائت ذّمه ی مکّلف از تکاليف او نمی شود و این نيز گناه حضرت منصور هاشمی 

خراسانی نيست!

را  ادله ی ظّنی  از  استنباط حکم  معنای  به  اجتهاد  منصور هاشمی خراسانی  رابعًا حضرت 
کافی نمی داند و این به روشنی مبتنی بر عدم کفایت ظن در اسالم است؛ زیرا وقتی ظن در 
اسالم کافی نيست، فرقی نمی کند که منشأ آن تقليد باشد یا اجتهاد، بلکه منشأ آن هر چيزی 

باشد کافی نيست و این واضح تر از آن است که نيازی به توضيح داشته باشد.

خامسًا عدم کفایت تقليد و اجتهاد از آن حيث که مفيد ظّن اند، مستلزم سقوط تکاليف شرعی 
یا وجوب تحصيل یقين به آن هاست، اما از آنجا که سقوط تکاليف شرعی ممکن نيست، وجوب 
تحصيل یقين به آن ها تعّين می یابد و تحصيل یقين به آن ها از دو طریق ممکن است: کتاب 
خداوند و سّنت یقينی پيامبر او صّلی الّله عليه و آله و سّلم که از طریق اخبار متواتر آن حضرت 
و خليفه ی او معلوم می شود. خوشبختانه بسياری از احکام ضروری و بنيادین اسالم مانند ارکان 
نماز و روزه و زکات و حّج، چنانکه حضرت منصور هاشمی خراسانی در بخشی از کتاب خود 
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)ص259 تا 275( تبيين فرموده است، از طریق کتاب خداوند و اخبار متواتر پيامبر او صّلی الّله 
عليه و آله و سّلم معلوم می شود و با این وصف، می توان به آن ها عمل کرد و عمل به آن ها مجزی 
است، ولی برای یقين به سایر احکام اسالم و برائت ذّمه از آن ها، چاره ای جز رجوع به خليفه ی 
خداوند در زمين نيست و این کاری است که به باور حضرت منصور هاشمی خراسانی ممکن 
است؛ چراکه مانع رجوع به او چيزی جز تقصير مردم در تأمين مقّدمات آن نيست و تبعًا رفع این 
مانع به معنای تأمين مقّدمات رجوع به او برای آنان ممکن است و اگر این کار به اجتماع گروهی 
کافی از آنان نياز دارد و گروهی کافی از آنان اجتماع نمی کنند، گناه حضرت منصور هاشمی 
خراسانی نيست، بل گناه خود مردم و کسانی است که آنان را از این کار باز می دارند. با این 
وصف، این وضعّيت »اصاًل غير منطقی« که شما را به شگفت آورده، وضعّيتی است که مردم برای 
خود ایجاد کرده اند، مانند سارقانی که به خانه ی کسی داخل شده اند و در آخر وقت نماز مجبور 
به آنند، در حالی که نماز آنان در آنجا باطل است و این وضعّيتی »غير منطقی« است که آنان 
خود برای خود ایجاد کرده اند و تبعًا موجب صّحت نماز آنان در آنجا نمی شود؛ چنانکه حضرت 
منصور هاشمی خراسانی این واقعّيت تلخ و اسفبار را در بخش »تبعات ظاهر نبودن مهدی برای 
مردم« )ص241( به تفصيل تبيين فرموده است، باشد که مسلمانان به ذّلت و مسکنت خود در 
زمان ظاهر نبودن مهدی پی برند و هر چه زودتر به سوی او عزیمت کنند. آری، این زمينه ساز 
ظهور مهدی، مسلمانان جهان را از وقوع یک »بی چارگی بزرگ« خبر می دهد و آنان را با ارائه ی 
را  ایشان  ندای  آنان  بيشتر  فرا می خواند، ولی  آن  از  برون رفت  به  و عملی،  راهکارهایی روشن 
نمی شنوند یا می شنوند و در نمی یابند، جز اندکی از آنان که خداوند دل هاشان را برای ایمان 

آزموده است و البته همانان کافی خواهند بود ان شاء الّله.

نویسنده ی پرسش: فاروق مالزهی                                تاریخ پرسش: 12/10/1393

آیا جناب منصور هاشمی خراسانی ما را از سلف عالم تر و فاضل تر می داند؟!

پاسخ به پرسش شماره:3                            تاریخ پاسخ به پرسش: 12/10/1393

اگر منظور شما از »ما« شخص شما یا اشخاص خاّص دیگری در پيرامون شماست، جناب 

نویسنده ی پرسش:  فاروق مالزهی                                                                   تاریخ پرسش: 1393/10/12

پاسخ به پرسش شماره: 3                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1393/10/12
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منصور هاشمی خراسانی درباره ی شما اّطالع و تبعًا قضاوت خاّصی ندارد و به عالم تر و فاضل تر 
ایشان  آیندگان« است،  اگر منظورتان »نوع  از سلف حکم نمی کند، ولی  نبودن شما  یا  بودن 
عالم تر بودن و فاضل تر بودن »نوع آیندگان« از »نوع گذشتگان« را با توجه به دلیلی عقلی و 
شرعی که در کتاب »بازگشت به اسالم« )ص42 تا 44( ذکر فرموده است، »ممکن« می داند 
و معتقد است که عالم تر بودن و فاضل تر بودن مطلق سلف از مطلق آیندگان، بر خالف پندار 
با این وصف،  و  کسانی که آن را بدیهی می پندارند، بدیهی نيست و قطعی شمرده نمی شود 
در  ظن  اعتبار  عدم  به  نظر  بودنشان،  فاضل تر  و  بودن  عالم تر  به  ظّن  پایه ی  بر  آنان  از  تقليد 
به معنای مسلمانان سه  به هر حال، روشن است که سلف،  نيست.  بلکه جایز  اسالم، واجب 
نسل نخست، پيامبرانی معصوم نبودند که عالم تر بودن و فاضل تر بودنشان از آیندگان بدیهی یا 

قطعی باشد و تقليد از آنان واجب یا جایز شمرده شود.

با این حال، جناب منصور هاشمی خراسانی امکان عالم تر بودن آنان از آیندگان را می پذیرد، 
ولی انتقال علم آنان به آیندگان به صورت صحيح و کامل را مشکوک بلکه مردود می شمارد و 
معتقد است که موانع سياسی و مذهبی فراوانی برای آن وجود داشته است که جایی برای یقين 
به صّحت و کمال آن باقی نمی گذارد و ظّن به صّحت و کمال آن نيز با توّجه به عدم اعتبار ظن 
در اسالم کافی نيست. همچنانکه فاضل تر بودن مسلمانان نخستين از آیندگان را از لحاظ اجر 

اخروی می داند و آن را دليلی برای تقليد از آنان نمی یابد.

بنابراین، حاصل سخن ایشان درباره ی سلف این است که اوًل عالم تر بودن و فاضل تر بودن 
آنان از آیندگان به صورت مطلق، قطعی نيست و از عقل و شرع ثابت نمی شود و تنها محتمل 
از  ثانيًا به فرض عالم تر بودن آنان  از آنان کافی نيست و  است و این احتمال برای لزوم تقليد 
آیندگان، قطعی نيست که علم آنان به صورت صحيح و کامل به آیندگان رسيده باشد تا تقليد 
از آنان بر پایه ی آن ممکن و ضروری باشد و به فرض فاضل تر بودن آنان، فضل شان به معنای 

بيشتر بودن اجرشان در آخرت است که مستلزم تقليد از آنان در دنيا نيست.

کتاب  از  سلف،  جای  به  باید  مسلمانان  خراسانی،  هاشمی  منصور  جناب  نظر  از  بنابراین، 
سلف  همچنانکه  کنند؛  تبعّيت  سّلم  و  آله  و  عليه  الّله  صّلی  او  پيامبر  قطعی  سّنت  و  خداوند 
نيز می کوشيدند که همين کار را انجام دهند و خود از سلف شان تبعّيت نمی کردند و از خلف 

نمی خواستند که تابع آنان باشند و این واقعّيتی است که بر اهل اطالع پوشيده نيست.
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خداوند به همه ی مسلمانان توفيق ترک تعّصب و تقليد و التزام به اسالم خالص و کامل برکنار 
از همه ی اهواء و مذاهب را ارزانی دارد.

نویسنده ی پرسش: باقر اسکندری                        تاریخ پرسش: 1393/11/15

)حضرت  عصر  ولّی  از  گذاشته ام  قرار  که  را  سؤالی  لطفًا  صادقند  خود  نّيت  در  ایشان  اگر 
مهدی( بپرسم را با هر روشی که می توانند پيدا کرده و جواب دهند!

پاسخ به پرسش شماره: 4                      تاریخ  پاسخ به پرسش: 1393/11/16

برادر گرامی!

به نظر می رسد که جناب عالی هنوز کتاب شریف »بازگشت به اسالم« نوشته ی حضرت منصور 
هاشمی خراسانی را مطالعه نکرده اید و از اندیشه   ، آرمان و گفتمان ایشان اّطالعی ندارید و از 
این رو، مانند کسی سخن گفته اید که ناگاه از آسمان به ميانه ی ميدانی افتاده باشد و نداند که 

کدام از کدام است! بنابراین، لزم است که به نکات زیر توّجه فرمایيد:

اوًل صادق بودن کسی در نّيت خود، مستلزم آگاهی او از افکار دیگری نيست؛ چراکه مسّلمًا 
این وصف،  با  و  ندارند  آگاهی  افکار دیگران  از  ولی  نّيت خود صادق اند،  در  از مردم  بسياری 
و  نابخردانه  کاری  نّيت منصور هاشمی خراسانی،  برای شناخت صدق  معياری  تعيين چنين 

بی معناست.

چراکه  نيست؛  خود  نّيت  در  او  بودن  صادق  مستلزم  دیگری،  افکار  از  کسی  آگاهی  ثانيًا 
آگاهی  دیگران  افکار  از  شيطانی،  ترفندهای  از  بهره گيری  با  جادوگران  و  کاهنان  از  بسياری 
می یابند و به غيبگویی و پيشگویی می پردازند، در حالی که مسّلمًا نّيت صادقی ندارند و تنها 

در پی فریب و شّيادی اند.

خراسانی  هاشمی  منصور  هستيد،  غيب  به  خراسانی  هاشمی  منصور  علم  پی  در  اگر  ثالثًا 
مّدعی علم به غيب نيست؛ چراکه علم به غيب، تنها برای خداوند است؛ چنانکه فرموده است: 
ُه ۚ )نمل/ 65(؛ »بگو هيچ کس در آسمان ها  ْرِض اْلَغْيَب ِإلَّ اللَّ

َ
َماَواِت َواْل ُقْل َل َیْعَلُم َمْن ِفی السَّ

نویسنده ی پرسش:  باقر اسکندری                                                                   تاریخ پرسش: 1393/11/15

پاسخ به پرسش شماره: 4                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1393/11/16
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و زمين جز خداوند غيب را نمی داند« و او آن را تنها برای پيامبرانش در موقع ضرورت اظهار 
ِإلَّ َمِن اْرَتَضٰی ِمْن   َحًدا

َ
می کند؛ چنانکه فرموده است: َعاِلُم اْلَغْيِب َفاَل ُیْظِهُر َعَلٰی َغْيِبِه أ

َرُسوٍل )جن/ 26 و 27(؛ »عالم به غيب است، پس غيب خود را برای احدی اظهار نمی کند، 
ُه ِلُيْطِلَعُکْم َعَلی اْلَغْيِب  مگر برای کسی از پيامبرانش که بپسندد« و فرموده است: َوَما َکاَن اللَّ
َه َیْجَتِبی ِمْن ُرُسِلِه َمْن َیَشاُء ۖ )آل عمران/ 179(؛ »و خداوند کسی نيست که شما را  ِکنَّ اللَّ َوَلٰ
بر غيب خود مّطلع کند، ولی هر کس از پيامبرانش را که بخواهد بر می گزیند«! با این وصف، 
پيامبرانش نيز قاعدتًا عالم به غيب شمرده نمی شوند و اصل درباره ی آنان عدم علم به غيب 
)أنعام/   اْلَغْيَب ْعَلُم 

َ
أ َوَل  ِه  اللَّ َخَزاِئُن  ِعْنِدی  َلُکْم  ُقوُل 

َ
أ َل  ُقْل  است:  فرموده  چنانکه  است؛ 

50(؛ »بگو من نمی گویم که خزائن خداوند نزد من است و یا غيب می دانم« و فرموده است: 
اْلَخْيِر  ِمَن  َلْسَتْکَثْرُت  اْلَغْيَب  ْعَلُم 

َ
أ ُکْنُت  َوَلْو   ۚ ُه  اللَّ َشاَء  َما  ِإلَّ  ا  َوَل َضرًّ َنْفًعا  ِلَنْفِسی  ْمِلُك 

َ
أ َل  ُقْل 

برای خودم  ُیْؤِمُنوَن )أعراف/ 188(؛ »بگو من  ِلَقْوٍم  َوَبِشيٌر  َنِذیٌر  ِإلَّ  َنا 
َ
أ ِإْن   ۚ وُء  السُّ ِنَی  َمسَّ َوَما 

سود یا زیانی را مالک نيستم مگر چيزی را که خداوند بخواهد و اگر غيب می دانستم بر خير 
خود می افزودم و به من شّری نمی رسيد! من تنها بيم دهنده و بشارت دهنده ای برای گروهی 
هستم که ایمان می آورند«! از این جهت، در کتاب خداوند آمده است که یعقوب عليه السالم 
و نمی دانست که در کجاست )یوسف/ 84-88( و  بود  السالم بی خبر  از یوسف عليه  سال ها 
لوط عليه السالم فرشتگان خداوند را تا سحرگاه روز بعد نمی شناخت و برای آنان از ناحيه ی 
قومش نگران بود )هود/ 77( و اّیوب عليه السالم آگاهی نداشت که همسرش مرتکب فحشا 
السالم  و سليمان عليه  بزند )ص/ 44(  تازیانه  را صد  او  تا حّدی که قسم خورد  نشده است، 
مّطلع نبود که هدهد کجاست و در سرزمين سبا چه خبر است، تا آن گاه که هدهد آمد و او را 
البته باز هم اطمينان نيافت )نمل/ 20-27( و برترین پيامبران محّمد صّلی  مّطلع ساخت و 
ْن  َوِممَّ آله و سّلم برخی منافقان را نمی شناخت؛ چنانکه خداوند فرموده است:  الّله عليه و 
 ۚ َفاِق َل َتْعَلُمُهْم ۖ َنْحُن َنْعَلُمُهْم ْهِل اْلَمِدیَنِة ۖ َمَرُدوا َعَلی النِّ

َ
ۖ َوِمْن أ ْعَراِب ُمَناِفُقوَن 

َ
َحْوَلُکْم ِمَن اْل

)توبه/ 101(؛ »و از بادیه نشينانی که پيرامون شما هستند و نيز از اهل مدینه منافقانی هستند 
که بر نفاق پای فشردند، تو آنان را نمی شناسی، ما آنان را می شناسيم« و با این وصف، روشن 
است که همه ی این بزرگواران در نّيت خود صادق بودند، بلکه صبح و شام به آنان وحی می شد! 
یا جادوگر  پيامبر نيست؛ همچنانکه کاهن  این در حالی است که منصور هاشمی خراسانی، 
و  براهين عقلی  و  با حّجت ها  از عالمان دین است که  و عالمی  مانند شما  نيست، بل بشری 
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شرعی، به سوی اسالم خالص و کامل دعوت می کند و برای ظهور خليفه ی خداوند در زمين 
زمينه سازی می فرماید و آمده است تا از اندیشه های نادرست شما خبر بدهد و نيامده است که 
از اندیشه های پنهان شما خبر بدهد؛ چراکه شما خود از اندیشه های پنهانتان آگاهی دارید، 

ولی از اندیشه های نادرستتان ناآگاهيد و شایسته است که درباره ی آن ها آگاهی داده شوید!

از اینجا دانسته می شود، ذهنّيت شما درباره ی منصور هاشمی خراسانی به تبع ذهنّيت شما 
درباره ی مهدی عليه الّسالم، ذهنّيتی خرافی و عاميانه است که از تبليغات خرافی و عاميانه ی 
جاهل  عالمان  این  زیرا  است؛  گرفته  نشأت  شما  جامعه ی  در  آن  از  بيگانگان  و  علم  مّدعيان 
برزنی  و  کوی  هر  در  که  یاوه گو  مّداحان  یاری  به  کرده اند،  کمين  محفلی  و  مسجد  هر  در  که 
موضع گرفته اند، دست کم از دوران صفویان تاکنون، اوهام را جایگزین عقالنيت و خرافات را 
ارائه داده اند که  از پيشوایان دین  جایگزین واقعّيت ساخته اند و تصویری خيالی و اساطيری 
بيمار  تمامًا  را  و ذهن هاتان  یافته  ميان همگنان  شما شيوع  در  کننده  ویروسی مسموم  مانند 
کرده است؛ تا جایی که احساسات را مبنای دیانت خود ساخته اید و در امواج شعرها و شعارها 
غوطه ورید؛ غافل از آنکه اسالم دین عقالنيت و واقع گرایی است و به هيچ روی از آرزوهای شما 
ْهِل اْلِکَتاِب ۗ )نساء/ 123(؛ 

َ
َماِنیِّ أ

َ
ُکْم َوَل أ َماِنيِّ

َ
تبعّيت نمی کند؛ چنانکه فرموده است: َلْيَس ِبأ

»به آرزوهای شما و به آرزوهای اهل کتاب نيست«! از این روست که حق را تابع خواهش های 
خود ساخته اید و برای شناخت آن، هر معياری که می خواهيد می گذارید؛ غافل از آنکه حق 
به  زمين  و  آسمان  باشد،  شما  خواهش های  تابع  اگر  چراکه  نيست؛  شما  خواهش های  تابع 
َماَواُت  السَّ َلَفَسَدِت  ْهَواَءُهْم 

َ
أ اْلَحقُّ  َبَع  اتَّ َوَلِو  است:  فرموده  چنانکه  می شود؛  کشيده  ویرانی 

ْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ ۚ )مؤمنون/ 71(؛ »و اگر حق از خواهش های آنان پيروی کند، آسمان ها و 
َ
َواْل

زمين و هر کس در آن است فاسد می شود«.

آشکار  را  خود  نّيت  در  خراسانی  هاشمی  منصور  بودن  صادق  که  چيزی  بی گمان  آری، 
می سازد، مطابقت اندیشه ها، آموزه ها و آرمان های او با خواهش های شما نيست، بل مطابقت 
آن ها با کتاب خداوند و سّنت متواتر پيامبر او صّلی الّله عليه و آله و سّلم و حکم روشن عقل 
است که در کتاب شریف »بازگشت به اسالم« به روشنی متجّلی است. فارغ از آنکه صادق بودن 
مربوط می شود،  به شما  که  و چيزی  نمی شود  مربوط  به شما  واقع  در  نّيتش،  در  بزرگوار  این 
مطابقت دعوت او با اسالم است؛ چراکه اگر دعوت او با اسالم مطابق باشد، اجابت آن بر شما 
واجب است، اگر چه او خود در نّيتش صادق نباشد؛ چراکه شما با اجابت دعوت او، در واقع 
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اسالم را اجابت می کنيد نه شخص او را و گناه او در صورت فقدان صدق نّيت، بر عهده ی خود 
ِطيُعوا 

َ
َوأ َه  اللَّ ِطيُعوا 

َ
أ ُقْل  است:  فرموده  پيامبرش  درباره ی  خداوند  چنانکه  بود؛  خواهد  او 

ُسوِل  ْلُتْم ۖ َوِإْن ُتِطيُعوُه َتْهَتُدوا ۚ َوَما َعَلی الرَّ َل َوَعَلْيُکْم َما ُحمِّ َما َعَلْيِه َما ُحمِّ ْوا َفِإنَّ ُسوَل ۖ َفِإْن َتَولَّ الرَّ
ِإلَّ اْلَباَلُغ اْلُمِبيُن )نور/ 54(؛ »بگو از خداوند و از پيامبر اطاعت کنيد، پس اگر روی گرفتند 
جز این نيست که پيامبر مسؤول عمل خودش و شما مسؤول عمل خودتان هستيد و اگر از او 

اطاعت کنيد هدایت می یابيد و بر عهده ی پيامبر کاری جز ابالغ روشن نيست«!

در پایان، جناب عالی را به مطالعه ی کتاب شریف »بازگشت به اسالم« مبحث »خرافه گرایی در 
مسلمانان اهل تشّيع« )ص90( که به تبيين عوامل، ابعاد و آثار این قبيل رویکردهای نادرست 

می پردازد، دعوت می کنيم.

خداوند به همه ی مسلمانان خصوصًا اهل تشّيع، توفيق معرفت دینی بر پایه ی عقالنّيت و 
واقع گرایی و دوری از اهواء و اوهام بی بنياد را ارزانی دارد تا با ذهنّيت های عاميانه و خرافاتی خود 
و شرط  نهادن های باطل برای حق، ظهور را برای مهدی عليه السالم دشوارتر نسازند و بدبختی 
و بی چارگی خود را بيش از این به درازا نکشانند. به راستی جان به گلو و کارد به استخوان رسيد، 
ولی شرایط برای ظهور مهدی عليه السالم فراهم نشد؛ چراکه بيشتر مسلمانان، حق را تابع 

خود می خواهند و خود را تابع حق نمی خواهند و از معرفت و تمييز بيگانه اند!

تعليق شماره: 1     نویسنده ی تعليق:باقر اسکندری     تاریخ تعليق: 1393/11/16

مبّلغين  نامناسب  تربيت های  این  با  نيز  و  وانفساه  این عالم  بدهيد که در  برادر گرامی حق 
سؤالت ما نيز ناموزون باشد. البته ان شاء الّله از خطاهای ما در می گذرید.

بنده دانشجوی تحصيالت تکميلی الهيات و دبير دینی هستم، با این وصف از خودم و سؤال 
قبلی بنده، شما می توانيد وضع علمی و معرفت دینی جامعه را بسنجيد.

برای  حقير  بنده  از  همراهی  چه  شدم،  قانع  و  خواندم  را  ایشان  کتاب  اینکه  از  پس   -  1
زمينه سازی قيام بر می آید؟

2 - از کجا تشخيص دهم که آینده قيام ایشان نيز همانند برخی انقالب های اسالمی دیگر 
نشود و نيات و زحمات پاک مردم تبدیل به تأسيس حکومت غير معصوم نگردد؟

تعلیق شماره:1          نویسنده ی تعلیق: باقر اسکندری                تاریخ تعلیق: 1393/11/16
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3 - اصاًل با کسی که او را ندیده ام )جناب خراسانی( چگونه هم نوا شوم؟

4 - آیا کمکی نيز به نشر آثار جناب خراسانی توسط بنده می نمایيد؟

بسيار متشّکرم که به سؤالت زود جواب می دهيد.

پاسخ به تعليق: 1                                تاریخ   پاسخ به تعليق: 17/11/1393

برادر ارجمند!

در  را  خود  آزاداندیشی  و  حق طلبی  روحيه ی  که  هستيد  نخبگانی  معدود  از  جناب عالی 
بحبوحه ی شبهه ها و فتنه های آخر الزمان حفظ کرده اند و ذهن خود را به اسارت کامل جهل 
و تقليد و اهواء نفسانی و دنياگرایی و تعّصب و تکّبر و خرافه گرایی در نياورده اند و با این وصف، 
اگر یک پایشان بلغزد، پای دیگرشان ثابت می ماند تا سقوط نکنند. بی گمان کسانی مانند شما، 
سرمایه های این دین و پشتوانه های ظهور مهدی هستند و اگر کسانی مانند شما نباشند که حق 
را پس از آشکار شدن بپذیرند و باطل را پس از رسوا شدن وا گذارند، عذاب خداوند فرود می آید.

اما درباره ی پرسش های خود، لطفًا به توضيحات زیر توّجه فرمایيد:

اوًل خداوند تکليف انسان نسبت به حق را در یک سوره از کتاب خود، به طور کامل روشن 
ِإلَّ   َلِفی ُخْسٍر ْنَساَن  اإْلِ ِإنَّ   َواْلَعْصِر  ِحيِم ِن الرَّ ْحَمٰ ِه الرَّ اللَّ ِبْسِم  کرده و فرموده است: 
ْبِر )عصر/ 1-3(؛ »به نام خداوند  اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّ ِذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ الَّ
بخشاینده ی مهربان؛ سوگند به عصر؛ هرآینه انسان در زیان است؛ مگر کسانی که ایمان آورند 
و عمل صالح کنند و به حق توصيه نمایند و به صبر توصيه نمایند«. این به آن معناست که هر 
انسانی نسبت به حق، چهار تکليف دارد: یکی آنکه از حيث نظری، آن را بشناسد و پذیرا گردد 
آن  به  از حيث عملی،  آنکه  تکليفی فردی است؛ دو دیگر  این »ایمان« شمرده می شود که  و 
پایبند گردد و عينّيت بخشد و این »عمل صالح« شمرده می شود که تکليفی فردی است؛ سه 
دیگر آنکه از حيث نظری دیگران را به »ایمان« یعنی شناخت حق و پذیرش آن دعوت کند و این 
»تواصی به حق« شمرده می شود که تکليفی اجتماعی است؛ چهار دیگر آنکه از حيث عملی 
پایبندی به حق و عينّيت بخشيدن به آن دعوت کند و این  دیگران را به »عمل صالح« یعنی 
»تواصی به صبر« شمرده می شود که تکليفی اجتماعی است. به این ترتيب، تکليف فردی و 

پاسخ به تعلیق:1                                                                       تاریخ پاسخ به تعلیق: 1393/11/17
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اجتماعی جناب عالی و سایر مسلمانان جهان بنا بر کتاب خداوند این است که دعوت حّق منصور 
هاشمی خراسانی به »اسالم خالص و کامل« و »تحّقق حاکمّيت خداوند بر زمين« را نخست با 
تلّمذ در مکتب این عالم مصلح و مبارز بشناسيد و از روی بصيرت و اخالص بپذیرید و سپس در 
زندگی شخصی خود پياده کنيد و به اّطالع دیگران برسانيد، تا رفته رفته به اندیشه، دغدغه و آرمان 
مسلمانان جهان تبدیل شود و جهان بينی طاغوتيان را تحت الّشعاع قرار دهد و به تدریج زمينه ی 

ظهور خليفه ی خداوند در زمين و برتری کلمة الّله بر کلمه ی دیگران را فراهم سازد.

ثانيًا قياس نهضت منصور هاشمی خراسانی با نهضت های گذشتگان، قياسی مع الفارق و 
نابجاست؛ چراکه این نهضت بر خالف نهضت های گذشتگان، در بنيادی ترین زیرساخت خود، 
مبتنی بر توحيد خداوند در تحکيم به معنای اختصاص حاکمّيت به اوست، بلکه ماهّيتی جز 
دعوت به سوی حاکمّيت خليفه ی خداوند در زمين ندارد و با این وصف، اجتماع آن با حاکمّيت 
غير خداوند، مانند اجتماع چيزی با ضّد خود است که محال است؛ همچنانکه انجاميدن آن 
به حاکمّيت غير خليفه ی خداوند در زمين، انجاميدن آن به چيزی است که مقتضی آن نيست 
و با این وصف، یا این نهضت به تحّقق حاکمّيت خليفه ی خداوند در زمين می انجامد و یا کاّلً 
نابود می شود و در هر حال، انجاميدن آن به حاکمّيت غير خليفه ی خداوند در زمين ممکن 
نيست. این به آن معناست که منصور هاشمی خراسانی و یاران او، یا به آرمان مقّدس خود با 
تحّقق حاکمّيت مهدی دست می یابند و یا مانند حسين بن علی و یارانش در کربال، تا آخرین 

نفر خود به شهادت می رسند.

ثالثًا اگر شما منصور هاشمی خراسانی را نمی بينيد، مهدی عليه السالم را نيز نمی بينيد، 
ولی این شما را از »هم نوا شدن« با آن حضرت باز نمی دارد؛ همچنانکه پيامبر خداوند صّلی 
الّله عليه و آله و سّلم را نيز نمی بينيد، ولی با این حال بر دین او زندگی می کنيد و ان شاء الّله 
بر دین او می ميرید؛ چراکه کتاب او در دسترس شماست و آموزه های او به شما رسيده است و 
همين برای پيروی شما از او کفایت می کند. آگاه باشيد که اختفای منصور هاشمی خراسانی، 
نتيجه ی شرایط نامساعدی است که در حال حاضر وجود دارد و با تغيير این شرایط قابل تغيير 

است إن شاء الّله.

رابعًا ما به کمک شما برای نشر آثار ایشان نيازمندتریم تا شما به کمک ما و با این وصف، از شما 
دعوت به عمل می آوریم که کتاب شریف »بازگشت به اسالم« نوشته ی این عالم مصلح و مبارز 
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را به خانواده، دوستان، آشنایان، همسایگان، همکاران خود و سایر مسلمانان جهان خصوصًا 
از اهل زبانتان معّرفی کنيد و با بهره گيری از دانش خود و شرح های آن در پایگاه اطالع رسانی 
دفتر ایشان، برای آنان تبيين فرمایيد و از آنان بخواهيد که برای رضای خداوند و تعجيل در 
ظهور آقایمان مهدی عليه الّسالم به نهضت »بازگشت به اسالم خالص و کامل« ملحق شوند 
یاری  و پرهيزکاری  را در نيکی  ۖ )مائده/ 2(؛ »یکدیگر  ْقَوٰی  َوالتَّ اْلِبرِّ  َعَلی  َتَعاَوُنوا  به حکم  و 
رسانيد«، منصور هاشمی خراسانی را در زمينه سازی برای حکومت خداوند بر روی زمين یاری 
رسانند؛ زیرا هر یک از آنان، به تنهایی خشتی خواهد بود که بر روی خشت دیگر قرار خواهد 
ِه  ْصُر ِإلَّ ِمْن ِعْنِد اللَّ گرفت و با معماری این عالم رّبانی، بنيان فرج را خواهد ساخت: َوَما النَّ

اْلَعِزیِز اْلَحِکيِم )آل عمران/ 126(؛ »و یاری جز از جانب خداوند عّزتمند حکيم نيست«.

نویسنده ی پرسش: سبحان                                       تاریخ پرسش: 1394/5/26

در موضوع تقليد، درباره ی آیه ی 122 سوره ی توبه، چگونه می توان پاسخ داد؟ با تشکر

پاسخ به پرسش شماره: 5                          تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/5/26

ًة ۚ َفَلْوَل َنَفَر  در آیه ی 122 سوره ی مبارکه ی توبه آمده است: َوَما َکاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِلَيْنِفُروا َکافَّ
ُهْم َیْحَذُروَن؛  یِن َوِلُيْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلْيِهْم َلَعلَّ ُهوا ِفی الدِّ ِمْن ُکلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم َطاِئَفٌة ِلَيَتَفقَّ
از  فرقه ای  هر  از  چرا  پس  کنند،  کوچ  پيامبر(  نزد  )به  همگی  که  نبودند  کسانی  مؤمنان  »و 
آنان طائفه ای کوچ نکردند تا درباره ی دین دانش آموزند و تا قوم خود را چون به سویشان باز 
می گردند بيم دهند باشد که آنان بيمناک شوند«. روشن است که این آیه ی شریفه، به »تقليد 
از عالمان« ربطی ندارد، بلکه مربوط به خبر راویان از پيامبر صّلی الّله عليه و آله و سّلم است؛ 
پندار  بر خالف  ادّله ی حّجّيت خبر ذکر کرده اند؛ هر چند  را در  چنانکه عموم اهل علم، آن 
دللت  زمانش  اهل  برای  او  از  خبر  مطلق  یا  حضرت  آن  از  متواتر  خبر  حّجّيت  بر  تنها  آنان، 
و  آله  و  الّله عليه  پيامبر صّلی  نزد  به  از یک سو همه ی کوچ کنندگان  اینکه  به  توّجه  با  دارد؛ 
سّلم »مجتهد« نبودند، بلکه »راوی« بودند و گفتار و کردار آن حضرت را برای قوم خود پس از 
بازگشت به سویشان روایت می کردند؛ خصوصًا با توّجه به اینکه تقليد از چند مجتهد برای یک 

نویسنده ی پرسش: سبحان                                                                          تاریخ پرسش: 1394/5/26

پاسخ به پرسش شماره: 5                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/5/26
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قوم معقول نيست؛ چراکه عادتًا فتوای آنان با یکدیگر متفاوت است و از سوی دیگر »طائفه« 
در زبان عربی به بيشتر از سه نفر گفته می شود و روایت بيشتر از سه نفر، هرگاه عادل باشند 
و خبر از موضوع و حکم واحدی بدهند، متواتر محسوب می شود و روایت متواتر حّجت است. 
این در صورتی است که مراد از »طائفه« را کسانی بدانيم که از هر فرقه به نزد پيامبر صّلی الّله 
عليه و آله و سّلم کوچ می کنند، ولی اگر مراد از آن را -مانند برخی مفّسران- کسانی بدانيم 
که از نزد پيامبر صّلی الّله عليه و آله و سّلم و نه به نزد او کوچ می کنند، بحثی در دللت آیه بر 
حّجّيت خبر متواتر نيست؛ زیرا کسانی که نزد پيامبر صّلی الّله عليه و آله و سّلم می مانند تا 
درباره ی دین دانش آموزند، یک »فرقه« به معنای دسته هستند که بسيار بيشتر از »طائفه«اند 

و واضح است که خبر آنان از پيامبر صّلی الّله عليه و آله و سّلم متواتر است.

فارغ از آنکه اگر این »طائفه« یا »فرقه« را »مجتهد« فرض کنيم نيز نمی توانيم بيمناک شدن 
قومشان با انذار آنان را به معنای پيروی از آنان بدون دليل بدانيم؛ چراکه پيروی از غير معصوم 
بدون دليل، بر خالف عقل و بر خالف آیات فراوانی از قرآن است و با این وصف، باید بيمناک 
شدن قومشان با انذار آنان را به معنای پيروی از آنان با علم تفصيلی به دلیل قطعی شان بدانيم 
که تقليد از آنان شمرده نمی شود؛ با توّجه به اینکه تقليد، به معنای پيروی از گفته یا کرده ی 

دیگری بدون دليل است )نگاه کنيد به: بازگشت به اسالم، ص40(.

حاصل آنکه آیه ی 122 سوره ی توبه، جواز تقليد از عالمان را اثبات نمی کند، بلکه حّجّيت 
خبر متواتر یا مطلق خبر از خليفه ی خداوند برای اهل زمان او را اثبات می کند و روشن است که 
پيروی از دلیل قطعی عالمان مانند آیه ی قرآن یا خبر متواتر از خليفه ی خداوند یا مطلق خبر 
او برای اهل زمانش، تقليد از عالمان شمرده نمی شود و از محّل نزاع بيرون است؛ چراکه محّل 
نزاع، جواز پيروی از فتوای عالمان بدون آگاهی از دلیل آن هاست؛ چنانکه امروز با رجوع به 

رسائل عملّيه و توضيح المسائل آن ها معمول است.

خداوند به همه ی مسلمانان توفيق رهایی از تقليد و روی آوردن به تحقيق درباره ی دین را 
ارزانی دارد.
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نویسنده ی پرسش: حامد مقّدم                                 تاریخ پرسش: 1394/8/4

با درود و احترام به ساحت عالم عالی مقام حضرت عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه 
الّله تعالی، لطفًا بفرمایيد که آیا تقليد از عالمان در صورت علم به دلیل آن ها جایز است؟

پاسخ به پرسش شماره: 6                               تاریخ پاسخ به پرسش: 4/8/1394

چنانکه از صریح عبارت حضرت عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه الّله تعالی در کتاب 
یا کرده ی  به گفته  تقليد عمل  از  مراد  دانسته می شود،  به اسالم« )ص40(  »بازگشت  شریف 
دیگری بدون دليل است و با این وصف، عمل به گفته یا کرده ی دیگری با دليل، تقليد شمرده 
نمی شود، بلکه اّتباع از دليل است. بنابراین، عمل به فتوای عالمان در صورتی که دلیل قانع 
کننده ای برای آن از کتاب خدا یا سّنت متواتر پيامبر یا عقل سليم اقامه کنند، جایز است، بلکه 
چه بسا واجب شمرده می شود؛ چراکه عمل به آن در چنين صورتی، عمل به کتاب خدا یا سّنت 

متواتر پيامبر یا عقل سليم است.

آری، در صورتی که دلیل عالمان برای فتوای شان، غير یقينی و از قبيل خبر واحد یا اجماع 
یا شهرت باشد، عمل به آن جایز نيست؛ چراکه ظن در اسالم کافی شمرده نمی شود و با این 
وصف، رجوع مستقيم به کتاب خدا و سّنت متواتر پيامبر یا عقل سليم به منظور فحص از دلیل 
یقينی در صورتی که احتمال آن وجود داشته باشد، واجب است و در صورتی که احتمال آن وجود 
نداشته باشد یا فحص از دلیل یقينی به نتيجه ای نينجامد، رجوع به اصول اّولی مانند اصل 
اباحه و حظر یا اصول عملی مانند برائت و احتياط و تخيير و استصحاب، متعّين است؛ مشروط 
به اینکه اقدام لزم برای دسترسی به خليفه ی خداوند در زمين انجام شده باشد؛ چراکه رجوع 
به اصول اّولی یا عملی در صورتی که چنين اقدامی انجام نشده باشد، مانند رجوع به آن ها در 
موارد وجود دليل است که کافی شمرده نمی شود و اقدام لزم برای دسترسی به خليفه ی خداوند 
در زمين، اجابت و یاری منصور هاشمی خراسانی است که دعوت کننده ی به سوی مهدی و 

زمينه ساز ظهور او از طرق معقول و مشروع است و خداوند تنها از پرهيزکاران می پذیرد.

این صراط مستقيمی است که هر کس به آن گام نهاده، کامياب شده و هر کس از آن روی 
گرفته، در گمراهی است و عاقبت برای پرهيزکاران است.

نویسنده ی پرسش: حامد مقّدم                                                                          تاریخ پرسش: 1394/8/4

پاسخ به پرسش شماره: 6                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/8/4
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نویسنده ی پرسش: هادی هنرجو                                   تاریخ پرسش: 1394/8/18

نظر حضرت عالمه در مورد ماه صفر چيست؟ آیا ماه نحسی است؟

نظر ایشان در مورد سعد و نحس بودن روزها در یک ماه قمری چيست؟ با توجه به بعضی از 
روایات گویا در یک ماه هفت روز نحس می باشد.

پاسخ به پرسش شماره: 7                                     تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/8/20

است:  فرموده  خداوند  چنانکه  آن هاست؛  اهل  شومی  از  تابعی  مکان ها،  و  زمان ها  شومی 
َطاِئُرُکْم َمَعُکْم ۚ )یس/ 19(؛ »شومی شما با خودتان است« و با این وصف، هر زمان و مکانی 
برای کسانی که در آن بدبخت می شوند، شوم و برای کسانی که در آن خوشبخت می شوند، 
است  ممکن  آری،  نمی شود.  شمرده  مبارک  یا  نحس  ذاتًا  روزی  هيچ  بنابراین،  است.  مبارک 
برخی روزهای سال، نظر به مواقع نجوم و حالت طبيعت و آثار آن بر مزاج آدمی، برای برخی 
کارها مانند حجامت و نزدیکی با همسر، مناسب باشد یا نباشد و به این اعتبار، مبارک یا نحس 

شمرده شود، در حالی که برای کارهای دیگر، خاصيتی ندارد و تبعًا مبارک یا نحس نيست.

نویسنده ی پرسش: رضا راضی                          تاریخ پرسش: 16/9/1394

لطفًا بفرمایيد که این جانب به منظور اّطالع از مسائل دینی و احکام صرفًا فقهی می توانم به 
رساله ی توضيح المسائل آقای بهجت یا سيستانی مراجعه کنم؟

آیا عالمه رساله ندارد؟

پاسخ به پرسش شماره: 8                            تاریخ پاسخ به پرسش: 19/9/1394

تقليد کورکورانه محسوب می شود که جایز  او  دليل  از  آگاهی  بدون  فتوای کسی  از  تبعّيت 
فقهای  فتاوای  از  مجموعه ای  که  المسائل  توضيح  رساله های  به  عمل  این وصف،  با  و  نيست 
شيعه بدون ذکر دلیل آن هاست، کفایت نمی کند و برای مکّلف چاره ای نيست جز اینکه برای 

نویسنده ی پرسش: هادی هنرجو                                                                       تاریخ پرسش: 1394/8/18

پاسخ به پرسش شماره: 7                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/8/20

نویسنده ی پرسش: رضا راضی                                                                          تاریخ پرسش: 1394/9/16

پاسخ به پرسش شماره: 8                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/9/19
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نجات خود از عقوبت، قبول زحمت فرماید و با استنباط از قرآن و سّنت در روشنایی عقل سليم 
یا استيضاح از فقهای عادل و مستقل، دليل هر فتوا را بشناسد تا در صورت قطعی بودنش، به 
آن عمل کند و در صورت قطعی نبودنش، به تالش برای دسترسی به خليفه ی خداوند از یک 

سو و اخذ به اصول اّولی و عملی از سوی دیگر روی آورد.

این همه ی تکليف مکّلفان در پيوند با احکام اسالمی است و هر حاکم یا فقيهی که آنان را از 
عمل به این تکليف باز می دارد و به تقليد از خود فرا می خواند، مصداق طاغوت است و تقليد 
از او پرستش طاغوت شمرده می شود که جایز نيست و تبعًا بر مکّلفان واجب است که با رعایت 

مراتب امر به معروف و نهی از منکر، او را اصالح کنند.

از اینجا دانسته می شود که حضرت عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه الّله تعالی، رساله ی 
توضيح المسائل ندارد و در شأن او نيست که چنين رساله ای داشته باشد و با این وصف، عمل به 
فتاوای او یا با علم به کاشفّيت آن ها از فتاوای مهدی پس از علم به تبعّيت کامل او از آن حضرت 
جایز است و یا با علم به دلیل آن ها از قرآن و سّنت در روشنایی عقل. بر این اساس، جناب عالی 
می توانيد پرسش های خود از آن جناب درباره ی احکام اسالمی را به این پایگاه فرهنگی ارسال 

فرمایيد تا با ذکر دلیل آن ها از قرآن و سّنت در روشنایی عقل، پاسخ داده شود ان شاء الّله.

نویسنده ی پرسش: عاطفه وفا                                       تاریخ پرسش: 19/1/1395

آیا استخاره جایز است؟

استخاره باید توسط شخصی خاص و ساعتی خاص انجام شود؟

استخاره در چه اموری جایز است؟

پاسخ به پرسش شماره: 9                         تاریخ پاسخ به پرسش: 23/1/1395

»استخاره« در لغت به معنای طلب خير کردن و در روایات اسالمی به معنای طلب خير کردن 
از خداوند پيش از انجام کاری است که بيم خير نبودن آن می رود و با این معنا، از مصادیق »دعا« 
شمرده می شود که کار بسيار خوب و پسندیده ای است، ولی »استخاره« در عرف اهل تشّيع از 

نویسنده ی پرسش:  عاطفه وفا                                                                          تاریخ پرسش: 1395/1/19

پاسخ به پرسش شماره: 9                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1395/1/23
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این معنا خارج شده و معنای »تفأل به کتاب خداوند« یافته است که اصلی در روایات اسالمی 
ندارد، بلکه در برخی از آن ها مورد نهی قرار گرفته و آن به این صورت است که مصحف را بگشایند 
و نخستين آیه ای که ببينند را به فال نيک یا بد بگيرند و بر اساس آن عملی را انجام دهند یا ترک 
نمایند، در حالی که روشن است رسول خدا صّلی الّله عليه و آله و سّلم و هيچ یک از صحابه و 
اهل بيت او چنين کاری را انجام نداده اند، بلکه بعيد نيست چنين کاری از مصادیق »استقسام 
بالزلم« باشد که عملی جاهلی است و در کتاب خداوند »فسق« شمرده شده است )مائده/ 
آیات، »طيره« شمرده می شود که در کتاب  بد گرفتن برخی  به فال  از جهت  3(؛ همچنانکه 
خداوند مردود است )اعراف/ 131؛ نمل/ 47؛ یس/ 19( و تبعًا رسول خدا صّلی الّله عليه و 
آله و سّلم نيز -بنا بر روایات متواتر در منابع فریقين- آن را بی اعتبار دانسته است )مسند احمد، 
ص33؛  ج7،  مسلم،  صحيح  ص27؛  ج7،  البخاری،  صحيح  ص118؛  ج3،  و  ص266  ج2، 
سنن ابن ماجه، ج2، ص1170؛ سنن أبی داود، ج2، ص232؛ سنن الترمذی، ج3، ص85؛ 
کلينی، الکافی، ج8، ص196؛ ابن بابوبه، من ل یحضره الفقيه، ج2، ص266( و با این وصف، 
خبر واحد، ضعيف و متناقضی که ابو جعفر طوسی )د.460ق( در کتاب تهذیب الحکام )ج3، 
ص310( از مردی مجهول به نام اليسع قمی روایت کرده و تنها دليل جواز چنين عملی است، 
قابل قبول نيست. آری، چنين عملی از برخی حاکمان بنی امّيه مانند وليد بن یزید بن عبد 
اٍر  الملک )د.128ق( نقل شده است که مصحف را گشود و با آیه ی َواْسَتْفَتُحوا َوَخاَب ُکلُّ َجبَّ
َعِنيٍد )ابراهيم/ 15( مواجه شد؛ پس به خشم آمد و آن را هدف قرار داد و به قدری بر آن تير زد 
ُتوِعُد ُکلَّ َجّباٍر َعنيٍد/ َفها أنا ذاَک َجّباٌر عنيُد/ 

َ
که آن را پاره کرد و سپس خطاب به آن سرود: »أ

َقِنی الَوليُد«؛ »آیا هر جّبار عنيد را می ترسانی؟! پس  َک َیوَم َحشٍر/ َفُقل یا َربِّ َخرَّ إذا لَقيَت َربَّ
من همان جّبار عنيد هستم! هنگامی که پروردگارت را در روز حشر دیدی بگو: خدایا! وليد 
ج12،  السماع،  إمتاع  مقریزی،  ص216؛  ج3،  الذهب،  مروج  )مسعودی،  کرد!«  پاره  را  من 
ص281؛ اتابکی، الّنجوم الزاهرة، ج1، ص299؛ ابن عماد، شذرات الّذهب، ص169(، ولی 
واضح است که عمل چنين زندیق خبيثی دللتی بر جواز تفأل به کتاب خداوند یا رواجش در 

ميان سلف صالح ندارد، بلکه چه بسا بر خالف آن دو دللت داشته باشد.

حاصل آنکه »استخاره« به معنای دعا و طلب خير از خداوند پيش از انجام کاری که بيم خير 
نبودن آن می رود، بسيار خوب و پسندیده است و مورد اهتمام و توصيه ی سلف صالح بوده است، 
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ولی »تفأل به کتاب خداوند« در قالب گشودن مصحف و به فال نيک یا بد گرفتن آیاتی از آن، 
از اعمال خرافی و جاهلی در ميان اهل  عملی خرافی و جاهلی است که مانند برخی دیگر 
یافته است که  افراط  تا حّدی جنبه ی  و  آنان تبدیل شده  برای  به فتنه ای  و  یافته  تشّيع رواج 
تفأل  بلکه  به کتاب خداوند تمّسک نمی کنند،  نيز  و باطل  آنان، برای شناخت حق  از  برخی 
می کنند و پس از شناخت حق نيز برای قبول و یاری آن که امر اکيد کتاب خداوند است، در 
پی فال گيری می گردند که برای آنان از کتاب خداوند فال بگيرد تا بدانند که آیا حق را بپذیرند 
و یاری کنند یا نه! بدون شک این انحراف بزرگی است که در ميان اهل تشّيع رواج یافته است 
و عالمانشان نيز به جای نهی آنان از آن، بر آن دامن می زنند، همان طور که به برخی دیگر 
از انحرافات آنان دامن می زنند، بلکه خود به مرجع آنان در آن و بزرگ ترین فال گيران تبدیل 

شده اند!

بنده ی  رسای  فریاد  با  را  جهان  مسلمانان  همه ی  که  داریم  مسئلت  مهربان  خداوند  از 
تا  کند،  بيدار  غفلت  خواب  از  تعالی  الّله  حفظه  خراسانی  هاشمی  منصور  عالمه  صالحش 
همه ی بدعت ها و خرافات دوران فترت را وا گذارند و در نور کتاب او و سّنت متواتر پيامبرش، 
به سوی اسالم خالص و کامل بازگردند و برای درک حضور امام مهدی عليه الّسالم و اصالحات 

جهانی او آماده شوند.

نویسنده ی پرسش: بياتی                                               تاریخ پرسش: 1395/8/6

سالم بر برادران و اساتيد محترم و درود بر یگانه زمينه ساز ظهور مولیمان امام مهدی عليه 
الّسالم در این زمانه حضرت عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه الّله تعالی

سوال: نظر عالمه در مورد علم روانشناسی و روانکاوی و مشاوره های روانشناسی چيست؟ آیا 
مورد تأیيد است؟

سوال: آیا آنچه امروزه به نام انرژی مثبت و انرژی منفی می نامند و می گویند بسيار در بهتر 
زندگی کردن انسان ها مؤثر است واقعی است یا ظن و گمان است و همان احساس خوب و بد 

را تقسيم بندی کرده اند؟

نویسنده ی پرسش: بیاتی                                                                          تاریخ پرسش: 1395/8/6
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پاسخ به پرسش شماره: 10                              تاریخ پاسخ به پرسش: 1395/8/9

برادر مؤمن!

لطفًا به نکات زیر توّجه فرمایيد:

1 . روان شناسی به معنای شاخه ای از علوم انسانی که به مطالعه ی نقاط ضعف و قّوت ذهن 
انسان می پردازد، مانند سایر شاخه های علوم انسانی، نقاط ضعف و قّوتی دارد که با مقایسه ی 
هر یک از مبانی و دیدگاه های آن با عقل و شرع شناخته می شود. بنابراین، نه می توان آن را به 
طور کامل مورد تأیيد دانست و نه می توان آن را به طور کامل مردود شمرد. با این حال، روان کاوی 
به شيوه ی غربی -خصوصًا شيوه ای که زیگموند فروید آن را پيشنهاد کرد- اشکالت بنيادین 
و مهّمی دارد که از شناخت ناقص و معيوب انسان در جهان بينی ماّده گرایانه و انسان محورانه 
بر می خيزد؛ همچنانکه بيشتر مشاوره دهندگان تحت عنوان روان شناس، خود به مشاوره نياز 
دارند و از درمان خود عاجزند؛ زیرا چيزی که غالبًا از آن غافل هستند، ضعف ایمان و تقوا به 

عنوان ریشه ی عمده ی مشکالت روانی است.

2 . »انرژی« نامی برای توانی است که خداوند در هر چيزی به ودیعت نهاده و مثبت یا منفی 
بودن آن به معنای خوب یا بد بودنش برای انسان با توّجه به تأثيرش بر جسم یا روان اوست. 
بنابراین، چيزی که توان آسيب رساندن به جسم یا روان انسان را دارد، »انرژی منفی« و چيزی 
که توان سود رساندن به جسم یا روان او را دارد، »انرژی مثبت« دارد؛ چنانکه به عنوان نمونه، 
پاکيزه، مصحفی زیبا، گفتاری آموزنده، خّطی خوش و منظره ای  عالمی پرهيزکار، مسجدی 
چشم نواز »انرژی مثبت« دارند، به این معنا که می توانند بر روی جسم یا روان انسان تأثير خوبی 
داشته باشند، در حالی که جاهلی فاسق، ویرانه ای آلوده، کتابی گمراه کننده، کلمه ای زشت و 
منظره ای نفرت انگيز »انرژی منفی« دارند، به این معنا که می توانند بر روی جسم یا روان انسان 
تأثير بدی داشته باشند و این چيزی طبيعی و محسوس است. آری، ممکن است برخی چيزها 
توانی غير طبيعی و نامحسوس نيز برای آسيب رساندن یا سود رساندن به جسم یا روان انسان 
داشته باشند، ولی شناخت آن ها و شناخت توانشان تنها از طریق وحی امکان دارد و با این 
وصف، هر گونه اّدعا درباره ی آن ها بدون دليلی از قرآن و سّنت، بر خالف اصل و ظاهر است و 

در ميزان عقل، خرافه گرایی محسوب می شود.

پاسخ به پرسش شماره: 10                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1395/8/9



پایگاهاطالعرسانیدفترحفظونشرآثارمنصورهاشمیخراسانیحفظهالّلتعالی

مجموعهپرسشهاوپاسخها

 57

نویسنده ی پرسش: دانيال رزمجو                                  تاریخ پرسش: 1395/9/8

با توّجه به مبنای حضرت عالمه درباره ی عدم جواز تقليد از عالمان، لطفًا بفرمایيد که حکم 
اعمال مقّلدین چه می شود؟

پاسخ به پرسش شماره: 11                                   تاریخ پاسخ به پرسش: 1395/9/10

عمل مقّلد موجب برائت ذّمه ی او از تکليف نمی شود؛ زیرا به معنای پيروی او از چيزی است 
که به آن علمی ندارد و این عملی است که خداوند از آن نهی کرده و فرموده است: َوَل َتْقُف َما 
َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ۚ )إسراء/ 36(؛ »و از چيزی که به آن علمی نداری پيروی نکن« و با این وصف، 
عمل مقّلد اگرچه عنوان عبادت یا معامله ی شرعی داشته باشد، از آن جهت که پيروی از چيزی 

بدون علم است، مورد نهی خداوند است و تبعًا باطل یا حرام محسوب می شود.

آری، اگر مقّلد توبه کند و به شناخت احکام شرع از روی دليل روی آورد و علم یابد که عمل او 
در حال تقليد مطابق با حق بوده است، اعاده ی آن بر او واجب نيست؛ چراکه هر چند عمل او 
از جهتی مورد نهی خداوند بوده، از جهتی دیگر مورد امر خداوند بوده و تحصيل علم به چند 
برایش معلوم  این وصف، هرگاه  با  و  نه موضوعّيت  امر خداوند، طریقّيت داشته است  و چون 
شود که مطابق با امر خداوند بوده، مجزی است ان شاء الّله؛ خصوصًا با توّجه به سخن خداوند 
ُه  اللَّ ُل  ُیَبدِّ ِئَك  وَلٰ

ُ
َفأ َصاِلًحا  َعَماًل  َوَعِمَل  َوآَمَن  َتاَب  َمْن  ِإلَّ  و مهربان که فرموده است:  آمرزنده 

ُه َغُفوًرا َرِحيًما )فرقان/ 70(؛ »مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و  َئاِتِهْم َحَسَناٍتۗ  َوَکاَن اللَّ َسيِّ
عملی صالح انجام دهد، پس آنان را خداوند بدی هاشان را به خوبی ها تبدیل می کند و خداوند 
آمرزنده ای مهربان است« و این ظاهر سخن عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه الّله تعالی 

است که یکی از یارانمان ما را از آن خبر داد، گفت:

َو  ٰذِلَك  َعلٰی  ی  ُیَصلِّ اِس  ٱلنَّ ٰهُؤلِء  ِلَبْعِض  دًا  ُمَقلِّ کاَن  َرُجٍل  َعْن  ٱْلَمْنُصوَر  ْلُت 
َ
»َسأ

نَّ َتْقِليَدُهْم ل َیُجوُز َفَرَجَع ِإلٰی ِکتاِب ٱلّلِه َو 
َ
َیُصوُم، ُثمَّ َمنَّ ٱلّلُه َعَلْيِه ِبَمْعِرَفِتَك َفَعِلَم أ

َعَلْيِه َقضاُء ما َعِمَل ِمْن 
َ
، أ َن َلُه ٱْلَحقُّ َم َحّتٰی َتَبيَّ ی ٱلّلُه َعَلْيِه َو آِلِه َو َسلَّ ِه َصلَّ ِة َنِبيِّ ُسنَّ

ِعباَدٍة ِفی حاِل َجهاَلِتِه؟ قاَل: ما خاَلَف ِفيِه ٱْلَحقَّ َفَعَلْيِه َقضاُئُه َو ما واَفَق َفَلْيَس َعَلْيِه 
َقضاُئُه ِإذا َتاَب َو آَمَن َو َعِمَل َصاِلحًا ُثمَّ ٱْهَتَدٰی«؛ »از منصور درباره ی مردی پرسيدم 
که مقّلد برخی از این مردم بود و بر مبنای آن نماز می گزارد و روزه می گرفت، سپس 

نویسنده ی پرسش: دانیال رزمجو                                                                        تاریخ پرسش: 1395/9/8

پاسخ به پرسش شماره: 11                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1395/9/10
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خداوند با شناخت تو بر او مّنت نهاد، پس دانست که تقليد از آنان جایز نيست، پس 
به کتاب خداوند و سّنت پيامبرش صّلی الّله عليه و آله و سّلم رجوع کرد تا اینکه حق 
آیا قضاء عباداتی که در حال جهالتش انجام داده، بر عهده ی  برایش روشن شد، 
و  اوست  بر عهده ی  با حق مخالفت کرده، قضائش  آن  در  فرمود: هر چه  اوست؟ 
هر چه موافقت کرده، قضائش بر عهده ی او نيست هرگاه توبه کرده و ایمان آورده و 

عمل صالح انجام داده و سپس هدایت یافته باشد«!

هر چند از برخی قرائن برداشت می شود که این قضاء در نظر آن جناب واجب نيست، بلکه 
مستحّب است؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

ْن َهداُه ٱلّلُه ِإلٰی 
َ
دًا ِلَبْعِض ٱْلَمذاِهِب َقْبَل أ ْصحاِبنا ِإّل َو کاَن ُمَقلِّ

َ
َحدًا ِمْن أ

َ
ْعِرُف أ

َ
»ل أ

ِإّل َعْبَد ٱلّلِه  ْعماِلِه 
َ
أ َمَرُه ٱْلَمْنُصوُر ِبَقضاِء َشْیٍء ِمْن 

َ
أ َحدًا ِمْنُهْم 

َ
ْعِرُف أ

َ
أ ْمِر َو ل 

َ
ٰهَذا ٱْل

َمَرُه ِبإعاَدِة َزکاِتِه َحْيُث َوَضَعها ِفی َغْيِر َمْوِضِعها«؛ »احدی از 
َ
ُه أ ٍد ٱْلَبْلِخیَّ َفِإنَّ ْبَن ُمَحمَّ

یارانمان را نمی شناسم مگر اینکه مقّلد برخی از مذاهب بود پيش از آنکه خداوند 
او را به این کار هدایت کند و احدی از آنان را نمی شناسم که منصور او را به قضاء 
چيزی از اعمالش امر کرده باشد، مگر عبد الّله بن محّمد بلخی که او را به اعاده ی 

زکاتش امر کرد، با توّجه به اینکه آن را در جایش قرار نداده بود«!

ولی انصاف آن است که سخن پيشين آن جناب، ظاهر در وجوب قضاء عبادات مخالف با حّق 
است و با این وصف، امر نکردن یارانمان به قضاء عباداتشان پس از هدایت جز در مورد زکات، 
می تواند به این دليل بوده باشد که عباداتشان پيش از هدایت جز در مورد زکات، مخالف با حق 
نبوده است، نه اینکه قضاء آن ها در صورت مخالفتشان با حّق واجب نيست. بنابراین، قضاء 

عبادات تقليدی در صورت مخالفتشان با حّق -ولو از باب احتياط- واجب است.

نویسنده ی پرسش: مهدی                                              تاریخ پرسش: 1395/10/16

آیا حدیث پيامبر مبنی بر تکّبر ورزیدن در مقابل انسان متکّبر سندیت دارد؟ همچنين لطفًا 
تفاوت تکّبر و عّزت نفس را با ذکر مثال در زندگی روزمره بيان کنيد.

نویسنده ی پرسش: مهدی                                                                          تاریخ پرسش: 1395/10/16
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پاسخ به پرسش شماره: 12                          تاریخ پاسخ به پرسش: 1395/10/20

»تکّبر« بر وزن »تفّعل« از ریشه ی »کبر«، به معنای »خودبزرگ بينی« است و گاهی بر گفتار و 
رفتاری اطالق می شود که از آن حکایت می کند و آن تنها برای کسی شایسته است که واقعًا بزرگ 
 ۖ ْرِض

َ
َماَواِت َواْل است و او کسی جز خداوند نيست؛ چنانکه فرموده است: َوَلُه اْلِکْبِرَیاُء ِفی السَّ

)جاثيه/ 37(؛ »و بزرگی در آسمان ها و زمين برای اوست«؛ زیرا در آسمان ها و زمين تنها اوست 
که جامع همه ی صفات کمال در ذات خود است و تبعًا حق دارد که خود را بزرگ شمارد؛ چنانکه 
اُر  اَلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعِزیُز اْلَجبَّ وُس السَّ َه ِإلَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّ ِذی َل ِإَلٰ ُه الَّ فرموده است: ُهَو اللَّ
ُر ۚ )حشر/ 23(؛ »او خداوندی است که جز او خدایی نيست، فرمانروای پاک بی عيب  اْلُمَتَکبِّ
ایمنی بخش نگاهبان شکوهمند زورآور متکّبر«؛ با توّجه به آنکه پس از جمع همه ی این صفات 
کمال، خود را »متکّبر« ناميده و با این وصف، هر کس جز او که خود را بزرگ می بيند، در توّهم 
گرفتار  عجز  و  نقص  انواع  به  بلکه  نيست،  کمال  صفات  همه ی  جامع  سویی  از  چراکه  است؛ 
است و از سوی دیگر هيچ صفت کمالی را از ذات خود ندارد، بلکه اگر کمالی نسبی دارد نيز 
این رو، کسی که »متکّبر« است، در واقع  از  و  او مجازی است  به  انتسابش  و  از خداوند دارد 
ردای خداوند را بر تن کرده و به معارضه با او برخاسته است و عاقبت چنين کسی جز جهّنم 
ِریَن )زمر/ 60(؛ »آیا  َم َمْثًوی ِلْلُمَتَکبِّ َلْيَس ِفی َجَهنَّ

َ
نيست؛ چنانکه خداوند فرموده است: أ

َة  اْلَجنَّ َیْدُخُل  »ل  است:  روایت شده  پيامبر  از  و  نيست؟!«  متکّبران  برای  در جهّنم جایگاهی 
ٍة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن ِکْبٍر« )مصّنف ابن أبی شيبه، ج6، ص249؛ مسند  َمْن کاَن ِفی َقْلِبِه ِمْثقاُل َحبَّ
أحمد، ج1، ص451؛ همان، ج2، ص215؛ صحيح مسلم، ج1، ص65؛ سنن ابن ماجه، ج2، 
ص1397؛ سنن أبی داود، ج2، ص267؛ سنن الّترمذی، ج3، ص243؛ کلينی، الکافی، ج2، 
ص310؛ ابن بابویه، معانی الخبار، ص241(؛ »هر کس در دلش به اندازه ی یک دانه ی خردل 
کبر باشد وارد بهشت نمی شود« و این مبتنی بر اطالق سخن خداوند در آیه ی پيشين و در آیه ی 
 ِریَن َم َخاِلِدیَن ِفيَها ۖ َفِبْئَس َمْثَوی اْلُمَتَکبِّ ْبَواَب َجَهنَّ

َ
دیگری است که فرموده است: اْدُخُلوا أ

)غافر/ 76(؛ »از دروازه های جهّنم درآیيد تا در آن جاودان بمانيد که بد جایگاهی برای متکّبران 
است«؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

ُه قاَل: ل  نَّ
َ
َم أ ی الّلُه َعَلْيِه َو آِلِه َو َسلَّ ُهْم َرَوْوا َعْن َرُسوِل الّلِه َصلَّ ِإنَّ »ُقْلُت ِلْلَمْنُصوِر: 

اْدُخُلوا  ِقيَل  َصَدُقوا!  قاَل:  اْلِکْبِر!  ِمَن  ٍة  َذرَّ ِمْثقاُل  َقْلِبِه  ِفی  کاَن  َمْن  َة  اْلَجنَّ َیْدُخُل 

پاسخ به پرسش شماره: 12                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1395/10/20
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ِریَن! ُقْلُت: ُسْبحاَن الّلِه َو ِإْن کاَن  َم َخاِلِدیَن ِفيَها ۖ َفِبْئَس َمْثَوی اْلُمَتَکبِّ ْبَواَب َجَهنَّ
َ
أ

»به منصور  اْلِکْبِر«؛  ِمَن  ٍة  َذرَّ ِمْثقاُل  َقْلِبِه  ِفی  کاَن  َمْن  ُمْؤِمنًا  َیُکوُن  قاَل: ل  ُمْؤِمنًا؟! 
فرمود:  که  روایت می کنند  و سّلم  آله  و  عليه  الّله  از رسول خدا صّلی  آن ها  گفتم: 
هر کس در دلش به اندازه ی ذّره ای کبر باشد وارد بهشت نمی شود! فرمود: راست 
می گویند! >گفته می شود: از دروازه های جهّنم درآیيد تا در آن جاودان بمانيد، پس 
الّله! اگرچه مؤمن  بد جایگاهی برای متکّبران است< )زمر/ 72(! گفتم: سبحان 

باشد؟! فرمود: کسی که در دلش به اندازه ی ذّره ای کبر باشد، مؤمن نيست«!

از این روست که خداوند ابليس را به سبب تکّبرش از آسمان بيرون کرد؛ چراکه هر کس در 
دلش تکّبری باشد در آسمان جایی ندارد؛ چنانکه فرموده است: َقاَل َفاْهِبْط ِمْنَها َفَما َیُکوُن 
اِغِریَن )أعراف/ 13(؛ »فرمود: فرود آی از آن؛ زیرا تو را  َك ِمَن الصَّ َر ِفيَها َفاْخُرْج ِإنَّ ْن َتَتَکبَّ

َ
َلَك أ

نمی رسد که در آن تکّبر کنی، پس بيرون شو که تو از فرومایگان هستی«، بل این تکّبر بود که 
ابليس را از همنشين فرشتگان به شيطان تبدیل کرد و با این وصف، هر کس که متکّبر باشد، 

شيطانی بالفعل یا بالقّوه است؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

ْخِبُرُکْم ِبَشياِطيِنُکْم؟! 
ُ
ل أ

َ
»قاَل اْلَمْنُصوُر ِللّناِس َو ُهَو َیِعُظُهْم: ِإنَّ ِمْنُکْم َشياِطيَن أ

آنان  به  می داد  پند  را  مردم  که  حالی  در  »منصور  ُروَن«؛  اْلُمَتَکبِّ قاَل:  َبلٰی،  قاُلوا: 
ندهم؟  خبر  شياطين تان  به  را  شما  آیا  هستند،  شياطينی  شما  از  هرآینه  فرمود: 

گفتند: چرا، فرمود: متکّبران«!

همچنانکه یکی دیگر از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

ٌر  ُمَتَکبِّ ُه  نَّ
َ
أ َلول  َو  ْوِم  الصَّ َو  الِة  الصَّ َکِثيَر  عاِلمًا  َمْسِجِدنا  ِفی  ِإنَّ  ِلْلَمْنُصوِر:  »ُقْلُت 

َة آلِف َسَنٍة«؛  َر َشْيطاٌن َو ِإْن َعَبَد الّلَه ِستَّ ْمِر، قاَل: َدْعُه َفِإنَّ اْلُمَتَکبِّ
َ
َلَدَعْوُتُه ِإلٰی ٰهَذا اْل

»به منصور گفتم: در مسجد ما عالمی است که بسيار اهل نماز و روزه است و اگر نه 
این بود که متکّبر است او را به این کار دعوت می کردم، فرمود: رهایش کن؛ چراکه 

متکّبر شيطان است اگرچه خدا را شش هزار سال عبادت کرده باشد«!

از اینجا دانسته می شود که »تکّبر« در کتاب خداوند مطلقًا جایز نيست؛ خصوصًا با توّجه به 
اینکه مستلزم استضعاف و تحقير دیگران است؛ زیرا کسی که خود را بزرگ می پندارد، در واقع 
دیگران را کوچک می بيند و این در حالی است که ممکن است نزد خداوند از او بزرگ تر باشند؛ 
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ِمْنُهْم  َخْيًرا  َیُکوُنوا  ْن 
َ
أ َعَسٰی  َقْوٍم  ِمْن  َقْوٌم  َیْسَخْر  َل  آَمُنوا  ِذیَن  الَّ َها  یُّ

َ
أ َیا  چنانکه فرموده است: 

ْن َیُکنَّ َخْيًرا ِمْنُهنَّ ۖ )حجرات/ 11(؛ »ای کسانی که ایمان آوردید! 
َ
َوَل ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء َعَسٰی أ

گروهی از شما گروهی دیگر را تمسخر نکنند؛ چراکه ممکن است بهتر از آنان باشند و نيز زنانی 
زنان دیگر را؛ چراکه ممکن است بهتر از آنان باشند«؛ مانند ابليس که خود را از آدم عليه الّسالم 
َنا َخْيٌر ِمْنُه َخَلْقَتِنی ِمْن َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطيٍن )أعراف/ 12(؛ »من از 

َ
بهتر پنداشت و گفت: أ

او بهترم، من را از آتش آفریدی و او را از گل آفریدی«، در حالی که آدم عليه الّسالم نزد خداوند 
از او بهتر بود.

با این حال، ورام بن أبی فراس )د.605ق( در روایتی از رسول خدا صّلی الّله عليه و آله و سّلم 
ِریَن  اْلُمَتَکبِّ ْیُتُم 

َ
َرأ َوِإذا  َلُهْم  َفَتواَضُعوا  ِتی  مَّ

ُ
أ ِمْن  اْلُمَتواِضِعيَن  ْیُتُم 

َ
َرأ »ِإذا  فرمود:  که  آورده است 

ص209(؛  النواظر،  نزهة  و  الخواطر  )تنبيه  َوَصغاٌر«  ٌة  َمَذلَّ َلُهْم  ٰذِلَك  َفِإنَّ  َعَلْيِهْم،  ُروا  َفَتَکبَّ
برابر  در  دیدید  را  متکّبران  هرگاه  و  کنيد  تواضع  آنان  برای  دیدید  مرا  اّمت  متواضعان  »هرگاه 
تکّبر در  بر جواز  این دللت  و  آنان خواری و حقارت است«  برای  این  تکّبر کنيد؛ چراکه  آنان 
را  آن  )د.986ق(  فتنی  بل  است،  ضعيف  بسيار  و  واحد  روایتی  آنکه  جز  دارد،  متکّبران  برابر 
که  است  آورده  روایاتی  ذیل  در  را  آن  )د.771ق(  ُسبکی  و  )ص191(  الموضوعات  تذکرة  در 
سندی برای آن ها یافت نمی شود )طبقات الشافعّية الکبری، ج6، ص354(، هر چند می توان 
معنای آن را صحيح دانست؛ زیرا »تکّبر« در برابر متکّبران، از یک سو سّيئه ای در برابر سّيئه ای 
َئٌة  َئٍة َسيِّ مانند آن است که بنا بر کتاب خداوند جایز است؛ چنانکه فرموده است: َوَجَزاُء َسيِّ
ِمْثُلَها ۖ )شوری/ 40(؛ »و سزای یک بدی بدی ای مانند آن است« و از سوی دیگر به معنای 
که  است  متکّبران  اصالح  و  تنبيه  برای  آن  به  تظاهر  معنای  به  بل  نيست،  »خودبزرگ بينی« 
 ۚ َسِبيٍل  ِمْن  اْلُمْحِسِنيَن  َعَلی  َما  است:  فرموده  خداوند  و  می شود  محسوب  احسان  گونه ای 
خداوند  و  نيست  مؤاخذه(  )به  راهی  کنندگان  احسان  »بر  91(؛  )توبه/   َرِحيٌم َغُفوٌر  ُه  َواللَّ
ٍر  ُمَتَکبِّ َقْلِب  َعَلٰی ُکلِّ  ُه  اللَّ َیْطَبُع  ِلَك  َکَذٰ آمرزنده ای مهربان است«؛ همچنانکه فرموده است: 
اٍر )غافر/ 35(؛ »این گونه خداوند بر هر قلب متکّبر جّباری ُمهر می نهد«، در حالی که  َجبَّ
تکّبر متقابل و مصلحتی در قلب نيست، بلکه تنها در ظاهر است و با این وصف، مشمول وعيد 
ٍة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن  ٍر« و »َمْن کاَن ِفی َقْلِبِه ِمْثقاُل َحبَّ خداوند و پيامبرش درباره ی »ُکلِّ َقْلِب ُمَتَکبِّ
ِکْبٍر« نمی شود؛ خصوصًا هرگاه خودداری از آن، به تثبيت یا تشدید تکّبر متکّبران یاری رساند؛ 
چراکه در این صورت، اعانت بر اثم و عدوان محسوب می شود و جایز نيست؛ چنانکه خداوند 
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ْثِم َواْلُعْدَواِنۚ  )مائده/ 2(؛ »و یکدیگر را بر گناه و زیاده روی  فرموده است: َوَل َتَعاَوُنوا َعَلی اإْلِ
اعانت نکنيد« و این دليل بر وجوب تظاهر به تکّبر در برابر متکّبران در چنين صورتی است، 
مشروط به اینکه با کارهای دیگری مانند توهين و تهمت آميخته نشود؛ چراکه این قبيل کارها 

مطلقًا حرامند و با تکّبر متکّبران حالل نمی شوند.

با  که  گناه«  در  ْثِم«؛ »عّزت  ِباإْلِ ُة  »اْلِعزَّ یکی  دو گونه است:  به  در کتاب خداوند  اّما »عّزت« 
َخَذْتُه 

َ
َه أ ِق اللَّ »تکّبر« قرابت دارد و معادل »غرور« است؛ چنانکه فرموده است: َوِإَذا ِقيَل َلُه اتَّ

َوَلِبْئَس اْلِمَهاُد )بقره/ 206(؛ »و چون به او گفته می شود که از   ۚ ُم  ۚ َفَحْسُبُه َجَهنَّ ْثِم  ِباإْلِ ُة  اْلِعزَّ
بد جایگاهی  و چه  او بس است  برای  گناه می گيرد، پس جهّنم  در  را عّزت  او  بترس  خداوند 
ٍة َوِشَقاٍق )ص/ 2(؛ »بل کسانی که کافر شدند  ِذیَن َکَفُروا ِفی ِعزَّ است« و فرموده است: َبِل الَّ
در عّزت و عنادی هستند« و دیگری به معنای »وجهه«، »احترام« و »تشّخص« که با »شرافت« 
ُدوِن  ِمْن  ْوِلَياَء 

َ
أ اْلَکاِفِریَن  ِخُذوَن  َیتَّ ِذیَن  الَّ است:  فرموده  چنانکه  دارد؛  قرابت  عربی  زبان  در 

ِه َجِميًعا )نساء/ 139(؛ »کسانی که کافران را  ِللَّ َة  اْلِعزَّ َفِإنَّ  َة  اْلِعزَّ ِعْنَدُهُم  َیْبَتُغوَن 
َ
أ  ۚ اْلُمْؤِمِنيَن 

دوستانی به جای مؤمنان می گيرند، آیا نزد آنان عّزت می جویند؟! حال آنکه عّزت همه برای 
»هر  10(؛  )فاطر/   ۚ َجِميًعا  ُة  اْلِعزَّ ِه  َفِللَّ َة  اْلِعزَّ ُیِریُد  َکاَن  َمْن  است:  فرموده  و  است«  خداوند 
ُة َوِلَرُسوِلِه  ِه اْلِعزَّ کس عّزت می خواهد، پس عّزت همه برای خداوند است« و فرموده است: َوِللَّ
ِکنَّ اْلُمَناِفِقيَن َل َیْعَلُموَن )منافقون/ 8(؛ »و عّزت برای خداوند و برای پيامبرش و  َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلٰ
برای مؤمنان است، ولی منافقان نمی دانند« و از اینجا دانسته می شود که »عّزت« به معنای دوم 
نکوهيده نيست، بلکه برازنده ی مؤمنان است؛ همچنانکه به معنای نخست نيز هرگاه در برابر 
کافران و از طریق گفتار و رفتاری تکّبرآميز به منظور شکستن غرور آنان و ترساندنشان از شکوه 
محبوبش  بندگان  وصف  در  خداوند  چنانکه  ندارد؛  اشکالی  باشد،  مسلمانان  اقتدار  و  اسالم 
ٍة َعَلی اْلَکاِفِریَن )مائده/ 54(؛ »در برابر مؤمنان فروتن  ِعزَّ

َ
ٍة َعَلی اْلُمْؤِمِنيَن أ ِذلَّ

َ
فرموده است: أ

و در برابر کافران عّزتمندند« و این گواه دیگری بر جواز تکّبر در برابر متکّبران محسوب می شود.

حاصل آنکه »تکّبر« به معنای »خودبزرگ پنداری« مطلقًا جایز نيست، ولی تظاهر به آن در 
برابر کافران و متکّبران بدون داشتن آن در قلب اشکالی ندارد، بلکه گاهی واجب است.

برای آگاهی بيشتر درباره ی »تکّبر« و منشأ و تبعات آن در ميان مسلمانان خصوصًا اهل علم، 
قدرت و ثروت، به کتاب »بازگشت به اسالم« )ص77( مراجعه کنيد.
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لطفًا بفرمایيد آیا طالع بينی افراد بر اساس نمادهای هر سال مانند خوک و ميمون و گاو و ... 
صحيح است؟ آیا اینکه می گویند این ها بر اساس علم نجوم است و می گویند »ان عّدة الشهور 
عند الّله اثنی عشر شهرا« و بر اساس 12 ماه یا 12 دوره هر سال را با نمادی نام گذاری کردند به 
این معنی که صور فلکی در آن سال به شکل آن نماد است و افراد متولد در آن سال یا ماه دارای 

خصوصيات اخالقی مشابه هستند... آیا این ها درست است؟

پاسخ به پرسش شماره: 13                             تاریخ پاسخ به پرسش: 1396/4/14

از آینده آگاه شد و آن  با آن  »طالع بينی« به کاری گفته می شود که به باور برخی می توان 
حوادث  بر  آسمانی  اجرام  تأثير  بررسی  ظاهرًا  که  می شود  انجام  »ستاره بينی«  طریق  از  غالبًا 
زمينی است؛ با توّجه به اینکه برخی می پندارند اجرام آسمانی بسته به موقعّيت و حرکت خود 
بر عناصر موجود در زمين تأثير می گذارند و بدین سان حوادث خاّصی در آن را اقتضا می کنند. 
تأثير اجرام آسمانی بر عناصر موجود در زمين تا حّدی واقعّيت دارد و محسوس است؛  البته 
مانند تأثير نور خورشيد بر رشد جانداران و تأثير جاذبه ی ماه بر جزر و مّد دریاها، ولی تأثير اجرام 
آسمانی بر عناصر موجود در زمين تا حّدی که تعيين کننده ی سرنوشت انسان ها باشد و بتوان 
با آن آینده ی آن ها را پيشبينی کرد، مبالغه آميز به نظر می رسد و بر خالف آموزه های اسالمی 
است؛ چراکه سرنوشت انسان ها به روشنی تحت تأثير عقاید و اعمال آن هاست؛ چنانکه خداوند 
َرِهيٌن )طور/ 21(؛ »هر کسی در گرو چيزی است که  ِبَما َکَسَب  اْمِرٍئ  ُکلُّ  فرموده است: 
از عوامل  یا  و  نمی پذیرد  آسمانی  اجرام  از  تأثيری  یا هيچ  این وصف،  با  و  کسب کرده است« 
سرنوشت  کننده ی  تعيين  نمی توانند  آسمانی  اجرام  رو،  این  از  و  می پذیرد  تأثير  نيز  دیگری 
انسان ها و آگاهی دهنده از آینده ی آن ها باشند؛ چنانکه خداوند چنين کارکردی را برای آن ها 

بر نشمرده، بلکه کارکرد آن ها را محدود به سه چيز دانسته است:

یکم زینت آسمان تا نشانه ای از قدرت او باشند؛ با توّجه به اینکه فرموده است: َوَلَقْد َجَعْلَنا 
اِظِریَن )حجر/ 16(؛ »و هرآینه در آسمان برج هایی قرار دادیم و آن  اَها ِللنَّ نَّ َماِء ُبُروًجا َوَزیَّ ِفی السَّ
ْنَيا ِبِزیَنٍة اْلَکَواِکِب )صاّفات/ 6(؛  َماَء الدُّ ا السَّ نَّ ا َزیَّ را برای تماشگران آراستيم« و فرموده است: ِإنَّ

نویسنده ی پرسش: رضا راضی                                                                          تاریخ پرسش: 1396/4/7
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َماِء  َفَلْم َیْنُظُروا ِإَلی السَّ
َ
»هرآینه ما آسمان نزدیک را با زینت ستارگان آراستيم« و فرموده است: أ

اَها َوَما َلَها ِمْن ُفُروٍج )ق/ 6(؛ »آیا پس به آسمان در بالی سر خود  نَّ َفْوَقُهْم َکْيَف َبَنْيَناَها َوَزیَّ
نگاه نکردند که چگونه آن را بنا نهادیم و زینت دادیم و برای آن هيچ شکافی نيست؟!«.

ُقْل ِهَی   ۖ ِة  ِهلَّ
َ
اْل َعِن  ُلوَنَك 

َ
َیْسأ اینکه فرموده است:  به  با توّجه  دوم شناخت زمان و مکان؛ 

اِس َواْلَحجِّ ۗ )بقره/ 189(؛ »از تو درباره ی هالل ها می پرسند، بگو آن ها زمان هایی  َمَواِقيُت ِللنَّ
ُجوَم ِلَتْهَتُدوا ِبَها ِفی ُظُلَماِت  ِذی َجَعَل َلُکُم النُّ برای مردم و حّج است« و فرموده است: َوُهَو الَّ
ۗ )أنعام/ 97(؛ »و او کسی است که برای شما ستارگان را قرار داد تا به وسيله ی  َواْلَبْحِر  اْلَبرِّ 
 ْجِم ُهْم َیْهَتُدوَن آن ها در تاریکی های خشکی و دریا راه یابيد« و فرموده است: َوَعاَلَماٍتۚ  َوِبالنَّ

)نحل/ 16(؛ »و عالمت هایی و با ستاره آنان راه می یابند«.

َماَء  ا السَّ نَّ سوم دور کردن شياطين از ساکنان آسمان؛ با توّجه به اینکه فرموده است: َوَلَقْد َزیَّ
ِعيِر )ملک/ 5(؛ »و هرآینه  ْعَتْدَنا َلُهْم َعَذاَب السَّ

َ
َياِطيِن ۖ َوأ ْنَيا ِبَمَصاِبيَح َوَجَعْلَناَها ُرُجوًما ِللشَّ الدُّ

آسمان نزدیک را با چراغ هایی آراستيم و آن ها را سنگ هایی برای راندن شياطين قرار دادیم و 
ِإلَّ  برایشان عذابی سوزان فراهم ساختيم« و فرموده است: َوَحِفْظَناَها ِمْن ُکلِّ َشْيَطاٍن َرِجيٍم
ْتَبَعُه ِشَهاٌب ُمِبيٌن )حجر/ 17 و 18(؛ »و آن را از هر شيطان رانده شده ای 

َ
ْمَع َفأ َمِن اْسَتَرَق السَّ

پاس داشتيم، مگر کسی که دزدانه بشنود، پس شهابی آشکار او را تعقيب کند«.

آری، ممکن است از سخن خداوند درباره ی ابراهيم عليه السالم که فرموده است: َفَنَظَر 
ی َسِقيٌم )صاّفات/ 88 و 89(؛ »پس نگاهی به ستارگان انداخت،  َفَقاَل ِإنِّ  ُجوِم َنْظَرًة ِفی النُّ
پس گفت که من بيمار هستم«، برداشت شود که او از طریق ستاره بينی به بيماری خود در آینده 
پی برده است، ولی دليلی برای درستی این برداشت وجود ندارد؛ زیرا از آیات بعدی دانسته 
می شود که او واقعًا به بيماری خود در آینده پی نبرده بود تا این کار را از طریق ستاره بينی انجام 
داده باشد، بلکه تنها قصد دور کردن مردم از خود و یافتن فرصتی برای شکستن بت ها را داشت 
و با این وصف، نگریستن او به ستارگان حّتی اگر با تظاهر به ستاره بينی بوده باشد، نمی تواند 
دليلی بر اعتبار و جواز این کار شمرده شود؛ خصوصًا با توّجه به اینکه پيشبينی حوادث آینده 
از طریق نگریستن به ستارگان احتماًل با کمک شياطين انجام می شود و این کهانت است که 
در اسالم جایی ندارد؛ همچنانکه تعيين سعد و نحس اّیام با به فال نيک یا بد گرفتن ستارگان، 
کاری وهم آلود و خرافی است؛ چراکه سعد و نحس اّیام از عقاید و اعمال مردم نشأت می گيرد؛ 
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با خودتان است«.  ۚ )یس/ 19(؛ »شومی تان  َمَعُکْم  َطاِئُرُکْم  چنانکه خداوند فرموده است: 
آری، تعيين سعد و نحس اّیام به معنای تعيين روزهای مساعد و غير مساعد برای برخی کارها 
با توّجه به اوضاع اجرام آسمانی و تأثير آن ها بر طبيعت مردم، ممکن است، ولی به نظر می رسد 
اعتنا  قابل  که  است  تخمين  و  ظن  بر  مبتنی  نوعًا  و  ندارد  وجود  آن  برای  علم آوری  طریق  که 
نيست؛ فارغ از اینکه نحوست اّیام به معنای غير مساعد بودن آن ها برای برخی کارها اگر معلوم 
باشد نيز با توّکل بر خدا و دادن صدقه و کوشش بيشتر قابل رفع است و با این وصف، جایی 

برای اعتنا به آن باقی نمی ماند.

اما تقویم دوازده گانه ی حيوانی، ارتباطی با علم نجوم و صور فلکی ندارد، بل یک تقویم ترکی 
است که توّسط مردمان تّبت، چين و مغولستان اعتبار شده و پس از حمله ی مغولن به ميان 
مسلمانان راه یافته است و طالع بينی بر بنياد آن، صرفًا حالت تفأل به نام حيوانات با توّجه به 
خوی و سرشت آن ها را دارد که از خرافات رایج در شرق و جنوب شرق آسيا بوده است و با این 
وصف، نباید آن را جّدی گرفت. البته ممکن است زمان و مکان توّلد هر کس به اقتضای آب، 
خاک و هوای آن در شکل گيری طبيعت و شخصّيت او تأثير داشته باشد، ولی قطعًا این تأثير به 

اندازه ای نيست که بتوان بر مبنای آن درباره ی او قضاوت کرد یا از سرنوشت او آگاهی یافت.

حاصل آنکه سرنوشت هر کس با عقاید و اعمال او شکل می گيرد و با اوضاع ستارگان آسمان 
یا نام ترکی سالی که در آن متوّلد شده است، معلوم نمی شود.

نویسنده ی پرسش: علی رضا                                       تاریخ پرسش: 1396/9/25

الّله امروز نهضت بيداری بخش بازگشت به اسالم، جریان های مستقل و مردم نهادی  بحمد 
را در اقشار و اصناف گوناگون مردم برخی کشورهای مسلمان خصوصًا ایران به راه انداخته، 
راه  به  حاکم  طبقات  ميان  در  آزاداندیشی  جریان های  این  چرا  که  اینجاست  اصلی  سؤال  اما 

نيفتاده؟ یا اگر به راه افتاده، این قدر بی صدا و منفعل است؟

حاکمان  برخی  الوقوع  قریب  مرگ  درباره  گمانه زنی ها  هستيد،  مستحضر  که  طور  همان   
کشورهای منطقه بال گرفته است، تا جایی که برخی از آن ها از بدل هایی استفاده می کنند و 
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 66

پایگاهاطالعرسانیدفترحفظونشرآثارمنصورهاشمیخراسانیحفظهالّلتعالی

مجموعهپرسشهاوپاسخها

یا با مراقبت های ویژه و شبانه روزی چند روز باقی مانده ی عمرشان را سپری می کنند. سؤال 
بنده اینجاست که اوًل آخرین نصایح دفتر جناب منصور هاسمی خراسانی -رهبر جليل القدر 
پرچم های سياه مشرق- به این حاکمان چيست؟ ثانيًا دفتر جناب عالمه چه پيش بينی ای از 
اوضاع اجتماعی و امنيتی برخی کشورها پس از مرگ »بت بزرگ« دارند؟ و به عنوان مورد آخر 

لطف کنيد و بفرمایيد که وظيفه مردم پس از مرگ او را چه می دانيد؟

 پاسخ به پرسش شماره: 14                          تاریخ پاسخ به پرسش: 1396/10/3

برادر مؤمن و بصير!

 لطفًا به نکات زیر توّجه فرمایيد:

 1 . گرایش مستضعفان به سوی حق و عدم گرایش مستکبران به سوی آن، پدیده ای عادی و 
تاریخی است که از تفاوت کّمی و کيفی موانع شناخت در آن ها نشأت می گيرد؛ چنانکه عالمه 
منصور هاشمی خراسانی حفظه الّله تعالی در مبحث »دنياگرایی« از کتاب شریف »بازگشت به 

اسالم« )ص73(، این نکته را تبيين کرده و فرموده است:

چه  هر  و  دشوارتر  را  حق  شناخت  باشند،  بيشتر  چه  هر  دنيا،  به  >تعّلق های   
مجّرب  و  محسوس  واقعّيتی  این  و  می کنند  آسان تر  را  آن  شناخت  باشند،  کمتر 
و  خود  ثروت  برای  ثروت مندان  عادتًا  می کند،  ظهور  حق  که  هنگامی  زیرا  است؛ 
برای شهرت  و شهيران  قوم خود  برای  قوم مندان  و  برای قدرت خود  قدرت مندان 
خود و وابستگان برای ارباب خود نگران می شوند و بدین سان، هر یک با تعّلقی، از 
ْرَسْلَنا ِفی َقْرَیٍة ِمْن 

َ
شناخت حق، باز می مانند؛ چنانکه خداوند فرموده است: َوَما أ

ْرِسْلُتْم ِبِه َکاِفُروَن )سبأ/ 34(؛ »و در هيچ سرزمينی، 
ُ
ا ِبَما أ َنِذیٍر ِإلَّ َقاَل ُمْتَرُفوَها ِإنَّ

بيم دهنده ای نفرستادیم مگر آنکه برخوردارانش گفتند: ما به آنچه برایش فرستاده 
آزادگان  و  فقيران، ضعيفان، بی کسان، گمنامان  غالبًا  رو،  این  از  کافریم«!  شدید، 
یا قدرت  آنان را ثروت  از آن پيروی می کنند؛ زیرا  هستند که حق را می شناسند و 
پایين  این جهات، طبقات  از  و  اربابی نيست که نگرانشان کند  یا  یا شهرت  یا قوم 
َکَفُروا  ِذیَن  الَّ  

ُ
اْلَمَل َفَقاَل  جامعه شمرده می شوند؛ چنانکه خداوند فرموده است: 

ِی َوَما 
ْ
أ َراِذُلَنا َباِدَی الرَّ

َ
ِذیَن ُهْم أ َبَعَك ِإلَّ الَّ ِمْن َقْوِمِه َما َنَراَك ِإلَّ َبَشًرا ِمْثَلَنا َوَما َنَراَك اتَّ

پاسخ به پرسش شماره: 14                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1396/10/3
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قوم  از  »برخوردارانی  27(؛  )هود/   َکاِذِبيَن ُکْم  َنُظنُّ َبْل  َفْضٍل  ِمْن  َعَلْيَنا  َلُکْم  َنَرٰی 
را  تو  پيروان  و  نمی بينيم  خود  مانند  انسانی  جز  را  تو  ما  گفتند:  شدند  کافر  که  او 
جز کسانی که فرومایگان ساده لوحمان هستند نمی بينيم و برای شما فضيلتی بر 
ُنْؤِمُن 

َ
خود نمی بينيم، بلکه شما را دروغگویان می پنداریم« و فرموده است: َقاُلوا أ

ْرَذُلوَن )شعراء/ 111(؛ »گفتند: آیا به تو ایمان آوریم، در حالی که 
َ
َبَعَك اْل َلَك َواتَّ

ٌة ِمْن  یَّ فرومایگان از تو پيروی کرده اند؟!« و فرموده است: َفَما آَمَن ِلُموَسٰی ِإلَّ ُذرِّ
موسی  به  »پس  83(؛  )یونس/   ۚ َیْفِتَنُهْم  ْن 

َ
أ َوَمَلِئِهْم  ِفْرَعْوَن  ِمْن  َخْوٍف  َعَلٰی  َقْوِمِه 

ایمان نياوردند مگر جوانانی از قومش با ترسی از فرعون و برخوردارانشان که آنان 
َمنَّ  ُؤَلِء  َهٰ

َ
أ ِلَيُقوُلوا  ِبَبْعٍض  َبْعَضُهْم  ا  َفَتنَّ ِلَك  َوَکَذٰ فرموده است:  و  کنند«  را شکنجه 

اِکِریَن )أنعام/ 53(؛ »این گونه برخی  ِبالشَّ ْعَلَم 
َ
ِبأ ُه  َلْيَس اللَّ

َ
أ  ۗ َبْيِنَنا  َعَلْيِهْم ِمْن  ُه  اللَّ

از آنان را با برخی دیگر آزمودیم تا بگویند: آیا این ها هستند که خداوند از ميان ما 
این وصف،  با  نيست؟!«.  داناتر  به شاکران  آیا خداوند  نهاده است؟!  مّنت  آنان  بر 
عجيب نيست که وقتی اسالم ظهور کرد، فقيران مّکه آن را پذیرفتند و ثروت مندان 
با آن  یاری کردند و قدرت مندان مّکه  را  انکار نمودند، ضعيفان مّکه آن  را  مّکه آن 
دشمنی ورزیدند، غریبان مّکه به آن پيوستند و قبيله داران مّکه در برابرش ایستادند، 
گمنامان مّکه به آن روی آوردند و مشاهير مّکه از آن روی گرفتند، آزادگان مّکه از 
آن پيروی کردند و وابستگان مّکه از بزرگانشان پيروی نمودند؛ همچنانکه به زودی 
گذاشت؛  تأثير  اسالم  از  آنان  شناخت  بر  و  شد  منتقل  نيز  مسلمانان  به  روّیه،  این 
زیرا آنان به دنبال سلطه یافتن امویان، قرائتی از اسالم را به رسميت شناختند که 
تأمين کننده ی منافع قدرت مندان بود و قرائتی دیگر از آن که تأمين کننده ی منافع 

مستضعفان بود را بدعت شمردند.<

نوشته  پيامبران،  آرمان  مثابه ی  به  »عدالت«  تبيين  از  پس  روشنگر  نامه ای  در  همچنانکه   
است:

زیرا  بردارند؛  آن  روی  از  را  پيامبران  تا  می کوشيدند  زمين  در  بزرگانشان  >و   
می دانستند که خود در جای دیگران نشسته اند و اگر تسليم عدالت گردند، باید از 
جایی که در آن نشسته اند برخيزند و بزرگی را به کسانی واگذارند که خداوند آنان 
را بزرگ داشته است؛ کسانی که در زمين کوچک شمرده شده اند و از دست اینان 
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ستم دیده اند! پس هيچ پيامبری از جانب خدا نيامد، مگر آن که بزرگان مردم او را 
ْرَسْلَنا 

َ
انکار کردند و در برابرش ایستادند تا پيش نياید؛ چنانکه فرموده است: َوَما أ

»هيچ  34[؛  ]سبأ/   َکاِفُروَن ِبِه  ْرِسْلُتْم 
ُ
أ ِبَما  ا  ِإنَّ ُمْتَرُفوَها  َقاَل  ِإلَّ  َنِذیٍر  ِمْن  َقْرَیٍة  ِفی 

بيم دهنده ای را در سرزمينی نفرستادیم مگر آن که بزرگانش گفتند: ما به چيزی که 
برای آن فرستاده شده اید کافریم« و به خدا سوگند چيزی که بيم دهندگان برای آن 
فرستاده شده بودند »عدالت« بود که بزرگان سرزمين ها آن را بر نمی تابيدند؛ چراکه 
عدالت همواره به زیان مستکبران و به سود مستضعفان بوده و آن ها را پایين و این ها 

را بال کشيده است!< )نامه ی 11(

 اکنون نيز همان قاعده باقی و جاری است؛ چراکه دعوت عالمه منصور هاشمی خراسانی 
حفظه الّله تعالی مبتنی بر ضرورت و امکان حاکمّيت امام مهدی عليه السالم است و این به 
معنای عدم مشروعّيت حاکمان کنونی است و با این وصف، طبيعی است که آن ها و کسانی 
که از سفره ی آن ها نان می خورند، نمی توانند آن را تصدیق و حمایت کنند؛ چراکه تصدیق و 
حمایت آن، به معنای دست شستن از قدرت و ثروت است و این کاری نيست که از شيفتگان 
نان  آن ها  از سفره ی  که  و کسانی  کنونی  که حاکمان  این است  باشد.  ثروت ساخته  و  قدرت 
می خورند، با عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه الّله تعالی دشمنی می کنند، بدون آنکه 
دليلی برای این دشمنی جز تأکيد او بر ضرورت و امکان حاکمّيت امام مهدی عليه السالم و 
او، حفظ  با  برای دشمنی  اینان  انگيزه ی  تنها  باشند.  عدم مشروعّيت حاکمان کنونی داشته 
از زوال و تغيير است، اگرچه این زوال و تغيير لزمه ی تحّقق حاکمّيت امام مهدی  نظامشان 
عليه السالم باشد؛ چراکه اینان حفظ نظامشان را اوجب واجبات می دانند و معتقدند که »حفظ 
جمهوری اسالمی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهّمّيتش بيشتر است« )صحيفه ی امام، 
ج15، ص364(. از این رو، امامی که حاکمّيت شان را به رسمّيت نشناسد و قانون اساسی شان 
را قبول نداشته باشد نمی پذیرند، بل خدایی که نظامشان را مشروع نداند و رهبرشان را تأیيد 
نکند نمی پرستند و از اینجا دانسته می شود که اینان نظامشان را خدا گرفته اند و رهبرشان را 
ریاکاری  با  و  بيت می شمارند  اهل  را شيعه ی  با عوام فریبی خود  که  بت ساخته اند، در حالی 
شعارهای اسالمی سر می دهند! اینان به راستی که در گمراهی دوری هستند و از نفاقی در 

دل هایشان رنج می برند!

 2 . عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه الّله تعالی به همه ی حاکمان مسلمان و کسانی 

https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-nameh/7413/
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که از سفره ی آن ها نان می خورند -خصوصًا آن ها که مرگ را به خود نزدیک می یابند- نصيحت 
ترجيح  او  عذاب  بر  را  مردم  سرزنش  و  کنند  توبه  او  سوی  به  و  بترسند  خداوند  از  که  می کند 
دهند؛ چراکه سرزنش مردم دیری نمی پاید، ولی عذاب او پاینده است. پس باید بر روی غرور 
خود پای بگذارند و به اشتباه خود اقرار کنند و برای اصالح گذشته بکوشند و از این نيندیشند 
که مردم آن ها را سرزنش خواهند کرد و مسؤول جان ها و مال های هدر رفته برای ایجاد و حفظ 
حاکمّيت شان خواهند دانست؛ چراکه مردم از یک سو به اندازه ی آن ها مسؤول بوده اند و مانند 
آن ها شایسته ی سرزنش هستند و از سوی دیگر در آخرت آن ها را بيشتر سرزنش خواهند کرد، 
اگر در دنيا به اشتباه خود اقرار نکنند و برای اصالح گذشته نکوشند؛ چنانکه خداوند از این 
ِهْم َیْرِجُع َبْعُضُهْم ِإَلٰی َبْعٍض  اِلُموَن َمْوُقوُفوَن ِعْنَد َربِّ خبر داده و فرموده است: َوَلْو َتَرٰی ِإِذ الظَّ
اْسَتْکَبُروا  ِذیَن  الَّ َقاَل   ُمْؤِمِنيَن ا  َلُکنَّ ْنُتْم 

َ
أ َلْوَل  اْسَتْکَبُروا  ِذیَن  ِللَّ اْسُتْضِعُفوا  ِذیَن  الَّ َیُقوُل  اْلَقْوَل 

ِذیَن  َوَقاَل الَّ  َنْحُن َصَدْدَناُکْم َعِن اْلُهَدٰی َبْعَد ِإْذ َجاَءُکْم ۖ َبْل ُکْنُتْم ُمْجِرِميَن
َ
ِذیَن اْسُتْضِعُفوا أ ِللَّ

وا  َسرُّ
َ
ْنَداًداۚ  َوأ

َ
ِه َوَنْجَعَل َلُه أ ْن َنْکُفَر ِباللَّ

َ
ُمُروَنَنا أ

ْ
َهاِر ِإْذ َتأ ْيِل َوالنَّ ِذیَن اْسَتْکَبُروا َبْل َمْکُر اللَّ اْسُتْضِعُفوا ِللَّ

 ِذیَن َکَفُروا ۚ َهْل ُیْجَزْوَن ِإلَّ َما َکاُنوا َیْعَمُلوَن ْعَناِق الَّ
َ
ْغاَلَل ِفی أ

َ
ُوا اْلَعَذاَب َوَجَعْلَنا اْل

َ
ا َرأ َداَمَة َلمَّ النَّ

)سبأ/ 31-33(؛ »و اگر ظالمان را ببينی که نزد پروردگارشان ایستاده اند و برخی به برخی دیگر 
جواب پس می دهند، کسانی که ضعيف داشته شدند به کسانی که بزرگی جستند می گویند: 
اگر شما نبودید ما مؤمن می بودیم! کسانی که بزرگی جستند می گویند: آیا ما شما را از هدایت 
مانع شدیم هنگامی که به نزدتان آمد؟! بلکه خودتان گناه کار بودید! و کسانی که ضعيف داشته 
شدند به کسانی که بزرگی جستند می گویند: بل توطئه ی شبانه روزی بود که ما را امر می کردید 
تا به خداوند کافر شویم و برای او شریکانی بگيریم و پشيمانی را پنهان می دارند هنگامی که 
عذاب را می بينند و زنجيرها را بر گردن کسانی که کافر شدند قرار می دهيم، آیا جز کاری که 
َعَفاُء  الضُّ َفَقاَل  َجِميًعا  ِه  ِللَّ َوَبَرُزوا  است:  فرموده  و  می شوند؟!«  داده  کيفر  را  می دادند  انجام 
ُه  ِه ِمْن َشْیٍءۚ  َقاُلوا َلْو َهَداَنا اللَّ ا ِمْن َعَذاِب اللَّ ْنُتْم ُمْغُنوَن َعنَّ

َ
ا َلُکْم َتَبًعا َفَهْل أ ا ُکنَّ ِذیَن اْسَتْکَبُروا ِإنَّ ِللَّ

ْم َصَبْرَنا َما َلَنا ِمْن َمِحيٍص )ابراهيم/ 21(؛ »و همگی بر خداوند 
َ
َجِزْعَنا أ

َ
َلَهَدْیَناُکْمۖ  َسَواٌء َعَلْيَنا أ

عرضه می شوند، پس ضعفا به کسانی که بزرگی جستند می گویند: ما پيروان شما بودیم، پس 
هدایت  را  ما  خداوند  اگر  می گویند:  می دارید؟!  بر  ما  از  را  خداوند  عذاب  از  چيزی  شما  آیا 
می کرد شما را هدایت می کردیم، برایمان یکسان است که بی تابی کنيم یا تاب آوریم، برایمان 
ا  ِذیَن اْسَتْکَبُروا ِإنَّ َعَفاُء ِللَّ اِر َفَيُقوُل الضُّ وَن ِفی النَّ راه گریزی نيست« و فرموده است: َوِإْذ َیَتَحاجُّ
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َه َقْد  ا ُکلٌّ ِفيَها ِإنَّ اللَّ ِذیَن اْسَتْکَبُروا ِإنَّ َقاَل الَّ  اِر ا َنِصيًبا ِمَن النَّ ْنُتْم ُمْغُنوَن َعنَّ
َ
ا َلُکْم َتَبًعا َفَهْل أ ُکنَّ

َحَکَم َبْيَن اْلِعَباِد )غافر/ 47 و 48(؛ »و چون در آتش با یکدیگر مجادله می کنند، پس ضعفا به 
کسانی که بزرگی جستند می گویند: ما پيروان شما بودیم، پس آیا شما بخشی از آتش را به جای 
ما بر عهده می گيرید؟! کسانی که بزرگی جستند می گویند: ما همگی در آن هستيم، خداوند 
ميان بندگان حکم کرده است«! بنابراین، حاکمان مسلمان و کسانی که از سفره ی آن ها نان 
می خورند، باید شهامت قبول اشتباه خود و جبران آن را داشته باشند و نباید زندگی ابدی خود 
در آخرت را فدای احترام و اعتبار چند روزه ی خود در دنيا کنند؛ چراکه این احترام و اعتبار 
حقيقت ندارد و تنها از قدرت و ثروت آن ها نشأت گرفته است و به زودی جای خود را به لعنت و 
ِذیَن  ِبُعوا ِمَن الَّ ِذیَن اتُّ  الَّ

َ
أ برائت می دهد؛ چنانکه خداوند از این خبر داده و فرموده است: ِإْذ َتَبرَّ

 ِمْنُهْم َکَما 
َ
أ ًة َفَنَتَبرَّ نَّ َلَنا َکرَّ

َ
َبُعوا َلْو أ ِذیَن اتَّ  َوَقاَل الَّ ْسَباُب

َ
َعْت ِبِهُم اْل ُوا اْلَعَذاَب َوَتَقطَّ

َ
َبُعوا َوَرأ اتَّ

اِر )بقره/ 166  ْعَماَلُهْم َحَسَراٍت َعَلْيِهْم ۖ َوَما ُهْم ِبَخاِرِجيَن ِمَن النَّ
َ
ُه أ ِلَك ُیِریِهُم اللَّ ا ۗ َکَذٰ ُءوا ِمنَّ َتَبرَّ

و 167(؛ »چون کسانی که پيروی شدند از کسانی که پيروی کردند برائت می جویند و عذاب را 
می بينند و دستشان از اسباب کوتاه می شود و کسانی که پيروی کردند می گویند: کاش برای 
ما بازگشتی بود تا از آنان برائت جویيم، همان طور که آنان از ما برائت جستند! این گونه خداوند 
اعمال آنان را حسرت هایی بر آنان قرار می دهد و آنان از آتش بيرون نخواهند شد« و فرموده 
آِتِهْم ِضْعَفْيِن ِمَن اْلَعَذاِب  َنا  َربَّ ِبياَل وَنا السَّ َضلُّ

َ
َفأ َوُکَبَراَءَنا  َطْعَنا َساَدَتَنا 

َ
أ ا  ِإنَّ َنا  َربَّ َوَقاُلوا  است: 

َواْلَعْنُهْم َلْعًنا َکِبيًرا )أحزاب/ 67 و 68(؛ »و گویند: پروردگارا! ما از حاکمان و بزرگانمان اطاعت 
کردیم پس آنان ما را گمراه کردند! پروردگارا! آنان را دو چندان عذاب بده و آنان را لعنت کن 

لعنتی بزرگ«!

حاکمان  به  تعالی  الّله  حفظه  خراسانی  منصور هاشمی  عالمه  نصایح  برخی  برای خواندن 
مسلمان و کسانی که از سفره ی آن ها نان می خورند، به نامه های 12، 14 و 19 مراجعه کنيد.

 3 . تا هنگامی که دیو جهل در ميان مردم زنده است، مرگ »بت بزرگ« چيزی را تغيير نخواهد 
داد؛ چراکه بال فاصله بت دیگری را به جای او خواهند ساخت و نصب خواهند کرد؛ خواه در 
لباس بت پيشين و خواه در لباسی دیگر. بنابراین، دیو جهل باید بميرد و بت تراش باید مسلمان 
الّله تعالی  از این رو، عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه  پایان پذیرد.  تا بت پرستی  شود، 
مشغول مبارزه با جهل از طریق تعليم و تزکيه ی مردم است و به مرگ این بت و آن بت اهّمّيت 
چندانی نمی دهد. هر چند مرگ این بت، دست کم این فایده را خواهد داشت که بسياری از 

https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-nameh/9032/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-nameh/7830/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-nameh/7213/


پایگاهاطالعرسانیدفترحفظونشرآثارمنصورهاشمیخراسانیحفظهالّلتعالی

مجموعهپرسشهاوپاسخها

 71

پرستندگانش را آگاه خواهد ساخت که او کسی که می پنداشتند نبوده است! به عالوه، مرگ 
به زوال بکشاند و سبب تعجيل در  را  و منحرف  این نظام مستبد  توانست که  این بت خواهد 
ظهور امام مهدی عليه السالم شود؛ چراکه نقش این نظام در تأخير ظهور آن حضرت، بسيار 
مهّم و برجسته بوده است؛ با توّجه به آنکه این نظام بيش از هر نظام دیگری در تاریخ اسالم، 
به حيثّيت، گفتمان و آرمان اهل بيت لطمه زده و فرهنگ، روحّيه و اخالق شيعيان را تخریب 
کرده و جهل، تقليد، تعّصب، تکّبر و خرافه گرایی را در ميان مردم رواج داده و عرصه را بر امام 
مهدی عليه السالم و زمينه ساز ظهورش تنگ ساخته است. هر چند شاید هنوز فرصت کمی 
برای اصالح این نظام باقی مانده باشد، ولی تکّبر و تعّصب سران آن تا اندازه ای است که بعيد به 

نظر می رسد از این فرصت کم استفاده کنند. آن ها به راستی که در گمراهی آشکاری هستند.

4 . وظيفه ی مردم پيش و پس از مرگ حاکمانشان، یک چيز است و آن زمينه سازی برای   
حاکمّيت امام مهدی عليه السالم از طریق تأمين نيرو و امکانات کافی برای او به جای دیگران 
منصور  و عالمه  است  آخرت  در  آن ها  و رستگاری  دنيا  در  آن ها  راه خوشبختی  تنها  که  است 
هاشمی خراسانی حفظه الّله تعالی به سوی آن دعوت می کند )در این باره، بنگرید به: آشنایی 

با نهضت(.

 تعليق شماره: 1          نویسنده ی تعليق: علی رضا          تاریخ تعليق:1396/10/4 

هر چه یاد داریم به برکت لطف خدا و آشنایی با این نهضت شریف است. هرچه خوبی داریم 
از این نهضت و معارف حيات بخش اسالم است.

 عجب لطف بزرگی کرد خدا الحمدلله.

 متشکرم دفتر عزیز و محترم و بسيار دوست داشتنی

 با احترام و ارادت بسيار

تعلیق شماره:1               نویسنده ی تعلیق: علی رضا                تاریخ تعلیق: 1396/10/4

https://www.alkhorasani.com/fa/ashenaee/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA/
https://www.alkhorasani.com/fa/ashenaee/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA/
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ارتباط علم و عمل

1394/2/2 تاریخ پرسش:  سّيد علی  نویسنده ی پرسش: 

به نظر شما واقع گرایی بهتر است یا آرمان گرایی؟

1394/2/3 تاریخ پاسخ به پرسش:   1 پاسخ به پرسش شماره: 

به نظر می رسد که منظور از »واقع گرایی« مقّدم داشتن واقعّيت و منظور از »آرمان گرایی« 
نادرست  پيش فرض  یک  از  جناب عالی  پرسش  وصف،  این  با  و  است  آرمان  داشتن  مقّدم 
برخاسته و آن این است که ميان »واقعّيت« و »آرمان« لزومًا منافاتی وجود دارد، در حالی که 
چنين منافاتی ثابت نيست؛ چراکه »آرمان« می تواند با »واقعّيت« سازگار باشد و آن هنگامی 
است که از آموزه های پيامبران برخاسته باشد؛ چنانکه به عنوان نمونه، تحّقق عدالت جهانی 
در پرتو حاکمّيت خليفه ی خداوند در زمين، اگرچه یک آرمان فوق العاده محسوب می شود، 
کاماًل واقعی و امکان پذیر است و با این وصف، گرایش به آن نمی تواند با »واقع گرایی« منافات 
داشته باشد. با این حساب، »واقع گرایی« و »آرمان گرایی« دو روی یک سّکه هستند، مشروط 
منصور  حضرت  دعوت  چنانکه  باشند.  اسالمی  آرمان های  و  واقعّيت ها  بر  مبتنی  اینکه  به 
هاشمی خراسانی به سوی اقامه ی اسالم خالص و کامل در جهان، هر چند آرمان گرایانه به 
همه ی  آرمان  جهان،  در  کامل  و  خالص  اسالم  اقامه ی  زیرا  است؛  واقع گرایانه  می رسد،  نظر 
پيامبران بوده است و آنان حکيم تر از آن بوده اند که چيزی موهوم و غير عملی را آرمان خود 
به  جهان  در  کامل  و  خالص  اسالم  اقامه ی  بل  بپرورانند؛  سر  در  را  خام  آرزویی  و  دهند  قرار 
وعده ی  جهانی،  عدالت  مقّدمه ی  و  زمين  در  خداوند  خليفه ی  حاکمّيت  نتيجه ی  مثابه ی 
خداوند حکيم است و خداوند حکيم وعده ی خود را خالف نمی کند و با این وصف، گرایش 
به سوی آن، خواب و خيال و توّهم نيست، بل آرمان گرایی اسالمی است که عين واقع گرایی 

شمرده می شود.

نویسنده ی پرسش: سّید علی                                                                          تاریخ پرسش: 1394/2/2

پاسخ به پرسش شماره: 1                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/3/3
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 آری، در صورتی که »واقع گرایی« را به معنای تمایل به حفظ وضع موجود و »آرمان گرایی« 
»واقع گرایی«  از  »آرمان گرایی«  که  بگویيم  بدانيم، می توانيم  آن  به اصالح  تمایل  معنای  به  را 
به عالوه،  و  بهتر است؛ چراکه اصالح وضع موجود، عاقالنه تر است و کمال شمرده می شود 
با خواست خداوند و رویکرد پيامبرانش هماهنگ تر است؛ با توّجه به اینکه خداوند هميشه به 
اصالح وضع موجود امر کرده و پيامبرانش همواره برای آن تالش کرده اند و با این وصف، اسالم 

یک آیين آرمان گرا شمرده می شود.

مقّدم  »واقع گرایی«  از  مراد  و  آرمان  داشتن  مقّدم  »آرمان گرایی«  از  مراد  اگر  آنکه  حاصل   
و  آن  واقعّيت  اسالم  آرمان  چراکه  نيست؛  منافاتی  دو  آن  ميان  لزومًا  باشد،  واقعّيت  داشتن 
واقعّيت آن آرمان آن است، ولی اگر مراد از »آرمان گرایی« اصالح طلبی و مراد از »واقع گرایی« 
محافظه کاری باشد، بدون شک »آرمان گرایی« از »واقع گرایی« بهتر است؛ چراکه اسالم در پی 

حفظ وضع موجود نيست، بلکه مسّلمًا در پی اصالح آن است.

نویسنده ی پرسش: علی راضی                                          تاریخ پرسش: 1394/8/10

نظر ایشان در مورد علوم دیگر عقلی )غير از فلسفه( چيست؟ مثل علم منطق و علم کالم 
غير  و  تجریدی  خيلی  را  آن  زیرا  ندارند؛  عالقه  فلسفه  علم  به  که  داشته اند  اشاره  چون   ... و 
کاربردی می دانند. آیا در مورد علم کالم و علم منطق و سایر علوم عقلی که در سطح حوزه ها و 

دانشگاه ها تدریس می شود هم همين نظر را دارند؟

 پاسخ به پرسش شماره: 2                            تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/8/12

علم کالم، علم کاربردی و سودمندی است هرگاه مقصود از آن شناخت عقاید اسالم از روی 
برهان و دفاع از آن ها در برابر شبهات منکران باشد؛ چنانکه خداوند فرموده است: اْدُع ِإَلٰی 
ْحَسُن ۚ )نحل/ 125(؛ »با حکمت 

َ
ِتی ِهَی أ َك ِباْلِحْکَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِةۖ  َوَجاِدْلُهْم ِبالَّ َسِبيِل َربِّ

و اندرز نيکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به نحوی که بهتر است جدال نما« و فرموده 
ُکْنُتْم َصاِدِقيَن )بقره/ 111(؛ »بگو برهان خود را بياورید اگر  ِإْن  ُبْرَهاَنُکْم  َهاُتوا  ُقْل  است: 
راستگویان هستيد«، نه مجادله از طریق مغالطه و بازی با اصطالحات برای دفاع از عقایدی 

نویسنده ی پرسش: علی راضی                                                                          تاریخ پرسش: 1394/8/10

پاسخ به پرسش شماره: 2                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/8/12
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ُیَجاِدُل  َمْن  اِس  النَّ َوِمَن  است:  فرموده  خداوند  چنانکه  ندارد؛  وجود  آن ها  برای  برهانی  که 
ِه ِبَغْيِر ِعْلٍم َوَل ُهًدی َوَل ِکَتاٍب ُمِنيٍر )حج/ 8(؛ »و از مردم کسانی هستند که درباره ی  ِفی اللَّ
ِذیَن  خداوند بدون علمی یا هدایتی یا کتابی روشنگر مجادله می کنند« و فرموده است: ِإنَّ الَّ
ِه  َتاُهْم ۙ ِإْن ِفی ُصُدوِرِهْم ِإلَّ ِکْبٌر َما ُهْم ِبَباِلِغيِه ۚ َفاْسَتِعْذ ِباللَّ

َ
ِه ِبَغْيِر ُسْلَطاٍن أ ُیَجاِدُلوَن ِفی آَیاِت اللَّ

ِميُع اْلَبِصيُر )غافر/ 56(؛ »هرآینه کسانی که درباره ی آیات خداوند بدون حّجتی  ُه ُهَو السَّ ۖ ِإنَّ
که آنان را آمده باشد مجادله می کنند در سينه هاشان جز کبری که به آن نمی رسند نيست، پس 
به خداوند پناه ببر؛ چراکه او شنوای بيناست«! همچنين، بخشی از علم منطق که به شناخت 
و  کاربردی  می دارد،  باز  مغالطات  به  شدن  فریفته  از  و  می کند  کمک  استدلل  و  تفّکر  اصول 
به فلسفه  این جهت،  از  و  زائد و غير ضروری است  نيز  از آن  سودمند است، ولی بخش هایی 

شباهت دارد.

نویسنده ی پرسش: حامد ستوده                                  تاریخ پرسش: 1394/9/20

با تشکر از پاسخ های دقيق و سنجيده ی شما که بنده و امثال بنده را مستفيض می فرمایيد. 
خداوند  نزد  مؤمن  بندگان  شما  اجر  بی گمان  بدهد.  برکت  شما  علم  به  خداوند  شاءالّله  إن 

محفوظ خواهد بود.

سؤالی داشتم و آن این است که اگر کسی بين دوراهی ندانستن و عمل نکردن مانده باشد 
انتخاب کردن کدام یک تبعات کمتری را برای دنيا و آخرت او به دنبال خواهد داشت؟ یعنی در 
نظر خداوند کدام یک معذورترند: کسی که به دنبال علم رفته و به آن عمل نمی کند یا کسی که 

توانایی کسب علم را دارد ولی از ترس عمل نکردن به دنبال کسب آگاهی نمی رود؟

پاسخ به پرسش شماره: 3                                  تاریخ  پاسخ به پرسش:1394/9/23 

عمل نکردن به علم، یک گناه است، ولی تحصيل نکردن علم دو گناه؛ زیرا تکليف انسان، 
هم تحصيل علم و هم عمل به آن است و با این وصف، کسی که علم را تحصيل می کند، ولی به 
آن عمل نمی کند، یکی از دو تکليف خود را انجام می دهد و دیگری را ترک می کند و کسی که 
عمدًا و برای گریز از مسئوليت، در تحصيل علم کوتاهی می ورزد، هيچ یک از دو تکليف خود 

نویسنده ی پرسش: حامد ستوده                                                                       تاریخ پرسش: 1394/9/20

پاسخ به پرسش شماره: 3                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/9/23
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را به انجام نمی رساند و تبعًا گناه کارتر است. از اینجا دانسته می شود که جاهل مقّصر بر عالم 
بی عمل فضيلتی ندارد، بلکه از او بدبخت تر و زیان کارتر است و هيچ یک در پيشگاه خداوند 

عذری ندارند.

آری، اگر جاهلی در زمين از تحصيل علم قاصر باشد، به این معنا که در اثر نقصان عقلی یا 
ضعف جسمی یا اسارت در بند ظالمان یا سکونت در مکانی دورافتاده و صعب العبور و فاقد 
کمترین امکانات لزم برای تحصيل علم یا مهاجرت به مکانی مناسب، توانایی تحصيل علم را 
نداشته باشد، بل از موضوعات و اختالفات علمی در ميان مردم که مستلزم تحقيق و تحصيل 
خداوند  چنانکه  است؛  بخشایش  قابل  یا  نمی شود  شمرده  گناه کار  باشد،  بی خبر  است  علم 
َل  َواْلِوْلَداِن  َساِء  َوالنِّ َجاِل  الرِّ ِمَن  اْلُمْسَتْضَعِفيَن  ِإلَّ  است:  فرموده  کسانی  چنين  درباره ی 
 ا َغُفوًرا ُه َعُفوًّ ْن َیْعُفَو َعْنُهْم ۚ َوَکاَن اللَّ

َ
ُه أ ِئَك َعَسی اللَّ وَلٰ

ُ
َفأ  َیْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َوَل َیْهَتُدوَن َسِبياًل

)نساء/ 98 و 99(؛ »مگر مستضعفانی از مردان و زنان و کودکان که چاره ای نمی توانند و راهی 
آنان را ببخشاید و خداوند بخشاینده ای آمرزگار  پيدا نمی کنند؛ پس اميد می رود که خداوند 

است«.
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وظایف عالمان و اعمال آنان

نویسنده ی پرسش: محّمد صادقيان                             تاریخ پرسش: 1393/10/13

و  عالم  همه  این  را  اسالم  احکام  و  عقاید  درباره ی  مسائل  همه  این  که  است  ممکن  چطور 
فقيه و مجتهد در طول قرون و اعصار نفهميده باشند و در این زمان منصور هاشمی خراسانی 

فهميده باشد؟!!

پاسخ به پرسش شماره: 1                               تاریخ پاسخ به پرسش: 1393/10/13

این  وانگهی  است!  ممکن  چطور  که  بگویيم  ما  تا  نيست،  ممکن  چطور  که  بفرمایيد  شما 
طور نبوده است که هيچ یک از این عقاید و احکام را هيچ یک از علما و فقها و مجتهدین در 
طول قرون و اعصار نفهميده باشند، بلکه برخی از آنان خصوصًا از متقّدمين به بسياری از این 
بر متأخرین پوشيده  و اعصار  آنان در گذر قرون  از  عقاید و احکام تفّطن داشته اند، ولی پس 
شده است؛ چنانکه به عنوان مثال، از ميان اهل تشّيع، علما و فقها و مجتهدینی چون شریف 
مرتضی )د.436ق( و شيخ طوسی )د.460ق( در کتب و رسائل خود، به برخی تذّکرات حضرت 
منصور مانند عدم حّجيت خبر واحد و نقش مردم در ظاهر نبودن مهدی اشاره کرده اند و علما و 
فقها و مجتهدینی دیگر حّتی در دهه های اخير، به اشکالت وارد بر ولیت مطلقه ی فقيه اذعان 
نموده اند و بسياری از علما و فقها و مجتهدین اهل سّنت و جماعت، با حضرت منصور درباره ی 
عدم جواز تقليد از عالمان هم نظر بوده اند. از این رو، حضرت منصور هاشمی خراسانی مّدعی 
نيست که چيز جدیدی را آورده، بلکه در واقع عقاید و احکامی اصيل و ریشه دار را یادآوری کرده 
و به إحياء معالم و معارف نخستين اسالم پرداخته که در گذر قرون و اعصار مندرس شده و از 
یادها رفته است. بنابراین، ایشان تنها یک یادآوری کننده است و یک بدعت گذار در حوزه ی 

عقاید و احکام اسالم نيست.

نویسنده ی پرسش: محّمد صادقیان                                                                 تاریخ پرسش: 1393/10/13

پاسخ به پرسش شماره: 1                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1393/10/13
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نویسنده ی پرسش: اميرمحّمد                             تاریخ پرسش: 1393/10/17

عالمه منصور هاشمی خراسانی که تقليد از علما را کافی نمی داند، چه نقش یا وظيفه ای 
برای آنان قائل است؟ آیا به نظر ایشان علمای مسلمان هيچ نقش و وظيفه ی خاّصی ندارند؟!

پاسخ به پرسش شماره: 2                                      تاریخ پاسخ به پرسش: 1393/10/17

عالمه منصور هاشمی خراسانی، خود یکی از علمای مسلمان است و تبعًا همان نقشی را 
برای آنان قائل است که برای خود قائل است و آن زمينه سازی برای اقامه ی اسالم خالص و 
کامل در جهان از طریق ایجاد و حفظ حاکمّيت خليفه ی خداوند در زمين به ترتيبی است که در 
کتاب شریف »بازگشت به اسالم« تبيين فرموده است. بنابراین، از نظر ایشان علمای مسلمان 
موظف اند که به جای دعوت به سوی خود، به سوی خليفه ی خداوند در زمين دعوت کنند و 
به جای ایجاد و حفظ حاکمّيت خود، به ایجاد و حفظ حاکمّيت او بپردازند؛ چراکه این کار در 
صورتی که مقّدمات آن توّسط مسلمانان تأمين شود، ممکن است و مقّدمات آن کمابيش مانند 
مقّدمات ایجاد و حفظ سایر حکومت هاست. به این ترتيب، هر عالم مسلمانی که مسلمانان را 
به بيعت با مهدی امر و از بيعت با غير او نهی می کند، وظيفه ی اسالمی خود را انجام می دهد 
و بر مسلمانان واجب است که دعوت او را بپذیرند و او را در این کار یاری کنند، ولی عالمان 
مسلمانی که مسلمانان را به بيعت با مهدی امر و از بيعت با غير او نهی نمی کنند، وظيفه ی 

اسالمی خود را انجام نمی دهند و بر مسلمانان واجب است که از آنان بر حذر باشند.

مسلمانان  تقليد  مراجع  را  مسلمان  عالمان  خراسانی،  هاشمی  منصور  حضرت  عالوه،  به 
نيست؛  مجزی  ادّله ی شان  به  علم  بدون  آنان  فتاوی  به  عمل  که  است  معتقد  و  نمی شناسد 
همچنانکه در صورت ظّنی بودن ادّله ی شان کفایت نمی کند. بنابراین، مسلمانان موّظف اند که 
فتاوی عالمان مسلمان را با ادّله ی شان جویا شوند و عالمان مسلمان نيز وظيفه دارند که آنان را 
از ادّله ی فتاوی خود تفصياًل آگاهی دهند و مثاًل اعالم نمایند که دليل فالن فتوای آنان، فالن 
آیه ی قرآن یا فالن حدیث متواتر یا فالن استماع حضوری از خليفه ی خداوند در زمين است و 
در این صورت، مسلمانان می توانند به فتاوی آنان عمل کنند؛ چراکه این تقليد از آنان شمرده 
اما در صورتی که  و سّنت است.  قرآن  واقع  و در  آنان  یقينی  ادّله ی  از  تبعّيت  بلکه  نمی شود، 
آنان ادّله ی فتاوی خود را تفصياًل اعالم نکنند یا ادّله ی فتاوی آنان مفيد ظن و از قبيل شهرت 

نویسنده ی پرسش: امیر محّمد                                                                          تاریخ پرسش: 1393/10/17

پاسخ به پرسش شماره: 2                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1393/10/17
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به  تا زمان دسترسی  توّقف  و  آنان مجزی نيست  به فتاوی  باشد، عمل  یا خبر واحد  یا اجماع 
خليفه ی خداوند در زمين یا احتياط در صورتی که ممکن باشد، واجب است و البته زمينه سازی 
برای دسترسی به خليفه ی خداوند در زمين، مانند زمينه سازی برای دسترسی به مسجد الحرام 
این حقيقتی است که حضرت منصور  و  او فرض شده، ضروری است  بر  برای کسی که حج 
هاشمی خراسانی با آواز بلند فریاد می زند، باشد که صاحبان گوش های شنوا در شرق و غرب 

جهان بشنوند و پذیرا شوند.

نویسنده ی پرسش: وحيد کرامتی زاده                                تاریخ پرسش: 1393/10/26

اخيرًا یکی از علمای مشهور ایران با نام ... مّدعی شده که ظهور امام مهدی عليه السالم واقع 
شده و ولیت مطلقه ی فقيه مصداق آن است، در حالی که عالمی گمنام با نام منصور هاشمی 
خراسانی در کتاب خود مّدعی است که امام مهدی عليه السالم ظاهر نيست و ولیت مطلقه ی 
فقيه و سایر حکومت های موجود در جهان مانع از آن می شوند!! حال به نظر شما ما باید کدام 

اّدعا را قبول کنيم؟! اّدعای آن عالم مشهور را یا اّدعای این عالم گمنام را؟!!

پاسخ به پرسش شماره: 3                              تاریخ پاسخ به پرسش:1393/10/26 

شما نباید اّدعای کسی را بدون دليل قبول کنيد، خواه عالمی مشهور باشد و خواه عالمی 
گمنام مانند منصور هاشمی خراسانی؛ بل باید اّدعایی را قبول کنيد که با کتاب خدا و سّنت 
متواتر پيامبر صّلی الّله عليه و آله و سّلم و حکم قطعی عقل موافق تر است، هر چند با پسند 
صاحبان قدرت و ثروت و شهرت موافق نباشد. مشهود است که ظهور امام مهدی عليه السالم 
واقع نشده و سخن این مرد که مّدعی وقوع آن شده، به شعر و برخی آرایه های آن مانند تشبيه 
آنکه ولیت مطلقه ی فقيه مصداق ظهور مهدی است،  اّدعای  و استعاره مانند است. وانگهی 
از همان شاعران  آن  و صاحب  است  کننده  و گمراه  گزاف  اّدعایی  باشد،  باب شعر  از  اگرچه 
خود  کتاب  در  الّله  حفظه  خراسانی  هاشمی  منصور  عالمه  حضرت  که  است  صوفی مشربی 
)ص84( آنان را به سبب »زخرف القول« و »لهو الحدیث« نکوهش کرده و از پيروی شان برحذر 
داشته است. البته خداوند داناتر است که انگيزه ی این شاعران از طرح این قبيل دعاوی گزاف 
و گمراه کننده چيست، ولی اميد می رود که تمهيدی برای اّدعای مهدوّیت یا جایگزین کردن 

نویسنده ی پرسش: وحید کرامتی                                                                      تاریخ پرسش: 1393/10/26

پاسخ به پرسش شماره: 3                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1393/10/26
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ولیت مطلقه ی فقيه با حکومت مهدی نباشد؛ چراکه چنين کاری خيانت به مهدی برای جلب 
رضایت حاکمان است و مردم را هر چه بيشتر از توّجه به آن حضرت و زمينه سازی برای ظهورش 
از نظر  فقيه است که  از ولیت مطلقه ی  و غلّوآميز  افراطی  واقع همين قرائت  باز می دارد. در 
عالمه منصور هاشمی خراسانی قابل تأیيد نيست و مانع ظهور مهدی شمرده می شود و این 
واقعّيتی است که هر مسلمان آزاده و منصفی می پذیرد؛ زیرا این سخن دروغ و تمّلق آميز که 
ظهور مهدی واقع شده و مصداق آن حکومت فعلی است، می تواند به این معنا باشد که دیگر 
نيازی به زمينه سازی برای ظهور مهدی نيست و حکومت فعلی از حکومت آن حضرت بی نياز 
می کند، در حالی که بعيد است گوینده ی آن نيز به این لزمه ی باطل و خطرناک ملتزم باشد!

خداوند این قبيل عالمان مشهور اما غافل یا مغرض را به راه راست هدایت فرماید و مسلمانان 
ساده دل و احساساتی را از شّر تقليد آنان و قبول کورکورانه  و بی اندیشه ی اشعارشان که بدون 
قافيه و وزن و با اغراض سياسی سروده می شود، رهایی دهد و زمينه ی ظهور خليفه اش مهدی 

را به رغم همه ی ممانعت ها و مخالفت ها فراهم سازد؛ چراکه بسيار بخشاینده و مهربان است.

نویسنده ی پرسش: مجتبی حسن دوست                     تاریخ پرسش:1393/10/27 

نظر منصور هاشمی خراسانی درباره ی حضرت امام خمينی چيست؟

پاسخ به پرسش شماره: 4                              تاریخ پاسخ به پرسش: 1393/10/27

حضرت عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه الّله برای همه ی عالمان مسلمان احترام قائل 
است و از خدمات علمی آنان به مسلمانان ستایش می کند. با این حال، ایشان هيچ یک از آنان 
را کامل و بی عيب و نقص نمی شناسد و معتقد است که آنان در کنار خدمات خود، خطاها و 
اشتباهاتی نيز داشته اند که توّجه به آن ها در کنار خدماتشان ضروری است و بی احترامی به 
آنان شمرده نمی شود. با این وصف، توّجه دادن به خطاها و اشتباهات آنان در کتاب »بازگشت 
به اسالم«، به معنای نادیده گرفتن خدمات آنان نيست، بلکه به معنای توّجه دادن به چيزی 
است که مورد غفلت مسلمانان قرار گرفته و موجب انحراف آن ها از خّط اسالم خالص و کامل 
جای  به  تقليد  فرهنگ  ترویج  اشتباهات،  و  خطاها  این  از  یکی  نمونه،  عنوان  به  است.  شده 

نویسنده ی پرسش: مجتبی حسن دوست                                                    تاریخ پرسش: 1393/10/27

پاسخ به پرسش شماره: 4                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1393/10/27
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فرهنگ اجتهاد بوده که به کاهش آگاهی دینی مسلمانان و افزایش جهل، دنياگرایی، تعّصب 
و خرافه گرایی آنان انجاميده است؛ هر چند فرهنگ اجتهاد نيز به درستی توّسط آنان معّرفی 
نشده و شکل ارتقا یافته ای از فرهنگ تقليد بوده است. یکی دیگر از این خطاها و اشتباهات، 
اصرار بر ولیت مطلقه ی فقيه بوده که مبنایی در اسالم نداشته و بر پایه ی ادّله ی عقلی و شرعی 
غير ممکن است؛ با توّجه به اینکه عقل و شرع اطاعت کامل و بی قيد و شرط از غير معصوم 
هر چند عالم بزرگ و خيرخواهی باشد را جایز نمی داند و با هيچ تقریری به سوی حاکمّيت او 
دعوت نمی کند، بل تنها به سوی حاکمّيت کسی دعوت می کند که خداوند او را با اراده ی خود 
باری، عدم  را در هر زمانی ممکن قرار داده است.  پاکيزه ساخته و حاکمّيتش  از هر رجسی 
امکان حاکمّيت چنين کسی که زیربنای مشروعّيت حاکمّيت های دیگر تلّقی می شود، محض 
توّهم است؛ چراکه تنها از تقصير مسلمانان در زمينه سازی برای آن نشأت گرفته و با رفع این 
دیگر ممکن  از طریق حاکمّيت های  تقصير  این  رفع  البته  است.  رفع  قابل  به سادگی  تقصير 
نيست؛ چراکه مستلزم دور و تناقض است؛ با توّجه به اینکه حاکمّيت های دیگر، خود معلول 
آن  از  وانگهی حاکمّيت مهدی  باشند.  آن  رفع  عّلت  نمی توانند  این وصف،  با  و  تقصيرند  این 
حيث که حاکمّيت است، با حاکمّيت های دیگر تفاوتی ندارد و با این وصف، اگر ایجاد و حفظ 
حاکمّيت های دیگر امکان دارد، ایجاد و حفظ حاکمّيت مهدی نيز ممکن است و اگر ایجاد و 
حفظ حاکمّيت مهدی ممکن نيست، ایجاد و حفظ حاکمّيت های دیگر نيز امکان ندارد. این 
به معنای »بن بست مشروعّيت« برای حاکمّيت های دیگر است و تنها راه برون رفت آن ها از این 
بن بست، اجابت دعوت منصور هاشمی خراسانی در راستای کناره گيری تدریجی از قدرت به 
سود مهدی و آغاز روند انتقال قدرت به آن حضرت است که به طور قطع می تواند زمينه ساز 
ظهور آن حضرت و تحّقق حاکمّيتش باشد؛ چراکه آن حضرت به اقتضای طهارت خود از هر 
در  و  است  و حاکمّيت  مترّصد ظهور  کامل،  و  اسالم خالص  اقامه ی  به  اشتياق خود  و  رجس 
و  قدرت  از  کناره گيری  به  مسلمان  از حاکمان  یکی  واقعی  آمادگی  با  آن  زمينه ی  که  صورتی 
واگذاردن آن به او فراهم شود، حتمًا به این کار اقدام می کند، ولی حقيقت آن است که هيچ یک 
از حاکمان مسلمان تاکنون این آمادگی را نداشته اند و حاضر به ترک قدرت شيرین نبوده اند، 
بلکه با همه ی امکانات سياسی، فرهنگی و اقتصادی خود، از حاکمّيت خویش صيانت کرده اند 
و تحّمل هيچ گونه چشم داشتی به آن از ناحيه ی هيچ کس اگرچه مهدی باشد را نداشته اند. 
روشن است که حاکمّيت آنان مادام که این گونه به آن چسبيده اند و برای انتقال آن به مهدی 
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برنامه ای نریخته اند، مانع ظهور آن حضرت می شود، در حالی که هرگاه دل از آن برکنند و به 
صورت واقعی و جّدی مانند انصار در رابطه با رسول خدا صّلی الّله عليه و آله و سّلم و نه اّدعایی 
و از روی فریب مانند مأمون عّباسی در رابطه با علّی بن موسی الرضا، آن را مصّرانه به آن حضرت 
پيش کش نمایند، آن حضرت مانند علّی بن ابی طالب بعد از قتل عثمان، از آنان می پذیرد و 
به حاکمّيت بر آنان قيام می فرماید و در پرتو این حاکمّيت، زمين را از عدالت پر می کند همان 

طور که از ظلم پر شده است.

 بنابراین، کناره گيری تدریجی از قدرت به سود مهدی و آغاز روند انتقال قدرت به آن حضرت، 
می تواند زمينه ساز ظهور آن حضرت و تحّقق حاکمّيتش باشد و این فرآیندی است که می تواند 
در هر یک از کشورهای اسالمی انجام شود؛ زیرا هر یک از آن ها می تواند در صورت انجام این 
فرآیند، به ميزبانی برای مهدی و مرکزی برای حاکمّيتش تبدیل شود، ولی طبيعتًا هر کدام که 
زودتر این فرآیند را طی کند، سبقت گيرنده ی در خير شمرده می شود و افتخارش را از آن خود 
از تحّقق حاکمّيت مهدی به دست می آورد.  می کند و امتيازات دنيوی و اخروی فراوانی پس 
برای  را مناسب ترین کشور در حال حاضر  ایران  به دلیلی  حضرت منصور هاشمی خراسانی 
ميزبانی و مرکزّیت مهدی می شناسد و از این رو، دعوت خود را در آنجا بيشتر از سایر کشورهای 
اسالمی متمرکز نموده و از حاکمان آن متوّقع است که در این زمينه با ایشان همکاری کنند. 
اولوّیت دادن ایشان به این کشور، بی گمان نشانه ی حسن ظن و اميدواری بيشتر ایشان به آن و 
حاکمّيتش شمرده می شود؛ چراکه این کشور و حاکمّيتش بيشترین ایستادگی در برابر کافران 
و بيشترین حمایت از مسلمانان مظلوم و مستضعف در جهان را دارد و این چيزی نيست که از 
نظر منصور هاشمی خراسانی و کسی که برای حاکمّيت او زمينه سازی می کند، پنهان بماند. از 
این رو، ایشان اميدوار است که مردم و حاکمان ایران، بيشترین همکاری را با ایشان انجام دهند 
و پایگاهی را برای نشر پيامشان به سراسر جهان و زمينه سازی برای ظهور مهدی، در اختيارشان 
بگذارند؛ کاری که متأّسفانه هنوز انجام نشده است و با توّجه به جّو مسموم و شدیدًا احساسی 
و امنّيتی حاکم بر این کشور و فقدان پختگی، بصيرت و دوراندیشی کافی در ميان حاکمان آن 
و سکوت، انفعال و کوتاهی شدید در ميان عالمانش، زمينه ای برای انجامش دیده نمی شود و 

این ظهور را برای مهدی عليه السالم به غایت دشوار کرده است.

کاری  مهدی،  به  حاکمّيت  انتقال  و  قدرت  از  مسلمان  حاکمان  کناره گيری  حال،  هر  به   
است که از آن گزیری نيست و دیر یا زود باید انجام شود. از این رو، حضرت منصور هاشمی 
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خراسانی به آن ها پيشنهاد می کند که این کار را هر چه زودتر به صورت مسالمت آميز و تحت 
یک  خود  آن ها  زیرا  دهند؛  انجام  بی طرف  و  بصير  ناظری  عنوان  به  ایشان  هدایت  و  اشراف 
قابل  غير  و  ذی نفع  حيث،  این  از  و  است  آن  دیگر  طرف  مهدی  که  هستند  منازعه ای  طرف 
اعتماد شمرده می شوند و نمی توان به اميد اقدام مستقل و داوطلبانه ی آنان هزار سال دیگر 
نشست و دست بر روی دست گذاشت، در حالی که حضرت منصور هاشمی خراسانی نه دارای 
حاکمّيت است و نه حاکمّيت را می جوید و می پذیرد و از این رو، می تواند به عنوان یک واسطه 
و هماهنگ کننده، نقش محّرک و مؤّثری را در انتقال قدرت به مهدی ایفا نماید. با این وصف، 
خود  تکّبر  و  غرور  باید  هستند،  مهدی  حاکمّيت  خواهان  راستی  به  هرگاه  مسلمان  حاکمان 
به عنوان مشاور،  این زمينه  از رهنمودهای ایشان در  را کنار بگذارند و بدون ترس و نگرانی، 
کارشناس و راهنمایی به سوی ظهور استفاده کنند و با توّکل بر خداوند، این راه پرپيچ و خم 
و پرفراز و نشيب اّما منتهی به سعادت دنيا و آخرت را در پيش گيرند. این دورنمایی است که 
هر  که  می رسد  نظر  به  و  کرد  تصویر  مهدی  با  رابطه  در  مسلمان  حاکمّيت های  برای  می توان 

دورنمایی جز این، خواب و خيالی بيش نيست.

و  مهدی  به  مسلمانان  دید  خراسانی،  هاشمی  منصور  نهضت  برکت  به  که  می رود  اميد   
حاکمّيت او دیدی باز و واقع بينانه شود؛ چراکه ایشان در حال تالش برای تصحيح نگرش آنان 
به آن حضرت و خارج کردن ظهور و حاکمّيت او از تاریکی وهم و خيال به روشنایی واقعّيت و 
عينّيت است و این همان زمينه سازی عملی و نه اّدعایی برای ظهور و حاکمّيت مهدی است 
که انصافًا و استقرائًا تنها توّسط ایشان انجام می شود و در جایی جز محضر ایشان از آن خبری 
نيست. خداوند به همه ی مسلمانان توفيق درک این معارف عميق و پيوستن به زمينه سازان 
راستين ظهور مهدی را ارزانی دارد و آنان را از فریب شياطين که با بهره گيری از همه ی امکانات 

خود، برای بازداشتن آنان از این کار واجب و حياتی تالش می کنند، حفظ فرماید.

نویسنده ی پرسش: عبد الّله یزدان پناه                                   تاریخ پرسش: 1393/11/5

شمالی  آمریکای  و  اروپا  جوانان  برای  نامه ای  نوشتن  به  اقدام  ایران  محترم  رهبر  تازگی  به 
در  اسالم حقيقی«  به  و »دعوت  برای ظهور«  مقّدمه ای  تو؛  برای  »نامه ای  عنوان  با  که  کرده 

نویسنده ی پرسش: عبد الّله یزدان پناه                                                        تاریخ پرسش: 1393/11/5
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فضای مجازی منتشر شده است. ایشان در این نامه ی بی سابقه جوانان جهان را به »شناخت 
مستقيم و بی واسطه ی اسالم از طریق منابع اصيل و مآخذ دست اول آن یعنی قرآن و زندگی 
آله و سّلم« دعوت کرده و تصریح نموده است: »من اصرار  و  الّله عليه  پيامبر بزرگ آن صّلی 
نمی کنم که برداشت من یا هر تلّقی دیگری از اسالم را بپذیرید«! با توّجه به آنکه این نامه ی 
خاص به دنبال انتشار گسترده ی کتاب »بازگشت به اسالم« در ایران خصوصًا در ميان نخبگان 
منتشر شده و همسو با اندیشه های بنيادین حضرت منصور هاشمی خراسانی در این کتاب 
مانند عدم کفایت تقليد و لزوم مراجعه ی مستقيم به کتاب خدا و سّنت پيامبر و از همه جالب تر 
می تواند  آگاهان  برخی  نظر  از  است،  ضمنی  صورت  به  فقيه  مطلقه ی  ولیت  بر  اصرار  عدم 
واکنشی غير مستقيم به این کتاب و دعوت صورت گرفته در آن تلّقی شود. ارزیابی حضرت 

منصور هاشمی خراسانی در این باره چيست؟

 پاسخ به پرسش شماره:5                                       تاریخ پاسخ به پرسش: 1393/11/5

نگارش این نامه توّسط رهبر ایران در زمان کنونی، اقدامی نيکو و درخور ستایش است که 
بدون شک تحت تأثير کتاب بزرگ »بازگشت به اسالم« صورت گرفته و حاوی پيامی غير مستقيم 
برای عالم مصلح حضرت منصور هاشمی خراسانی است و واکنشی مثبت به نصایح مشفقانه ی 
ایشان شمرده می شود. این نامه که به صورتی هدفمند و معنا دار »مقّدمه ای برای ظهور« عنوان 
به درستی  تلویحی  اقراری  و  از برخی مواضع فکری غير اصولی  آرام  شده و حاوی چرخشی 
دعوت منصور هاشمی خراسانی است، می تواند گام نخست به سوی همراهی با این زمينه ساز 
با  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  در  علنی تر  و  مؤّثرتر  اصالحات  برای  مقّدمه چينی  و  ظهور 
که  می رود  انتظار  البته  باشد.  حق  منادی  این  اسالمی  آموزه های  و  رهنمودها  از  بهره گيری 
این قبيل اقدامات اصالحی، با صراحت و شجاعت بيشتری انجام شود؛ چراکه مسّلمًا اصالح 
نگرش و رفتار بر پایه ی نصایح ناصحان، منافی بزرگی رهبران جهان اسالم نيست، بلکه اّتفاقًا 

بزرگی آنان را نشان می دهد و از صدق نّيت و صفای درون آنان حکایت دارد.

ایران،  پرمعنای رهبر  و  مبارک  اقدام  این  از  به هر حال، حضرت منصور هاشمی خراسانی   
استقبال می کند و از ایشان دعوت به عمل می آورد که اقدامات بيشتر و شّفاف تری در راستای 
همراهی با نهضت مبارک »بازگشت به اسالم حقيقی« و »زمينه سازی برای ظهور مهدی عليه 
السالم« انجام دهد و پيام های مستقيم تر و روشن تری برای پرچمدار این نهضت بفرستد، تا به 

پاسخ به پرسش شماره: 5                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1393/11/5
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کوری چشم کافران و منافقان، زمينه ی یک تعاون بزرگ ميان آن دو برای اقامه ی اسالم خالص و 
کامل در جهان و تحصيل مقّدمات حاکمّيت مهدی عليه السالم فراهم شود إن شاء الّله.

ما دست همه ی مسلمانان جهان خصوصًا رهبران و حاکمان جهان اسالم را برای »بازگشت 
به اسالم حقيقی« و »زمينه سازی برای ظهور مهدی عليه السالم« به گرمی می فشاریم و از هر 
اقدام هدفمند و مؤثر آنان در این راستا، هرگاه با صداقت و اخالص کافی و بدون انگيزه های 

سياسی باشد، استقبال می کنيم.

نویسنده ی پرسش: حسن علی                              تاریخ پرسش: 1394/3/30

با عنایت به مواضع صریح آقای ... ]یکی از رهبران کشورهای منطقه[، با چه استنادی ایشان 
می فرمایند که او زمينه ساز ظهور نيست و در جبهه معتقدان به خالفت منصوبه از طرف مردم 
یمن،  از جمله عراق،  متعّدد  موارد  در  ایشان  و صریح  قاطع  مواضع  مثال،  به طور  دارد!  قرار 

عربستان و ... آیا در راستای زمينه سازی ظهور نيست؟

پاسخ به پرسش شماره: 6                                  تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/3/31

بنا بر مبنای قرآنی و برهانی عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه الّله تعالی، هر حاکمی 
که خداوند او را برای حکومت به خالفت از جانب خود منصوب نکرده، طاغوت است و بنا بر 
اگر  خصوصًا  باشد؛  خداوند  حکومت  زمينه ساز  نمی تواند  طاغوت  که  است  روشن  مبنا،  این 
داعيه ی ولیت مطلقه و اختياراتی مشابه اختيارات معصوم داشته باشد؛ چراکه در این صورت 
او  انتصاب  معنای  به  نيز  او  خوب  مواضع  که  است  روشن  نيست.  او  بودن  طاغوت  در  بحثی 
نه  و مبنای مشروعّيت سياسی در اسالم »اذن« است  برای حکومت نيست  از جانب خداوند 
»عمل صالح«. با این وصف، اگر کسی هيچ کار خوبی را باقی نگذارد مگر اینکه انجام دهد، 
ولی مردم را به جای حاکمّيت مهدی به سوی حاکمّيت خود دعوت کند و اطاعت از خود را 
مانند اطاعت از او واجب شمارد، طاغوتی است که جز خدای عّزوجّل پرستش می شود و این 
از قواعد روشن در اسالم است. بنا بر این مبنا، کسی مانند عمر بن عبد العزیز، با آنکه مشهور 
به عدالت و نيکوکاری بود، حاکم مشروع شمرده نمی شد؛ چراکه خداوند او را از جانب خود به 

نویسنده ی پرسش: حسن علی                                                                          تاریخ پرسش: 1394/3/30

پاسخ به پرسش شماره: 6                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/3/31
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حکومت بر مسلمانان نگماشته بود. آری، در صورتی که چنين حاکمی دعوت جناب منصور 
به سوی مهدی را بپذیرد و آمادگی خود برای تحویل حاکمّيت به آن حضرت در چهارچوبی که 
نماید،  را اعالم  تبيين فرموده است  پيامبرش  پایه ی کتاب خدا و سّنت متواتر  بر  بزرگوار  این 
مشروعّيت یافتن او بعيد نيست؛ چنانکه در پاسخ به پرسش آقای مجتبی حسن دوست، در این 

باره توضيح بيشتری داده شده است.

نویسنده ی پرسش: محمد                                                 تاریخ پرسش:1394/4/14 

در جایی گفتيد هر حکومتی غير از حکومت مهدی طاغوت است و در جای دیگر گفتيد آقای 
توضيح دهيد.  را  تناقض  این  است.  قابل ستایش  که  داشتند  به مسلمانان  خمينی خدماتی 
طاغوت بودن با داشتن خدماتی برای مسلمانان تنافض دارد. اگر در خصوص برخی افراد تقيه 

می کنيد قبول، اما بيان این تناقضات بر ابهام مخاطبان می افزاید و الّله أعلم.

پاسخ به پرسش شماره: 7                                     تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/4/15

برادر گرامی!

آن  خدمات  و  آن  مبنای  لحاظ  با  حکومت  یک  بودن  طاغوت  چراکه  ندارد؛  وجود  تناقضی 
به مسلمانان با لحاظ کارکرد آن ارزیابی می شود و این دو با یکدیگر مالزمه ای ندارند؛ به این 
معنا که ممکن است حکومتی از لحاظ مبنایی طاغوت باشد و از لحاظ کارکردی خدماتی به 
مسلمانان داشته باشد؛ مانند حکومت حاکمانی چون عمر بن عبد العزیز اموی که از لحاظ 
مبنایی مشروعّيت نداشت، ولی از لحاظ کارکردی معروف به عدالت بود. با این وصف، حکومت 
کسی که خداوند او را از جانب خود منصوب نکرده، طاغوت است؛ خواه مانند حکومت مورد 
اشاره ی شما خدماتی به مسلمانان داشته باشد و خواه مانند برخی حکومت های دیگر چنين 

خدماتی نداشته باشد.

ضمنًا مخاطبان این پایگاه هرگاه عاقل باشند، حکمت موجود در این مواضع را درک می کنند 
و دچار ابهام نمی شوند و هرگاه دچار ابهام شوند نيز مانند جناب عالی درباره ی آن ها پرسش 

می کنند و بدین گونه برایشان توضيح داده می شود ان شاء الّله.

نویسنده ی پرسش: محمد                                                                          تاریخ پرسش: 1394/4/14

پاسخ به پرسش شماره: 7                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/4/15

https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-porsesh/3223/#379
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خداوند همگان را به دین خالص هدایت فرماید؛ چراکه بر این کار تواناست و از خزائن رحمت 
او چيزی کاسته نمی شود.

نویسنده ی پرسش: علی راضی                                        تاریخ پرسش: 1394/8/16

چگونه می توان اعلم را در ميان علمای یک زمان شناسایی کرد؟

پاسخ به پرسش شماره: 8                                       تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/8/20

شناخت أعلم، متوّقف بر استقراء تاّم عالمان و احاطه به علم آنان است که جز برای خداوند 
ممکن نيست و از این رو، شناخت أعلم، تنها با رجوع به خداوند یا رجوع به کسی ممکن است 
او  و  کردند  پيامبر خود رجوع  به  اسرائيل  بنی  از جانب خداوند خبر می دهد؛ همچنانکه  که 
َوَزاَدُه َبْسَطًة ِفی اْلِعْلِم  َه اْصَطَفاُه َعَلْيُکْم  ِإنَّ اللَّ طالوت را به عنوان أعلم معّرفی کرد و فرمود: 
او را بر شما برگزید و در علم و جسم فزونی داد«؛  ۖ )بقره/ 247(؛ »هرآینه خداوند  َواْلِجْسِم 
خصوصًا با توّجه به اینکه أعلم عالمان، خليفه ی خداوند در زمين است و او جز با نّصی از جانب 
پيامبر یا نشانه ای از جانب خداوند شناخته نمی شود، بلکه أعلم عالمان پس از او نيز تنها بدین 
سان شناخته می شود. با این حال، اگر کسی واقعًا أعلم باشد، به قدری از سایر عالمان متمایز 
است که عادتًا بر اهل نظر پوشيده نمی ماند، مانند ماه در ميان ستارگان؛ تا حّدی که چون به 
آنان مانند  از  او  از سایر عالمان أعلم است؛ چراکه تمایز  او  او نظر می کنند قطع می یابند که 

سپيده ی صبح در ميان تاریکی، روشن است.

تعليق شماره:1      نویسنده ی تعليق:مسعود طاهری تاریخ         تعليق:1394/8/22

ایجاد شد که سپاسگزار  بنده  برای  اعلم، سؤالی  درباره ی شناخت  پاسخ شما  با  ارتباط  در 
می شوم اگر مثل هميشه با بيان روشن و مستدّل خود، توضيح بفرمایيد و آن این است که از 
یک طرف فرموده اید شناخت أعلم برای غير خداوند ممکن نيست و از طرف دیگر فرموده اید 

که عادتًا بر اهل نظر پوشيده نمی ماند. این دو چطور با هم قابل جمع است؟!
با تشّکر از پاسخ شما علمای بزرگوار

نویسنده ی پرسش: علی راضی                                                                          تاریخ پرسش: 1394/8/16

پاسخ به پرسش شماره: 8                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/8/20

تعلیق شماره:1               نویسنده ی تعلیق: مسعود طاهری                تاریخ تعلیق: 1394/8/22
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پاسخ به تعليق: 1                                          تاریخ پاسخ به تعليق: 1394/8/22

ممکن  نظر  اهل  برای  است،  عالمان  تاّم  استقراء  بر  متوّقف  که  جهت  آن  از  أعلم،  شناخت 
نيست، ولی از آن جهت که أعلم تمایز محسوسی با سایر عالمان دارد، عادتًا برای آنان ممکن 
اّتفاقًا  است؛ به این معنا که آنان نمی توانند همه ی عالمان را إحصا و مقایسه کنند، ولی اگر 
أعلم را ببينند، می توانند او را بشناسند و أعلم بودن او را درک  کنند؛ چراکه ميان علم او و علم 
دیگران، تفاوت مشهودی وجود دارد و چنين تفاوتی عادتًا بر چنين کسانی پوشيده نمی ماند. 
البته مراد از اهل نظر، »أولوا البصار« هستند که از نعمت عقل سليم برخوردارند، نه کسانی 
ِبَها )أعراف/ 179(؛ »برای  ُیْبِصُروَن  ْعُيٌن َل 

َ
أ َوَلُهْم  که خداوند درباره ی آنان فرموده است: 

ْنَت َتْهِدی 
َ
َفأ

َ
آنان چشم هایی است که با آن نمی بينند« و فرموده است: َوِمْنُهْم َمْن َیْنُظُر ِإَلْيَكۚ  أ

اْلُعْمَی َوَلْو َکاُنوا َل ُیْبِصُروَن )یونس/ 43(؛ »از آنان کسانی هستند که به تو نظر می کنند، اّما 
آیا تو نابينایان را هدایت توانی کرد، در حالی که نمی بينند؟!«.

نویسنده ی پرسش: حميد رضا                                     تاریخ پرسش:1394/12/6 

نيستند چرا  او  تأیيد  مورد  اگر  او می رسند؟  تأیيد  به  زمان  در هر  امام مهدی  عاّم  نایبان  آیا 
مخالفت خود را اعالم نمی کند؟

پاسخ به پرسش شماره: 9                                   تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/12/9

با  او  اعالم موافقت  و عدم  برسند  او  تأیيد  به  تا  ندارد  نایبان عاّمی  الّسالم  امام مهدی عليه 
کسانی که اّدعای نيابت عام دارند، برای بطالن اّدعای آنان کافی است و نيازی به اعالم مخالفت 
او با آنان نيست؛ چراکه اصل بر عدم نيابت آنان است تا آن گاه که او موافقت خود با آن را اعالم 
کند و با این وصف، عدم اعالم موافقت او با آن، به معنای اعالم مخالفت او با آن است؛ خصوصًا 
با توّجه به اینکه »نيابت عام« در اسالم معنا ندارد؛ زیرا نيابت در آن عقدی شرعی است که نياز 
به ایجاب و قبول دارد و تبعًا برای فردی کّلی که قادر به قبول نيست منعقد نمی شود؛ فارغ از 
آنکه در اموری ممکن است که قابلّيت نيابت را دارند، نه اموری مانند فتوا دادن بدون استدلل 
و ولیت مطلقه بر دین و دنيای مردم که از خصوصّيات خليفه ی خداوند در زمينند و قابلّيت 

پاسخ به تعلیق:1                                                                       تاریخ پاسخ به تعلیق: 1394/8/22

نویسنده ی پرسش: حمید رضا                                                                          تاریخ پرسش: 1394/12/6

پاسخ به پرسش شماره: 9                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/12/9
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وا گذاری به غير را ندارند و با این وصف، »نيابت عام« از جانب امام مهدی عليه الّسالم اصاًل 
ممکن نيست و چيزی که اصاًل ممکن نيست نيازی به اعالم مخالفت او ندارد؛ چراکه موافقت او 
با آن مانند موافقتش با شرک غير ممکن است. به عبارت دیگر، امام مهدی عليه الّسالم مکّلف 
به نفی چيزی نيست که قطع نظر از نفی او منتفی است؛ چراکه چنين کاری تحصيل حاصل 
است و از حکيمی مانند او صادر نمی شود؛ خصوصًا در زمانی که بر جان خود از همين مّدعيان 
نيابت عام بيمناک است؛ با توّجه به اینکه آنان اگر از مخالفت او با خود آگاهی یابند، از اّدعای 
خود دست بر نمی دارند، بلکه بر ضّد او فتوا می دهند و او را مّدعی دروغين می شمارند! همان 
طور که بر ضّد منصور هاشمی خراسانی فتوا می دهند و او را مّدعی دروغين می شمارند، در 
حالی که او اّدعایی جز کاری که انجام می دهد -یعنی زمينه سازی برای ظهور مهدی- ندارد و 

با اّدعای دروغين آنان مخالفت می کند!

از اینجا دانسته می شود که عالمان مسلمان نایبان عاّم مهدی نيستند، بلکه آنان وظيفه ی 
خود را دارند و مهدی وظيفه ی خود را دارد و وظيفه ی آنان دعوت به سوی مهدی و حمایت از 
اوست، نه دعوت به سوی خود و حمایت از یکدیگر با اّدعای دروغين نيابت عام از او در اموری 
که قابل نيابت نيستند، مانند فتوا دادن بدون استدلل و ولیت مطلقه بر دین و دنيای مردم و 

هر کس که خداوند هدایتگر او نباشد، برای او هدایتگری نيست.



یقینوظن
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ضرورت یقین و عدم کفایت ظن

نویسنده ی پرسش: مرتضی                                           تاریخ پرسش: 1393/10/12

اگر طبق اندیشه ی منصور هاشمی خراسانی، احادیث )به استثنای معدودی از آن ها( ظّنی 
محسوب می شوند، با این حساب من نوعی احکام شرعی را از چه جایی غير از رساله ی مراجع 
بزرگوار تقليد پيدا کنم؟ با توّجه به اینکه ایشان اجتهاد را هم قبول ندارند! احکام نماز که در 
ْوُقوًتا )نساء/103( یعنی »بی تردید نماز  اَلَة َکاَنْت َعَلی اْلُمْؤِمِنيَن ِکَتاًبا مَّ قرآن آمده ِإنَّ الصَّ
َها  یُّ

َ
همواره بر مؤمنان مقّرری است واجب« را از کجا بگيرم؟ احکام روزه را که در قرآن آمده َیا أ

َياُم )بقره/183( یعنی »ای کسانی که ایمان آورده  اید، روزه بر  َعَلْيُکُم الصِّ ُکِتَب  آَمُنوْا  ِذیَن  الَّ
شما نوشته و مقّرر شده« را از کجا بگيرم؟ و کّلی احکام دیگر برای اعمالی که در قرآن واجب 
شده است. آیا این ها را فعاًل رها کنم و بروم خودم و تعداد زیادی از انسان ها را آن چنان تربيت 
کنم تا خليفه ی خدا ظهور کند و آن وقت نماز و روزه و … را انجام دهم؟ این که اصاًل منطقی 

نيست!

پاسخ به پرسش شماره: 1                                  تاریخ پاسخ به پرسش: 1393/10/12

لطفًا به نکات زیر توّجه فرمایيد:

هاشمی  منصور  »اندیشه ی  صرفًا  متواتر،  احادیث  استثنای  به  احادیث  بودن  ظّنی  اوًل 
خراسانی« نيست، بلکه اندیشه ی عموم عالمان مسلمان از همه ی مذاهب اسالمی به استثنای 
گروهی از سلفيان است و واقعّيتی واضح و وجدانی است، تا جایی که به تعبير برخی عالمان 
چيزی  آن  »انکار  ص132(،  )ج1،  مسلم  صحيح  شرح  در  )د.676ق(  نووی  مانند  مسلمان 
به نحوی هستند که  برابر محسوس نيست«؛ چراکه احادیث واحد طبيعتًا  جز خيره سری در 
احتمال غلط، تحریف و کذب در آن ها وجود دارد و با وجود این احتمال، یقين به صدور آن ها 

حاصل نمی شود.

نویسنده ی پرسش: مرتضی                                                                          تاریخ پرسش: 1393/10/12

پاسخ به پرسش شماره: 1                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1393/10/12
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سخن  صریح  بلکه  نيست،  خراسانی«  هاشمی  منصور  »اندیشه ی  ظن،  حّجيت  عدم  ثانيًا 
اْلَحقِّ  ِمَن  ُیْغِنی  َل  نَّ  الظَّ ِإنَّ  است:  فرموده  تأکيد  با  و  بارها  که  است  کریم  قرآن  در  خداوند 
َشْيًئا )یونس/ 36(؛ »بی گمان ظن چيزی را از حق کفایت نمی کند« و روشن است که این 
سخن صریح خداوند، ارشاد به یک حکم عقلی است؛ چراکه عقل نيز تنها یقين را معيار شناخت 
حق می داند و ظن و شّک و وهم را با توّجه به وجود احتمال خالف در آن ها، برای شناخت حق 
کافی نمی داند و روشن است که احکام عقلی، قابل تخصيص نيستند؛ همچنانکه سخن صریح 
خداوند، آبی از تخصيص است؛ به این معنا که با توّجه به لحن و سياق قاطع و صریح خود و 
دللتی که بر طبيعت ظن دارد، تحّمل تخصيص را ندارد؛ جدای از اینکه تخصيص ظنِّ حاصل 
از اخبار واحد از آن، تخصيص کثير بل اکثر است که مستهجن محسوب می شود؛ با توّجه به 
و  نمی شوند  ظن  موجب  متواتر  اخبار  و  واحدند  اخبار  از  ناشی  ظنون،  اکثر  بلکه  کثير  اینکه 
ظنون ناشی از غير اخبار نيز در اقّليت اند. از این رو، استثنا کردن اخبار واحد از سایر ظنون 

عقاًل و شرعًا ممکن نيست و این گناه حضرت منصور هاشمی خراسانی محسوب نمی شود!

ثالثًا از عدم حّجيت اخبار واحد و ظّنی، جواز »تقليد از مراجع بزرگوار تقليد« لزم نمی آید، 
بلکه به روشنی عدم آن لزم می آید؛ چراکه از یک سو مبنای این بزرگواران در بيشتر فتاوی شان 
اخبار واحد و ظّنی است و با این وصف، عدم حّجيت این اخبار، مستلزم عدم جواز تقليد از 
آن هاست و از سوی دیگر تقليد از آن ها به اجماع همه ی مسلمانان و به اقتضای حّس و وجدان، 
مفيد ظّن به احکام خداوند است، در حالی که خداوند ظّن به احکام خود را کافی نمی داند و 
نَّ َل ُیْغِنی ِمَن اْلَحقِّ َشْيًئا )یونس/ 36(؛ »بی گمان ظن چيزی را از حق  می فرماید: ِإنَّ الظَّ
کفایت نمی کند«! بنابراین، تقليد از مراجع بزرگوار تقليد، در نظر خداوند کافی نيست؛ به این 
معنا که موجب برائت ذّمه ی مکّلف از تکاليف او نمی شود و این نيز گناه حضرت منصور هاشمی 

خراسانی نيست!

را  ادله ی ظّنی  از  استنباط حکم  معنای  به  اجتهاد  منصور هاشمی خراسانی  رابعًا حضرت 
کافی نمی داند و این به روشنی مبتنی بر عدم کفایت ظن در اسالم است؛ زیرا وقتی ظن در 
اسالم کافی نيست، فرقی نمی کند که منشأ آن تقليد باشد یا اجتهاد، بلکه منشأ آن هر چيزی 

باشد کافی نيست و این واضح تر از آن است که نيازی به توضيح داشته باشد.

خامسًا عدم کفایت تقليد و اجتهاد از آن حيث که مفيد ظّن اند، مستلزم سقوط تکاليف شرعی 
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یا وجوب تحصيل یقين به آن هاست، اما از آنجا که سقوط تکاليف شرعی ممکن نيست، وجوب 
تحصيل یقين به آن ها تعّين می یابد و تحصيل یقين به آن ها از دو طریق ممکن است: کتاب 
خداوند و سّنت یقينی پيامبر او صّلی الّله عليه و آله و سّلم که از طریق اخبار متواتر آن حضرت 
و خليفه ی او معلوم می شود. خوشبختانه بسياری از احکام ضروری و بنيادین اسالم مانند ارکان 
نماز و روزه و زکات و حّج، چنانکه حضرت منصور هاشمی خراسانی در بخشی از کتاب خود 
)ص259 تا 275( تبيين فرموده است، از طریق کتاب خداوند و اخبار متواتر پيامبر او صّلی الّله 
عليه و آله و سّلم معلوم می شود و با این وصف، می توان به آن ها عمل کرد و عمل به آن ها مجزی 
است، ولی برای یقين به سایر احکام اسالم و برائت ذّمه از آن ها، چاره ای جز رجوع به خليفه ی 
خداوند در زمين نيست و این کاری است که به باور حضرت منصور هاشمی خراسانی ممکن 
است؛ چراکه مانع رجوع به او چيزی جز تقصير مردم در تأمين مقّدمات آن نيست و تبعًا رفع این 
مانع به معنای تأمين مقّدمات رجوع به او برای آنان ممکن است و اگر این کار به اجتماع گروهی 
کافی از آنان نياز دارد و گروهی کافی از آنان اجتماع نمی کنند، گناه حضرت منصور هاشمی 
خراسانی نيست، بل گناه خود مردم و کسانی است که آنان را از این کار باز می دارند. با این 
وصف، این وضعّيت »اصاًل غير منطقی« که شما را به شگفت آورده، وضعّيتی است که مردم برای 
خود ایجاد کرده اند، مانند سارقانی که به خانه ی کسی داخل شده اند و در آخر وقت نماز مجبور 
به آنند، در حالی که نماز آنان در آنجا باطل است و این وضعّيتی »غير منطقی« است که آنان 
خود برای خود ایجاد کرده اند و تبعًا موجب صّحت نماز آنان در آنجا نمی شود؛ چنانکه حضرت 
منصور هاشمی خراسانی این واقعّيت تلخ و اسفبار را در بخش »تبعات ظاهر نبودن مهدی برای 
مردم« )ص241( به تفصيل تبيين فرموده است، باشد که مسلمانان به ذّلت و مسکنت خود در 
زمان ظاهر نبودن مهدی پی برند و هر چه زودتر به سوی او عزیمت کنند. آری، این زمينه ساز 
ظهور مهدی، مسلمانان جهان را از وقوع یک »بی چارگی بزرگ« خبر می دهد و آنان را با ارائه ی 
را  ایشان  ندای  آنان  بيشتر  ولی  فرا می خواند،  آن  از  برون رفت  به  و عملی،  روشن  راهکارهایی 
نمی شنوند یا می شنوند و در نمی یابند، جز اندکی از آنان که خداوند دل هاشان را برای ایمان 

آزموده است و البته همانان کافی خواهند بود ان شاء الّله.
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نویسنده ی پرسش: علی راضی                                   تاریخ پرسش: 1394/8/10

1- نظر عالمه خراسانی در مورد قياس چيست؟

2- نظر ایشان در مورد استحسان چيست؟

پاسخ به پرسش شماره: 2                                     تاریخ پاسخ به پرسش:1394/8/12 

لطفًا به نکات زیر توّجه فرمایيد:

او  از  تلّقی  با  جز  شارع،  اعتبارات  و  نيستند  شارع  اعتبارات  جز  چيزی  شرع،  احکام   .  1
شناخته نمی شوند و با این وصف، قياس برخی از آن ها با برخی دیگر عاقالنه نيست؛ خصوصًا 
با توّجه به اینکه از یک سو حکم هر موضوعی در کتاب خدا و سّنت پيامبرش تبيين شده و در 
نزد خليفه اش محفوظ است و با این وصف، نيازی به قياس یک موضوع با موضوع دیگر نيست، 
بلکه تنها نياز به استعالم از خليفه ی خدا در زمين است و اگر استعالم از او در زمانی ميّسر 
نيست به سبب تقصير اهل آن زمان در تأمين مقّدمات این کار است که عذری برای آنان در 
روی آوردن به قياس شمرده نمی شود و از سوی دیگر عقل بدون تلّقی از خداوند قادر به احصاء 
َماَذا  ُلوَنَك 

َ
َیْسأ آیه ی  به  استناد  با  اگر  به عنوان مثال،  نيست؛ چراکه  او  اعتبارات  مالک های 

َباُت )مائده/ 4(؛ »از تو می پرسند که چه چيزی برایشان حالل  يِّ ِحلَّ َلُکُم الطَّ
ُ
ِحلَّ َلُهْم ۖ ُقْل أ

ُ
أ

شده، بگو چيزهای طّيب برای شما حالل شده است«، طّيب بودن چيزی را مالک حالل بودن 
آن بشناسد، ممکن است که خداوند با مالکی دیگر مانند عقوبت یا آزمایش، برخی چيزهای 
ْمَنا  ِذیَن َهاُدوا َحرَّ طّيب را حرام کرده باشد؛ چنانکه به عنوان نمونه فرموده است: َفِبُظْلٍم ِمَن الَّ
ِه َکِثيًر )نساء/ 160(؛ »پس به خاطر ظلمی  ِهْم َعْن َسِبيِل اللَّ ْت َلُهْم َوِبَصدِّ ِحلَّ

ُ
َباٍت أ َعَلْيِهْم َطيِّ

از کسانی که یهودی شدند، برخی طّيب ها که برایشان حالل بود را بر آنان حرام کردیم و به 
َقاَل  ِباْلُجُنوِد  َطاُلوُت  َفَصَل  ا  َفَلمَّ و فرموده است:  راه خداوند«  از  بازداشتن بسيارشان  خاطر 
ی ِإلَّ َمِن اْغَتَرَف ُغْرَفًة  ُه ِمنِّ ی َوَمْن َلْم َیْطَعْمُه َفِإنَّ َه ُمْبَتِليُکْم ِبَنَهٍر َفَمْن َشِرَب ِمْنُه َفَلْيَس ِمنِّ ِإنَّ اللَّ
به همراه لشکریان روانه شد گفت: هرآینه خداوند  ۚ )بقره/ 249(؛ »پس چون طالوت  ِبَيِدِه 
شما را با نهری می آزماید، پس هر کس از آن بياشامد از من نيست و هر کس از آن نخورد او از 
ُم َعَلْيِهُم  من است مگر کسی که با دست خود یک مشت برگيرد« و اگر با استناد به آیه ی َوُیَحرِّ

نویسنده ی پرسش: علی راضی                                                                          تاریخ پرسش: 1394/8/10

پاسخ به پرسش شماره: 2                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/8/12
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اْلَخَباِئَث )أعراف/ 157(؛ »و چيزهای خبيث را بر آنان حرام می کند«، خبيث بودن کاری را 
مالک حرام بودن آن بشناسد، ممکن است که خداوند با مالکی دیگر مانند عقوبت یا آزمایش، 
َقاَل  َوِإْذ  فرموده است:  نمونه  به عنوان  باشد؛ چنانکه  واجب کرده  را  کارهای خبيث  برخی 
 ْنُفَسُکْم

َ
َخاِذُکُم اْلِعْجَل َفُتوُبوا ِإَلٰی َباِرِئُکْم َفاْقُتُلوا أ ْنُفَسُکْم ِباتِّ

َ
ُکْم َظَلْمُتْم أ ُموَسٰی ِلَقْوِمِه َیا َقْوِم ِإنَّ

)بقره/ 54(؛ »و چون موسی به قوم خود گفت که ای قوم من! بی گمان شما با گرفتن گوساله 
را بکشيد« و فرموده  بازگردید و خودتان  آفریننده ی تان  به خودتان ظلم کردید، پس به سوی 
ْذَبُحَك َفاْنُظْر َماَذا َتَرٰی ۚ َقاَل َیا 

َ
ی أ نِّ

َ
َرٰی ِفی اْلَمَناِم أ

َ
ی أ ْعَی َقاَل َیا ُبَنیَّ ِإنِّ ا َبَلَغ َمَعُه السَّ است: َفَلمَّ

اِبِریَن )صاّفات/ 102(؛ »پس چون )ابراهيم(  ُه ِمَن الصَّ َبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُرۖ  َسَتِجُدِنی ِإْن َشاَء اللَّ
َ
أ

به همراه او به کوشش شد گفت: پسرکم! من در خواب می بينم که تو را ذبح می کنم، پس بنگر 
که نظرت چيست! گفت: ای پدر! کاری که به آن امر می شوی انجام بده، ان شاء الّله من را 
وجوب  و  جاری  آب  مانند  طّيبی  چيزهای  حرمت  که  است  روشن  یافت«!  خواهی  صابران  از 
کارهای خبيثی مانند خودکشی و ذبح فرزند، بر خالف مالک های قابل درک برای عقل است و 
با این وصف، چاره ای جز رجوع به خداوند برای شناخت احکامش بدون قياس برخی از آن ها 

با برخی دیگر نيست.

آری، حق آن است که هرگاه خداوند مالک حکمی را به مثابه ی یک کبرای کّلی بيان کند، 
می توان آن حکم را تا زمان رسيدن مخّصص، بر هر موضوعی که قطعًا دارای آن مالک است، 
بلکه  نيست،  عام  الغاء  وجوب  مقتضی  مخّصص،  وجود  امکان  صرف  چراکه  دانست؛  جاری 
مقتضی وجوب جستجوی مخّصص است و هرگاه این جستجو به اندازه ی توان انجام شود و به 
نتيجه ای نينجامد، می توان به عام اخذ کرد و این مبتنی بر اصالت عموم و قبح عقاب بال بيان 

و قبح تکليف ما ل یطاق است.

2 . استحسان در شناخت احکام شرع، به طریق اولی جایز نيست؛ چنانکه خداوند فرموده 
َیْعَلُم  ُه  ۗ َواللَّ وا َشْيًئا َوُهَو َشرٌّ َلُکْم  ْن ُتِحبُّ

َ
ۖ َوَعَسٰی أ ْن َتْکَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخْيٌر َلُکْم 

َ
است: َوَعَسٰی أ

َتْعَلُموَن )بقره/ 216(؛ »و شاید چيزی را مکروه دارید در حالی که آن خيری برای  َل  ْنُتْم 
َ
َوأ

شماست و شاید چيزی را محبوب دارید در حالی که آن شّری برای شماست و خداوند می داند 
ِه َعِظيٌم )نور/ 15(؛ »و شما  ًنا َوُهَو ِعْنَد اللَّ و شما نمی دانيد« و فرموده است: َوَتْحَسُبوَنُه َهيِّ

آن را ناچيز می پندارید، در حالی که آن نزد خدا عظيم است«!
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تعليق شماره: 1       نویسنده ی تعليق: ابو حسن الحسانی       تاریخ تعليق: 1396/9/1

قياس در دین به معنای چيست؟ آیا به صورت کّلی استخدام آن در دین ممنوع است یا فقط 
قياس بال دليل حرام است؟

پاسخ به تعليق: 1                                                          تاریخ پاسخ به تعليق: 1396/9/9

به دليل  از حکم موضوع مشابه  به معنای استنباط حکم موضوع  قياس در اصطالح فقها، 
معتبر  حنفّيه  خصوصًا  اسالمی  مذاهب  بيشتر  نظر  از  که  است  موضوع  دو  ميان  مشابهت 
از اهل حدیث معتبر نيست؛ چراکه  و بسياری  از نظر شيعه، ظاهریه  محسوب می شود، ولی 
احکام شریعت ماهّيت قياسی ندارند، بلکه کاماًل سماعی هستند؛ به این معنا که صرفًا با نّص 
شارع معلوم می شوند. هر چند اهل قياس، برای اثبات اعتبار آن به نّص شارع استناد می کنند؛ 
ْلَباِب ۗ )یوسف/ 

َ
وِلی اْل

ُ
مانند سخن خداوند که فرموده است: َلَقْد َکاَن ِفی َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة ِل

111(؛ »هرآینه در داستان های آنان عبرتی برای خردمندان است« و فرموده است: َفاْعَتِبُروا 
اینکه  به  توّجه  با  بينش ها«؛  صاحبان  ای  بگيرید  عبرت  »پس  2(؛  )حشر/   ْبَصاِر

َ
اْل وِلی 

ُ
أ َیا 

عبرت گرفتن از گذشتگان، به معنای قياس خود با آنان و استنباط عاقبت خود از عاقبت آنان 
قياس  مخالفان  ولی  دارد،  دللت  قياس  اعتبار  بر  این  و  است  اعمال  ميان  مشابهت  دليل  به 
نيز برای رّد اعتبار آن به نّص شارع استناد می کنند؛ مانند سخن خداوند که درباره ی شيطان 
َنا َخْيٌر ِمْنُه ۖ َخَلْقَتِنی ِمْن َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطيٍن )ص/ 76(؛ »گفت من از 

َ
فرموده است: َقاَل أ

َنا 
َ
ْم أ

َ
او بهترم، من را از آتش آفریدی و او را از گل آفریدی« و به نقل از فرعون فرموده است: أ

ِذی ُهَو َمِهيٌن َوَل َیَکاُد ُیِبيُن )زخرف/ 52(؛ »یا من بهترم از این کسی که او  َذا الَّ َخْيٌر ِمْن َهٰ
بی مقدار است و نزدیک نيست که به روشنی سخن بگوید«؛ با توّجه به اینکه استنباط برتری 
خود با قياس آتش به گل و امکانات ماّدی بيشتر به امکانات ماّدی کمتر را کاری شيطانی و 

فرعونی شمرده است و این بر عدم اعتبار قياس دللت دارد.

از اینجا دانسته می شود که خداوند در برخی آیات به قياس امر و در برخی دیگر از آن نهی 
فرموده و این به معنای آن است که قياس در نزد او نه مطلقًا معتبر است و نه مطلقًا مردود، بلکه 
گاهی معتبر و گاهی مردود است؛ چراکه گاهی عّلت حکم از نّص او معلوم و در موضوع دیگر 
محرز است؛ مانند جایی که فرضًا فرموده: »خمر حرام است؛ چراکه مست کننده است« و از آن 

تعلیق شماره:1               نویسنده ی تعلیق: ابو حسن الحسانی                تاریخ تعلیق: 1396/9/1

پاسخ به تعلیق:1                                                                       تاریخ پاسخ به تعلیق: 1396/9/9
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معلوم می شود که هر چيز مست کننده ای حرام است، اگرچه خمر ناميده نشود و تبعًا آبجو نيز 
حرام است؛ چراکه مانند خمر مست کننده است و این »قياس منصوص العّلة« نام دارد که غالبًا 
معتبر دانسته شده است، بلکه برخی آن را از قياس مصطلح خارج دانسته اند؛ چراکه شمول 
حکم خمر بر آبجو، مبتنی بر نّص شارع است و چيزی جز تطبيق عام بر یکی از مصادیق آن 
نيست و از این رو، پاسخ فوق درباره ی عدم اعتبار قياس، به این نوع از آن نظر نداشته است؛ 
همچنانکه گاهی عّلت حکم در موضوع دیگر ظهور بيشتری دارد و از این رو، حکم به طریق 
اولی بر آن صدق می کند؛ مانند جایی که از گفتن اف به پدر و مادر نهی کرده و فرموده است: 
 )إسراء/ 23(؛ »پس به آن دو اف نگو« و از آن دانسته می شود که سّب آن  فٍّ

ُ
َفاَل َتُقْل َلُهَما أ

دو به طریق اولی حرام است و با این وصف، پاسخ فوق درباره ی عدم اعتبار قياس، ناظر به این 
از نّص  نيز نبوده است، ولی گاهی عّلت حکم  ناميده می شود  اولوّیت«  از آن که »قياس  نوع 
شارع معلوم یا در موضوع دیگر محرز نيست، بلکه حّد اکثر ظّن به آن وجود دارد؛ مانند جایی 
که زکات را در گندم واجب کرده و گمان می رود که عّلت آن رواجش در ميان عاّمه ی مردم است 
و از این رو، به وجوب زکات در برنج حکم شود؛ چراکه مانند گندم در ميان عاّمه ی مردم رواج 
یافته است و این »قياس مستنبط العّلة« نام دارد که بدون شک مردود است؛ چراکه مبتنی بر 
ظّن و تخمين است، در حالی که ظن و تخمين در اسالم معتبر نيست؛ چنانکه فرموده است: 
نَّ َوِإْن ُهْم ِإلَّ َیْخُرُصوَن )أنعام/ 116(؛ »آنان جز از ظن پيروی نمی کنند و  ِبُعوَن ِإلَّ الظَّ ِإْن َیتَّ

آنان جز تخمين نمی زنند«.

بنابراین، استنباط حکم یک موضوع از حکم موضوعی دیگر، هرگاه مبتنی بر علم به مالک 
یا عّلت حکم موضوعی دیگر و علم به وجود یا غلبه ی آن در یک موضوع باشد، قياس باطل 
محسوب نمی شود، بل اجتهاد در دین و تدّبر در قرآن و سّنت است که اشکالی ندارد؛ چراکه 
پيروی از علم است نه ظّن و بدون آن قرآن و سّنت از بين می رود، ولی هرگاه مبتنی بر ظّن به 
مالک یا عّلت حکم موضوعی دیگر یا ظّن به وجود یا غلبه ی آن در یک موضوع باشد، قياس 
باطل محسوب می شود و جایز نيست؛ چراکه پيروی از ظّن است نه علم و با آن قرآن و سّنت از 
بين می رود؛ چنانکه خداوند فرموده است: َوَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ۚ )إسراء/ 36(؛ »و از 
 ُئوِنی ِبِعْلٍم ِإْن ُکْنُتْم َصاِدِقيَن چيزی که به آن علمی نداری پيروی نکن« و فرموده است: َنبِّ

)أنعام/ 143(؛ »من را از روی علم خبر دهيد اگر راست می گویيد«.
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نویسنده ی پرسش: مجتبی                                               تاریخ پرسش: 1394/9/21

خداوند در آیه ی 46 سوره ی بقره، خاشعين را کسانی معرفی می کند که به دیدار پروردگارشان و 
بازگشت به سوی او ظن دارند. این در حالی است که طبق بيانات حضرت، رسيدن به یقين در دین 
الزامی است و مطابق آیاتی که مکّرر در کتاب آورده شده است، ظن هيچ جایگاهی در اسالم ندارد.

لطفًا توضيح دهيد که جمع ميان این دو چگونه می شود؟

با تشّکر از زحمات فراوان شما عزیزان

پاسخ به پرسش شماره: 3                                         تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/9/23

مسّلم است که در کتاب خداوند تناقض یا سخنی بر خالف عقل وجود ندارد، ولی متشابهاتی 
وجود دارد که برای فهم معانی آن ها باید به محکمات کتاب خداوند مراجعه کرد؛ چنانکه فرموده 
ا  مَّ

َ
َخُر ُمَتَشاِبَهاٌت ۖ َفأ

ُ
مُّ اْلِکَتاِب َوأ

ُ
ْنَزَل َعَلْيَك اْلِکَتاَب ِمْنُه آَیاٌت ُمْحَکَماٌت ُهنَّ أ

َ
ِذی أ است: ُهَو الَّ

ِإلَّ  ِویَلُه 
ْ
َتأ َیْعَلُم  َوَما   ۗ ِویِلِه 

ْ
َتأ َواْبِتَغاَء  اْلِفْتَنِة  اْبِتَغاَء  ِمْنُه  َتَشاَبَه  َما  ِبُعوَن  َفَيتَّ َزْیٌغ  ُقُلوِبِهْم  ِفی  ِذیَن  الَّ

از  کرد،  نازل  تو  بر  را  کتاب  که  است  کسی  »او  )آل عمران/ 7(؛   اْلِعْلِم ِفی  اِسُخوَن  َوالرَّ  ۗ ُه  اللَّ
اّما کسانی  آیاتی دیگر متشابه اند،  آیاتی محکم هستند که اصل کتاب شمرده می شوند و  آن 
آن ها  تأویل  دنبال  به  و  فتنه  دنبال  به  آن  متشابهات  از  دارد  وجود  انحرافی  دل هاشان  در  که 
پيروی می کنند، در حالی که تأویل آن ها را جز خداوند و راسخان در علم نمی دانند«؛ چنانکه 
َها َناِظَرٌة )قيامه/ 22  ِإَلٰی َربِّ  به عنوان نمونه، در آیه ای فرموده است: ُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ َناِضَرٌة
و 23(؛ »چهره هایی در آن روز شکفته اند؛ به پروردگارشان نظاره گرند«، ولی این با توّجه به آنکه 
نظر کردن به خداوند عقاًل ممکن نيست، آیه ای متشابه محسوب می شود و برای فهم معنای 
ْبَصاُر َوُهَو ُیْدِرُك 

َ
آن باید به آیات محکم مراجعه کرد؛ مانند آیه ای که فرموده است: َل ُتْدِرُکُه اْل

ِطيُف اْلَخِبيُر )أنعام/ 103(؛ »دیدگان او را درک نمی کنند و او دیدگان را درک  ْبَصاَر ۖ َوُهَو اللَّ
َ
اْل

می کند و او باریک بين آگاه است« و از آن فهميده می شود که مراد از نظر کردن به خداوند، 
فرموده  دیگر  آیه ای  در  یا  اوست،  نشانه های  به  نظر کردن  بلکه  نيست،  او  به خود  نظر کردن 
ا )فجر/ 22(؛ »و پروردگارت و فرشتگان )در روز قيامت(  ا َصفًّ َك َواْلَمَلُك َصفًّ است: َوَجاَء َربُّ
صف به صف می آیند«، ولی این با توّجه به آنکه آمدن و رفتن خداوند عقاًل ممکن نيست، آیه ای 
متشابه محسوب می شود و برای فهم معنای آن باید به آیات محکم مراجعه کرد؛ مانند آیه ای 

نویسنده ی پرسش: مجتبی                                                                          تاریخ پرسش: 1394/9/21

پاسخ به پرسش شماره: 3                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/9/23
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ْو 
َ
أ َقْبُل  ِمْن  آَمَنْت  َتُکْن  َلْم  ِإیَماُنَها  َنْفًسا  َیْنَفُع  َل  َك  َربِّ آَیاِت  َبْعُض  ِتی 

ْ
َیأ َیْوَم  است:  فرموده  که 

َکَسَبْت ِفی ِإیَماِنَها َخْيًرا ۗ )أنعام/ 158(؛ »روزی که برخی نشانه های پروردگارت می آید ایمان 
نکرده  کسب  خيری  خود  ایمان  در  یا  نياورده  ایمان  پيش  از  اگر  نمی رساند  سود  او  به  کسی 
باشد« و از آن فهميده می شود که مراد از آمدن خداوند در روز قيامت، آمدن خود او نيست، 
اْلَعْرِش  َعَلی  ُن  ْحَمٰ الرَّ فرموده است:  دیگر  آیه ای  در  یا  اوست،  نشانه های  برخی  آمدن  بلکه 
اْسَتَوٰی )طه/ 5(؛ »خداوند بر تخت تکيه کرد«، ولی این با توّجه به آنکه تکيه کردن خداوند 
بر تخت عقاًل ممکن نيست، آیه ای متشابه محسوب می شود و برای فهم معنای آن باید به آیات 
ْرَض ۖ َوَل َیُئوُدُه 

َ
َماَواِت َواْل ُه السَّ محکم مراجعه کرد؛ مانند آیه ای که فرموده است: َوِسَع ُکْرِسيُّ

ِحْفُظُهَما ۚ )بقره/ 255(؛ »تخت او آسمان ها و زمين را شامل شده است و نگهداری آن ها او 
ُه ِبُکلِّ َشْیٍء ُمِحيٌط )فّصلت/ 54(؛  َل ِإنَّ

َ
را به سختی نمی اندازد« و آیه ای که فرموده است: أ

»آگاه باشيد که او به همه چيز احاطه دارد« و از آن فهميده می شود که مراد از تخت خداوند، 
همه ی مخلوقات او شامل آسمان ها و زمين است و مراد از تکيه کردن او بر آن ها احاطه ی او 
ِهْم  ُهْم ُماَلُقو َربِّ نَّ

َ
وَن أ ِذیَن َیُظنُّ به آن هاست. به همين ترتيب، آیه ای که در آن فرموده است: الَّ

ُهْم ِإَلْيِه َراِجُعوَن )بقره/ 46(؛ »کسانی که گمان می برند پروردگارشان را مالقات می کنند و  نَّ
َ
َوأ

آنان به سوی او باز می گردند«، آیه ای متشابه محسوب می شود؛ چراکه گمان بردن به آخرت به 
نَّ َل ُیْغِنی  معنای صرف احتمال آن دادن، بنا بر حکم عقل و بنا بر آیات محکمی مانند ِإنَّ الظَّ
ِمَن اْلَحقِّ َشْيًئا ۚ )یونس/ 36(؛ »هرآینه گمان چيزی را از حق کفایت نمی کند« کافی نيست 
و از این رو، برای فهم معنای آن باید به آیات محکم مراجعه کرد؛ مانند آیه ای که فرموده است: 
ْنِزَل ِمْن َقْبِلَك َوِبالِْخَرِة ُهْم ُیوِقُنوَن )بقره/ 4(؛ »و کسانی 

ُ
ْنِزَل ِإَلْيَك َوَما أ

ُ
ِذیَن ُیْؤِمُنوَن ِبَما أ َوالَّ

که به آنچه بر تو نازل شد و آنچه پيش از تو نازل شد ایمان می آورند و به آخرت یقين می یابند« 
و از آن فهميده می شود که مراد از گمان بردن به آخرت، صرف احتمال آن دادن نيست، بل 
معتقد بودن به آن از روی یقين است که از باب تقابلی با کافران، گمان بردن به آخرت تعبير شده 
است؛ چراکه بيشتر کافران گمان به آخرت نمی بردند و اظهار می کردند که ما گمان به آخرت 
ُهْم ِإَلْيَنا َل ُیْرَجُعوَن )قصص/  نَّ

َ
وا أ نمی بریم؛ چنانکه خداوند درباره ی آنان فرموده است: َوَظنُّ

ُظنُّ 
َ
39(؛ »و گمان بردند که آنان به سوی ما باز نمی گردند« و از قول آنان فرموده است: َوَما أ

ِجَدنَّ َخْيًرا ِمْنَها ُمْنَقَلًبا )کهف/ 36(؛ »و گمان نمی برم 
َ
ی َل اَعَة َقاِئَمًة َوَلِئْن ُرِدْدُت ِإَلٰی َربِّ السَّ

که قيامت بر پا شود و اگر )احتماًل( به سوی پروردگارم باز گردم نيز حتمًا بازگشت گاهی بهتر از 
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این خواهم یافت«. بنابراین، خداوند در آیه ی مورد اشاره، در مقام بيان آن است که مؤمنان بر 
خالف بيشتر کافران، گمان به آخرت می برند، نه اینکه به آخرت یقين ندارند؛ چنانکه در جای 
خود، گمان بردن به آخرت را نيز برای برخی کافران کافی ندانسته و آنان را به سبب فقدان یقين 
اَعُة َل َرْیَب ِفيَها ُقْلُتْم َما َنْدِری  ِه َحقٌّ َوالسَّ به آن نکوهش کرده و فرموده است: َوِإَذا ِقيَل ِإنَّ َوْعَد اللَّ
ا َوَما َنْحُن ِبُمْسَتْيِقِنيَن )جاثيه/ 32(؛ »و چون گفته می شود هرآینه  اَعُة ِإْن َنُظنُّ ِإلَّ َظنًّ َما السَّ
وعده ی خداوند حّق است و در قيامت شّکی نيست، می گویيد: نمی دانيم که قيامت چيست، 
تنها از روی ظن گمانی می بریم و یقين )به آن( پيدا نمی کنيم«؛ همچنانکه به روشنی خواسته و 
ُکْم  ُکْم ِبِلَقاِء َربِّ ُل الَْیاِت َلَعلَّ هدف خود را یقين بندگانش به آخرت شمرده و فرموده است: ُیَفصِّ

ُتوِقُنوَن )رعد/ 2(؛ »آیات را تفصيل می دهد تا شاید شما به دیدار پروردگارتان یقين کنيد«!

اینجا دانسته می شود که خداوند در هيچ موردی ظن را کافی ندانسته، بلکه در همه ی  از 
موارد یقين را ضروری دانسته و اگر در موردی از ظّن خاشعان به آخرت یاد کرده، از باب طعنه 
به گردن کشانی بوده است که ظّن به آخرت نداشتند و اظهار می کردند که ما ظّن به آخرت 
نداریم؛ چنانکه گویی به آنان فرموده باشد: »اگر شما گماِن به آخرت ندارید، مؤمنان گماِن 
کافی  را  آخرت  به  ظّن  اسالمی،  مذاهب  از  یک  هيچ  که  است  بنياد  همين  بر  دارند«!  آن  به 
ندانسته اند، بلکه همه ی آن ها بر وجوب یقين به آن تأکيد کرده اند؛ چراکه ظن، هر چند از نظر 
بيشتر آن ها در احکام اسالم اعتبار دارد، از نظر هيچ کدامشان در عقاید اسالم معتبر نيست و 
به همين دليل، برداشت همه ی آن ها از آیه ی مورد اشاره، یقين خاشعان به آخرت بوده است.

با این اوصاف، از خداوند مسئلت داریم که همه ی مسلمانان را به نور یقين داخل کند و از 
ظلمات وهم و شّک و ظن بيرون آورد؛ زیرا وهم و شّک و ظن ظلماتی هستند که برخی بر روی 

برخی دیگرند و هر کس خداوند برای او نوری قرار ندهد، برای او نوری نيست.

نویسنده ی پرسش: حسن علی                                       تاریخ پرسش: 1395/12/11

اجتناب  »از بسياری گمان ها«  الظن«؛  قرآن فرموده »اجتنبوا کثيرا من  آیه  اینکه در  دليل 
کنيد و برخی گمان ها را استثنا فرموده چيست؟

با تشکر و سپاس بابت زحمات

نویسنده ی پرسش: حسن علی                                                                          تاریخ پرسش: 1395/12/11
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پاسخ به پرسش شماره: 4                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1395/12/13

به معنای احتمال غالب در اسالم دارای دو جنبه و حکم است: یکی جنبه و حکم  »ظن« 
نَّ َل  وضعی که »عدم حّجّيت« است و در سخن خداوند تبيين شده که فرموده است: ِإنَّ الظَّ
ُیْغِنی ِمَن اْلَحقِّ َشْيًئا ۚ )یونس/ 36(؛ »هرآینه ظن چيزی را از حق کفایت نمی کند« و دیگری 
جنبه و حکم تکليفی که »عدم جواز« است و در سخن خداوند تبيين شده که فرموده است: 
نِّ ِإْثٌم ۖ )حجرات/ 12(؛ »از بسياری ظن ها اجتناب کنيد؛  نِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّ اْجَتِنُبوا َکِثيًرا ِمَن الظَّ
چراکه برخی ظن ها گناهند«. این به معنای آن است که ظن در اسالم نه تنها حّجت نيست، 
بلکه گاهی حرام است و آن هنگامی است که »ظّن سوء« به معنای »گمان بد« ناميده می شود؛ 
يَن  انِّ الظَّ است:  فرموده  آن  درباره ی  و  گمان هاست  بدترین  که  خداوند  به  بد«  »گمان  مانند 
ْوِء ۖ )فتح/ 6(؛ »گمان برندگان به خداوند گمان بد را دوران  ْوِء ۚ َعَلْيِهْم َداِئَرُة السَّ ِه َظنَّ السَّ ِباللَّ
ِه َغْيَر اْلَحقِّ َظنَّ  وَن ِباللَّ ْنُفُسُهْم َیُظنُّ

َ
ْتُهْم أ َهمَّ

َ
بد برای آنان است« و فرموده است: َوَطاِئَفٌة َقْد أ

ْمِر ِمْن َشْیٍء ۗ )آل عمران/ 154(؛ »و دسته ای نگران خویش 
َ
َیُقوُلوَن َهْل َلَنا ِمَن اْل ِة ۖ  اْلَجاِهِليَّ

این  از  ما  برای  آیا  را! می گویند  را گمان می برند گمان جاهلّيت  به خداوند جز حق  شده اند، 
ِه  وَن ِباللَّ ْبَصاُر َوَبَلَغِت اْلُقُلوُب اْلَحَناِجَر َوَتُظنُّ

َ
کار چيزی هست؟!« و فرموده است: َوِإْذ َزاَغِت اْل

ُنوَنا )أحزاب/ 10(؛ »و چون چشم ها خيره شد و دل ها به گلوها رسيد و به خداوند گمان ها  الظُّ
ْن 

َ
می بردید« و مانند »گمان بد« به پيامبر و مؤمنان که درباره ی آن فرموده است: َبْل َظَنْنُتْم أ

ْوِء َوُکْنُتْم  ِلَك ِفی ُقُلوِبُکْم َوَظَنْنُتْم َظنَّ السَّ َن َذٰ َبًدا َوُزیِّ
َ
ْهِليِهْم أ

َ
ُسوُل َواْلُمْؤِمُنوَن ِإَلٰی أ َلْن َیْنَقِلَب الرَّ

باز  خانواده ها شان  نزد  به  هرگز  مؤمنان  و  پيامبر  که  بردید  گمان  »بل  12(؛  )فتح/   ُبوًرا َقْوًما 
و  نمی گردند و آن در دل هاتان آراسته شد و گمان بردید گمان بد را و گروهی بی خير بودید« 
ِذیَن َیْرُموَن اْلُمْحَصَناِت  مانند »گمان بد« به زنان پاکدامن که درباره ی آن فرموده است: ِإنَّ الَّ
ْنَيا َوالِْخَرِة َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم )نور/ 23(؛ »هرآینه کسانی که  اْلَغاِفاَلِت اْلُمْؤِمَناِت ُلِعُنوا ِفی الدُّ
زنان پاکدامن بی خبر مؤمن را مّتهم می سازند در دنيا و آخرت لعنت می شوند و برایشان عذابی 
ْنُفِسِهْم َخْيًرا َوَقاُلوا 

َ
عظيم است« و فرموده است: َلْوَل ِإْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت ِبأ

یکدیگر  به  زنان مؤمن  و  را شنيدید مردان  آن  )نور/ 12(؛ »چرا هنگامی که   ُمِبيٌن ِإْفٌك  َذا  َهٰ
َسِمْعُتُموُه  ِإْذ  َوَلْوَل  و فرموده است:  این تهمتی آشکار است؟!«  و نگفتند  نبردند  گمان خير 
ُبْهَتاٌن َعِظيٌم )نور/ 16(؛ »و چرا هنگامی که  َذا  َهٰ َذا ُسْبَحاَنَك  ِبَهٰ َم  َنَتَکلَّ ْن 

َ
أ َلَنا  َیُکوُن  َما  ُقْلُتْم 

پاسخ به پرسش شماره: 4                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1395/12/13
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آن را شنيدید نگفتيد ما را نمی رسد که به این تکّلم کنيم، )خداوندا!( منّزهی تو، این بهتانی 
از  و  گناهند  بلکه  ندارند،  حّجّيت  تنها  نه  از گمان ها  دسته  این  که  پيداست  است؟!«.  عظيم 
نِّ ِإْثٌم ۖ )حجرات/ 12(؛  نِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّ این رو، خداوند فرموده است: اْجَتِنُبوا َکِثيًرا ِمَن الظَّ
»از بسياری گمان ها اجتناب کنيد؛ چراکه برخی گمان ها گناهند«، در حالی که گمان های 
خوب هر چند شرعًا حّجت نيستند، گناه محسوب نمی شوند و حّتی می توان درباره ی برخی 
او ظاهر  از  که فسقی  امام جماعتی  به  مانند گمان عدالت  کرد؛  آن ها عمل  به  »موضوعات« 
نشده، با علم به اینکه ممکن است عادل نباشد و مانند گمان حّلّيت به گوشت گوسفندی که 
واقع  به  علم  چراکه  نباشد؛  حالل  است  ممکن  اینکه  به  علم  با  کرده،  عرضه  مسلمان  قّصاب 
درباره ی  رو، عقال  این  از  و  است  بسيار دشوار  یا  غير ممکن  غالبًا  »موضوعات«  قبيل  این  در 
آن ها تسامح می کنند و خداوند نيز به تسامح آنان درباره ی آن ها راضی است؛ چراکه تکليف 
آنان به علم در این قبيل »موضوعات«، تکليف ما ل یطاق یا مستلزم عسر و حرج است، بدون 
ُه َنْفًسا ِإلَّ ُوْسَعَها ۚ )بقره/  ُف اللَّ اینکه مقّصر باشند، در حالی که خداوند فرموده است: َل ُیَکلِّ
ُه  286(؛ »خداوند کسی را جز به اندازه ی توانش تکليف نمی کند« و فرموده است: ُیِریُد اللَّ
برای  و  آسانی می خواهد  برای شما  )بقره/ 185(؛ »خداوند   اْلُعْسَر ِبُکُم  ُیِریُد  َوَل  اْلُيْسَر  ِبُکُم 
ُه ِلَيْجَعَل َعَلْيُکْم ِمْن َحَرٍج )مائده/ 6(؛  شما سختی نمی خواهد« و فرموده است: َما ُیِریُد اللَّ
»خداوند نمی خواهد که بر شما حرجی قرار دهد«؛ بر خالف »احکام« که عمل به هيچ گمانی 
درباره ی آن ها جایز نيست؛ چراکه هيچ حکمی بدون علم به خداوند نسبت داده نمی شود؛ 
ِه َما َل َتْعَلُموَن )أعراف/ 28(؛ »آیا به خداوند چيزی  َتُقوُلوَن َعَلی اللَّ

َ
چنانکه فرموده است: أ

را نسبت می دهيد که علم ندارید؟!« و تفاوتشان در این است که علم به »حکم« با بيان خداوند 
ممکن شده است و گمان به آن هرگاه نادرست برآید به دروغ بستن بر او و بدعت در دین بلکه 
گاهی کفر می انجامد، ولی علم به »موضوع« با توّجه به نامحصور بودن آن ممکن نشده و گمان 
به آن -بر خالف گمان به »حکم«- در مقام »امتثال« است و هرگاه نادرست برآید به معصيت 

یعنی عمل بر خالف »حکم« می انجامد که اگر از روی قصور باشد بخشوده است.

هرگاه  »موضوع«  به  ظّن  ولی  نيست،  کافی  آن  به  اخذ  برای  »حکم«  به  ظّن  آنکه  حاصل 
به آن  برای اخذ  باشد، می تواند  از علم درباره ی آن همراه  با قصور  یا  نداشته  جنبه ی شرعی 
کافی باشد، مشروط به اینکه »ظّن سوء« محسوب نشود؛ چراکه »ظّن سوء« نه تنها قابل اخذ 

نيست، بلکه گناه است.
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ضرورت کتاب خداوند و خلیفه ی او و 
تکلیف کسانی که به خلیفه ی او دسترسی ندارند.

نویسنده ی پرسش: حميد                                      تاریخ پرسش: 1393/10/14

این بزرگوار معتقد است که مردم در ظاهر نبودن مهدی مقّصرند و من هم این را قبول دارم، 
ولی سؤالم این است که حال در شرایط فعلی که مهدی ظاهر نيست، به هر حال مردم چگونه 

می توانند یقين به احکام اسالم پيدا کنند؟!

  پاسخ به پرسش شماره: 1                                          تاریخ پاسخ به پرسش: 1393/10/14

در شرایط فعلی که مهدی ظاهر نيست، مردم نمی توانند یقين به احکام اسالم پيدا کنند جز 
در حّد ضرورّیات و این اثر وضعی و طبيعی ظاهر نبودن اوست که از تقصير آنان نشأت گرفته و 
ِلَك ِبَما  عقوبتی برای آنان از جانب خداوند به سبب این تقصير است؛ چنانکه فرموده است: َذٰ
ٍم ِلْلَعِبيِد )آل عمران/ 182(؛ »آن به سبب چيزی است که  َه َلْيَس ِبَظالَّ نَّ اللَّ

َ
ْیِدیُکْم َوأ

َ
َمْت أ َقدَّ

دست هاتان پيش فرستاده و خداوند به بندگان ستمکار نيست«. این در حالی است که ظّن به 
نَّ َل ُیْغِنی ِمَن  احکام اسالم برای آنان کفایت نمی کند؛ چنانکه خداوند فرموده است: ِإنَّ الظَّ
اْلَحقِّ َشْيًئا )یونس/ 36(؛ »بی گمان ظن چيزی را از حق کفایت نمی کند« و این به معنای 
و  واقعّيت دارد  آنان سخت است، ولی  برای  باورش  آنان در غيبت مهدی است که  بی چارگی 
حضرت منصور از آن خبر می دهد. در واقع ایشان سعی دارد به مسلمانان بفهماند که وقتی 
کسی ظرف آب خود را در بيابانی خشک گم کرده است، نمی تواند عطش خود را با چيز دیگری 
مانند ریگ یا خار بيابان برطرف نماید و هالکت او در این حالت، اثر وضعی و طبيعی تقصير او 
در حفظ ظرف آب است، مگر آنکه جهد کند و ظرف آب خود را بازیابد. حال اگر او می پرسد که 
تا زمان بازیافتن ظرف آب، چگونه می تواند عطش خود را برطرف نماید، پاسخی برای پرسش 
استفاده  آن  یا خار گزنده ی  بيابان   تفتيده ی  از ریگ  نمی تواند  ندارد؛ چراکه مسّلمًا  او وجود 
نماید؛ با توّجه به اینکه آن برای او کفایت نمی کند و جایگزینی برای ظرف آبش نيست. این 

نویسنده ی پرسش: حمید                                                                          تاریخ پرسش: 1393/10/14

پاسخ به پرسش شماره: 1                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1393/10/14
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به آن معناست که خداوند چاره ای از خليفه ی خود در زمين قرار نداده و نياز به او را سرنوشت 
محتوم و ابدی مردم ساخته و با این وصف، مجادله ی آنان به منظور یافتن جایگزینی برای او 
بی فایده است. به عبارت دیگر، ظاهر نبودن مهدی، مصيبتی عظما و ضایعه ای جبران ناپذیر 
است و تالش های مردم برای پر کردن جای خالی او، پوچ و بيهوده است. در چنين وضعّيت 
هولناک و اسفباری، برای مردم بهتر است که به جای تلف کردن وقت و نيروی خود با این قبيل 
مجادلت و تالش های بی حاصل، هر چه زودتر ندای منصور را لّبيک گویند و زمينه ی ظهور 
مهدی را فراهم سازند؛ چراکه این عاقالنه ترین کار برای بی چارگان و سرگشتگان بيابان است، 

ولی افسوس که بيشتر آنان اهل تعّقل نيستند.

نویسنده ی پرسش: سّيد محمود طباطبایی                  تاریخ پرسش: 1394/1/16

با  مطابق  است.  تصدیق  قابل  جانب  این  برای  خراسانی  هاشمی  منصور  جناب  عقيده ی 
عقيده ی ایشان آن طور که بنده از کتاب ارزشمندشان برداشت کردم، اوًل ظّن به احکام شرع 
برای مردم کافی نيست و یقين برای آن ها لزم است و ثانيًا تنها طریق دست یافتن آن ها به یقين، 
رجوع به خليفه ی خداوند در زمين است و ثالثًا رجوع به خليفه ی خداوند در زمين برای آن ها 
ممکن است و عدم امکان آن ذاتی نيست و در صورت اراده و اقدام آن ها تحّقق پيدا می کند. 
به عنوان کسی که دعوت جناب  الن من  این است که  مانده  باقی  بنده  برای  اما سؤالی که 
تکاليف  می توانم  چگونه  است،  مهدی  ظهور  برای  زمينه سازی  به  مصّمم  و  پذیرفته  را  منصور 
شرعی خودم مانند نماز و روزه و حّج و زکات را انجام بدهم؟ با توجه به اینکه تقليد و اجتهاد 
مصطلح، هر دو من را به ظن می رسانند و ظّن بنا بر فرمایش متين این بزرگوار حّجت نيست 
و اراده و اقدام من به تنهایی نيز برای دسترسی به مهدی کفایت نمی کند تا بتوانم با رجوع به 
آن حضرت یقين به تکاليف شرعی خودم پيدا بکنم و ممکن است تا زمانی که عّده ای کافی 
از مردم با من در این زمينه همراه می شوند و به جناب منصور می پيوندند تا زمينه برای ظهور 
مهدی فراهم شود مّدت زیادی طول بکشد و من قاعدتًا نمی توانم در این مّدت، تکاليف شرعی 
خودم را ترک کنم. البته جناب منصور به درستی فرموده اند که بار گناه این عدم یقين بر گردن 
خود من است و من هستم که به نوبه ی خودم در این عدم دسترسی به مهدی نقش داشته ام 
و تبعًا خودم را از یقين به احکام شرع محروم کرده ام، ولی با این حال من که الن به اصطالح 

نویسنده ی پرسش: سّید محمود طباطبایی                                                  تاریخ پرسش: 1394/1/16
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توبه کرده ام و دعوت این بزرگوار را پذیرفته ام و در صدد زمينه سازی برای ظهور مهدی برآمده ام، 
باز هم نمی توانم یقين به احکام شرع پيدا کنم؛ چراکه سایر مردم با من همراهی نمی کنند. لذا 
سؤال بزرگ این است که من در این مّدت چه خاکی باید بر سرم بکنم و بدون تقليد و اجتهاد و 
رجوع به مهدی چگونه به تکاليف شرعی ام عمل کنم؟! آیا با اینکه من به سوی اسالم خالص 
بازگشت کرده ام و حق را شناخته ام و به جناب منصور پيوسته ام، وضعم از این جهت با گذشته 
فرقی نکرده و با دیگرانی که این کار را نکرده اند برابر است؟! در این صورت، قبول دعوت جناب 
منصور صرف نظر از اینکه برای ظهور مهدی لزم است، چه فایده ای برای من از جهت عمل به 
تکاليف شرعی دارد؟! من جواب همه ی سؤالتم را تاکنون گرفته ام و این آخرین سؤالی است 
که برایم باقی مانده است و فکر می کنم که اگر جواب این سؤالم را بدهيد، حّجت از هر لحاظ 
بر من تمام می شود و می توانم جان خودم و هر چيز دیگری که دارم را با خوشحالی در راه این 

انسان بزرگ بدهم إن شاء الّله.

با تشّکر از پاسخ شما که مشتاقانه منتظرش هستم.

پاسخ به پرسش شماره: 2                                   تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/1/16

برادر بصير، فرهيخته و باریک بين!

لطفًا به نکات زیر توّجه فرمایيد تا پاسخ آخرین سؤال خویش را نيز دریافت کنيد:

اوًل کسی که دعوت منصور به زمينه سازی برای ظهور مهدی را پذیرفته، با کسی که آن را 
نپذیرفته است، یکسان نيست؛ زیرا کسی که آن را نپذیرفته، در عدم دسترسی به مهدی »مقّصر« 
است و کسی که آن را پذیرفته، از تقصير در آن خارج شده است و »قاصر« شمرده می شود و 
این آثار بسيار متفاوتی برای هر یک از آن دو دارد. کسی که در عدم دسترسی به مهدی مقّصر 
است، در عمل بر پایه ی ظن معذور نيست؛ چراکه خودش مسّبب عدم دسترسی اش به یقين 
شده است، ولی کسی که در عدم دسترسی به مهدی قاصر است، در عمل بر پایه ی ظن معذور 
است؛ چراکه خودش مسّبب عدم دسترسی اش به یقين نشده است، بلکه دیگران مسّبب آن 
شده اند. با این وصف، کسی که دعوت منصور به زمينه سازی برای ظهور مهدی را نپذیرفته، 
را  آن  به سبب ظلم کسی که  اینکه  به  توّجه  با  پذیرفته، مظلوم؛  را  آن  و کسی که  ظالم است 
نپذیرفته، از دسترسی به مهدی محروم مانده است. بنابراین، گناه عمل او به ظن در مواردی 

پاسخ به پرسش شماره: 2                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/1/16
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که از آن ناگزیر است، بر گردن کسی است که دعوت منصور به زمينه سازی برای ظهور مهدی 
را نپذیرفته است.

ثانيًا کسی که به سبب تقصير خود، از دسترسی به مهدی محروم است، پيش از آنکه مکّلف 
به نماز و روزه و حّج و زکات باشد، مکّلف به زمينه سازی برای ظهور آن حضرت است. پس اگر 
به زمينه سازی برای ظهور آن حضرت اقدام کند، در عمل به نماز و روزه و حّج و زکات خود بر 
پایه ی ظن، معذور است و اگر به زمينه سازی برای ظهور آن حضرت اقدام نکند، نماز و روزه و 
حّج و زکات او بر پایه ی ظن، قابل قبول نيست. بنابراین، زمينه سازی برای ظهور مهدی، واجب 

فوری است و بر سایر واجبات تقّدم دارد.

ثالثًا کسی که به سبب قصور خود، از دسترسی به مهدی محروم است، در همه ی موضوعات 
ناگزیر از عمل بر پایه ی ظن نيست؛ زیرا درباره ی برخی موضوعات، آیاتی از قرآن وجود دارد که 
عمل بر پایه ی آن ها جایز است و درباره ی برخی موضوعات، اخبار متواتری وجود دارد که عمل 
بر پایه ی آن ها جایز است و به نظر می رسد که ارکان نماز و روزه و حّج و زکات، از جمله ی همين 
موضوعات اند و با این وصف، عمل به آن ها در زمان عدم دسترسی به مهدی ممکن است و عمل 
بر پایه ی ظن شمرده نمی شود. این به آن معناست که قاصر در عدم دسترسی به مهدی، نباید 
در طلب علم به اخبار متواتر و عمل بر پایه ی آن ها تقصير کند؛ چراکه اگر در آن تقصير کند، در 

عمل بر پایه ی ظن معذور نيست، اگرچه در عدم دسترسی به مهدی قاصر باشد.

رابعًا کسی که به سبب قصور خود، از دسترسی به مهدی محروم است، در موضوعاتی که 
اخبار متواتری درباره ی آن ها وجود ندارد، مجاز به عمل بر پایه ی اخبار واحد نيست؛ چراکه 
ظّن حاصل از اخبار واحد، با ظّن حاصل از غير اخبار یکسان است و ظّن حاصل از غير اخبار، 
مانند شک دانسته می شود. با این وصف، کسی که به سبب قصور خود، از دسترسی به مهدی 
محروم است، در موضوعاتی که اخبار متواتری درباره ی آن ها وجود ندارد، خواه اخبار واحدی 
درباره ی آن ها وجود داشته باشد و خواه وجود نداشته باشد، به »اصول عملی عقلی« رجوع 
می کند و آن ها عبارت از برائت، احتياط، استصحاب و تخييرند که عقال در موارد شک، برای 
برون رفت از بن بست در پيش می گيرند؛ به این ترتيب که هرگاه در اصل تکليف شک دارند، 
برائت و هرگاه در موضوع آن شک دارند، احتياط و هرگاه در بقاء آن شک دارند، استصحاب را 
جاری می کنند و هرگاه ميان دو تکليف متعارض مرّددند و قادر به جمع ميان آن دو نيستند، 
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به تخيير روی می آورند. بنابراین، کسی که به سبب قصور خود، از دسترسی به مهدی محروم 
برائت،  اصل  پایه ی  بر  ندارد،  وجود  آن ها  درباره ی  متواتری  اخبار  که  موضوعاتی  در  است، 

احتياط، استصحاب و تخيير عمل می کند، تا هنگامی که به آن حضرت دسترسی یابد.

خامسًا کسی که به سبب قصور خود، از دسترسی به مهدی محروم است، هرگاه بر پایه ی 
ْلج«  دلیل عقلی و شرعی مانند برخی اخبار متواتر با مضمون »َفأُتوُه َفباِیُعوُه ولو َحْبوًا َعَلی الثِّ
»به سوی او بشتابيد و با او بيعت کنيد اگرچه چهار دست و پا بر روی برف«، قطع پيدا کرده 
باشد که جناب منصور از جانب خداوند و پيامبر او منصوب است، می تواند تا دسترسی به مهدی 
از او تبعّيت کند؛ چراکه تبعّيت از چنين کسی، به اعتبار آنکه قطعًا بدون دليل فتوا نمی دهد، 
را پنهان نمی کند؛ ولی  مجزی است؛ هر چند چنين کسی جز به ضرورت دليل فتوای خود 
هرگاه قطع به آن پيدا نکرده باشد و تنها به اعتبار قيام این بزرگوار به زمينه سازی برای ظهور 
به اخبار متواتر در موضوعاتی که اخبار  باشد، چاره ای جز رجوع  او همراهی کرده  با  مهدی 
متواتری درباره ی آن ها هست و اصول عملی عقلی در موضوعاتی که اخبار متواتری درباره ی 

آن ها نيست، ندارد.

این گونه خداوند برای کسی که تقوا پيشه می کند، راهی قرار می دهد؛ چنانکه فرموده است: 
َه َیْجَعْل َلُه َمْخَرًجا )طالق/ 2(؛ »و هر کس از خداوند تقوا پيش گيرد برای او  ِق اللَّ َوَمْن َیتَّ
راه برون رفتی قرار می دهد« و کسانی که درباره ی او تالش می کنند را به راه های خود رهنمون 
ُهْم ُسُبَلَنا ۚ )عنکبوت/ 69(؛ »و  ِذیَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَینَّ می شود؛ چنانکه فرموده است: َوالَّ
کسانی که درباره ی ما تالش می کنند را حتمًا به راه های خود رهنمون می شویم«، ولی کسانی 
که ظالمند و از تالش درباره ی او فرو می گذارند را بی چاره می کند و برایشان هيچ راهی قرار 
ُه ِلَيْغِفَر َلُهْم َوَل ِلَيْهِدَیُهْم  ِذیَن َکَفُروا َوَظَلُموا َلْم َیُکِن اللَّ نمی دهد؛ چنانکه فرموده است: ِإنَّ الَّ
َم )نساء/ 168 و 169(؛ »هرآینه کسانی که کفر ورزیدند و ستم کردند  ِإلَّ َطِریَق َجَهنَّ  َطِریًقا
را خداوند هرگز نمی آمرزد و به هيچ راهی رهنمون نمی شود؛ مگر راه جهّنم«؛ چراکه او بسيار 
را  نيکوکاران  و هرگز  است  و سخت گير  بسيار حساب گر  در عين حال،  و  مهربان  و  بخشاینده 
ْن 

َ
أ َئاِت  يِّ السَّ اْجَتَرُحوا  ِذیَن  الَّ َحِسَب  ْم 

َ
أ قرار نمی دهد؛ چنانکه فرموده است:  بدکاران  مانند 

)جاثيه/   َیْحُکُموَن َما  َساَء   ۚ َوَمَماُتُهْم  َمْحَياُهْم  َسَواًء  اِلَحاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  آَمُنوا  ِذیَن  َکالَّ َنْجَعَلُهْم 
آنان را مانند کسانی قرار می دهيم  21(؛ »آیا کسانی که بدی ها را پيشه کردند پنداشتند که 
که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، زندگی و مرگشان مانند هم است؟! بد قضاوت 
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ْرِض 
َ
اِلَحاِت َکاْلُمْفِسِدیَن ِفی اْل ِذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ َنْجَعُل الَّ ْم 

َ
أ می کنند!« و فرموده است: 

اِر )ص/ 28(؛ »یا کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند  ِقيَن َکاْلُفجَّ ْم َنْجَعُل اْلُمتَّ
َ
أ

را مانند فساد کنندگان در زمين قرار می دهيم یا پرهيزکاران را مانند فاجران قرار می دهيم؟!«.

خداوند همه ی مسلمانان را توفيق پيوستن به نهضت زمينه سازی برای ظهور مهدی ارزانی 
دارد تا از بی چارگی رهایی یابند؛ چراکه هيچ راهی جز آن برای رهایی آنان از بی چارگی نيست، 
اگرچه شرق تا غرب جهان را بکاوند و ستایش برای خداوندی است که چنين خواسته و چنين 

مقّرر داشته است.

تعليق شماره: 1        نویسنده ی تعليق: سعيدی        تاریخ تعليق: 1395/4/30

»اصول عملی  به  نهایتًا عمل  پرسش شماره ی 38[،  ]و  نقد شماره ی 27  به  پاسخ  در  شما 
او غير مجزی دانسته اید. سؤال  عقلی« را برای قاصر مجزی و عمل به »اخبار واحد« را برای 
این است که فرق ميان »اخبار واحد« و »اصول عملی عقلی« چيست؟ مگر هر دو افاده ی ظن 
نمی کنند؟ پس چرا عمل به »اصول عملی عقلی« برای قاصر جایز است، ولی عمل به »اخبار 

واحد« برای او جایز نيست؟!

پاسخ به تعليق: 1                                              تاریخ پاسخ به تعليق: 1395/4/31

»اخبار واحد« و »اصول عملی عقلی« هر دو مفيد ظّن به حکم واقعی هستند، ولی »اصول 
اینکه  به  توّجه  با  است؛  ظاهری  حکم  به  قطع  مفيد  واحد«،  »اخبار  خالف  بر  عقلی«  عملی 
نَّ َل ُیْغِنی ِمَن اْلَحقِّ َشْيًئا ۚ )یونس/  عقاب بال بيان عقاًل قبيح است و ظن، به اقتضای ِإنَّ الظَّ
36(، بيان محسوب نمی شود و با این وصف، تکليف مکّلف در حالت عدم قطع به حکم واقعی، 
هرگاه در آن »مقّصر« نباشد، عمل به برائت، احتياط، استصحاب و تخيير است؛ زیرا عقاب او در 
چنين حالتی، عقاب بال بيان محسوب می شود که ممکن نيست، در حالی که عمل »مقّصر« به 
برائت، احتياط، استصحاب و تخيير در حالت عدم قطع به حکم واقعی، مانند عمل او به آن ها 
در حالت قطع به آن است که وجهی ندارد؛ چراکه بيان نسبت به او موجود است و او خود برای 
وصول به آن اقدام نمی کند و از اینجا دانسته می شود که عمل »قاصر« به »اصول عملی عقلی« 
در موضوعاتی که آیات قرآن و اخبار متواتری درباره ی آن ها وجود ندارد، مجزی است و تبعًا 
جایی برای عمل او به »اخبار واحد« باقی نمی ماند، ولی عمل »مقّصر« به »اصول عملی عقلی« 

تعلیق شماره:1               نویسنده ی تعلیق: سعیدی               تاریخ تعلیق: 1395/4/30

پاسخ به تعلیق:1                                                                       تاریخ پاسخ به تعلیق: 1395/4/31
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از تکليف نمی شود و این  او  او به »اخبار واحد«، در هر حال موجب برائت ذّمه ی  مانند عمل 
بن بستی است که خود با سوء اختيارش پدید آورده است و تبعًا منافی با لطف خداوند نيست، 
اِلِميَن )مائده/ 51(؛  َه َل َیْهِدی اْلَقْوَم الظَّ بل مطابق با قوانين اوست که فرموده است: ِإنَّ اللَّ
 َه َل ُیْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِسِدیَن »خداوند گروه ظالمان را هدایت نمی کند« و فرموده است: ِإنَّ اللَّ
ُه ِمَن  ُل اللَّ َما َیَتَقبَّ )یونس/ 81(؛ »خداوند عمل مفسدان را درست نمی کند« و فرموده است: ِإنَّ

ِقيَن )مائده/ 72(؛ »خداوند تنها از پرهيزکاران قبول می کند«! اْلُمتَّ

نویسنده ی پرسش: ساحل آزادی                                تاریخ پرسش: 1394/2/25

بنده سؤالی داشتم. در زمان حضور پيامبر و خلفاء او، عّده ای از مردم در جایی دور از آنان 
ساکن بودند و دسترسی به آنان نداشتند تا دینشان را فرا بگيرند و سؤالتشان را بپرسند. بنابراین 
پيامبر و خلفاء او، یک فرد را به عنوان نماینده ی خود در آن شهر یا منطقه معرفی می کردند و 
مردم از او دینشان را فرا می گرفتند. حال سؤال اینجاست: آیا آن فرد منصوب شده، معصوم 
به گمراهی کشيده  بنابراین چطور مردم  نبوده است که اشتباه پاسخ دهد؟  آیا ممکن  بوده؟ 
نمی شدند؟ چگونه هدایت خداوند با وجود یک واسطه ی غير معصوم بدون کمی و کاستی به 

مردم می رسيده است؟

 پاسخ به پرسش شماره: 3                                  تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/2/26

برادر گرامی!
 لطفًا به نکات زیر توّجه فرمایيد:

 اوًل اّدعای شما مبنی بر اینکه پيامبر و خلفاء او، در شهرها نمایندگانی منصوب می کردند تا 
مردم دین خود را از آن ها بگيرند، اصلی ندارد؛ چراکه آنان نمایندگانی برای این منظور منصوب 
نمی کردند، بلکه صرفًا نمایندگانی برای گرفتن خراج و جمع آوری زکات و اقامه ی نماز و مقابله 
نمایندگانشان  از  بسياری  رو،  این  از  و  فرمان های خود منصوب می کردند  اجرای  و  با دشمن 
عالم ترین مردم به دین نبودند و برخی از آن ها به خيانت می گرایيدند و توّسط آنان مؤاخذه یا 

عزل می شدند. با این وصف، شبهه ی شما از اصل منتفی است.

نویسنده ی پرسش: ساحل آزادی                                                                     تاریخ پرسش: 1394/2/25

پاسخ به پرسش شماره: 3                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/2/26
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 آری، ممکن بود کسانی توّسط پيامبر و خلفاء او به وثاقت در روایت از آن ها ستایش شوند، 
آنان بگيرند محسوب  از  اینکه مردم دین خود را  ولی چنين کسانی نيز نمایندگان آن ها برای 
نمی شدند، بل تنها راویان قابل اعتمادی محسوب می شدند که روایاتشان از پيامبر و خلفاء او 
برای اهل زمانشان معتبر بود، بی آنکه آراءشان کمترین اعتباری برای آنان داشته باشد یا لزومًا 
درباره ی همه ی مسائل مورد نياز آنان روایتی داشته باشند و به این ترتيب، آنان را از مراجعه به 
پيامبر و خلفاء او بی نياز نمایند؛ زیرا توثيق این راویان توّسط پيامبر و خلفاء او، تنها می توانست 
به این معنا باشد که آنان بر پيامبر و خلفاء او عمدًا دروغ نمی بندند و با این وصف، اگر گفته یا 
کرده ای را از آن ها در زمان حياتشان روایت کنند، می توان به روایت شان تا زمان دسترسی به 

آن ها اعتماد کرد.

 ثانيًا وظيفه ی کسانی از مردم که دور از پيامبر و خلفاء او بوده اند، در وهله ی نخست هجرت 
ْمَواِلِهْم 

َ
ِذیَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِبأ به سوی آنان بوده؛ چنانکه خداوند فرموده است: ِإنَّ الَّ

ِذیَن آَمُنوا َوَلْم ُیَهاِجُروا  ْوِلَياُء َبْعٍض ۚ َوالَّ
َ
ِئَك َبْعُضُهْم أ وَلٰ

ُ
ِذیَن آَوْوا َوَنَصُروا أ ِه َوالَّ ْنُفِسِهْم ِفی َسِبيِل اللَّ

َ
َوأ

ۚ )أنفال/ 72(؛ »هرآینه کسانی که ایمان آوردند  ُیَهاِجُروا  ٰی  ِمْن َشْیٍء َحتَّ َوَلَیِتِهْم  ِمْن  َلُکْم  َما 
و هجرت کردند و با مال ها و جان های خود در راه خدا جهاد کردند و کسانی که جا دادند و 
آوردند ولی هجرت نکردند شما را  ایمان  آنان دوستان یکدیگرند و کسانی که  یاری رساندند، 
اُهُم  َتَوفَّ ِذیَن  الَّ ِإنَّ  است:  فرموده  و  کنند«  هجرت  که  گاه  آن  تا  نيست  آنان  با  دوستی  هيچ 
ْرُض 

َ
َلْم َتُکْن أ

َ
ْرِض ۚ َقاُلوا أ

َ
ا ُمْسَتْضَعِفيَن ِفی اْل ْنُفِسِهْم َقاُلوا ِفيَم ُکْنُتْم ۖ َقاُلوا ُکنَّ

َ
اْلَماَلِئَکُة َظاِلِمی أ

ُم ۖ َوَساَءْت َمِصيًرا )نساء/ 97(؛ »هرآینه کسانی  َواُهْم َجَهنَّ
ْ
ِئَك َمأ وَلٰ

ُ
ِه َواِسَعًة َفُتَهاِجُروا ِفيَها ۚ َفأ اللَّ

به آن ها گویند: در  را می گيرند،  به خودشان جانشان  بودن آن ها  که فرشتگان در حال ظالم 
و  عقاید  از  آگاهی  امکان  که  نحوی  )به  بودیم  مستضعف  زمين  در  گویند:  بودید؟!  حال  چه 
احکام دین را نداشتيم(! گویند: آیا زمين خداوند گسترده نبود تا در آن هجرت کنيد؟! پس 
آن ها جایگاهشان جهّنم است و بد بازگشت گاهی است«! اما در وهله ی دوم، کسانی از مردم 
که واقعًا قاصر بوده اند و استطاعت هجرت را نداشته اند، موّظف بوده اند که دسته ای از خود را 
برای آگاهی از عقاید و احکام دین به نزد پيامبر و خلفاء او روانه کنند؛ چنانکه خداوند فرموده 
 َساِء َواْلِوْلَداِن َل َیْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َوَل َیْهَتُدوَن َسِبياًل َجاِل َوالنِّ است: ِإلَّ اْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الرِّ
)نساء/ 98(؛ »مگر مستضعفانی از مردان و زنان و کودکان که چاره ای نمی توانند و راهی پيدا 
ًةۚ  َفَلْوَل َنَفَر ِمْن ُکلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم َطاِئَفٌة  نمی کنند« و فرموده است: َوَما َکاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِلَيْنِفُروا َکافَّ
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ُهْم َیْحَذُروَن )توبه/ 122(؛ »و مؤمنان  یِن َوِلُيْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلْيِهْم َلَعلَّ ُهوا ِفی الدِّ ِلَيَتَفقَّ
کسانی نبودند که همگی کوچ کنند، پس چرا )دست کم( از هر گروهی دسته ای کوچ نکردند تا 
درباره ی دین آگاهی کسب کنند و قوم خود را هنگامی که باز می گردند بيم دهند باشد که آنان 
بيمناک شوند؟!« و روشن است که روایت این »دسته« از یک سو روایت واحد نيست و از سوی 
دیگر تنها برای قومشان که اهل زمانشان هستند حّجيت دارد، نه برای کسانی که در قرون بعد 
می آیند؛ چراکه وظيفه ی آنان نيز هجرت به سوی خليفه ی زمانشان یا روانه کردن دسته ای از 

خود به سوی اوست و این قاعده تا روز قيامت جریان دارد.

هر  ناگزیر  و  باشد  دین  اخذ  در  مردم  مرجع  نمی تواند  معصوم  جز  کس  هيچ  آنکه  حاصل   
مرجع دیگری غير از او باید با قيد یقين به او منتهی شود و این قاعده ای است که مطلقًا قابل 

تخصيص نيست.

نویسنده ی پرسش: علی راضی                                         تاریخ پرسش:1394/8/23 

در علوم و فنونی مثل علوم فنی و مهندسی، کشاورزی،  مدیریت، اقتصاد و ... که فرضيه ها،  
نظریه ها،  اصول و قوانين مختلفی وجود دارد و یا ارایه می شود، معموًل اجماع جمعی از خبرگان 
برای اثبات نظریه های ارایه شده مورد قبول واقع می شود. سؤال این است که آیا در این گونه 
علوم همانند اصول عقاید و احکام مذهبی باید به خليفه ی خداوند مراجعه نمود؟ آیا اجماع در 

این موارد هم دارای اشکال است؟

 پاسخ به پرسش شماره: 4                              تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/8/26

مراد از اجماع در اصطالح اهل فقه، اّتفاق نظر همه ی مسلمانان یا همه ی اهل علم بر یک 
اثبات می کند؛ چراکه  را  به حّجّيت آن، حکم شرعی  بر نظر قائالن  بنا  حکم شرعی است که 
اّتفاق نظر همه ی مسلمانان یا همه ی اهل علم بر باطل، ممکن نيست و این به اعتبار وجود 
َخَلْقَنا  ْن  َوِممَّ فرموده است:  آنان، صحيح است؛ چنانکه خداوند  ميان  در  خليفه ی خداوند 
هستند  شماری  آفریده ایم  که  کسانی  از  »و  181(؛  )أعراف/   َیْعِدُلوَن َوِبِه  ِباْلَحقِّ  َیْهُدوَن  ٌة  مَّ

ُ
أ

که به حق هدایت می کنند و با آن عدالت می ورزند« و با این وصف، اّتفاق نظر همه ی آنان بر 

نویسنده ی پرسش: علی راضی                                                                          تاریخ پرسش: 1394/8/23

پاسخ به پرسش شماره: 4                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/8/26
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باطل، محال است؛ جز آنکه چنين اّتفاق نظری نه قابل کشف است و نه سودمند؛ چراکه از 
یک سو إحصاء نظر همه ی آنان عادتًا ممکن نيست و از سوی دیگر چيزی که همه ی آنان ثابت 
می دانند، نيازی به اثبات ندارد تا برای اثبات آن، به اّتفاق نظر همه ی آنان استناد شود. از اینجا 
دانسته می شود که عدم امکان اثبات حکم شرعی با اجماع، از باب سالبه ی به انتفاء موضوع 
با توّجه به عدم امکان استقراء تام از یک سو و عدم امکان تحصيل حاصل از سوی دیگر است و 

مراد حضرت عالمه از عدم حّجّيت اجماع، چيزی جز این نيست.

تعبيری  باشد،  حکمی  چه  درباره ی  اینکه  از  نظر  قطع  خبرگان«،  از  جمعی  »اجماع  اما 
متناقض است؛ چراکه به اّتفاق نظر »جمعی از خبرگان« اجماع گفته نمی شود، بلکه به اّتفاق 
تشریعی  درباره ی حکمی  نظری، خواه  اّتفاق  و چنين  اجماع گفته می شود  آنان  نظر همه ی 
باشد و خواه درباره ی حکمی تکوینی، قابل إحراز نيست. آری، »اجماع جمعی از خبرگان«، 
به معنای آگاهی از نظر بيشتر آنان و عدم آگاهی از نظر مخالف، قابل احراز است، ولی برای 
اثبات هيچ حکمی اگرچه تکوینی باشد، کافی شمرده نمی شود؛ چنانکه »جمعی از خبرگان« 
در طول صدها سال، بر مسّطح بودن زمين و گردش خورشيد به گرد آن و وجود چهار عنصر و نه 
فلک و هفت اقليم در جهان، اّتفاق نظر داشتند و مخالفی برای نظرشان شناخته نبود و با این 

حال، نادرستی آن آشکار شد.

اما رجوع به خليفه ی خداوند برای شناخت احکام تکوینی از قبيل فنون مهندسی، زراعت، 
اقتصاد و طبابت، واجب نيست؛ چراکه این احکام، ماهّيت حقيقی و طبيعی دارند و احکام 
حقيقی و طبيعی، از طریق عقل شناخته می شوند، مگر در جهاتی از آن ها که دارای احکامی 
تشریعی هستند، مانند حکم بلند ساختن ساختمان و رو به قبله ساختن مستراح و حکم مزارعه 
با این حال، رجوع به خليفه ی  و مساقات و حکم ربا و برخی مکاسب و حکم ضمان طبيب. 
خداوند برای شناخت احکام تکوینی هم بسيار مفيد است، بلکه بعيد نيست بيشتر این احکام 
القرنين  ذو  توّسط  سدسازی  ظاهرًا  چنانکه  باشند؛  شده  داده  تعليم  خداوند  خلفاء  توّسط 
)کهف/ 96( و زره سازی توّسط داوود عليه الّسالم )سبأ/ 10 و 11؛ أنبياء/ 80( و مسگری و 

هنر معماری توّسط سليمان عليه السالم )سبأ/ 12؛ نمل/ 44( تعليم داده شده است.
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نویسنده ی پرسش:یعقوب                             تاریخ پرسش:1394/12/15

چند سؤال دارم:

غائب  آخرین خليفه هم  و  پيامبر حکومت می کردند  دیگران 12 خليفه ی  به جای  اگر   .  1
چه  بعدش  صورت  این  در  می رفتند.  دنيا  از  باید  همه  بالخره  می افتاد؟   اتفاقی  چه  نمی شد 
آخرین منجی  این صورت دیگر غيبت  در  انتها می رسيد؟  به  اتفاقی می افتاد؟ جهان چگونه 

معنی نداشت.

اگر  می گویند  برخی  کرد؟  تقویت  مردم  در  را  مهدویت  به  نياز  ضرورت  می توان  چگونه   .  2
مردم از نظر علمی و فرهنگی رشد کنند همه چيز درست می شود و دیگر نيازی به مطرح کردن 
مهدویت نيست ... مگر کشورهای غربی یا ژاپن که این همه پيشرفت کرده اند مهدی داشته اند؟ 
همه ی مشکالت از خاورميانه و کشورهای جهان سوم است که از نظر علمی و فرهنگی و ... 

عقب هستند.

پاسخ به پرسش شماره:5                            تاریخ پاسخ به پرسش:1394/12/15

لطفًا به نکات زیر توجه فرمایيد:

1 . روشن است که اگر به جای دیگران، دوازده خليفه ی رسول خدا صّلی الّله عليه و آله و سّلم 
به حکومت دست می یافتند، همه ی احکام اسالم جاری و همه ی اهداف آن محّقق می شد؛ 
و  این حقيقت خبر داده  از  متواتر  روایاتی  و سّلم در  آله  و  الّله عليه  چنانکه رسول خدا صّلی 
حکومت آنان را ضامن مناعت، عّزت، قيام، مضا، ظهور، صالح و استقامت اسالم تا روز قيامت 
شمرده بود و این نکته ای است که حضرت عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه الّله تعالی در 

کتاب شریف »بازگشت به اسالم« )ص222( تبيين کرده و فرموده است:

>بسياری از اصحاب پيامبر صّلی الّله عليه و آله و سّلم مانند جابر بن سمره، عبد 
الّله بن مسعود، عبد الّله بن عمر، عبد الّله بن عباس، عبد الّله بن عمرو، أنس بن 
مالک، عبد الّله بن أبی أوفی، عباس بن عبد المطلب، جابر بن عبد الّله، ابو جحيفه، 
ابو قتاده، عایشه و دیگران، برای ده ها نفر از تابعانشان و بواسطه ی آنان برای صدها 
نفر از مسلمانان، از آن حضرت روایت کرده اند که تعداد خلفاء پس از خود را دوازده 

نویسنده ی پرسش: یعقوب                                                                          تاریخ پرسش: 1394/12/15
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ُهم  نفر شمرده و به انحاء مختلف فرموده است: »َیُکوُن ِمن َبعِدی اثنا َعَشَر َخِليفًة ُکلُّ
ِمن ُقَریش«؛ »پس از من دوازده خليفه خواهند بود که همه ی شان از قریش اند« و 
تأکيد نموده است که اسالم با تکيه بر خالفت آنان، تا روز قيامت »منيع«، »عزیز«، 
»قائم«، »ماضی«، »ظاهر«، »صالح« و »مستقيم« خواهد بود و این مبتنی بر سّنت 
خداوند در اّمت های گذشته است که برای آنان دوازده پيشوا قرار داده؛ چنانکه به 
اْثَنْی  ِمْنُهُم  َوَبَعْثَنا  ِإْسَراِئيَل  َبِنی  ِميَثاَق  ُه  اللَّ َخَذ 

َ
أ َوَلَقْد  عنوان نمونه فرموده است: 

َعَشَر َنِقيًبا ۖ )مائده/ 12(؛ »و هرآینه خداوند پيمان بنی اسرائيل را گرفته و از آنان 
دوازده پيشوا برانگيخته« و روشن است که سّنت خداوند در اّمت های گذشته، در 
ِه ِفی  َة اللَّ این اّمت نيز جاری است و تغييری نمی پذیرد؛ چنانکه فرموده است: ُسنَّ
)أحزاب/ 62(؛ »سّنت خداوند   َتْبِدیاًل ِه  اللَّ ِة  ِلُسنَّ َتِجَد  َوَلْن   ۖ َقْبُل  ِمْن  َخَلْوا  ِذیَن  الَّ
تغييری  خداوند  سّنت  برای  هرگز  و  بود  چنين  گذشتند  پيش  از  که  کسانی  در 

نمی یابی«!<.

با این وصف، محرومّيت اّمت از حاکمّيت این خلفاء دوازده گانه را باید بزرگ ترین ضایعه پس 
از درگذشت رسول خدا صّلی الّله عليه و آله و سّلم به حساب آورد.

عاميانه،  موهومات  و  خرافات  از  دور  به  و  اسالم  یقينّيات  پایه ی  بر  مهدوّیت  بازتعریف   .  2
منصور  عالمه  که  است  مبارکی  کار  این  و  می کند  بيدار  را  مردم  ميان  در  آن  به  نياز  احساس 
الّله تعالی آغاز کرده و در حال گسترش آن به سراسر جهان است.  هاشمی خراسانی حفظه 
از باب نياز به شناخت احکام خداوند و اقامه ی آن هاست که جز از طریق  اّما نياز به مهدی، 
خليفه ی او در زمين حاصل نمی شود و روشن است که شناخت احکام خداوند و اقامه ی آن ها 
برای بندگی او و تبعًا رستگاری مردم در دنيا و آخرت ضروری است و با این وصف، هيچ چيز 
ُبعد  در  انسان  تعالی  تنها  اسالم،  آرمان  شک  بدون  کند.  بی نياز  مهدی  از  را  مردم  نمی تواند 
ماّدی و فعلّيت یافتن استعدادهای حيوانی او نيست تا اّدعا شود که در کشورهای غربی و ژاپن 
تحّقق یافته، بل تعالی او در همه ی ابعاد و فعلّيت یافتن همه ی استعدادهای اوست که یقينًا در 
این کشورها تحّقق نيافته است و جز با شناخت احکام خداوند و اقامه ی آن ها تحّقق نخواهد 
اٍت َتْجِری ِمْن  اِلَحاِت َجنَّ ِذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ َه ُیْدِخُل الَّ یافت؛ چنانکه فرموده است: ِإنَّ اللَّ
اُر َمْثًوی َلُهْم )محّمد/ 12(؛  ْنَعاُم َوالنَّ

َ
ُکُل اْل

ْ
ُکُلوَن َکَما َتأ

ْ
ُعوَن َوَیأ ِذیَن َکَفُروا َیَتَمتَّ ْنَهاُرۖ  َوالَّ

َ
َتْحِتَها اْل

»هرآینه خداوند کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند را به بهشت هایی داخل 
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می کند که از زیرشان جوی ها جاری است و کسانی که کافر شدند، لّذت می برند و می خورند 
اسالمی،  جهان بينی  در  آری،  است«!  آنان  جای  آتش  و  می خورند  چهارپایان  که  طور  همان 
انسان تنها برای خوردن و خوابيدن آفریده نشده، بلکه برای تکامل همه جانبه و نيل به رضوان 
امکان  زمين  در  خداوند  خليفه ی  حاکمّيت  با  تنها  که  است  چيزی  این  و  شده  آفریده  الهی 
می یابد و با این وصف، تنها کسانی نياز به چنين حاکمی را انکار می کنند که نيازی به تکامل 
همه جانبه و نيل به رضوان الهی نمی بينند. وانگهی روشن است که بخش زیادی از مشکالت 
خاورميانه و کشورهای مستضعف، ناشی از سياست های استکباری همين کشورهای مقتدر و 
ثروتمند است و با این وصف، واضح است که پيشرفت ظالمانه و یکجانبه ی آن ها به این سبب 

بوده است که مهدی نداشته اند!

خداوند مسلمانان را از وابستگی به کافران و شيفتگی به غرب رهایی دهد و به دامان اسالم 
راستين که مایه ی عّزت و سعادت آنان است بازگرداند، تا تحت رهبری خليفه اش در زمين به الگوی 

جهانيان در همه ی ابعاد تبدیل شوند، همان طور که خود خواسته و خود ترسيم فرموده است.

نویسنده ی پرسش: کامران                                      تاریخ پرسش: 1396/4/28

اگر ممکن است تفصياًل اصول اولی و عملی را توضيح دهيد؛ چون در قسمت هایی از پایگاه 
اشاره کرده اید، اما توضيح نداده اید.

پاسخ به پرسش شماره: 6                              تاریخ پاسخ به پرسش: 1396/4/31

»اصل اولی« حکم ابتدایی چيزها و کارها در نظر عقل پيش از ورود حکم شرع درباره ی آن ها 
است که می تواند »اباحه« به معنای جواز یا »حظر« به معنای حرمت باشد. بيشتر مسلمانان 
اصل اولی را اباحه می دانند و مرادشان از آن جواز عقلی چيزها و کارها پيش از تحریم آن ها 
اینکه هر چيزی در جهان برای استفاده ی انسان آفریده شده  به  با توّجه  توّسط شرع است؛ 
است و هر کاری در آن که مقتضی برای انجامش وجود دارد می تواند انجام شود، مگر اینکه 
دليلی برای ممنوعّيتش وجود داشته باشد، ولی برخی از مسلمانان اصل اولی را حظر می دانند 
و مرادشان از آن حرمت عقلی چيزها و کارها پيش از تجویز آن ها توّسط شرع است؛ با توّجه به 

نویسنده ی پرسش: کامران                                                                          تاریخ پرسش: 1396/4/28
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اینکه هر چيزی در جهان مخلوق و تبعًا مملوک خداوند است و با این وصف، تصّرف در آن جز با 
اذن خداوند جایز نيست. البته این سخن درستی است، ولی باید توّجه داشت که اذن خداوند 
مانند شرع  اینکه عقل  به  توّجه  با  می شود؛  عقلی هم  اذن  و شامل  است  اذن شرعی  از  اعّم 
حّجتی از جانب خداوند است و با این وصف، هرگاه به جواز چيزها و کارها پيش از تحریم آن ها 
توّسط شرع حکم کند، می توان گفت که خداوند به تصّرف در آن ها اذن داده است )بنگرید به: 
بازگشت به اسالم، مبنای حسن و قبح، ص31(؛ خصوصًا با توّجه به اینکه هرگاه مالک خانه 
کسی را در خانه ی خود سکونت دهد، ظاهر این است که به استفاده ی او از چيزهایی که در آن 
است راضی است، مگر چيزی که او را از آن نهی نماید. از اینجا دانسته می شود که اصل اولی 
اباحه است، ولی نه در همه ی چيزها و کارها؛ زیرا عقل ممنوعّيت چيزهای مضر را مستقاّلً درک 
می کند و اصل را ممنوعّيت ضرر رساندن به خود یا دیگران می داند، تا آن گاه که دليلی برای 
آن برسد. بنابراین، می توان گفت که اصل اولی در چيزها و کارهایی که ضرر طبيعی برای خود 
یا دیگران ندارند، اباحه است و در چيزها و کارهایی که ضرر طبيعی برای خود یا دیگران دارند، 
حظر است و در چيزها و کارهایی که معلوم نيست ضرر طبيعی برای خود یا دیگران دارند یا 
ندارند، نه اباحه است و نه حظر؛ مگر با توّجه به عمومات و اطالقات شرع که بر اباحه دللت 
ْرِض )حج/ 

َ
َر َلُکْم َما ِفی اْل َه َسخَّ نَّ اللَّ

َ
َلْم َتَر أ

َ
دارند؛ مانند سخن خداوند که فرموده است: أ

65(؛ »آیا ندیدی که خداوند هر چه در زمين است را برای شما مسّخر کرد؟« و فرموده است: 
 ۗ ْسَبَغ َعَلْيُکْم ِنَعَمُه َظاِهَرًة َوَباِطَنًة

َ
ْرِض َوأ

َ
َماَواِت َوَما ِفی اْل َر َلُکْم َما ِفی السَّ َه َسخَّ نَّ اللَّ

َ
َلْم َتَرْوا أ

َ
أ

)لقمان/ 20(؛ »آیا ندیدید که خداوند هر چه در آسمان ها و هر چه در زمين است را برای شما 
َر  مسّخر کرد و نعمت های آشکار و پنهانش را برای شما کامل ساخت؟« و فرموده است: َوَسخَّ
ْرِض َجِميًعا ِمْنُه ۚ )جاثيه/ 13(؛ »و هر چه در آسمان ها و هر 

َ
َماَواِت َوَما ِفی اْل َلُکْم َما ِفی السَّ

ِذی َجَعَل  چه در زمين است همه را از نزد خود برای شما مسّخر کرد« و فرموده است: ُهَو الَّ
ْرَض َذُلوًل َفاْمُشوا ِفی َمَناِکِبَها َوُکُلوا ِمْن ِرْزِقِه ۖ )ملک/ 15(؛ »او کسی است که زمين را 

َ
َلُکُم اْل

برای شما رام ساخت، پس در کرانه های آن گام بردارید و از روزی او بخورید« و فرموده است: 
برای شما حالل شدند  »و چهارپایان  ۖ )حج/ 30(؛  َعَلْيُکْم  ُیْتَلٰی  َما  ِإلَّ  ْنَعاُم 

َ
اْل َلُکُم  ْت  ِحلَّ

ُ
َوأ

ِه  ا ُذِکَر اْسُم اللَّ ُکُلوا ِممَّ
ْ
َتأ لَّ 

َ
مگر چيزی که بر شما تالوت می شود« و فرموده است: َوَما َلُکْم أ

َم َعَلْيُکْم ِإلَّ َما اْضُطِرْرُتْم ِإَلْيِه ۗ )أنعام/ 119(؛ »و چرا باید از آنچه نام  َل َلُکْم َما َحرَّ َعَلْيِه َوَقْد َفصَّ
خداوند بر آن برده می شود نخورید در حالی که هر چه بر شما حرام کرده را به تفصيل برایتان 
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مشّخص کرده است مگر چيزی که به آن ناگزیر شوید«. بنابراین، اصل اولی در چيزها و کارها 
اباحه است تا آن گاه که مضر بودن یا حرام بودنشان از طریق عقل یا شرع معلوم شود.

اما »اصل عملی« مقتضای عقل در هنگام شّک به حکم واقعی برای تعيين تکليف مکّلفی 
است که از تحصيل علم به حکم واقعی قاصر است؛ با توّجه به اینکه مکّلف باید از طریق مراجعه 
به کتاب خداوند و خليفه ی او در زمين، علم به حکم واقعی را تحصيل کند و اگر در این کار 
مقّصر باشد، مجاز به پيروی از ظّن به حکم واقعی اگرچه بر پایه ی اصل عملی نيست؛ چنانکه 
آن  به  که  از چيزی  »و  )إسراء/ 36(؛   ۚ ِعْلٌم  ِبِه  َلَك  َلْيَس  َما  َتْقُف  َوَل  است:  فرموده  خداوند 
معنا  این  به  باشد،  قاصر  بلکه  نباشد،  مقّصر  کار  این  در  اگر  ولی  نکن«،  پيروی  نداری  علمی 
که اقدامات لزم برای دسترسی به خليفه ی خداوند در زمين را انجام داده و با این حال، به او 
دسترسی نيافته باشد، در مواردی که خبر متواتری درباره ی حکم واقعی نمی یابد، می تواند به 
اصل عملی رجوع کند و آن به این صورت است که هرگاه در اصل تکليف شک داشته باشد، 
به این معنا که نداند آیا خداوند کاری را بر او واجب کرده است یا نه، اگر بداند که سابقًا آن را 
واجب کرده بود یا آن را واجب نکرده بود، استصحاب جاری می کند؛ به این معنا که حالت سابق 
را ادامه می دهد تا آن گاه که برای او معلوم شود و اگر نداند که سابقًا آن را واجب کرده بود یا 
آن را واجب نکرده بود، برائت جاری می کند؛ به این معنا که آن را واجب قرار نمی دهد تا آن گاه 
که برای او معلوم شود، هر چند بنا بر برخی روایات مستحّب است که احتياط کند؛ به این معنا 
که آن را انجام دهد و هرگاه به اصل تکليف یقين، ولی در موضوع آن شک داشته باشد؛ به این 
معنا که بداند خداوند یقينًا یکی از دو کار را بر او واجب کرده است، ولی نداند که کدام یک از 
دو کار را، اگر امکان دارد احتياط جاری می کند؛ به این معنا که هر دو کار را انجام می دهد تا 
یقين به انجام واجب پيدا کند و اگر احتياط امکان ندارد، به این معنا که نمی تواند هر دو کار 
را انجام دهد، تخيير جاری می کند؛ به این معنا که یکی از دو کار را بر می گزیند تا آن گاه که 

برای او معلوم شود.

و  امکان تحصيل علم است  و عدم  واقعی  به حکم  این مقتضای عقل در هنگام عدم قطع 
آیات و روایاتی در ارشاد به آن وجود دارد و فرق آن با »اخبار واحد« این است که هر چند مانند 
آن ها مفيد ظّن به حکم واقعی است، بر خالف آن ها موجب قطع به حکم ظاهری می شود؛ با 
نَّ َل ُیْغِنی ِمَن اْلَحقِّ  توّجه به اینکه عقاب بال بيان عقاًل قبيح است و ظن، به اقتضای ِإنَّ الظَّ
تکليف مکّلف در حالت عدم  این وصف،  با  و  بيان محسوب نمی شود  )یونس/ 36(،    ۚ َشْيًئا 

https://www.alkhorasani.com/fa/ashenaee/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA/
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قطع به حکم واقعی، هرگاه در آن مقّصر نباشد، عمل به برائت، استصحاب، احتياط و تخيير 
است؛ زیرا عقاب او در چنين حالتی، عقاب بال بيان محسوب می شود که ممکن نيست، در 
حکم  به  قطع  عدم  حالت  در  تخيير  و  احتياط  استصحاب،  برائت،  به  مقّصر  عمل  که  حالی 
واقعی، مانند عمل او به آن ها در حالت قطع به آن است که وجهی ندارد؛ چراکه بيان نسبت 
به او موجود است و او خود برای وصول به آن اقدام نمی کند و از اینجا دانسته می شود که عمل 
قاصر به اصول عملی عقلی در مواردی که اخبار متواتری درباره ی آن ها وجود ندارد، مجزی 
است و تبعًا جایی برای عمل او به اخبار واحد باقی نمی ماند، ولی عمل مقّصر به اصول عملی 
عقلی مانند عمل او به اخبار واحد، در هر حال موجب برائت ذّمه ی او از تکليف نمی شود و 
با لطف خداوند  با سوء اختيارش پدید آورده است و تبعًا منافی  این بن بستی است که خود 
 اِلِميَن َه َل َیْهِدی اْلَقْوَم الظَّ ِإنَّ اللَّ نيست، بل مطابق با سّنت های اوست که فرموده است: 
َه َل ُیْصِلُح  )مائده/ 51(؛ »خداوند گروه ظالمان را هدایت نمی کند« و فرموده است: ِإنَّ اللَّ
َعَمَل اْلُمْفِسِدیَن )یونس/ 81(؛ »خداوند عمل مفسدان را درست نمی کند« و فرموده است: 

ِقيَن )مائده/ 27(؛ »خداوند تنها از پرهيزکاران قبول می کند«. ُه ِمَن اْلُمتَّ ُل اللَّ َما َیَتَقبَّ ِإنَّ
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حّجّیت روایات متواتر و عدم حّجّیت روایات واحد

نویسنده ی پرسش: محّمد تقوی                                    تاریخ پرسش: 1394/2/25

با عرض سالم و خدا قوت. پس از مطالعه کتاب شریف »بازگشت به اسالم« نسبت به احادیث 
بسيار دقيق شدم، به طوری که با هر حدیثی مواجه می شوم فکر می کنم واحد یا اشتباه است. 

لطفًا مرا راهنمایی کنيد.

پاسخ به پرسش شماره: 1                                 تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/2/26

با  مواجهه  در  شما  احتياط  و  دّقت  افزایش  که  می شویم  یادآور  جناب عالی،  از  سپاس  با 
احادیث، بسيار مبارک و قابل ستایش است؛ زیرا از افزایش تقوای شما در دین تان حکایت دارد 
و نشان می دهد که شما عاقالنه تر از گذشته عمل می کنيد؛ با توّجه به اینکه بی پروایی یک فرد 
در اخذ به احادیث، با وجود احتمال جعلی بودن یا ضعيف بودن آن ها، نه تنها از دین داری او 
نشأت نمی گيرد، بلکه از بی مبالتی او در دینش بر می خيزد و این بر خالف توّهم رایج در ميان 
عوام است؛ زیرا آنان می پندارند که مقتضای دین داری، اخذ به هر حدیثی است اگرچه واحد 
و غير یقينی باشد، در حالی که چنين حدیثی تنها موجب ظن می شود و خداوند از اخذ به 
ظن نهی کرده و با این وصف، اخذ به چنين حدیثی، نافرمانی خداوند است و شّکی نيست که 

نافرمانی خداوند نمی تواند مقتضای دین داری باشد!

با  رابطه  در  و  است  بيشتر  فقهی  و  اعتقادی  احادیث  با  رابطه  در  قاعده  این  اهّميت  آری، 
احادیث اخالقی و تربيتی که حاوی نکات اعتقادی و فقهی نيستند، کمتر است؛ مانند احادیث 
از  نهی کننده  و  نماز شب  پا داشتن  بر  و  و ُحسن خلق  یتيم نوازی  و  راستگویی  به  امر کننده 
فحش و حرص و حسد و جدل؛ با توّجه به اینکه این احادیث حّتی اگر عينًا از معصوم صادر 
نشده باشند، ِمثاًل صادر شده اند و اخذ به مضمون کّلی آن ها اخذ به ظن محسوب نمی شود، 
بلکه اخذ به یقين است. از این رو، استفاده از این قبيل احادیث اخالقی و تربيتی، هر چند 

نویسنده ی پرسش: محّمد تقوی                                                                          تاریخ پرسش: 1394/2/25

پاسخ به پرسش شماره: 1                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/2/26
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متواتر نباشند، اشکالی ندارد و استشهاد به آن ها از آن حيث که مطابق با قرآن کریم و احادیث 
متواتر و مطابق با عقل سليم هستند، جایز است؛ بر خالف احادیث مربوط به عقاید و احکام که 
ناگزیر باید متواتر باشند؛ به این معنا که لفظ یا مضمون آن ها در هر طبقه توّسط حداقل چهار 
نفر روایت شده باشد و این با مراجعه به جوامع حدیثی متأّخر که مجموعه ی احادیث رسيده 
درباره ی هر موضوع را در یک باب جمع آوری کرده اند، به آسانی قابل بررسی است؛ چراکه با 
این مراجعه تا حّد زیادی معلوم می شود که درباره ی یک عقيده یا حکم، چند حدیث با چند 

طریق رسيده و کدام یک واحد و کدام یک متواتر است.

و احکام اسالم است و  برای شناخت عقاید  از راهکارهای موّقت  این   آری، روشن است که 
راهکار اصلی، دسترسی به خليفه ی خداوند در زمين است که در رأس تکاليف قرار دارد و با 
زمينه سازی برای ظهور او ممکن است و زمينه سازی برای ظهور او مبتنی بر جمع شدن نزد 
منصور هاشمی خراسانی است که مسلمانان را به جمع شدن برای یاری مهدی فرا می خواند؛ 
چراکه هرگاه شماری کافی از مسلمانان برای یاری مهدی جمع شوند، ظهور او بنا بر وعده  و 

سّنت خداوند قطعی است.

خداوند همه ی ما را برای قيام به این وظيفه ی خطير اسالمی موّفق گرداند.

نویسنده ی پرسش: محّمد جواد                                   تاریخ پرسش: 1394/6/11

آیا در نبود الگوی پيامبر، احادیث متواتر حّجت است؟ یعنی با احادیث متواتر می شود نحوه 
اعمال دینی را برداشت کرد مانند نحوه نماز خواندن؟

پاسخ به پرسش شماره: 2                               تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/6/12

خداوند در آیات فراوانی از کتاب خود، بر ضرورت اطاعت از اوامر پيامبرش تأکيد کرده و به 
ِه ۚ )نساء/ 64(؛ »و هيچ  ْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإلَّ ِلُيَطاَع ِبِإْذِن اللَّ

َ
عنوان مثال فرموده است: َوَما أ

پيامبری را نفرستادیم مگر برای آنکه به اذن خداوند اطاعت شود« و فرموده است: َمْن ُیِطِع 
ْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيًظا )نساء/ 80(؛ »هر کس از پيامبر 

َ
ٰی َفَما أ َهۖ  َوَمْن َتَولَّ َطاَع اللَّ

َ
ُسوَل َفَقْد أ الرَّ

اطاعت کند، از خداوند اطاعت کرده است و هر کس روی بگيرد تو را به عنوان نگهبانی بر آنان 

نویسنده ی پرسش: محّمد جواد                                                                          تاریخ پرسش: 1394/6/11

پاسخ به پرسش شماره: 2                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/6/12
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َه َوَرُسوَلُه ِإْن ُکْنُتْم ُمْؤِمِنيَن )أنفال/ 1(؛ »و از خداوند  ِطيُعوا اللَّ
َ
نفرستادیم« و فرموده است: َوأ

ُکْم  َلَعلَّ ُسوَل  َوالرَّ َه  اللَّ ِطيُعوا 
َ
َوأ است:  فرموده  و  هستيد«  مؤمن  اگر  کنيد  اطاعت  پيامبرش  و 

ُتْرَحُموَن )آل عمران/ 132(؛ »و از خداوند و پيامبر اطاعت کنيد، باشد که مورد رحمت قرار 
ُتْرَحُموَن )نور/ 56(؛ »و از پيامبر اطاعت  ُکْم  َلَعلَّ ُسوَل  ِطيُعوا الرَّ

َ
َوأ بگيرید« و فرموده است: 

ْمِرِه 
َ
أ َعْن  ُیَخاِلُفوَن  ِذیَن  الَّ َفْلَيْحَذِر  و فرموده است:  قرار گيرید«  باشد که مورد رحمت  کنيد، 

ِليٌم )نور/ 63(؛ »پس باید کسانی که از امر او سرپيچی 
َ
ْو ُیِصيَبُهْم َعَذاٌب أ

َ
ْن ُتِصيَبُهْم ِفْتَنٌة أ

َ
أ

َها  یُّ
َ
أ َیا  است:  فرموده  و  برسد«  دردناک  عذابی  یا  برسد  فتنه ای  را  آنان  که  بترسند  می کنند 

ْعَماَلُکْم )محّمد/ 33(؛ »ای کسانی که 
َ
أ ُتْبِطُلوا  َوَل  ُسوَل  الرَّ ِطيُعوا 

َ
َوأ َه  اللَّ ِطيُعوا 

َ
أ آَمُنوا  ِذیَن  الَّ

ایمان آوردید! از خداوند اطاعت کنيد و از پيامبر اطاعت کنيد و اعمال خود را باطل نسازید« 
َشِدیُد  َه  اللَّ ِإنَّ   ۖ َه  اللَّ ُقوا  َواتَّ  ۚ َفاْنَتُهوا  َعْنُه  َنَهاُکْم  َوَما  َفُخُذوُه  ُسوُل  الرَّ آَتاُکُم  َوَما  فرموده است:  و 
اْلِعَقاِب )حشر/ 7(؛ »و هر چه پيامبر به شما داد آن را اخذ کنيد و هر چه شما را از آن نهی 
َلَقْد  کرد خودداری کنيد و از خدا بترسيد؛ چراکه عقاب خدا شدید است« و فرموده است: 
َه َکِثيًرا )أحزاب/  َه َواْلَيْوَم الِْخَر َوَذَکَر اللَّ ْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َکاَن َیْرُجو اللَّ

ُ
ِه أ َکاَن َلُکْم ِفی َرُسوِل اللَّ

21(؛ »هرآینه برای شما در پيامبر خدا الگویی نيکو برای کسی است که به خدا و روز واپسين 
َقَضی  ِإَذا  ُمْؤِمَنٍة  َوَل  ِلُمْؤِمٍن  َکاَن  َوَما  و فرموده است:  یاد می کند«  را بسيار  اميد دارد و خدا 
 َه َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضاَلًل ُمِبيًنا ْمِرِهْم ۗ َوَمْن َیْعِص اللَّ

َ
ْن َیُکوَن َلُهُم اْلِخَيَرُة ِمْن أ

َ
ْمًرا أ

َ
ُه َوَرُسوُلُه أ اللَّ

)أحزاب/ 36(؛ »و هيچ مرد مؤمن یا زن مؤمنی را نمی رسد که چون خداوند و پيامبرش امری 
نافرمانی  را  پيامبرش  و  و هر کس خداوند  باشد  اختياری  در کارشان  برایشان  را صادر کردند 
کند هرآینه به گمراهی آشکاری دچار آمده است«. با این وصف، واضح است که عمل به چيزی 
که پيامبر به آن امر کرده و ترک چيزی که پيامبر از آن نهی کرده، واجب است و وجوب آن از 
ضرورّیات اسالم شمرده می شود، صرف نظر از اینکه عينًا در کتاب خداوند آمده باشد یا نيامده 
باشد؛ چراکه امر و نهی آن حضرت، قطعًا با کتاب خداوند منافاتی ندارد، بلکه تبيين کننده ی 
اِس َما  َن ِللنَّ ِلُتَبيِّ ْکَر  ِإَلْيَك الذِّ ْنَزْلَنا 

َ
آن به اذن خداوند است؛ چنانکه خداوند فرموده است: َوأ

ُروَن )نحل/ 44(؛ »و قرآن را به سوی تو نازل کردیم تا برای مردم چيزی  ُهْم َیَتَفکَّ َل ِإَلْيِهْم َوَلَعلَّ ُنزِّ
که به سویشان نازل شد را تبيين کنی و باشد که آنان اندیشه کنند«؛ مانند اینکه خداوند امر 
به نماز خواندن را به صورت عام در قرآن نازل کرده است تا پيامبرش چگونگی آن را به صورت 
جزئی برای مردم تبيين کند. آری، آن حضرت عالوه بر اینکه تالوت کننده ی کتاب خداوند 
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بر مردم است، تعليم دهنده ی آن به آنان و تعليم دهنده ی حکمت به آنان و تزکيه کننده ی آنان 
نيز شمرده می شود که ناگزیر از طریق سّنت او صورت می پذیرد؛ چنانکه خداوند در این باره 
آَیاِتِه  َعَلْيِهْم  َیْتُلو  ْنُفِسِهْم 

َ
أ ِمْن  ِفيِهْم َرُسوًل  َبَعَث  ِإْذ  اْلُمْؤِمِنيَن  ُه َعَلی  اللَّ َلَقْد َمنَّ  فرموده است: 

ُمُهُم اْلِکَتاَب َواْلِحْکَمَة َوِإْن َکاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفی َضاَلٍل ُمِبيٍن )آل عمران/ 164(؛  يِهْم َوُیَعلِّ َوُیَزکِّ
»هرآینه خداوند بر مؤمنان مّنت نهاد که پيامبری از خودشان را در ميانشان برانگيخت تا آیات او 
را بر آنان بخواند و آنان را تزکيه کند و کتاب و حکمت بياموزد اگرچه پيشتر در گمراهی آشکاری 
بودند«؛ با توّجه به اینکه »حکمت« بعد از »کتاب« و »تزکيه ی مردم و تعليم کتاب به آنان« بعد 
از »خواندن آیات خداوند بر آنان« ذکر شده که ظاهر در تفاوت و مغایرت آن دو با یکدیگر است 
و مفهوم »قرآن« و »سّنت« را تبيين می کند. از اینجا دانسته می شود که قرآن آشکارا به سوی 
سّنت پيامبر صّلی الّله عليه و آله و سّلم فرا می خواند و بر حّجّيت آن دللت می کند و با این 
وصف، کسانی که قرآن را حّجت می دانند، ناگزیر باید به حّجّيت سّنت پيامبر صّلی الّله عليه 
و آله و سّلم گردن نهند؛ چراکه عدم اعتقاد به حّجّيت سّنت پيامبر صّلی الّله عليه و آله و سّلم، 

تمّرد در برابر قرآن است.

اما طبيعی است که وجوب اطاعت از امر و نهی پيامبر صّلی الّله عليه و آله و سّلم، مبتنی بر 
 ۚ نَّ َل ُیْغِنی ِمَن اْلَحقِّ َشْيًئا یقين به آن است؛ با توّجه به اینکه ظّن به آن بنا بر قاعده ی ِإنَّ الظَّ
)یونس/ 36( کافی شمرده نمی شود و یقين به آن ذاتًا و طبيعتًا حّجت است و با این وصف، هر 
کس یقين به امر و نهی آن حضرت پيدا کند، واجب است که از آن اطاعت کند و یقين به آن از 
دو طریق حاصل می شود: شنيدن آن از خود آن حضرت برای کسی که در نزد او حاضر است 
یا شنيدن خبر آن از عّده ی کثيری که تبانی شان بر کذب و اجتماع شان بر خطا عقاًل ممکن 
َلُه  ِلَك َلِذْکَرٰی ِلَمْن َکاَن  َذٰ نيست و این مراد از سخن خداوند است که فرموده است: ِإنَّ ِفی 
ْمَع َوُهَو َشِهيٌد )ق/ 37(؛ »هرآینه در آن مایه ی تذّکری برای کسی است که  ْلَقی السَّ

َ
ْو أ

َ
َقْلٌب أ

برای او عقلی هست یا گوش فرا می دارد در حالی که حاضر است«؛ با توّجه به اینکه حّجّيت 
خبر متواتر از آن حضرت عقلی است و حّجّيت شنيدن از آن حضرت تنها برای کسی است که 
به او گوش فرا می دارد در حالی که حاضر است. با این حال، باید توّجه داشت که این سخن 
به  دارد؛  ماهّيت عقلی  متواتر،  به یک حکم عقلی است؛ چراکه حّجّيت خبر  ارشاد  خداوند، 
این معنا که عقل، با لحاظ کثرت و هماهنگی راویان آن، احتمال کذب بودن یا خطا بودن آن 
را نمی دهد و به صّحت آن قطع پيدا می کند؛ همچنانکه درباره ی الفاظ قرآن این کار را انجام 
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پيامبر، می پذیرد و قطعی  از  به صورت متواتر  با لحاظ روایت آن ها  را  و اصالت آن ها  می دهد 
می داند.

حاصل آنکه سّنت پيامبر صّلی الّله عليه و آله و سّلم هرگاه قطع به صدور آن از طریق حّسی 
عمومات  کننده ی  تبيين  عنوان  به  می تواند  تبعًا  و  است  حّجت  باشد،  داشته  وجود  عقلی  یا 
قرآن، مبنای عقاید و اعمال مسلمانان واقع شود؛ چنانکه به عنوان نمونه، تعداد رکعات نماز و 
ارکان آن، به صورت جزئی در قرآن نيامده، ولی به صورت متواتر از پيامبر صّلی الّله عليه و آله و 
سّلم روایت شده و از این رو، عمل بر طبق آن بر مسلمانان واجب است و در عين حال، عمل بر 
طبق قرآن شمرده می شود؛ چراکه قرآن عمل بر طبق سّنت پيامبر صّلی الّله عليه و آله و سّلم 
را در صورت یقين به آن واجب کرده و این حّد اعتدالی است که هر کس از آن پيش افتاده یا 
پس مانده، گمراه شده است و پيش افتادن از آن، اعتقاد به حّجّيت اخبار واحد و غير یقينی 
از پيامبر صّلی الّله عليه و آله و سّلم و پس ماندن از آن، اعتقاد به عدم حّجّيت اخبار متواتر و 
از آن حضرت است که مصداق افراط و تفریط شمرده می شود و در هر دو سو، توالی  یقينی 

فاسد و خطرناکی دارد.

نویسنده ی پرسش: رضا راضی                                 تاریخ پرسش: 1394/12/17

در نهج الفصاحه آمده که نبی مکرم فرمود به روزگار دشنام ندهيد که روزگار همان خداست: 
»ل تسّبوا الّدهر فإّن الّله هو الّدهر«. پس چطور امام حسين در شب عاشورا فرمود: »یا دهر اّف 

لک من خليل/ کم لک بالشراق و الصيل«؟

 پاسخ به پرسش شماره: 3                                      تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/12/21

لطفًا به نکات زیر توّجه فرمایيد:

 روایت ابو هریره از رسول خدا صّلی الّله عليه و آله و سّلم و روایت رسيده از امام حسين هر دو 
روایاتی واحد هستند و با این وصف، نه ثابت است که رسول خدا صّلی الّله عليه و آله و سّلم فرموده 
باشد: »روزگار همان خداست« و نه ثابت است که امام حسين فرموده باشد: »ای روزگار! اف بر 
تو«! با این حال، عبارت »روزگار همان خداست« اگر از رسول خدا صّلی الّله عليه و آله و سّلم 

نویسنده ی پرسش: رضا راضی                                                                          تاریخ پرسش: 1394/12/17

پاسخ به پرسش شماره: 3                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/12/21
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صادر شده باشد، عبارتی مجازی است؛ به این معنا که روزگار به کسی سود و زیان نمی رساند، بل 
ْنَيا  این خداوند است که منشأ سود و زیان است؛ چنانکه فرموده است: َوَقاُلوا َما ِهَی ِإلَّ َحَياُتَنا الدُّ
وَن )جاثيه/ 24(؛ »و گفتند  ِلَك ِمْن ِعْلٍم ۖ ِإْن ُهْم ِإلَّ َیُظنُّ ْهُر ۚ َوَما َلُهْم ِبَذٰ َنُموُت َوَنْحَيا َوَما ُیْهِلُکَنا ِإلَّ الدَّ
آن جز زندگی ما در دنيا نيست که می ميریم و زندگی می کنيم و جز روزگار ما را هالک نمی کند، در 
حالی که آنان را به آن علمی نيست و آنان تنها گمان می برند« و این صریح در آن است که روزگار 
همان خدا نيست و اعتقاد به چنين نقشی برای آن عقيده ی کافران است؛ همچنانکه شعر منسوب 
به امام حسين نيز اگر ثابت باشد، احتماًل سروده ی آن حضرت نيست، بل سروده ی برخی شاعران 

است که آن حضرت به آن تمّثل جسته است تا بدی »اهل روزگار خود« را یادآوری کند.

نویسنده ی پرسش: رضا راضی                              تاریخ پرسش: 1394/12/17

چرا حضرت فاطمه فرمود: »الّلهّم عّجل فی وفاتی سریعًا«؟ مگر نبی مکرم نهی نفرمود از 
آرزو کردن مرگ؟

 پاسخ به پرسش شماره: 4                                     تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/12/21

ل َوفاِتی َسریعًا«، مصرع اّول یک بيت از شعری است که در خبر واحد  عبارت »یا إلهی َعجِّ
بسيار ضعيفی در کتاب »بحار النوار« نوشته ی محّمد باقر مجلسی به دختر رسول خدا صّلی 
الّله عليه و آله و سّلم نسبت داده شده است. مؤّلف این کتاب که خود از بی اساس بودن این 
َوفاِتها  ِفی  َخَبرًا  ٱْلُکُتِب  َبْعِض  ِفی  »َوَجْدُت  است:  گفته  آن  آوردن  از  پيش  داشته،  اّطالع  خبر 
ُل َعَلْيه« )بحار النوار، ج43، ص174(؛  ْصٍل ُیَعوَّ

َ
ْحَبْبُت ِإیراَدُه َو ِإن َلْم آُخْذُه ِمْن أ

َ
الُم َفأ َعَلْيَها ٱلسَّ

»در برخی کتاب ها خبری درباره ی وفات آن حضرت عليها الّسالم یافته ام که دوست دارم آن را 
بياورم اگرچه آن را از منبعی که قابل اعتنا باشد نگرفته ام«!

 اما تمّنای مرگ تنها برای کسانی جایز است که یقين دارند از اولياء خداوند هستند و نزد 
ِه ِمْن ُدوِن  ْوِلَياُء ِللَّ

َ
ُکْم أ نَّ

َ
او در آخرت جایگاهی نيکو دارند؛ چنانکه فرموده است: ِإْن َزَعْمُتْم أ

»اگر می پندارید که شما سوای مردم  َصاِدِقيَن )جمعه/ 6(؛  ُکْنُتْم  ِإْن  اْلَمْوَت  ُوا  َفَتَمنَّ اِس  النَّ
اولياء خداوند هستيد، پس مرگ را تمّنا کنيد، اگر راست می گویيد« و فرموده است: ُقْل ِإْن 

نویسنده ی پرسش: رضا راضی                                                                          تاریخ پرسش: 1394/12/17

پاسخ به پرسش شماره: 4                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/12/21
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ُوا اْلَمْوَت ِإْن ُکْنُتْم َصاِدِقيَن )بقره/  اِس َفَتَمنَّ ِه َخاِلَصًة ِمْن ُدوِن النَّ اُر الِْخَرُة ِعْنَد اللَّ َکاَنْت َلُکُم الدَّ
را  از مردم است پس مرگ  برای شما جدای  نزد خداوند خالص  اگر سرای آخرت  »بگو  94(؛ 
تمّنا کنيد اگر راست می گویيد«، ولی از آنجا که چنين یقينی بر خالف خوف واجب از خداوند 
است و ایمن شدن از مکر او شمرده می شود، شایسته ی هيچ کس حّتی اولياء خداوند نيست؛ 
ِه ِإلَّ اْلَقْوُم اْلَخاِسُروَن )أعراف/ 99(؛  َمُن َمْکَر اللَّ

ْ
ِهۚ  َفاَل َیأ ِمُنوا َمْکَر اللَّ

َ
َفأ

َ
چنانکه فرموده است: أ

»آیا از مکر خداوند ایمن شدند؟! پس از مکر خداوند جز گروه زیان کاران ایمن نمی شوند« و با 
این وصف، جایی برای تمّنای مرگ وجود ندارد.

نویسنده ی پرسش:رضا راضی                                تاریخ پرسش: 1394/12/17

آیا عالمه زدن سر حضرت زینب به محمل و زخمی شدن ایشان را تأیيد می دارند؟ توضيح 
دهيد مگر آسيب رساندن به بدن حرام نيست؟

پاسخ به پرسش شماره: 5                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/12/21

و بسيار  باز هم خبری واحد  النوار« )ج45، ص115(  باقر مجلسی در کتاب »بحار  محّمد 
سر  که  هنگامی  کوفه،  در  علی  دختر  زینب  است  مّدعی  که  آورده  نامعلوم  منبعی  از  ضعيف 
مبارک برادرش حسين را بر فراز نيزه دیده، سر خود را به جلوی محمل کوبيده، به نحوی که 
خون از آن سرازیر شده است. مؤّلف این کتاب که هر رطب و یابسی را در آن گرد آورده و با این 
کار خود مسّبب رواج بسياری از خرافات در ميان اهل تشّيع شده، مّدعی است که این خبر 
نام  به  از فردی  را »در برخی کتاب های معتبر« دیده که »به صورت مرسل« یعنی بدون سند 
»مسلم گچ کار« که معلوم نيست چه کسی بوده و به اّدعای خودش در قصر ابن زیاد گچ کاری 
می کرده، آورده است! روشن است که چنين اخباری هيچ بهره ای از اعتبار ندارند و کسانی که 
امروز  که  انحرافاتی  بسياری دچار می شوند؛  انحرافات  به  آن ها دین داری می کنند،  پایه ی  بر 
منصور  عالمه  حضرت  و  می کنيم  مشاهده  وضوح  به  تشّيع  اهل  ميان  در  را  آن ها  نمونه های 
آن ها  از  برخی  به  اسالم«،  به  »بازگشت  کتاب شریف  در  تعالی  الّله  هاشمی خراسانی حفظه 

اشاره فرموده و به همين دليل، مورد خشم بسياری از آنان قرار گرفته است.

نویسنده ی پرسش: رضا راضی                                                                          تاریخ پرسش: 1394/12/17

پاسخ به پرسش شماره: 5                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/12/21
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اميدواریم که مسلمانان جهان هر چه زودتر دعوت این عالم مصلح به سوی عقالنّيت اسالمی 
را اجابت کنند و از حدیث گرایی افراطی که چيزی جز اّتباع ظنون و اوهام نيست دست بردارند 
و به سوی یقينّيات اسالم که مبتنی بر کتاب خداوند و سّنت متواتر پيامبر اوست بازگردند و 
شرایط را برای اصالح جهان از طریق قدرت یافتن خليفه ی او در زمين فراهم سازند؛ چراکه این 

مصلحت آنان و رمز کاميابی آنان است و ضرورتی است که بالتر از آن ضرورتی نيست.

نویسنده ی پرسش: فرهاد گلستان                        تاریخ پرسش: 1395/2/22

لطفًا در خصوص صّحت زیارت جامعه کبيره اظهار نظر فرمایيد.

پاسخ به پرسش شماره: 6                            تاریخ پاسخ به پرسش: 1395/2/24

زیارت معروف به »جامعه ی کبيره«، روایت واحد و مفّصلی در ستایش اهل بيت پيامبر صّلی 
الّله عليه و آله و سّلم برای خواندن نزد قبور آنان است که محّمد بن علّی بن بابویه قمی معروف 
به شيخ صدوق )د.381ق( در کتاب من ل یحضره الفقيه )ج2، ص609( و کتاب عيون أخبار 
الّرضا )ج2، ص305(، به واسطه ی برخی شيوخ مجهول خود از فردی مجهول به نام موسی 
امام علّی بن محّمد بن علی بن موسی بن جعفر  از  الّله نخعی،  یا موسی بن عبد  بن عمران 

)د.254ق( روایت کرده است و از این جهت، نمی توان آن را صحيح اإلسناد دانست.

 آری، صرف نظر از سند این روایت، بيشتر عبارات آن صحيح و موافق با عقل و شرع است؛ 
زیرا شأن اهل بيت پيامبر صّلی الّله عليه و آله و سّلم در اسالم شأن عظيمی است که در آیاتی 
است،  شده  تبيين  سّلم  و  آله  و  عليه  الّله  صّلی  پيامبر  از  متواتری  روایات  و  خداوند  کتاب  از 
مانند  نظر می رسد،  به  و شرع  با عقل  و مخالف  غلوآميز  روایت  این  عبارات  برخی  ولی ظاهر 
عبارت »إیاُب ٱْلَخْلِق ِإَلْيُکْم َو ِحساُبُه َعَلْيُکْم«؛ »بازگشت خالیق به سوی شما و حساب آنان بر 
ِحَساَبُهْم )غاشيه/ 25  َعَلْيَنا  ِإنَّ  ُثمَّ   ِإَیاَبُهْم ِإَلْيَنا  ِإنَّ  آیات  با ظاهر  عهده ی شماست« که 
آنان بر عهده ی ماست« معارضه دارد،  آنان به سوی ماست، سپس حساب  و 26(؛ »بازگشت 
بلکه در ضّدّیت آشکار با آیاتی است که می فرماید: َما َعَلْيَك ِمْن ِحَساِبِهْم ِمْن َشْیٍء )أنعام/ 
 ۖ ی  َربِّ ِإْن ِحَساُبُهْم ِإلَّ َعَلٰی  52(؛ »چيزی از حساب آنان بر عهده ی تو نيست« و می فرماید: 

نویسنده ی پرسش: فرهاد گلستان                                                                   تاریخ پرسش: 1395/2/22

پاسخ به پرسش شماره: 6                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1395/2/24
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َلْو َتْشُعُروَن )شعراء/ 113(؛ »و حساب آنان جز بر عهده ی پروردگارم نيست اگر می فهميد« و 
ْبُلُغ ِمَن ٱْلَمْدِح ُکْنَهُکْم َو ِمَن ٱْلَوْصِف َقْدَرُکْم«؛ »ثنای شما را احصا 

َ
ْحِصی َثناَئُکْم َو ل أ

ُ
عبارت »ل أ

نمی توانم و به مدح کنه شما و وصف قدر شما راه نمی یابم« که تمجيدی شایسته ی خداوند 
َه َحقَّ َقْدِرِه ۗ )حج/ 74(؛ »قدر خداوند را چنانکه  است؛ چنانکه فرموده است: َما َقَدُروا اللَّ
ِه َل ُتْحُصوَها ۗ )نحل/ 18(؛  وا ِنْعَمَة اللَّ شایسته است نمی شناسند« و فرموده است: َوِإْن َتُعدُّ
ْشَرَقِت 

َ
»و اگر نعمت خداوند را شماره کنيد احصا نمی توانيد« و عبارت »َذلَّ ُکلُّ َشْیٍء َلُکْم َو أ

با  که  یافته«  روشنی  شما  نور  به  زمين  و  شده  خاضع  شما  برای  چيزی  »هر  ِبُنوِرُکْم«؛  ْرُض 
َ
ٱْل

ْرُض 
َ
اْل ْشَرَقِت 

َ
َوأ و  او خاضعند«  َقاِنُتوَن )بقره/ 116(؛ »و همگی برای  َلُه  ُکلٌّ  آیات  ظاهر 

َها )زمر/ 69(؛ »و زمين به نور پروردگارش روشنی می یابد«، معارضه می کند و عبارت  ِبُنوِر َربِّ
ِإّل  ْرِض 

َ
ٱْل َعَلی  َتَقَع  ْن 

َ
أ ماَء  ٱلسَّ ُیْمِسُك  ِبُکْم  َو  ٱْلَغْيَث  ُل  ُیَنزِّ ِبُکْم  َو  َیْخِتُم  ِبُکْم  َو  ٱلّلُه  َفَتَح  »ِبُکْم 

ِبإْذِنِه«؛ »خداوند با شما آغاز کرد و با شما پایان می دهد و با شما باران نازل می کند و با شما 
آسمان را نگاه می دارد که بر زمين نيفتد مگر با اذن او« که بر خالف حّس است و عباراتی دیگر 
از این دست که مصداق غلو شمرده می شوند، مگر در صورت تأویل آن ها که اگر جایز باشد، 
مصداقی برای غلو باقی نمی ماند و همه ی روایات غاليان قابل تأویل است و با این وصف، صدور 
ثقلين،  روایت متواتر  بر  بنا  و سّلم -که  آله  و  الّله عليه  پيامبر صّلی  بيت  از اهل  روایتی  چنين 
هيچ گاه از کتاب خداوند جدا نمی شوند و بنا بر روایات متواتر دیگر، صدور روایات مخالف با 
اینکه اصل  به  با توّجه  به نظر می رسد؛ خصوصًا  از خود نفی کرده اند- بعيد  را  کتاب خداوند 
این روایت ظاهرًا تفصيل بيشتری داشته و حاوی عبارات غلوآميزتری بوده که در کتاب البلد 
بابویه آن ها را به سبب  ابراهيم کفعمی )ص297( آمده و محّمد بن علّی بن  المين نوشته ی 
اعتراض  تا حّدی که  با عقاید خود حذف کرده،  و مخالفت شان  با عقاید غاليان  موافقت شان 
برخی اخباریان شيعه مانند ميرزا حسين نوری )د.1320ق( را برانگيخته است )نگاه کنيد به: 

مستدرك الوسائل، ج11، ص171(.

حاصل آنکه سند این زیارت صحيح نيست، ولی بيشتر عبارات آن صحيح و برخی عبارات آن 
غير صحيح است و این می تواند دست کم نشانه ی تحریف آن توّسط برخی غاليان شيعه باشد. 
با این وصف، توصيه ی ما به برادران اهل تشّيع آن است که برای توصيف شأن اهل بيت پيامبر 
صّلی الّله عليه و آله و سّلم در اسالم، به آیات قرآن و روایات متواتر پيامبر صّلی الّله عليه و آله و 
سّلم درباره ی آنان -که بحمد الّله کم نيست- بسنده کنند و از تأکيد بر روایات واحد و ضعيف با 
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مضامين غلوآميز و تفرقه انگيز بپرهيزند؛ چراکه بدون شک خواست اهل بيت پيامبر صّلی الّله 
عليه و آله و سّلم نيز همين است و ستایش برای خداوند پروردگار جهانيان است.

نویسنده ی پرسش: بياتی                                           تاریخ پرسش: 1395/3/3

سالم خدمت پویندگان راه حق و حضرت عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه الّله

نظر حضرت عالمه در مورد کتاب »کامل الزیارات« چيست؟ آیا در این کتاب به غير از احادیث 
و اخبار واحد، احادیث و اخبار متواتر هم وجود دارد و آیا این کتاب می تواند برای یک مسلمان 

مفيد باشد یا نه؟

ومن الّله التوفيق

جانم فدای رهبرم مهدی

پاسخ به پرسش شماره: 7                                     تاریخ پاسخ به پرسش: 1395/3/5

قمی  قولویه  بن  محّمد  بن  جعفر  القاسم  ابو  نوشته ی  الزیارات«  »کامل  به  موسوم  کتاب 
)د.368ق( که روایات مربوط به فضيلت و کيفّيت زیارت رسول خدا صّلی الّله عليه و آله و سّلم و 
سایر اهل بيت را گرد آورده، از کتب معتبر در ميان اهل تشّيع است که در آن روایات متواتری نيز 
وجود دارد، ولی بيشتر روایات آن واحد و بسياری از روایات آن ضعيف است و طبيعی است که 
باید سند و متن هر یک از آن ها را به صورت جداگانه بررسی کرد تا از ميزان اعتبار آن ها آگاهی 
یافت. با این حال، یکی از زیارات آن که فی الجمله مورد تأیيد حضرت عالمه منصور هاشمی 
خراسانی حفظه الّله تعالی قرار گرفته، زیارت مشهور به »أمين الّله« است که از امام علّی بن 
صحيحه ای  و  عاليه  مضامين  حاوی  و  شده  روایت  )د.94ق(  العابدین  زین  به  معروف  حسين 

است؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

َعْن  َلُه 
َ
َسأ َو  يَعِة  ٱلشِّ ِمَن  َرُجٌل  َعَلْيِه  َفَدَخَل  َیْحيٰی  ِبَمْشَهِد  ٱْلَمْنُصوِر  ِعْنَد  »ُکْنُت 

ل  -َیْعِنی  َنْعِرُفُه  ل  ِمّما  ِزیاراِتُکْم  َو  ْدِعَيِتُکْم 
َ
أ ْکَثَر 

َ
أ ِإنَّ  َلُه:  َفقاَل  ِزیاراِتِهْم،  َو  ْدِعَيِتِهْم 

َ
أ

ْدِعَيِتُکْم ُدعاُء ٱْلُکَمْيِل ْبِن ِزیاٍد َو َخْيَر ِزیاراِتُکْم ما َتُقوُلوَن ِفيها: 
َ
ْصَل َلُه- َو ِإنَّ َخْيَر أ

َ
أ

نویسنده ی پرسش: بیاتی                                                                          تاریخ پرسش: 1395/3/3

پاسخ به پرسش شماره: 7                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1395/3/5
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ًة  ُمِحبَّ ُدعاِئَك  َو  ِبِذْکِرَك  ُموَلَعًة  ِبَقضاِئَك  راِضيًة  ِبَقَدِرَك  ًة  ُمْطَمِئنَّ َنْفِسی  َفاْجَعْل  الّلُهمَّ 
ْرِضَك َو َسماِئَك صاِبَرًة َعلی ُنُزوِل َبالِئَك شاِکَرًة ِلَفواِضِل 

َ
ْوِلياِئَك َمْحُبوَبًة ِفی أ

َ
ِلَصْفَوِة أ

ِلَيْوِم َجزاِئَك  ْقوی  التَّ َدًة  ُمَتَزوِّ ِلقاِئَك  َفْرَحِة  ِإلی  ُمْشتاَقًة  ِلَسواِبِغ آلِئَك  َنْعماِئَك ذاِکَرًة 
ْنيا ِبَحْمِدَك َو َثناِئَك«؛  ْعداِئَك َمْشُغوَلًة َعِن الدُّ

َ
ْوِلياِئَك ُمفاِرَقًة َلْخالِق أ

َ
ًة ِبُسَنِن أ ُمْسَتنَّ

بر آن جناب  از شيعيان  »در محضر جناب منصور در مزار یحيی بودم، پس مردی 
وارد شد و از دعاها و زیارت های شان سؤال کرد، پس آن جناب به او فرمود: هرآینه 
بيشتر دعاها و زیارت های شما چيزهایی است که برای ما آشنا نيست -یعنی اصلی 
زیارت های  بهترین  و  زیاد  بهترین دعاهای شما دعای کميل پسر  و هرآینه  ندارد- 
شما چيزی است که در آن می گویيد: خداوندا! نفس من را به َقَدر خود مطمئن و 
به قضای خود راضی و به ذکر و دعایت شيفته و برای برگزیدگان اوليائت دوستدار 
نعمت هایت  بهترین  برای  و  شکيبا  بالیت  نزول  بر  و  محبوب  آسمانت  و  زمين  در  و 
سپاس گزار و برای کامل ترین داده هایت یادآور و به شادی دیدارت مشتاق و برای روز 
داوری ات توشه گيرنده و از سّنت های اوليائت پيروی کننده و از اخالق دشمنانت 

جدا شونده و از دنيا به ستایش و تمجيدت مشغول گردان«!

نویسنده ی پرسش: فرهاد گلستان                              تاریخ پرسش: 1395/3/4

نظر نویسنده ی کتاب ]بازگشت به اسالم[ راجع به تواتر معنوی چيست؟

پاسخ به پرسش شماره: 8                               تاریخ پاسخ به پرسش: 1395/3/6

مراد از »تواتر«، روایت حدیث به واسطه ی شماری از راویان است که اّتفاق آنان بر کذب یا خطا 
به اقتضای کثرت آنان و اختالف اماکن و دواعی شان معقول نيست و از این جهت، موجب یقين 
عقال به اصالت حدیث می شود، اما در اینکه روایت چه شماری از راویان، »تواتر« به شمار می رود، 
ميان عالمان مسلمان اختالف نظر وجود دارد. از ظاهر برخی عبارات عالمه منصور هاشمی 
آنان نيست، بل روایت هر  الّله تعالی برداشت می شود که شمار معّينی برای  خراسانی حفظه 
شماری از آنان که موجب یقين نوع عقال می شود، »تواتر« به شمار می رود؛ چنانکه در پاسخ به 

نویسنده ی پرسش: فرهاد گلستان                                                                  تاریخ پرسش: 1395/3/4

پاسخ به پرسش شماره: 8                                                    تاریخ پاسخ به پرسش: 1395/3/6
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پرسشی درباره ی »حّد الّتواتر« فرموده است: »ما َیْسَتْيِقُن ِبِه ُعَقالُء الّناس«؛ »چيزی که عقالی 
مردم با آن یقين پيدا می کنند« )گفتار 13( و ابتدائًا از تعيين شماری برای راویان آن خودداری 
فرموده و در گفتاری دیگر، »یقين شخصی« را نيز برای آن کافی دانسته و فرموده است: »َفَمْن 
ْیَقَنُه َفْلُيِطْعُه«؛ »پس هر کس چيزی از پيامبر برای او آمد و به آن یقين 

َ
ُسوِل َفأ تاُه َشْیٌء ِمَن ٱلرَّ

َ
أ

یافت، پس باید از آن اطاعت کند« )گفتار 39، فقره ی 5(، هر چند صریح در این معنا نيست و 
می تواند بر »یقين نوعی« حمل شود یا از بابی دیگر جز تواتر باشد.

روایتی  »تواتر«،  اقّل  آن جناب دانسته می شود که حّد  برخی عبارات دیگر  از  این حال،  با 
است که دست کم چهار مرد عادل در هر طبقه آن را روایت کرده باشند، مشروط به اینکه از 
سویی در مضمون آن اختالف نکرده باشند اگرچه در الفاظ آن اختالف کرده باشند و از سویی 
دیگر با یکدیگر به نحوی همنشين نبوده باشند که به اخذ از یکدیگر یا تبانی با هم مّتهم باشند؛ 

چنانکه در روایت عبد الّسالم بن عبد القّيوم بلخی از آن جناب آمده است:

واُتر؟ قال: ما َیْسَتْيِقُن ِبِه ُعَقالُء الّناس! قلُت: و َکْم ذا؟ قال:  >قلُت: و ما َحدُّ التَّ
ْرَبَعِة 

َ
: َلْوَل َجاُءوا َعَلْيِه ِبأ َوَجلَّ ْرَبَعُة ِرجاٍل َذوی َعْدٍل إذا َلْم َیْخَتِلُفوا، َکما قاَل الّلُه َعزَّ

َ
أ

ما َیْخَتِلُفوَن  ِه ُهُم اْلَکاِذُبوَن! ُقْلُت: ُربَّ ِئَك ِعْنَد اللَّ وَلٰ
ُ
َهَداِء َفأ ُتوا ِبالشُّ

ْ
ۚ َفِإْذ َلْم َیأ ُشَهَداَء 

َهُموا  ْلفاِظِهْم و الَمْعِنیُّ واِحٌد! قاَل: ل َبأَس ِبِه و ل َیُکوَن َبْعُضُهْم ُقَرناَء َبْعٍض َفُيتَّ
َ
فی أ

آن  با  مردم  عقالی  که  چيزی  فرمود:  چيست؟  تواتر  حّد  >گفتم:  ِرواَیِتِهْم<؛  فی 
هنگامی  عادل  مرد  چهار  فرمود:  است؟  نفر  چند  آن  گفتم:  می کنند!  پيدا  یقين 
است:  فرموده  بلندمرتبه  خداوند  چنانکه  باشند؛  نکرده  اختالف  یکدیگر  با  که 
»چرا چهار شاهد بر آن نياوردند؟! پس چون چهار شاهد بر آن نياوردند، آنان نزد 
خداوند دروغگویان هستند!« )نور/ 13( گفتم: چه بسا آنان در الفاظ خود اختالف 
کرده اند، ولی معنا یکی است! فرمود: اشکالی ندارد و برخی شان همنشين برخی 

دیگر نباشند تا در روایت شان )به اخذ از یکدیگر یا تبانی با هم( مّتهم شوند!<.

البته باید توّجه داشت که مراد آن جناب از این گفتار، تعيين حّد اقّل تواتر بر بنياد حس و 
استشهاد به آیه به مثابه ی یک مؤّید است؛ به این معنا که بنا بر حس و با توّجه به ظهور آیه، 
روایتی کمتر از این حد، یقين آور نيست و تبعًا متواتر محسوب نمی شود، نه آنکه هر روایتی در 
این حد، لزومًا یقين آور است و متواتر محسوب می شود؛ چراکه نظر به صدر گفتار آن جناب، 

https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-goftar/4037/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-goftar/4037/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-goftar/5460/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-goftar/5460/
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پيدا  یقين  آن  با  مردم  الّناس«؛ »چيزی که عقالی  ُعَقالُء  ِبِه  َیْسَتْيِقُن  تواتر، »ما  اصلِی  مالک 
می کنند« است و آن ممکن است در برخی موارد بيشتر از این حد باشد، ولی در هر حال ممکن 
نيست که کمتر از این حد باشد؛ زیرا محسوس است که عقالی مردم با چيزی کمتر از این حد 

یقين پيدا نمی کنند؛ چنانکه آیه نيز چيزی کمتر از این حد را در حکم کذب دانسته است.

وانگهی از گفتار آن جناب دانسته می شود که »تواتر معنوی« نيز حّجّيت دارد و مراد از آن، 
روایت یک مضمون مشابه با الفاظی متفاوت به واسطه ی شماری از راویان است که اّتفاق آنان بر 
کذب یا خطا به اقتضای کثرت آنان و اختالف اماکن و دواعی شان معقول نيست و از این جهت، 
نداشته  یقين  راویانش  الفاظ  به  چند  هر  می شود،  مضمون  آن  اصالت  به  عقال  یقين  موجب 
باشند. به نظر می رسد که بيشتر روایات متواتر، دارای همين نوع از تواتر هستند و روایاِت دارای 

تواتر لفظی انگشت شمارند.

نویسنده ی پرسش: محّمد عمر                                         تاریخ پرسش: 1395/7/17

را  آیا حدیث حسن  از مسلم و بخاری را قبول دارید؟  می خواهم بدانم که شما چند درصد 
می پذیرید؟

پاسخ به پرسش شماره: 9                               تاریخ پاسخ به پرسش: 1395/7/21

لطفًا به نکات زیر توّجه فرمایيد:

1 . بيشتر مسلمانان معتقدند که در دو کتاب نوشته شده توّسط محّمد بن اسماعيل بخاری 
)د.256ق( و مسلم بن حّجاج نيشابوری )د.261ق( معروف به صحيح بخاری و مسلم، هيچ 
روایت غير صحيحی وجود ندارد، ولی انصاف آن است که این اعتقادی غلوآميز از روی تقليد و 
تعّصب است و دليلی برای آن در قرآن، سّنت و عقل یافت نمی شود؛ زیرا در قرآن و سّنت حکمی 
درباره ی این دو کتاب نيامده است و عقل نيز خصوصّيتی برای آن دو نمی شناسد و با این وصف، 
جدا ساختن آن دو و سایر کتاب های شش گانه از کتاب های دیگر، اصلی در اسالم ندارد و یک 
امر نوپيدا و بدعت آميز است. بدون شک از نظر قرآن، سّنت و عقل، هيچ فرقی ميان صحيح 
بخاری و مسلم و سایر کتاب های روایی نيست و با این وصف، اعتقاد به وجود فرق ميان آن ها 

نویسنده ی پرسش: محّمد عمر                                                                       تاریخ پرسش: 1395/7/17

پاسخ به پرسش شماره: 9                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1395/7/21
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یک اعتقاد غير اسالمی و غير عقالیی است. به عبارت دیگر، هيچ آیه ای در قرآن یا حدیثی از 
پيامبر یا حکمی از عقل وجود ندارد که ما را به قبول همه ی روایات بخاری و مسلم بدون بررسی 
هر یک از آن ها إلزام کند و با این وصف، تعّصب ورزیدن نسبت به آن ها چيزی جز »عصبّيت 
مذهبی« و »حمّيت جاهلی« نيست. بدون شک تنها کتابی که هر چه در آن هست حّق است 
ُه َلِکَتاٌب  و هيچ باطلی به آن راه ندارد، کتاب خداوند است که درباره ی آن فرموده است: َوِإنَّ
ِتيِه اْلَباِطُل ِمْن َبْيِن َیَدْیِه َوَل ِمْن َخْلِفِه ۖ )فّصلت/ 41 و 42(؛ »و هرآینه آن کتابی 

ْ
َل َیأ  َعِزیٌز

عزیز است که باطل از پيش رویش و یا از پشت سرش به آن راه ندارد« و با این وصف، هر کتاب 
دیگری باید با آن سنجيده شود، تا مقدار حق و باطلش معلوم گردد؛ به این ترتيب که هر مقدار 
از آن که با کتاب خداوند مطابقت دارد، حّق و هر مقدار از آن که با کتاب خداوند مخالفت دارد، 

باطل است و در این زمينه هيچ فرقی ميان صحيح بخاری و مسلم و سایر کتاب ها نيست.

از  یک  هر  مانند  مسلم  و  بخاری  کتاب  روایات  از  یک  هر  عقل،  و  سّنت  قرآن،  بنياد  بر   .  2
روایات کتاب های دیگر، می تواند صحيح و می تواند غير صحيح باشد و با این وصف، چاره ای 
صورت  به  آن ها  از  یک  هر  سنجش  و  نيست  صورت جداگانه  به  آن ها  از  یک  هر  سنجش  جز 
ترتيب که متن هر  این  به  آن ها صورت می گيرد؛  از  و سند هر یک  با سنجش متن  جداگانه، 
یک از آن ها از حيث موافقت با قرآن، سّنت متواتر و عقل سليم سنجيده می شود؛ با توّجه به 
اینکه صحيح بودن قرآن، سّنت متواتر و عقل سليم قطعی است، ولی صحيح بودن سایر روایات 
بنابراین، هر روایتی که  با قطعی مخالفت کند.  قطعی نيست و طبيعتًا غير قطعی نمی تواند 
متن آن با قرآن، سّنت متواتر و عقل سليم منافات دارد، صحيح نيست، اگرچه سند آن صحيح 
َفاَل 

َ
پنداشته شود؛ چراکه وجود تناقض در دین خداوند محال است؛ چنانکه فرموده است: أ

ِه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتاَلًفا َکِثيًرا )نساء/ 82(؛ »آیا پس در  ُروَن اْلُقْرآَن ۚ َوَلْو َکاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللَّ َیَتَدبَّ
قرآن تدّبر نمی کنند؟ و اگر از نزد غير خداوند بود حتمًا در آن اختالف بسياری می یافتند« و 
با این وصف، ممکن نيست که رسول خدا صّلی الّله عليه و آله و سّلم بر خالف کتاب خدا یا 
سّنت متواتر خود یا عقل سليم سخنی بگوید یا کاری انجام دهد؛ بر خالف پندار کسانی که 
آن را ممکن و به معنای نسخ یا تخصيص قرآن، سّنت متواتر و عقل سليم می پندارند، در حالی 
که نسخ یا تخصيص قرآن، سّنت متواتر و عقل سليم که قطعی هستند به وسيله ی یک روایت 
غير قطعی، جایز نيست و به وهن اسالم و زوال شریعت می انجامد و از این رو، خداوند نسخ 
ْو 

َ
أ آَیٍة  َنْنَسْخ ِمْن  َما  و تخصيص قرآن را تنها به وسيله ی قرآن ممکن دانسته و فرموده است: 
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َه َعَلٰی ُکلِّ َشْیٍء َقِدیٌر )بقره/ 106(؛ »هر آیتی  نَّ اللَّ
َ
َلْم َتْعَلْم أ

َ
ْو ِمْثِلَها ۗ أ

َ
ِت ِبَخْيٍر ِمْنَها أ

ْ
ُنْنِسَها َنأ

که نسخ کنيم یا از یادش ببریم بهتر از آن یا مانند آن را می آوریم، آیا نمی دانی که خداوند بر 
َفاَل 

َ
هر کاری تواناست؟!«؛ همچنانکه مخالفت با عقل را مطلقًا ناروا دانسته و فرموده است: أ

َوابِّ ِعْنَد  َتْعِقُلوَن )بقره/ 44(؛ »آیا پس عقل را به کار نمی برید؟!« و فرموده است: ِإنَّ َشرَّ الدَّ
ِذیَن َل َیْعِقُلوَن )أنفال/ 22(؛ »هرآینه بدترین جانوران نزد خداوند کران و  مُّ اْلُبْکُم الَّ ِه الصُّ اللَّ
گنگانی هستند که عقل را به کار نمی برند«. این به معنای آن است که روایت منافی با قرآن یا 
سّنت متواتر یا عقل سليم، ناشی از »کذب« یا »غلط« برخی راویان آن است و با این وصف، 
ممکن نيست صحيح باشد، اگرچه سند آن صحيح شمرده شود، ولی روایتی که با قرآن، سّنت 
متواتر و عقل سليم منافاتی ندارد، ممکن است صحيح باشد؛ به این معنا که واقعًا از رسول خدا 
صّلی الّله عليه و آله و سّلم صادر شده باشد و از این رو، بررسی سند آن از حيث عدالت و حفظ 
راویانش سودمند است و می تواند در صورت عادل بودن و حافظ بودن همه ی آنان، موجب ظّن 
به صدور آن شود، هر چند ظّن به صدور آن نيز برای اثبات یک عقيده یا حکم کافی نيست؛ زیرا 
در اسالم علم ضروری است و ظن حّجت دانسته نمی شود؛ چنانکه فرموده است: َوَل َتْقُف 
َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ۚ )إسراء/ 36(؛ »و از چيزی که به آن علمی نداری پيروی نکن« و »چيزی 
که به آن علمی نداری«، روایت واحدی که علمی به صدور آن وجود ندارد را نيز شامل می شود 
نَّ َل ُیْغِنی ِمَن اْلَحقِّ َشْيًئا ۚ )یونس/ 36(؛  ا ۚ ِإنَّ الظَّ ْکَثُرُهْم ِإلَّ َظنًّ

َ
ِبُع أ و فرموده است: َوَما َیتَّ

»و بيشتر آنان جز از یک ظن پيروی نمی کنند، هرآینه ظن چيزی را از حق کفایت نمی کند« و 
»ظن« روایت واحدی که ظّن به صدور آن وجود دارد را نيز شامل می شود. با این وصف، »روایت 
واحد صحيح« به معنای روایتی سازگار با قرآن، سّنت و عقل که تنها یک یا دو یا سه راوی عادل و 
حافظ آن را نقل کرده اند، دليلی کافی برای یک عقيده یا حکم محسوب نمی شود، تا آن گاه که 
روایاتی دیگر به عنوان شاهد به کمک آن بيایند و آن را به مقام متواتر لفظی یا معنوی برسانند؛ 
این قاعده ای  یا حکم محسوب می شود.  برای یک عقيده  چراکه در آن صورت، دليلی کافی 
است که عموم روایات از جمله روایات بخاری و مسلم را در بر می گيرد و التزام به آن به تهذیب 
اسالم از شرک، بدعت ها و خرافات می انجامد و حضرت عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه 
الّله تعالی در کتاب »بازگشت به اسالم« مبحث »رواج حدیث گرایی« )ص142( و »عدم امکان 
تعارض قرآن با عقل« )ص192( و »عدم امکان نسخ، تخصيص و تعميم قرآن با سّنت پيامبر« 

)ص194 تا 196( و »لزوم عرضه ی روایات به قرآن« )ص197(، آن را تبيين فرموده است.
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3 . با توّجه به دو نکته ی پيشين، در برآیندی کّلی می توان گفت که بيشتر روایات بخاری و 
مسلم، »روایات واحد صحيح« هستند؛ چراکه متن آن ها بر خالف قرآن، سّنت متواتر و عقل 
سليم به نظر نمی رسد و سند آن ها از رجال مشهور به عدالت و حفظ شکل گرفته است، ولی 
آن ها موجود  برای  بعضًا هيچ شاهدی  بلکه  نرسيده است،  فراوانی  از طرق  معنایشان  یا  لفظ 
از  بيش  الّصحيحين«،  »غرائب  نام  با  کتابی  در  مقدسی  ضياء  مانند  کسانی  چنانکه  نيست؛ 
200 روایت غریب در آن دو برشمرده اند. با این حال، برخی از روایات آن دو »متواتر معنوی« 
از آن ها نيز  با معنای آن ها رسيده است و شماری  محسوب می شوند؛ چراکه روایات بسياری 
»متواتر لفظی« هستند؛ چراکه روایات بسياری با لفظ آن ها رسيده است، ولی برخی از آن ها 
نيز -خصوصًا در ابواب عقاید- روایاتی غير صحيح به معنای »ضعيف« یا »ساختگی« هستند؛ 
زیرا سند آن ها از رجالی غير عادل و غير حافظ در نظر جمهور و بعضًا در نظر خود بخاری و 
به حاکمان  وابستگی  و  تدليس  به ضعف،  معروفين  و  نواصب  برخی خوارج،  از جمله  مسلم، 
ظالم شکل گرفته است که شمارشان بنا بر نظر برخی از 300 نفر تجاوز می کند )ابن حجر، 
مقّدمة فتح الباری، ص382(، یا متن آن ها با قرآن، سّنت متواتر و عقل سليم سازگار نيست و 
بعضًا بر خالف توحيد و شأن پيامبر صّلی الّله عليه و آله و سّلم و از جمله ی اسرائّيلّيات است یا 
عّلتی دیگر دارد که شمار آن ها نيز بنا بر نظر برخی از 110 روایت می گذرد )ابن حجر، مقّدمة 
فتح الباری، ص345(، هر چند بنا بر نظر برخی دیگر بسيار بيشتر از این شمار است )نگاه 

کنيد به: نجمی، أضواء علی الّصحيحين، ص90(.

4 . صحيح بودن بيشتر روایات این دو کتاب، قطع نظر از ضعفی است که در خود بخاری و 
مسلم وجود دارد؛ توضيح آنکه خود بخاری از نظر برخی شيوخ و ائّمه ی حدیث مانند محّمد 
بن یحيی ُذَهلی )د.258ق( عادل نبوده، بلکه اهل بدعت بوده است )نگاه کنيد به: خطيب 
تغليق  همو،  ص492؛  الباری،  فتح  مقدمة  حجر،  ابن  ص30؛  ج2،  بغداد،  تاریخ  بغدادی، 
التعليق، ج5، ص433؛ ذهبی، سير أعالم النبالء، ج12، ص456(؛ چراکه عقاید او برگرفته 
ج1،  الباری،  فتح  حجر،  )ابن  کالب  ابن  و  کرابيسی  علی  بن  حسين  مانند  کسانی  عقاید  از 
ص213( و نزدیک به عقاید جهمّيه، بلکه بدتر از آنان بوده است )نگاه کنيد به: ذهبی، سير 
أعالم النبالء، ج12، ص459؛ همو، تاریخ اإلسالم، ج18، ص83(؛ با توّجه به اینکه او را از عداد 
»لفظّيه« دانسته اند، در حالی که »لفظّيه« از نظر کسانی مانند احمد بن حنبل »کافر« بودند 
أبو  بزرگانی مانند  این رو،  از  الحنابلة، ج1، ص172(!  أبی یعلی، طبقات  ابن  به:  )نگاه کنيد 
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حاتم و ابو زرعه )ابن أبی حاتم، الجرح و التعدیل، ج7، ص191( و حّتی مسلم صاحب صحيح 
)خطيب بغدادی، تاریخ بغداد، ج13، ص103؛ ابن حجر، مقدمة فتح الباری، ص492( روایت 
از او را ترک کرده اند و با این کارشان، ذهبی را وا داشته اند که نام او را در ميان »ضعفا« بياورد 
)نگاه کنيد به: المغنی فی الّضعفاء، ج2، ص268(؛ همچنانکه نام او را در ميان »مدّلسين« 
آورده اند )ابن عجمی، تبيين أسماء المدّلسين، ص48؛ ابن حجر، طبقات المدّلسين، ص24(، 
در حالی که »تدليس« به معنای مخفی کردن عيب متن یا سند روایت، از اسباب جرح راوی 
زنا  از  را  آن  مانند شعبة بن حّجاج،  برخی  تا جایی که  از عدالت ساقط می کند،  را  او  و  است 
بدتر دانسته اند )ابن عبد البر، التمهيد، ج1، ص16؛ خطيب بغدادی، الکفایة فی علم الروایة، 
ص393(. به عالوه، مشهور است که بخاری حدیث را به هنگام سماع آن نمی نوشت، بلکه -به 
اقرار خودش- حدیث بصره را در شام و حدیث شام را در مصر می نوشت و از این رو، در حفظ او 
تردیدهای جّدی داشته اند )خطيب بغدادی، تاریخ بغداد، ج2، ص11؛ مّزی، تهذیب الکمال، 
ج24، ص445(؛ چنانکه ابن حجر عسقالنی گفته است: »از نوادری که در بخاری روی داده 
این است که حدیث واحد با سند واحد را با دو لفظ متفاوت آورده است« )فتح الباری، ج10، 
ص193( و این بر سوء حفظ و عدم التزام او به الفاظ حدیث دللت دارد. فارغ از آنکه برخی 
از او آن ها را  روایات موجود در کتاب او نوشته ی خودش نيست، بلکه برخی شاگردانش پس 
افزوده اند )ابن حجر، مقّدمة فتح الباری، ص6؛ عينی، عمدة القاری، ج23، ص180( و این 
نيست که در عون  اوصاف، عجيب  این  با لحاظ  را جّدًا مخدوش می کند.  نيز صّحت کتابش 
َعِلیِّ  َو  َمِعيٍن  ْبِن  َیْحَيی  َو  َحْنَبٍل  ْبِن  ْحَمَد 

َ
أ َعلٰی  ِکتاَبُه  َعَرَض  ٱْلُبخاریَّ  الباری آمده است: »ِإنَّ 

حاِدیِثِه« )فتح الدین حنفی، فلك النجاة فی اإلمامة و الصالة، 
َ
ْکَثَر أ

َ
أ َیْقَبُلوا  َفَلْم  ْبِن ٱْلَمداِئنیِّ 

ص218(؛ »بخاری کتاب خود را بر )اساتيدش( احمد بن حنبل و یحيی بن معين و علی بن 
مدائنی عرضه کرد، پس آنان اکثر احادیث آن را نپذیرفتند«!

این حالتی است که کم یا بيش برای مسلم نيز وجود دارد؛ چراکه به عنوان نمونه، او را نيز 
ْفِظ َو ل  مانند بخاری از عداد »لفظّيه« دانسته اند، بلکه گفته اند: »کاَن ُمْسِلٌم ُیْظِهُر ٱْلَقْوَل ِبٱللَّ
َیْکُتُمُه« )ذهبی، سير أعالم النبالء، ج12، ص460(؛ »مسلم اعتقاد به لفظ را آشکار می کرد 
و پنهان نمی کرد« و به سبب این اعتقاد، در حجاز و عراق نکوهيده بود )ابن خلکان، وفيات 
العيان، ج5، ص194( و در خراسان، محّمد بن یحيی ذهلی )د.258ق( از او خواست که در 
مجلس او حاضر نشود )ذهبی، تذکرة الحفاظ، ج2، ص589(؛ همچنانکه استادش ابو زرعه، 
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ِحيَح  ْيَتُه ٱلصَّ او را به سبب نوشتن چنين کتابی مالمت کرد و با انکار و خشم به او گفت: »َسمَّ
ْهِل ٱْلِبَدِع َو َغْيِرِهْم« )عبد القادر حنفی، الجواهر المضيئة فی طبقات الحنفّية، 

َ
مًا ِل َفَجَعْلَت ُسلَّ

آنان ساختی« و  ج2، ص430(؛ »آن را صحيح ناميدی و نردبانی برای اهل بدعت ها و مانند 
در تحليلی تأّمل برانگيز درباره ی او و شاگرد دیگرش بخاری گفت: »این ها گروهی هستند که 
خواستند قبل از رسيدن زمانش سرآمد شوند! پس چيزی درست کردند که با آن اسم و رسمی 
به دست آورند! کتابی را تأليف کردند که پيش از آنان کسی تأليف نکرده بود تا برای خودشان 
پيش از وقتش ریاستی فراهم کنند« و سپس روایت مسلم از رجال ضعيفی مانند أسباط بن نصر 
و قطن بن نسير و أحمد بن عيسی مصری و عدم روایت او از رجال مورد اعتمادی مانند محّمد 
بن عجالن را نشانه ای از عدم اهلّيت او برای نگارش این کتاب و عدم صّحت آن برشمرد )نگاه 
ص419؛  ج1،  الکمال،  تهذیب  مّزی،  ص29؛  ج5،  بغداد،  تاریخ  بغدادی،  خطيب  به:  کنيد 

ذهبی، سير أعالم النبالء، ج12، ص571(.

حاصل آنکه کتاب بخاری و مسلم، نه به طور کامل صحيح است و نه به طور کامل غير صحيح، 
بلکه در آن دو -مانند هر کتاب روایی دیگری- روایات صحيح و روایات غير صحيحی وجود دارد 
و با این وصف، باید هر یک از روایات آن دو را از حيث مطابقت متنش با قرآن، سّنت و عقل و 
شهرت راویانش به عدالت و حفظ بررسی کرد و بر این اساس پذیرفت یا مردود دانست و اگر 
کسی این قاعده ی معقول و عادلنه را نمی پذیرد، در تقليد و تعّصب غرق شده است و اميدی به 

نجاتش نيست و هر کس خداوند گمراهش کرده باشد، برایش هدایتگری وجود ندارد.

تعليق شماره:1             نویسنده ی تعليق:محّمد عمر             تاریخ تعليق:1395/7/21

ممنون که سؤال بنده را پاسخ دادید. حرفتان متين و عالی، اما در موردی که ]محّمد بن[ 
اسماعيل بخاری بدعت کار است یا بود، موافق نيستم. تحقيق باید کرد.

می خواستم نظر شخص عالمه منصور را بدانم که در مورد شيعيان دوازده امامی یا حکومت 
ایران و سلفی های سعودی و حکومت سعودی چيست؟

والّسالم عليکم

تعلیق شماره:1               نویسنده ی تعلیق: محّمد عمر                تاریخ تعلیق: 1395/7/21
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پاسخ به تعليق: 1                                               تاریخ پاسخ به تعليق:1395/7/23 

لطفًا به نکات زیر توّجه فرمایيد:

1 . اگرچه به نظر شما برادر محترم، بخاری یک بدعت گذار نبوده، ولی به نظر برخی شيوخ 
ائّمه ی حدیث در زمان خود  و اساتيدش مانند احمد بن حنبل و محّمد بن یحيی ذهلی که 
القاعده  علی  و  است  بوده  بدعت گذار  یک  داشته اند،  بيشتری  آشنایی  او  عقاید  با  و  بوده اند 
ما ناگزیر به ترجيح نظر آنان بر نظر شما هستيم. با این حال، تا جایی که به اعتقاد بخاری به 
»لفظ« مربوط می شود، ما با شما هم نظریم؛ زیرا انصاف آن است که اعتقاد به مخلوق بودن 
لفظ قرآن، خواه به معنای مخلوق بودن حروف، کلمات و عبارات آن و خواه به معنای مخلوق 
را  آن  نمی توان  وصف،  این  با  و  است  معقول تر  می خوانيم،  را  آن  که  هنگامی  ما  صوت  بودن 
بدعت دانست، ولی بيشتر اهل حدیث -دست کم در زمان بخاری- مانند ما نمی اندیشيدند 
و نظری دیگر داشتند و از این رو، بخاری را به سبب چنين اعتقادی اهل بدعت می دانستند. 
البته باید توّجه داشت چيزی که کتاب بخاری را در مظاّن ضعف عمومی قرار داده است، مّتهم 
بودن او به بدعت نيست؛ زیرا اهل حدیث روایت از اهل بدعت را هرگاه راستگو و حافظ باشند، 
روا می دانند، بل از یک سو مّتهم بودن او به »تدليس« و »سوء حفظ« است که از اسباب ضعف 
روایت دانسته می شود و از سوی دیگر اضافاتی است که دیگران در کتاب او داخل کرده اند و 
این قطع نظر از روایات مخالف با عقل و شرع است که در آن وجود دارد و بالّضروره باطل است.

وحدانّيت  به  که  کسی  هر  تعالی،  الّله  حفظه  خراسانی  هاشمی  منصور  عالمه  نظر  از   .  2
خداوند و رسالت پيامبر خاتم صّلی الّله عليه و آله و سّلم و وجود آخرت و وجوب نماز و زکات 
و روزه و حج معتقد است، مسلمان محسوب می شود و ولیت او بر مبنای تعاون در نيکوکاری 
و تقوا و امر به معروف و نهی از منکر واجب است، ولی بهترین مسلمان کسی است که از بند 
مذاهب آزاد شده و تنها تابع دلیل است، قطع نظر از اینکه دلیل با کدام مذهب سازگاری دارد 
و با کدام مذهب سازگاری ندارد؛ زیرا چيزی که در اسالم خواسته شده، تبعّيت از دليل است، 
)بقره/   َصاِدِقيَن ُکْنُتْم  ِإْن  ُبْرَهاَنُکْم  َهاُتوا  ُقْل  است:  فرموده  چنانکه  مذهب؛  از  تبعّيت  نه 
111(؛ »بگو برهانتان را بياورید اگر راست می گویيد« و فرموده است: ِإْن ِعْنَدُکْم ِمْن ُسْلَطاٍن 
ُتوَن َعَلْيِهْم 

ْ
َذا ۚ )یونس/ 68(؛ »نزد شما هيچ دليلی برای این نيست« و فرموده است: َلْوَل َیأ ِبَهٰ

ْم 
َ
ٍن ۖ )کهف/ 15(؛ »چرا برای آن ها دليل روشنی نمی آورند؟!« و فرموده است: أ ِبُسْلَطاٍن َبيِّ

پاسخ به تعلیق:1                                                                       تاریخ پاسخ به تعلیق: 1395/7/23
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ُتوا ِبِکَتاِبُکْم ِإْن ُکْنُتْم َصاِدِقيَن )صاّفات/ 156 و 157(؛ »آیا برای شما 
ْ
َفأ  َلُکْم ُسْلَطاٌن ُمِبيٌن

ِذیَن  دليل روشنی وجود دارد؟! پس کتابتان را بياورید اگر راست می گویيد« و فرموده است: الَّ
َیْطَبُع  ِلَك  َکَذٰ  ۚ آَمُنوا  ِذیَن  الَّ َوِعْنَد  ِه  اللَّ ِعْنَد  َمْقًتا  َکُبَر   ۖ َتاُهْم 

َ
أ ُسْلَطاٍن  ِبَغْيِر  ِه  اللَّ آَیاِت  ِفی  ُیَجاِدُلوَن 

اٍر )غافر/ 35(؛ »کسانی که بدون دليلی که برایشان آمده باشد  ٍر َجبَّ ُه َعَلٰی ُکلِّ َقْلِب ُمَتَکبِّ اللَّ
درباره ی آیات خداوند مجادله می کنند نزد خداوند و نزد کسانی که ایمان دارند بسيار منفور 
ِذیَن  الَّ ِإنَّ  هستند، این گونه خداوند بر هر دل متکّبر جّباری ُمهر می نهد« و فرموده است: 
ِه ۖ  َتاُهْم ۙ ِإْن ِفی ُصُدوِرِهْم ِإلَّ ِکْبٌر َما ُهْم ِبَباِلِغيِه ۚ َفاْسَتِعْذ ِباللَّ

َ
ِه ِبَغْيِر ُسْلَطاٍن أ ُیَجاِدُلوَن ِفی آَیاِت اللَّ

ِميُع اْلَبِصيُر )غافر/ 56(؛ »کسانی که بدون دليلی که برایشان آمده باشد درباره ی  ُه ُهَو السَّ ِإنَّ
به  نيست، پس  نمی رسند  آن  به  که  آیات خداوند مجادله می کنند در سينه هاشان جز کبری 
است  بایسته  مسلمانی  هر  برای  وصف،  این  با  بيناست«.  شنوای  او  چراکه  ببر؛  پناه  خداوند 
که از دليل تبعّيت کند، اگرچه بر خالف مذهب او و بر خالف مذهب اکثر مردم باشد و دليل 
چيزی جز کتاب خداوند و حدیث متواتر پيامبر و حکم صریح عقل نيست؛ زیرا چيزی که در 
اسالم خواسته شده، علم است نه ظن و علم تنها با این سه حاصل می شود، نه با شهرت و نه 
با حدیث واحد و این سه بر هر عقيده یا حکمی دللت کنند، همان مذهب است و این چيزی 
به  همچنانکه  دارد؛  تأکيد  آن  بر  تعالی  الّله  حفظه  خراسانی  هاشمی  منصور  عالمه  که  است 
نظر ایشان، هيچ یک از مذاهب اسالمی به طور کامل حق یا به طور کامل باطل نيستند، بلکه 
آميزه ای از عقاید و اعمال حق و عقاید و اعمال باطل هستند؛ به این معنا که برخی عقاید و 
اعمال آنان مطابق با قرآن، سّنت و عقل است و برخی عقاید و اعمال آنان مطابق با قرآن، سّنت 
و عقل نيست و با این وصف، باید هر یک از عقاید و اعمال آنان را به صورت جداگانه ارزیابی 
کرد و این کاری است که با کنار نهادن جهل، تقليد، اهواء نفسانی، دنياگرایی، تعّصب، تکّبر 
و خرافه گرایی امکان دارد؛ زیرا این »موانع شناخت«، مجالی برای بررسی علمی و عادلنه ی 
مذاهب دیگر باقی نمی گذارند و این بالیی است که بر سر مسلمانان آمده و باعث اختالف و 
منصور  عالمه  اثر  اسالم«  به  »بازگشت  کتاب  شک  بدون  است.  شده  یکدیگر  با  آنان  دشمنی 
هاشمی خراسانی حفظه الّله تعالی، با کنار نهادن »موانع شناخت« و استناد به منابع یقينی و 
مشترک ميان مسلمانان که چيزی جز کتاب خداوند، حدیث متواتر پيامبر و حکم صریح عقل 
نيست، اسالم راستين را به جهانيان معّرفی کرده است و با این وصف، می توان با توّجه به آن، 

فاصله ی هر یک از مذاهب اسالمی با اسالم راستين را تعيين کرد.
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به  »بازگشت  کتاب  از  مباحثی  در  تعالی  الّله  حفظه  خراسانی  هاشمی  منصور  عالمه   .  3
تقليد  پایه ی  بر  عالمان  از  تقليد  امکان  اهل اسالم« )ص36(، »عدم  به  مانند »جهل  اسالم« 
امکان  آنان« )ص48(، »عدم  تقليد  پایه ی  بر  اجتهاد عالمان  امکان  آنان« )ص48(، »عدم  از 
ولیت مطلقه ی فقيه« )ص49(، »عدم اعتبار جمهورّیت« )ص53(، »تکّبر اهل علم« )ص79(، 
»خرافه گرایی در مسلمانان اهل تشّيع« )ص90(، »پيدایش مذاهب و رقابت آن ها با یکدیگر« 
عنوان  به  پيامبر  بيت  اهل  از  تن  دوازده  »جعل  )ص184(،  مشرک«  »شناخت  )ص151(، 
کردن  ظاهر  »وجوب  )ص225(،  پيامبر«  اصحاب  به  احترام  »لزوم  )ص222(،  او«  خليفه ی 
عقاید  برخی  درباره ی  تحکيم« )ص251(،  در  »توحيد خداوند  و  مردم« )ص236(  بر  مهدی 
»سلفيان  مانند  اسالم«  به  »بازگشت  کتاب  از  مباحثی  در  و  گفته  سخن  تشّيع  اهل  اعمال  و 
)ص40(،  پيشينيان«  از  »تقليد  )ص38(،  اسالم«  دشمنان  به  »جهل  )ص26(،  مسلمان« 
»تقليد از ظالمان« )ص54(، »خرافه گرایی در مسلمانان سلفی« )ص92(، »بازگشت به اسالم؛ 
موانع« )ص109(، »رواج حدیث گرایی« )ص142(، »پيدایش مذاهب و رقابت آن ها با یکدیگر« 
)ص151(، »شناخت مشرک« )ص184(، »عدم امکان تعارض قرآن با عقل« )ص192(، »عدم 
امکان تخصيص قرآن با سّنت پيامبر« )ص195(، »لزوم عرضه ی روایات به قرآن« )ص197(، 
»توحيد خداوند در تحکيم« )ص251( و »جهاد« )ص269(، درباره ی برخی عقاید و اعمال 
سلفيان سخن گفته؛ همچنانکه با تکيه بر اصول و قواعد متين اسالمی تبيين کرده است که 
حکومت ایران و حکومت آل سعود، هيچ یک در اسالم مشروعّيت ندارند و پذیرش هر یک از 
به منزله ی  آن دو مانند پذیرش هر حکومت دیگری جز حکومت خليفه ی خداوند در زمين، 
اسالم،  به  بازگشت  به:  کنيد  نگاه  باره،  این  در  بيشتر  آگاهی  )برای  است  طاغوت  پرستش 

حاکمّيت غير خداوند، ص126(.

نویسنده ی پرسش: بياتی                                                      تاریخ پرسش: 1395/7/28

درود خداوند بر حضرت عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه الّله تعالی

  سوال: لطفًا در مورد حدیث کساء توضيح بدهيد؟ آیا وقوع آن را تأیيد می کنيد و آیا خواندن 
آن مفيد است و اگر مفيد است چه برکاتی دارد؟

نویسنده ی پرسش: بیاتی                                                                          تاریخ پرسش: 1395/7/28
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 سوال: لطفًا در مورد دعای معراج هم توضيح بدهيد؟ آیا خواندن آن مفيد است؟ و اگر مفيد 
است چه برکاتی دارد؟

 سپاسگزارم از بزرگواران و اساتيد دفتر محترم و حضرت استاد عالمه منصور هاشمی خراسانی 
حفظه الّله تعالی که به امثال ما فهم و درک درست اسالم را پيشکش کرده اند.

 پاسخ به پرسش شماره: 10                                      تاریخ پاسخ به پرسش: 1395/7/30

برادر مؤمن!

 لطفًا به نکات زیر توّجه فرمایيد:

 1 . اصل »حدیث کساء« که دللت دارد رسول خدا صّلی الّله عليه و آله و سّلم در خانه ی یکی 
از همسرانش عبای خود را بر سر علی، فاطمه، حسن و حسين کشيده و پس از نزول و تالوت 
ْجَس َو  ْذِهْب َعْنُهُم ٱلرِّ

َ
َحقُّ َفأ

َ
ْهُل َبْيتی أ

َ
ْهُل َبْيتی َو أ

َ
آیه ی تطهير فرموده است: »الّلُهمَّ ٰهُؤلِء أ

ْرُهْم َتْطِهيرًا«؛ »خدایا! این ها اهل بيت من هستند و اهل بيت من سزاوارترند، پس آلیش را  َطهِّ
از آنان بزدای و به طور کامل تطهيرشان کن«، به واسطه ی بسياری از اصحاب آن حضرت مانند 
عبد الّله بن عباس، أبو سعيد خدری، سعد بن أبی وقاص، أنس بن مالک، واثلة بن أسقع، عبد 
الّله بن جعفر، زید بن أرقم، براء بن عازب، عمر بن أبی سلمه، جابر بن عبد الّله، ابو هریره، ابو 
حمراء، ابو برزه، اّم سلمه، عایشه و صفّيه روایت شده و از این رو، ثابت و مسّلم است، تا جایی که 
حضرت عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه الّله تعالی بابی از کتاب ارزشمند خود »بازگشت 
به اسالم« )ص219( را تحت عنوان »علی، فاطمه، حسن و حسين، مراد از اهل بيت پيامبر«، 
تشّيع تحت عنوان »حدیث  اهل  ميان  ولی چيزی که در  آن اختصاص داده است،  تبيين  به 
و  ندارد  ثواب خواندن آن است، اصلی  یافته و شامل اضافات غریبی درباره ی  کساء« شهرت 
یک قّصه ی ساختگی است و با این وصف، خواندن آن ثوابی ندارد، بلکه چه بسا گناهی آشکار 
ِه اْلَکِذَبۖ  َوَکَفٰی ِبِه ِإْثًما  داشته باشد؛ چنانکه خداوند فرموده است: اْنُظْر َکْيَف َیْفَتُروَن َعَلی اللَّ
ُمِبيًنا )نساء/ 50(؛ »بنگر که چگونه بر خداوند دروغ می بندند؟! و آن به عنوان گناهی آشکار 

کافی است«!

  آری، خواندن »حدیث کساء« برای مسلمانان با الفاظ و عبارات معتبر و به دور از اضافات 
ساختگی، یادآوری یکی از سّنت های فراموش شده ی رسول خدا صّلی الّله عليه و آله و سّلم 

پاسخ به پرسش شماره: 10                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1395/7/30
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محسوب می شود که کار بایسته ای است و ثواب بسياری دارد إن شاء الّله.

 2 . دعای معروف به »دعای معراج« با سرآغاز »یا سّيد یا سند یا صمد یا من له المستند«، 
سند یا مستندی ندارد و دعایی ساختگی است که در هيچ یک از منابع معتبر شيعه یا اهل 
دروغ  بارز  بل مصداق  ندارد،  ثوابی  تنها  نه  آن  این وصف، خواندن  با  و  نمی شود  یافت  سّنت 
بستن بر رسول خدا صّلی الّله عليه و آله و سّلم است که گناهی بزرگ محسوب می شود؛ چنانکه 
ْء َمْقَعَدُه ِمَن ٱلّناِر«؛ »هر کس عمدًا بر  دًا َفْلَيَتَبوَّ درباره ی آن فرموده است: »َمْن َکَذَب َعَلیَّ ُمَتَعمِّ

من دروغ ببندد باید جای خود را در آتش آماده کند«!

رسول  از  روایتی  به  و  می یابد  رواج  مردم  ميان  در  دعانویسی  هر  نسخه ی  که  است  عجيب   
خدا صّلی الّله عليه و آله و سّلم تبدیل می شود، ولی دعاهای معتبر با مضامين عاليه و روایات 
متواتر با معانی ارزشمندشان در ميان آنان متروک و مهجور است! بی گمان این از جهل، تقليد 
و خرافه گرایی در آنان برخاسته که مانع معرفت و هدایت آنان است و هر کس از علم، تحقيق و 

عقالنّيت باز ماند، به سعادت راه نمی یابد و او از زیان کاران است.

نویسنده ی پرسش: رضا راضی                                      تاریخ پرسش: 1395/12/28

»جّب  گفته اند:  برخی  است؟  صحيحی  حدیث  الحزن«  حّب  من  بالّله  »تعّوذوا  روایت  آیا 
الحزن«. کدام صحيح است »حّب« یا »جّب«؟ آیا دوستی حزن بد است؟

 پاسخ به پرسش شماره: 11                                      تاریخ پاسخ به پرسش: 1396/1/1

عمار بن سيف ضبی از ابو معان از ابن سيرین از ابو هریره از رسول خدا صّلی الّله عليه و آله 
ُذوا ِبالّلِه ِمْن ُجبِّ اْلُحْزِن! قاُلوا: َو ما ُجبُّ اْلُحْزِن؟ قاَل:  و سّلم روایت کرده است که فرمود: »َتَعوَّ
اْلُقّراُء  َیْدُخُلُه؟ قاَل:  َمْن  الّلِه  َرُسوَل  یا  ِقيَل:  ٍة!  َمرَّ ِماَئَة  َیْوٍم  ُکلَّ  ُم  َجَهنَّ ِمْنُه  ُذ  َتَتَعوَّ َم  َجَهنَّ واٍد ِفی 
ْعماِلِهْم«؛ »به خداوند پناه ببرید از چاه اندوه! گفتند: چاه اندوه چيست؟ فرمود: 

َ
اْلُمراُؤوَن ِبأ

ای  شد:  گفته  می برد!  پناه  خداوند  به  آن  از  بار  صد  روزی  جهّنم  که  است  جهّنم  در  دّره ای 
رسول خدا! چه کسی به آن داخل می شود؟ فرمود: قاریان ریاکار«! بخاری در التاریخ الکبير 
)ج2، ص170( این حدیث را روایت کرده و گفته است: »برای ابو معان شنيدنی از ابن سيرین 

نویسنده ی پرسش: رضا راضی                                                                          تاریخ پرسش: 1395/12/28

پاسخ به پرسش شماره: 11                                                     تاریخ پاسخ به پرسش: 1395/1/1
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شناخته نشده و او مجهول است« و ابن ماجه در سنن )ج1، ص94( آن را روایت کرده و گفته 
است: »عمار )بن سيف ضبی( گفته است که نمی دانم ابن سيرین، محّمد )بن سيرین( است یا 
أنس )بن سيرین(« و ترمذی در سنن )ج4، ص21( آن را روایت کرده و گفته است: »این حدیث 
غریبی است« و از این رو، البانی آن را در ضعيف سنن الترمذی )ص262( آورده و بيهقی در 
شعب اإلیمان )ج5، ص339( آن را روایت کرده و ضعف آن نزد بخاری را یادآور شده است و ابن 
عدی )الکامل، ج5، ص71( آن را بی اعتبار شمرده و ضعف را در احادیث عمار بن سيف آشکار 
دانسته است. با این حال، شاهدی برای آن از حدیث علی بن ابی طالب از رسول خدا صّلی 
الّله عليه و آله و سّلم وجود دارد که طبرانی آن را در الدعاء )ص411( روایت کرده، جز اینکه در 
سند آن ابو بکر داهری است که بسيار ضعيف دانسته شده است )بنگرید به: ضعفاء العقيلی، 
ج2، ص241(. از این رو، ابن جوزی هر دو حدیث را در الموضوعات )ج3، ص264( آورده و 
َم«؛ »این دو حدیثی  ی الّلُه َعَلْيِه َو َسلَّ گفته است: »ٰهذاِن َحِدیثاِن ل َیِصّحاِن َعْن َرُسوِل الّلِه َصلَّ

است که از رسول خدا صّلی الّله عليه و سّلم ثابت نيست«.

آری، به نظر می رسد که شواهد دیگری هم برای این حدیث وجود دارد که آن را به درجه ی 
ثبوت نزدیک می کند و چه بسا از شهرت آن در ميان سلف پرده بر می دارد؛ مانند حدیثی از 
طریق حسن بصری از ابن عباس از رسول خدا صّلی الّله عليه و آله و سّلم که در آن آمده است: 
ِعدَّ ٰذِلَك اْلواِدی 

ُ
ٍة أ ْرَبَع ِماَئِة َمرَّ

َ
ُم ِمْن ٰذِلَك اْلواِدی ِفی ُکلِّ َیْوٍم أ َم َلواٍد َیْسَتِعيُذ َجَهنَّ »ِإنَّ ِفی َجَهنَّ

ِق ِفی َغْيِر ذاِت الّلِه  ِلْلُمَصدِّ َو  َم ِلحاِمِل ِکتاِب الّلِه  ی الّلُه َعَلْيِه َو َسلَّ ٍد َصلَّ ِة ُمَحمَّ مَّ
ُ
أ ِلْلُمراِئيَن ِمْن 

َو ِلْلُحّجاِج ِإلٰی َبْيِت الّلِه و ِلْلخاِرِج ِفی َسِبيِل الّلِه« )طبرانی، المعجم الکبير، ج12، ص136(؛ 
»هرآینه در جهّنم دّره ای است که جهّنم از آن دّره روزی چهار صد بار به خداوند پناه می برد و 
آن برای ریاکاران اّمت محّمد صلی الّله عليه و سّلم از حامالن کتاب خداوند و صدقه دهندگان 
برای غير خشنودی خداوند و حج کنندگان به سوی خانه ی خداوند و خروج کنندگان در راه 
خداوند فراهم شده است« و مانند روایتی از کعب یا بشير بن کعب که در آن آمده است: »ِإنَّ ِفی 
ْرِض، ُیقاُل َلُه: ُجبُّ اْلُحْزِن، َیْدُخُلها َقْوٌم 

َ
َحِدُکْم ِفی اْل

َ
َم َتناِنيَر ِضيُقها َکِضيِق ُزجِّ أ ْسَفِل َدَرِك َجَهنَّ

َ
أ

ْعماِلِهْم َفُيْطِبُق َعَلْيِهْم« )ابن أبی شيبه، المصّنف، ج8، ص95؛ بغدادی دمشقی، التخویف 
َ
ِبأ

تنگی  مانند  آن ها  تنگی  که  است  تنورهایی  جهّنم  جای  پایين ترین  »در  النار، ص123(؛  من 
جای نيزه ی شما در زمين است، به آن ها چاه اندوه گفته می شود، قومی با اعمال خود به آن ها 
داخل می شوند، پس به روی شان بسته می شود« و مانند روایتی از عمران قصير که در آن آمده 
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اْلواِدی  ٰذِلَك  ِعدَّ 
ُ
أ ٍة  َمرَّ ِماَئِة  ْرَبَع 

َ
أ َیْوٍم  ُکلَّ  ُم  َجَهنَّ ِمْنُه  َتْسَتِعيُذ  واِدیًا  َم  َجَهنَّ ِفی  نَّ 

َ
أ »َبَلَغِنی  است: 

ِلْلُمراِئيَن ِمَن اْلُقّراِء« )بيهقی، شعب اإلیمان، ج5، ص339(؛ »به من رسيده که در جهّنم دّره ای 
است که جهّنم روزی چهار صد بار از آن به خداوند پناه می برد و برای قاریان ریاکار فراهم آمده 
ِمْنُه  ُذ  َتَتَعوَّ َلواِدیًا  َم  َجَهنَّ ِفی  »ِإنَّ  آمده است:  آن  ثوری که در  از سفيان  روایتی  مانند  و  است« 
ج7،  اإلیمان،  شعب  )بيهقی،  ِلْلُمُلوِك«  الّزاِئُروَن  اْلُقّراُء  َیْسُکُنُه  ًة  َمرَّ َسْبِعيَن  َیْوٍم  ُکلِّ  ِفی  ُم  َجَهنَّ
ص63؛ ابن عبد البر، جامع بيان العلم و فضله، ج1، ص165؛ بغدادی دمشقی، التخویف من 
النار، ص123(؛ »هرآینه در جهّنم دّره ای است که جهّنم روزی هفتاد بار از آن به خداوند پناه 
می برد، قاریانی که با حاکمان ارتباط دارند در آن ساکن می شوند« و مانند روایتی از بکر بن 
ُم ِمْن ٰذِلَك اْلواِدی ُکلَّ َیْوٍم َسْبَع  ُذ َجَهنَّ َم َلواِدیًا َتَتَعوَّ خنيس که در آن آمده است: »ِإنَّ ِفی َجَهنَّ
ُم ِمْن ٰذِلَك اْلُجبِّ ُکلَّ َیْوٍم َسْبَع َمّراٍت َو ِإنَّ ِفی  ُذ اْلواِدی َو َجَهنَّ َمّراٍت َو ِإنَّ ِفی اْلواِدی َلُجّبًا َیَتَعوَّ
 ِبَفَسَقِة َحَمَلِة 

ُ
ِة ُکلَّ َیْوٍم َسْبَع َمّراٍت، َیْبَدأ ُم ِمْن ِتْلَك اْلَحيَّ ُذ اْلواِدی َو اْلُجبُّ َو َجَهنَّ ًة َیَتَعوَّ اْلُجبِّ َلَحيَّ

اْلُقْرآِن« )بيهقی، شعب اإلیمان، ج2، ص309؛ خطيب بغدادی، اقتضاء العلم العمل، ص75(؛ 
»هرآینه در جهّنم دّره ای است که جهّنم از آن دّره روزی هفت بار به خداوند پناه می برد و در آن 
دّره چاهی است که دّره و جهّنم از آن چاه روزی هفت بار به خداوند پناه می برند و در آن چاه 
ماری است که دّره و چاه و جهّنم از آن مار روزی هفت بار به خداوند پناه می برند، از حامالن 
فاسق قرآن شروع می کند« و مانند روایات فراوانی که درباره ی چنين چاه یا چنين دّره ای در 
با نام های دیگری مانند »لملم«، »هبهب« و »پولس« رسيده و عبد الرحمن بن أحمد  جهّنم 

بغدادی دمشقی آن ها را در کتاب التخویف من النار )ص122 تا 126( گرد آورده است.

بابویه آن را در عيون  همچنين، این حدیث به منابع شيعه هم راه یافته است؛ چنانکه ابن 
الّله عليه و آله و  أخبار الرضا )ج2، ص66( با لفظ »حّب الحزن« از علی از رسول خدا صّلی 
سّلم و زین الدین بن علی معروف به شهيد ثانی آن را در منية المرید )ص318( با لفظ »جّب 
الخزي« به صورت مرسل از رسول خدا صّلی الّله عليه و آله و سّلم روایت کرده که هر دو تصحيف 
بن  از جعفر  نقل  به  الزیارات )ص540(  قولویه در کامل  ابن  الحزن« است؛ همچنانکه  »جّب 
یا »جّب الحوی« یاد کرده که محتمل  نام »جّب الجوی«  با  محّمد صادق از چاهی در جهّنم 
است مانند آن دو تصحيف »جّب الحزن« باشد. با این وصف، عجيب است که بسياری از اهل 
تشّيع )مجلسی، بحار النوار، ج70، ص158؛ قمی، الکنی و اللقاب، ج1، ص178؛ نمازی، 
مستدرک سفينة البحار، ج7، ص249؛ قبانجی، مسند اإلمام علی، ج10، ص356؛ نجفی، 
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موسوعة أحادیث أهل البيت، ج7، ص168؛ ریشهری، ميزان الحکمة، ج1، ص610( متوّجه 
از  خداوند  به  بردن  پناه  لزوم  معنای  به  را  آن  و  نشده اند  بابویه  ابن  روایت  در  آشکار  تصحيف 

»دوست داشتن اندوه« پنداشته اند که معنا ندارد و در هيچ انسان عاقلی مصداق نمی یابد!

بی گمان اهتمام به روایت حدیث بدون درایت آن، از بالیای رایج در ميان حدیث گرایان بوده 
که سبب بسياری از انحرافات اعتقادی و عملی در ميان مردم شده است.

نویسنده ی پرسش: ابو حسن الحسانی                                تاریخ پرسش: 1396/6/24

سالم بر یاران حق و مؤمنان حقيقی

 آیا ممکن است در مورد تواتر بيشتر سخن گویيد؟

 * آیا شناخت احادیث متواتر به شناخت راویان حدیث احتياج دارد؟ اگر داشته باشد پس 
باید به تاریخ سيرت آن ها مراجعه کنيم. به کدام کتاب تاریخ سيرت آن ها بایستی مراجعه کنيم 

تا یقين به عدول بودن آن ها داشته باشيم؟

 * آیا حدیثی که در منابع اهل تسنن متواتر و در منابع اهل تشيع غير متواتر باشد یا بر عکس 
متواتر محسوب می شود؟

 * آیا حدیثی که بسيار زیاد روایت شده و از سوی چند راوی در یک کتاب معتبر نقل شده و 
در کتاب های باقی نقل نشده، متواتر محسوب می شود؟

 * اگر حدیثی از رسول خدا نقل شده باشد و شبيه همان از علی بن ابی طالب و چندی دیگر 
مشابه همان حدیث از ائمه ی دیگر روایت شده حدیث متواتر خواهد بود یا نه؟

 خيلی ممنون از زحمات شما و التماس دعا

 پاسخ به پرسش شماره: 12                                 تاریخ پاسخ به پرسش: 1396/6/30

لطفًا به نکات زیر توّجه فرمایيد:

 1 . مراد از »تواتر«، روایت حدیث به واسطه ی شماری از راویان است که اّتفاق آنان بر کذب 

نویسنده ی پرسش: ابو حسن الحسانی                                                       تاریخ پرسش: 1396/6/24

پاسخ به پرسش شماره: 12                                                تاریخ پاسخ به پرسش: 1396/6/30
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یا خطا به اعتبار فراوانی و پراکندگی شان معقول نيست و از این جهت، موجب یقين عقال به 
اصالت حدیث می شود، اما در اینکه روایت چه شماری از راویان، متواتر به شمار می رود، ميان 
عالمان مسلمان اختالف نظر وجود دارد. نظر مشهور شيعه این است که برای آن شمار معّينی 
نيست، بل روایت هر شماری از راویان که موجب یقين شود، متواتر است و این ظاهر نظر عالمه 
منصور هاشمی خراسانی حفظه الّله تعالی است؛ با توّجه به اینکه در پاسخ به پرسشی درباره ی 
»حّد الّتواتر« فرموده است: »ما َیْسَتْيِقُن ِبِه ُعَقالُء الّناس«؛ »چيزی که عقالی مردم با آن یقين 
و در  راویان آن خودداری فرموده  برای  تعيين شماری  از  ابتدائًا  و  پيدا می کنند« )گفتار 13( 
ُسوِل  ِمَن ٱلرَّ تاُه َشْیٌء 

َ
أ گفتاری دیگر، مطلق یقين را مالک آن دانسته و فرموده است: »َفَمْن 

ْیَقَنُه َفْلُيِطْعُه«؛ »پس هر کس چيزی از پيامبر برای او آمد و به آن یقين یافت، پس باید از آن 
َ
َفأ

می شود  دانسته  جناب  آن  دیگر  عبارات  برخی  از  ولی   ،)5 فقره ی   ،39 )گفتار  کند«  اطاعت 
که حّد اقّل تواتر، روایتی است که دست کم چهار مرد در هر طبقه آن را روایت کرده باشند و 
)نووی، شرح صحيح مسلم، ج1، ص131؛  معتزله است  از عالمان  برخی  نظر  با  موافق  این 
ابن حجر، النکت علی کتاب ابن الصالح، ص43(؛ با این تفاوت که آن جناب این شمار را به 
تنهایی یقين آور ندانسته، بلکه قيد عدالت را نيز در آنان شرط دانسته است و از اینجا دانسته 
به اعتبار کثرت  بلکه  به اعتبار کثرت شان یقين آور نيست،  تنها  این شمار،  می شود که روایت 
هرگاه  خطا  یا  کذب  بر  عادل  مرد  چهار  اّتفاق  اینکه  به  توّجه  با  است؛  یقين آور  عدالت شان  و 
از سویی در معنای حدیث اختالف نکرده باشند و از سوی دیگر نزدیکان یا دوستان یکدیگر 
نبوده باشند که به اخذ از یکدیگر یا تبانی با هم مّتهم باشند، معقول نيست؛ چنانکه فرموده 
ْرَبَعِة 

َ
ِبأ َعَلْيِه  َجاُءوا  َلْوَل   : َوَجلَّ َعزَّ الّلُه  َیْخَتِلُفوا، َکما قاَل  َلْم  إذا  َعْدٍل  ْرَبَعُة ِرجاٍل َذوی 

َ
»أ است: 

ِه ُهُم اْلَکاِذُبوَن ... و ل َیُکوَن َبْعُضُهْم ُقَرناَء َبْعٍض  ِئَك ِعْنَد اللَّ وَلٰ
ُ
َهَداِء َفأ ُتوا ِبالشُّ

ْ
ۚ َفِإْذ َلْم َیأ ُشَهَداَء 

َهُموا فی ِرواَیِتِهْم«؛ »چهار مرد عادل هنگامی که با یکدیگر اختالف نکرده باشند؛ چنانکه  َفُيتَّ
خداوند بلندمرتبه فرموده است: >چرا چهار شاهد بر آن نياوردند؟! پس چون چهار شاهد بر 
آن نياوردند، آنان نزد خداوند دروغگویان هستند!< )نور/ 13( ... و برخی شان همنشين برخی 
دیگر نباشند تا در روایت شان )به اخذ از یکدیگر یا تبانی با هم( مّتهم شوند« )گفتار 13(. با این 
حال، ممکن است که اطالق »متواتر« بر این حدیث در گفتار آن جناب از باب مجاز باشد؛ به 
این معنا که چنين حدیثی با توّجه به یقين آور بودنش »در حکم متواتر« است؛ چراکه به نظر 
آن جناب -مانند نظر سایر عالمان مسلمان- عدالت راویان در حدیث متواتر شرط نيست و از 

https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-goftar/4037/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-goftar/4037/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-goftar/5460/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-goftar/5460/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-goftar/4037/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-goftar/4037/
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این رو، هر جا در کتاب »بازگشت به اسالم« که تواتر حدیثی را اثبات فرموده، به حال راویان آن 
نپرداخته است )به عنوان نمونه، بنگرید به: بازگشت به اسالم، ص119، 219، 222 و 227(.

 2 . حدیث متواتر، به اعتبار تعّدد و پراکندگی راویانش یقين آور است؛ چراکه اّتفاق آنان بر کذب 
یا خطا با وجود تعّدد و پراکندگی شان عقاًل امکان ندارد و با این وصف، عدالت و حّتی اسالم آنان 
شرط نيست؛ مگر در حّد اقّل متواتر که چهار راوی در هر طبقه است، با توّجه به اینکه در مرز 
حدیث واحد قرار دارد و از این رو، عقال با سختگيری بيشتری به آن یقين می کنند. این به معنای 
آن است که برای شناخت حدیث متواتر، به شناخت عقيده و عمل راویان آن نيازی نيست، بلکه 
به شناخت تعّدد و پراکندگی آنان نياز است؛ مگر هنگامی که تعّدد و پراکندگی آنان در حّدی 
است که جز با در نظر گرفتن عدالت آنان موجب یقين نمی شود. از اینجا دانسته می شود که نياز 
به علم رجال، نياز محدودی است؛ چراکه علم رجال بيشتر برای شناخت راویان احادیث واحد به 
کار می آید، در حالی که احادیث واحد -حّتی اگر راویان عادلی داشته باشند- مفيد ظن هستند 
و ظن در اسالم چيزی را از حق بی نياز نمی کند )بنگرید به: نقد و بررسی 43(. روایات متواتر نيز 
نوعًا از چنان شهرت، تعّدد و شواهدی برخوردارند که به بررسی های رجالی نيازمند نيستند، مگر 
معدودی از آن ها که تواترشان حّد اقلی است، به نحوی که بدون در نظر گرفتن عدالت راویانشان 
موجب یقين نمی شوند و با این وصف، نياز به علم رجال نياز محدودی است و این نياز محدود با 
مراجعه به منابع متعّدد رجالی و تاریخی و توّجه به حسن شهرت یا سوء شهرت راویان در زمان 
خود و جرح و تعدیل اهل اّطالع تأمين می شود؛ با توّجه به اینکه عدالت، چيزی پوشيده در 
سویدای دل نيست، بل حسن سلوک انسان در ميان مردم و التزام او به فرائض اسالمی و توّجه او 
به حالل و حرام است که عادتًا بر معاشران پوشيده نمی ماند و موجب وثوق آنان می شود و از این 
 َیْحُکُم ِبِه َذَوا َعْدٍل ِمْنُکْم :رو، خداوند آن را در قضاوت و شهادت شرط دانسته و فرموده است
)مائده/ 95(؛ »دو مرد دارای عدالت از شما به آن حکم کنند« و فرموده است: َشَهاَدُة َبْيِنُکْم 
ِة اْثَناِن َذَوا َعْدٍل ِمْنُکْم )مائده/ 106(؛ »شهادت ميان شما  َحَدُکُم اْلَمْوُت ِحيَن اْلَوِصيَّ

َ
ِإَذا َحَضَر أ

هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا می رسد دو مرد دارای عدالت از شماست« و فرموده است: 
ْشِهُدوا َذَوْی َعْدٍل ِمْنُکْم )طالق/ 2(؛ »و دو مرد دارای عدالت از خود را شاهد بگيرید« و مراد 

َ
َوأ

از عدالت در آن دو را »مرضی بودن« آن دو ميان مسلمانان دانسته و فرموده است: َواْسَتْشِهُدوا 
)بقره/   َهَداِء َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ ْن  َتاِن ِممَّ

َ
َواْمَرأ َفَرُجٌل  َرُجَلْيِن  َیُکوَنا  َلْم  َفِإْن   ۖ َشِهيَدْیِن ِمْن ِرَجاِلُکْم 

282(؛ »و دو شاهد از مردانتان را گواه بگيرید، پس اگر دو مرد نبودند، پس یک مرد و دو زن 

https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-naghd/5695/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-naghd/5695/
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از شاهدانی که راضی هستيد« و با این وصف، راویانی که در ميان مسلمانان خوشنام و ستوده 
هستند و به دروغگویی یا خطاکاری مّتهم نيستند، عادل محسوب می شوند، خواه از اهل سّنت 
باشند و خواه از اهل تشّيع؛ چراکه »ِمْنُکْم« و »ِرَجاِلُکْم« و »َتْرَضْوَن« در سخن خداوند به همه ی 
مسلمانان باز می گردد، اگرچه برخی از آنان عادل تر از برخی دیگر باشند و از این رو، هرگاه چهار 
راوی عادل و پراکنده، حدیثی موافق با قرآن را بدون اختالف در معنای آن روایت کنند، یقين به 
صّحت آن حاصل می شود، خواه از اهل سّنت باشند و خواه از اهل تشّيع، ولی اگر شمار آنان 
از این حّد تجاوز کرد، اهّميت عدالت در آنان کاسته می شود؛ چراکه افزایش تعّدد و پراکندگی 
آنان، از امکان کذب و خطایشان می کاهد، تا جایی که اگر شمار فراوانی از کافران و فاسقان در 
نقاط مختلف جهان از وجود چيزی بدون اختالف در ماهّيت آن خبر دهند، یقين به وجود آن 

برای عاقالن حاصل می شود.

 3 . در حّجّيت حدیث متواتر، فرقی ميان منابع اهل سّنت و اهل تشّيع وجود ندارد؛ چراکه 
که  است  آن  حق  حال،  این  با  نمی پذیرد.  تأثير  راویان،  مذاهب  از  و  است  عقلی  آن،  حّجّيت 
آنان  یقين آور نيست؛ چراکه  به سود مذهب خود،  اقلی، روایت اهل یک مذهب  تواتر حّد  در 
»َبْعُضُهْم ُقَرناَء َبْعٍض«؛ »برخی شان همنشين برخی دیگر« محسوب می شوند و به جعل حدیث 
به سود مذهب خود مّتهم هستند، ولی روایت اهل یک مذهب به سود مذهب دیگر، یقين آور 
است؛ چراکه آنان به جعل حدیث به سود مذهب دیگر مّتهم نيستند و از این رو، عالمه منصور 
هاشمی خراسانی حفظه الّله تعالی برای اثبات خالفت اهل بيت، به روایات اهل تشّيع استناد 
نفرموده، بلکه به روایات اهل سّنت استناد فرموده؛ چراکه روایات اهل سّنت برای اثبات آن، 
از  اینکه روایات اهل تشّيع عمدتًا  به  توّجه  با  و قابل اعتمادتر است؛ خصوصًا  از تهمت دورتر 
اهل بيت رسيده است، در حالی که استناد به روایات اهل بيت برای اثبات خالفت آنان، دور 
محسوب می شود و معنا ندارد و از این رو، مبنای خالفت آنان، حدیث ثقلين و غدیر است که 
بيش از اهل تشّيع، توّسط اهل سّنت روایت شده است. وانگهی حق آن است که اختصاص 
روایت یک حدیث به یک مذهب، موجب وهن آن است؛ چراکه راویان نخستين پيامبر صّلی الّله 
عليه و آله و سّلم مذهب خاّصی نداشتند و با این وصف، اگر حدیثی به راستی از آن حضرت 
صادر شده باشد، طبيعتًا توّسط همه ی آنان روایت شده و به همه ی مذاهب راه یافته است؛ 
در  و  یافته  راه  مذاهب  به همه ی  که  پرچم های سياه خراسانی  و حدیث  مانند حدیث مهدی 

کهن ترین منابع اهل سّنت و اهل تشّيع قابل مشاهده است.
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با  و  پراکنده اند  و  آن در همه ی طبقات متعّدد  راویان  . حدیث متواتر، حدیثی است که   4  
این وصف، حدیثی که تنها در یک کتاب، از راویان متعّدد و پراکنده روایت شده است، متواتر 
آورده  راوی  یک  از  را  حدیثی  پراکنده ای،  و  متعّدد  کتب  اگر  همچنانکه  نمی شود؛  محسوب 
مّدعيان  برخی  که  است  فاحشی  اشتباه  این  و  نمی شود  محسوب  متواتر  حدیث  آن  باشند، 
»حدیث  به  موسوم  واحدی  حدیث  که  صورت  این  به  شده اند؛  واقع  آن  در  مهدوّیت  دروغين 
وصّيت« که از انتقال امامت به دوازده مهدی بعد از امام دوازدهم خبر داده و صرفًا توّسط فردی 
مجهول به نام أحمد بن محّمد بن الخليل روایت شده است را حدیثی متواتر پنداشته اند، با این 

استدلل که در چند کتاب آمده است!

 5 . در حدیث متواتر، تعّدد مرویٌّ عنه شرط نيست، بلکه تعّدد راوی شرط است و با این وصف، 
ضرورت ندارد که هم از پيامبر صّلی الّله عليه و آله و سّلم و هم از اهل بيت او روایت شده باشد. 
با این حال، اگر مضمون واحدی توّسط یک راوی عادل از پيامبر صّلی الّله عليه و آله و سّلم و 
توّسط راوی عادل دیگری از علّی بن ابی طالب و توّسط راوی عادل دیگری از ابو جعفر باقر و 
توّسط راوی عادل دیگری از جعفر بن محّمد صادق روایت شده باشد، یا توّسط دو راوی عادل از 
پيامبر صّلی الّله عليه و آله و سّلم و توّسط دو راوی عادل دیگر از علّی بن ابی طالب روایت شده 
باشد، یا توّسط دو راوی عادل از پيامبر صّلی الّله عليه و آله و سّلم و توّسط راوی عادل دیگری 
از علّی بن ابی طالب و توّسط راوی عادل دیگری از ابو جعفر باقر روایت شده باشد، یا توّسط 
راویان بيشتری -هر چند غير عادل- از پيامبر صّلی الّله عليه و آله و سّلم و امامان بيشتری از 
اهل بيت او روایت شده باشد، متواتر محسوب می شود؛ زیرا تعّدد و پراکندگی راویان آن در هر 

مورد، موجب یقين به اصالت آن می شود.

و  اختالفات  بيشتر  چراکه  دارد؛  ارزانی  یقين  به  عمل  توفيق  را  مسلمانان  همه ی  خداوند   
ِبُعوَن ِإلَّ  انحرافات آنان در دین، ناشی از عمل آنان به ظن است؛ چنانکه فرموده است: ِإْن َیتَّ
نَّ َوِإْن ُهْم ِإلَّ َیْخُرُصوَن )أنعام/ 116(؛ »آنان جز از ظن پيروی نمی کنند و آنان جز تخمين  الظَّ

نمی زنند«!
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