
فصلنامه امامت پژوهى 
سال دوم ، شماره 6 
صفحه 275 ـ 255

تقريب المعارف عنوان كتابى است كه أبوالصالح، تقى بن نجم حلبى (374ـ447ق)،1 متكلّم 
و فقيه زبردست امامى در سدة چهارم و پنجم هجرى، نگاشته است. وى از شاگردان برجستة 
460ق)3 نيز  436ق)2 بوده و از شيخ طوسى (385ـ  ــيد مرتضى علم الهدى (355ـ  س

بهره  مند گشته است؛ اگرچه نبايد شاگردى  اش در محضر شيخ طوسى زياد بوده باشد.4

*.  دانش آموخته خارج حوزه علميه قم؛ دانشجوى دكتراى مذاهب كالمى دانشگاه اديان و مذاهب.
1.  براى آگاهى از شرح حال وى ر.ك: استادى، مقّدمه بر كتاب الكافى فى الفقه؛ پاكت چى، «ابوالصالح حلبى»، 

دائرة المعارف بزرگ اسالمى، 608/5ـ  611.
ــرح حال وى ر.ك : عبدالرّزاق محيى الدين، ادب المرتضى؛ رشيد الصّفار، المقّدمة على ديوان  2.  براى آگاهى از ش

الشريف المرتضى؛ امينى، الغدير، 351/4ـ 398=39؛ جعفرى، «الكالم عند اإلماميّة»، تراثنا، 32ـ82/33ـ  85.
3.  براى آگاهى از شرح حال وى ر.ك : حسن عيسى الحكيم، «الشيخ الطوسى أبوجعفر محمد بن الحسن»، (رساله 
فوق ليسانس، دانشگاه بغداد)؛ تهرانى، حياة الشيخ الطوسى؛ طباطبائى، «شخصيّت علمى و مشايخ شيخ طوسى»  

ميراث إسالمى إيران، 361/2ـ412.
ــى، الرجال، 417=6034)؛ اما اين كه  ــى وى را از جمله  شاگرداِن خود شناسانده است (طوس ــيِخ طوس 4.  ش
ابن شهرآشوب معالم العلماء، 65=155؛ و شاگردش يحيى بن ابى طى، تاريخ اإلسالم، 143/30=192، به نقل 
از ابى طى استاد ديگرى جز سيد مرتضى براى او بر نشمرده اند، ترديدهايى را در مقدارِ اهميّتِ اين تلمّذ به  وجود 
آورده است؛ در هر حال منتجب الدين به شاگردى وى نزد شيخ اشاره نموده است ( الفهرست، 43ـ44=60).

  معرفی کتاب
«تقريب املعارف»
سيد حسين حائرى*
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ــش كالم و فقه امامى بودهـ  مى  توان به   ــتر در دان ــر آثارِ برجاى ماندة وىـ  كه بيش  از ديگ
الكافي في التكليف و البرهان على ثبوت اإليمان1 اشاره كرد؛ اما از ساير آثارش جز ناِم آن ها 
ــت. اين آثار عبارتند از: البدايآل، تدبير الصحآل، التلخيص، شبه  المالحدآل،  ــانِ ديگرى نيس نش
شرح الذخيرآل، العمدآل، مختصر الفرائض الشرعّيآل، المرشد إلى طريق التعّبد، مسألآل الشافيآل و 

مسألآل الكافيآل. 
ــى ابوالصالح حلبى»2 به معرفى اين  پيش تر در مقاله اى جداگانه تحت عنواِن «كتاب شناس
ــايى كتاب تقريب المعارف و بخش امامِت آن ـ كه  ــتار به شناس آثار پرداخته ايم. در اين  نوش
ــان دهيم چگونه متكلماِن آن دوران در  ــت ـ مى پردازيم تا نش بخشِ عمده  اى از كتاب اس
كناِر مباحث عقلى و كالمِى خود، به مباحث امامت اهتمام ورزيده و خود را در زمرة مدافعان 

سرسخت حريم واليت و امامِت آل البيت جاى داده اند.
 در ابتدا بايد اشاره كنيم كه ترديدى در انتساب اين كتاب به ابوالصالح حلبى نيست و قرائنى 
ــا دو اثر ديگرى كه از وى  ــت. مطالِب موجود در اين كتاب ب ــن آن گواه اين مّدعاس در مت
ــاى مانده هماهنگى زيادى دارند؛3 هم چنين مؤلف در اين كتاب به آثاِر ديگرى از خود  برج
اشاره مى كند كه از يك سو در دو كتاب ديگر خود نيز بدان ها اشاره كرده4 و از سوى ديگر 
ذهبى نيز برخى از آن ها را در زمرة آثار ابوالصالح معّرفى نموده است.5 ابوالصالح نيز خود در 
كتاب الكافي في التكليف بارها به  التقريب ارجاع داده است.6 ذهبى نيز اين كتاب را در زمرة 
 كتاب هاى ابوالصالح آورده است؛7 چنان كه دانشمنداِن متأّخر شيعى مانند عالمة مجلسى

1.  اين اثر، رساله اى كوچك در علم كالم است كه تمامى آن در كتاب اعالم الدين ديلمى آمده است.
2.  اين مقاله به قلم نويسنده اين سطور در دفتر دوم از ُجنگ انجمن فهرست نگاران نسخ خطى در سال 1389ش 

به چاپ رسيده است.
3.  به  طور مثال بحث «جهت حسن و قبح واجبات و محّرمات» كه اختالف لفظى كمى در آن است (حلبى، تقريب 

المعارف، 459؛ همو، الكافى فى الفقه: 109؛ همو، البرهان على ثبوت اإليمان (ضمن أعالم الدين) 53).
4.  مثل كتاب هاى: العمدة، مسألة الكافية، مسألة الشافية، التلخيص؛ قس: حلبى، تقريب المعارف، 121، 181، 445، 
459 و 461؛ همو، البرهان على ثبوت اإليمان، (ضمن أعالم الدين) 54؛ همو، الكافى فى الفقه، 510؛ ذهبى، 

تاريخ اإلسالم، 143/30ـ144=192.
5.  همچون كتاب العمدة؛ قس: حلبى، تقريب المعارف، 121، 445 و 461؛ ذهبى، همان، 143ـ144=192.

6.  حلبى، الكافى فى الفقه، 458، 466، 479، 482 و 510 .
ــى، بحار األنوار:  ــالم: 143/30ـ144=192؛ حّر عاملى، أمل اآلمل، 46/2=120؛ مجلس 7.  ذهبى، تاريخ اإلس
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 (1033ـ1104ق) و پس از ايشان آقا بزرگ تهرانى (1037ـ1110ق) و شيخ حّر عاملى
(1293ـ 1389ق) اين كتاب را از وى دانسته اند.1

نام اين كتاب در هيچ يك از منابع متقّدم به شكل كامل نيامده و به عبارت  التقريب بسنده 
شده است؛2 اما براساس منابع متأخر نام كامل كتاب تقريب المعارف است.3

دربارة موضوع كتاب نيز مى  توان گفت كه با اندك  نگاهى ماهيت كالمى اش روشن مى شود.4 
ــائل توحيد آغاز و به امامت ختم مى گردد؛ در  مباحث آن همچون ديگر كتب كالمى از مس

انتهاى كتاب نيز مباحث فقهى قرار داده شده است.
هرچند اين كتاب به گفتة مؤلف بنا به درخواست برخى و به هدف بيان تكاليف عقلى هر فرد 
ــده است؛5 اما احتماًال پس از گذشت زمانى كوتاه كمياب شده و تا زمان  ــلمان نوشته ش مس

20/1؛ افندى، رياض العلماء، 78/7ـ 79؛ كاظمى، مقابس األنوار، 8؛ اعجاز حسين، كشف الحجب واألستار، 
ــال، 449/2ـ  456؛ مدّرس، ريحانة األدب،  ــتدرك، 34/3ـ36؛ تبريزى، بهجةاآلم 136؛ نورى، خاتمة المس
ــيعة، 634/3ـ  635؛ تهرانى، الذريعة،  161/7؛ قّمى، كنى واأللقاب، 99/1ـ  100؛ محســن امين، أعيان الش

.1596=366/4
ــيارى جاهاى ديگر  از اين كتاب؛ همو، مرآة العقول، 220/3؛  ــى، بحار األنوار، 20/1 و 121/30 و بس 1.  مجلس
حّر عاملى، إثباة الهداة، 30/1 و 916/1 و بسيارى جاهاى ديگر از اين كتاب؛ همو، أمل اآلمل، 46/2=120؛ 
تهرانى، الذريعة، 366/4=1596 و 57/3=153؛ كاظمى، كشف القناع، 129ـ  133؛ نراقى، عوائد األيّام، 677؛ 

مير محمد أشرف، فضائل السادات، 484ـ 485؛ اعجاز حسين، كشف الحجب واألستار، 136=680 .
2.  چنان كه در سخنان ابوالصالح در ديگر كتاب هايش و در سخن ذهبى گذشت. البته آقا بزرگ تهرانى در الذريعة 
كتابى را با عنواِن المعارف به ابوالصالح  نسبت مى دهد كه مختصرى از آن را در حاشيه  كتاِب كفاية األثر ديده 
بوده است (تهرانى، الذريعة، 186/21=4532، 435/22=7769 و 86/18 ـ  88=806). اين كتاب بايد همان 

تقريب المعارف باشد. بنابراين در اين جا هم نام كتاب كامل ذكر نشده است.
3.  مجلسى، بحار األنوار، 20/1 (مجلسى در تمام مواردى كه از اين كتاب مطلبى نقل كرده، كتاب را با عنواِن 
تقريب المعارف  ثبت نموده است (ر.ك: بخش نقل قول)؛ حّر عاملى، أمل اآلمل، 46/2=120؛ افندى، رياض 
ــين، كشف الحجب واألستار، 136؛ نورى، خاتمة  العلماء، 78/7ـ 79؛ كاظمى، مقابس األنوار، 8؛ اعجاز حس
المستدرك، 34/3ـ36؛ قّمى، كنى واأللقاب، 99/1ـ  100؛ محسن امين، أعيان الشيعة، 634/3ـ  635؛ تهرانى، 

الذريعة، 366/4=1596.
4.  كما اين كه ديگر بزرگان نيز به كالمى بودن آن تصريح نموده اند (ر.ك: مجلسى، همان،20؛ اعجاز حسين، همان، 

136؛ مدّرس، ريحانة األدب 161/7؛ تهرانى، همان، 366/4= 1596).
ــألتمونيه أدام اهللا توفيقكم، من إمالء جمل العبارات على  5.  چنان كه گفته اســت: «أما بعد، فإنّي مجيب على ما س
المعارف، على وجه يزيد عن تقريب مخل، ويغني عن إطالة ممل، يطلع بها متأملها على تكليفه العقلي، ويقف منها 

على معظم الغرض الديني، ويتنبه بها المضطلع، ويقتدي بها المبتدئ» (حلبى، تقريب المعارف، 61).
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عّالمة مجلسى در دسترس عموم نبوده است؛ زيرا هيچ نشانى از آن در آثاِر برجاى ماندة 
پيش از دوران مذكور يافت نمى شود؛ تا آن جا كه حتّى نام اين كتاب در هيچ  يك از اجازات  يا 
فهارس كتبـ  جز آن چه به شكل گذرا در تاريخ االسالم ذهبى آمده استـ  وجود ندارد.1 اما 
پس از آن كه مرحوم مجلسى به نسخه اى از آن دست يافت و آن را در كتاب بحار األنوار 
با عبارت «كتاٌب جيٌد في الكالم، وفيه أخبار طريفة» شناساند2 كمابيش جاى خود را در ميان  

كتاب هاى شيعى باز كرد؛ چنان كه در همان دوران نيز شيخ حّر عاملى اين كتاب را ستود.3
ظاهراً از زمان عالمه مجلسىتا ابتداى قرن 14 تنها اين منابع از كتاب تقريب المعارف 
ــى در مرآآل  ــى در بحار األنوار؛4 2ـ عّالمه مجلس نقل قول كرده اند: 1ـ عّالمه مجلس
العقول؛5 3ـ شيخ حّر عاملى در اثبات الهداآل؛6 4ـ سيد محّمد اشرف عاملى در فضائل السادات؛7 

1.  مثالً منتجب الدين و ابن شهرآشوب در اوايل قرن ششم در كتاب هاى خود ـ كه به معرّفى كتاب  هاى دانشمندان 
شيعى پرداخته اندـ  به شرح حال ابوالصالح پرداخته و برخى كتا  ب هاى وى را معّرفى مى نمايند؛ اما اشاره اى به 
اين كتاب ندارند (منتجب الدين، الفهرست 43=60؛ ابن شهرآشوب، معالم العلماء، 65= 155). اواخر قرن ششم، 
ــرائر،  ابن ادريس، ابوالصالح را در چند جا به «صاحب كتاب الكافى» معّرفى نموده اســت (ابن ادريس، الس
ــهور در زمان وى بوده است، مى توانست به «صاحب التقريب»  282/2 و 275/3). اگر اين كتاب، كتابى مش
هم معرفى شود؛ كما اين كه بعد از شهرت اين كتاب در دوران مذكور چنين شد (مجلسى، مواقع النجوم؛ افندي، 
رياض العلماء، 78/7ـ 79). عّالمه  حّلى نيز در اوايل قرن هشتم در ترجمه ابوالصالح به اين كتاب اشاره اى 
نمى كند (حلى، خالصة األقوال، 84=1). در انتهاى قرن هشتم، شهيد اول به كتاب هاى ديگر ابوالصالح اشاره 
كرده است؛ اما نامى از اين كتاب نمى برد (شهيد اول، فهرست شاگردان سيد مرتضى، نسخه  خطى، كتابخانه ملك 
تهران، شماره 2822). ابن حجر در قرن نهم در ترجمه  ابوالصالح سخنى از تقريب المعارف به ميان نمى آورد 
(ابن حجر، لسان الميزان، 71/2=271). در قرن يازدهم، نظام الدين قرشى در كتاب رجال خود به شرح حال 
ابوالصالح پرداخته است؛ اما نشانى از تقريب المعارف به دست نداده است (قرشى، نظام األقوال، نسخه، خطى، 

مركز احياى ميراث اسالمى قم، شماره  1173).
2.  مجلسى،  بحار األنوار، 38/1.

ــترى در قاموس الرجال اين كتاب را  3.  حّر عاملى، أمل أآلمل، 46/2=120. در دوران معاصر نيز مرحوم شوش
«في غاية الجودة» دانسته است (شوشترى، قاموس الرجال، 415/2=1222).

4.  قريب به20 مورد (مجلسى، بحاراالنوار، 246/22 و... .
5.  مجلسى، مرآة العقول، 220/3.

ــداة، 673/1=916ـ920 و 733=266ـ273 و 198/2=999 و  ــى، اثبات اله ــب به 40 مورد (حر عامل 6.  قري
288=524 ـ537 و 528=530 و 349/3=81 و 586 = 802 ـ 803).

7.  مؤلف، در انتهاى كتاب (ص485)، تقريب المعارف را يكى از منابع كتاب خود برشمرده است.
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ـ مال احمد نراقى در عوائد األّيام؛2 7ـ شيخ  5ـ اسداهللا دزفولى كاظمى در كشف القناع؛1 6
عّباس قمى در الكنى واأللقاب؛3 و اين امر از محرومّيت اين كتاب پرارزش از زمان تأليف 

تاكنون حكايت مى  كند.
ــوى ديگر هرچند شيخ آقا بزرگ تهرانى اين كتاب را در الذريعآل معّرفى نموده،4 اما  از س

ظاهراً خود به هيچ نسخه اى از آن دسترسى نداشته است.5
ــت منبع نقل قول هايى دارد؛ اين كتاب ها عبارتند  ابوالصالح حلبى در تحرير اين اثر از هش
از: 1ـ التاريخ، نوشتة ثقفى؛6 2ـ التاريخ، نوشتة واقدى؛7 3ـ الدار، نوشتة واقدى؛8 4ـ التاريخ، 
نوشتة طبرى؛9 5ـ التاريخ، نوشتة بالذرى؛10 6 ـ الفاضح، نوشتة طبرى؛ 7ـ المسترشد، نوشتة 
طبرى؛ 8ـ المعرفآل، نوشتة ثقفى.11 از ميان منابع ذكرشده، هم اكنون موارد اول، دوم، سوم و 
ششم در دسترس نيستند12 و بدين  جهت تقريب المعارف از اهمّيت ويژه اى برخوردار است.

نسخه هاى خّطى و چاپ هاى مختلف اين كتاب را در مقالة پيش گفته معرفى نموده ايم و در 
اين جا نيازى به تكرار نيست.13

دربارة محتواى كتاب بايد گفت كه اين كتاب شامل فصول كلِى توحيد، عدل، نبوت و امامت 

1.  كاظمى، كشف القناع، 130ـ133.

2.  نراقى، عوائد األيّام، 675 و 677.
3.  قّمى، الكنى واأللقاب، 216/1.

4.  تهرانى، الذريعة، 366/4=1596.
5.  وى مى  گويد: «ينقل عنه المير محمد أشرف في فضائل السادات، والعالمة مجلسى في الثامن، والخامس عشر من 
البحار في باب صفات المخالفين، ورآه الشيخ الحر كما ذكره في أمل اآلمل»؛ از اين عبارت معلوم است ايشان 

به اين كتاب دسترسى نداشته اند.
6. 70 مورد در صفحات: 261ـ 269 و ... .

7.  قريب به 30 مورد در صفحات: 262، 269 و ... .
8.  مواردى در صفحات: 261ـ262 و 276.

9.  ص286. در صفحه 351 نيز دو روايت از طبرى بدون ذكر منبع آورده است كه هر دو مطلب در تاريخ طبرى 
يافت مى شود (طبرى، تاريخ، 297/3 و 302).

10.  ص352.
11.  هر سه مورد در ص314.

12.  ر.ك: فارس حّسون، المقّدمة على تقريب المعارف البى الصالح الحلبى، 48.
13.  ر.ك: پاورقى هاى قبل. هم چنين در مقاله مذكور اطالعات مفيد ديگرى راجع به اين كتاب وجود دارند.
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است و پس از اين چهار فصل، بخش هايى با عنوان هاى: «النكير على أبي بكر وعمر وأمور 
متفرقآل»، «النكير على عثمان وأمور متفرقآل»، «بطالن خالفآل المتقّدمين على أمير المؤمنين
»، «ما استدّل به على إيمان القوم من الكتاب والسّنآل ورّده» و «إمامآل اإلمام الثاني عشر 

ــريف» افزوده شده است.1 در انتها نيز بخشى با عنوان «التكليف  عجل اهللا تعالى فرجه الش
الشرعى» بوده كه متأسفانه در چاپ كنونى تنها چند پاراگراف از آن موجود است. سه فصل 
ــوان مباحث امامت به آن ها  ــتر جنبة كالمى داردـ  و نمى توان ذيل عن ــاب كه بيش  اول كت
پرداخت ـ تنها يك  چهارم كل كتاب را شامل مى  شود؛ از اين رو مى توان گفت جنبة امامتى 
ــه فصل تا انتهاى كتاب) حجم عمدة آن را به خود اختصاص داده  اين كتاب (بعد از اين س
ــه  چهارم كل كتاب. اما در اين ميان بخش مثالب خلفا، خود نيمى از  ــت؛ يعنى حدود س اس
ــخن به ميان آورديم؛  ــت. پيش از اين، از مهجور بودن اين اثر س كل كتاب را دربرگرفته اس
به اعتقاد نويسندة اين سطور، بعيد نيست كه همين حجم باالى بخش مثالب، در به حاشيه 

رانده شدن آن نقش داشته باشد.
 (ــيد مرتضى ــائل عدلـ  از الذخيرآل (اثر س برخى معتقدند كه اين كتابـ   به ويژه در مس
تأثير پذيرفته است و مؤلف سعى كرده ضمن تلخيص مباحث، نكاتى را بر محتويات الذخيرآل 
بيفزايد.2 البته اين ديدگاه با در نظر داشتن اين مطلب كه ابوالصالح خود شرحى بر الذخيرآل 
ــت؛ به  ويژه  كه غالب مباحث كالمى موجود در اين فصول با آراى  ــته دور از انتظار نيس داش
سيد مرتضى هم  سويى دارند. اما اين كه محتويات دو كتاب كالمى، خصوصاً در يك دوران و 
از دو مؤلف هم  مذهب، با ارتباط استاد و شاگردى ـ به هم نزديك باشند، امر بسيار معمولى 

است و الزاماً به معناى تلخيص مطالب نيست.

1.  البته اين عناوين، از محقق كتاب بوده و در اصِل نسخه، جمله ها به هم پيوسته هستند.
2.  پاكت چى، «ابوالصالح حلبى»، دائرة المعارف بزرگ اسالمى، 608/5ـ  611.
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مباحث امامت1
ــيلة آن از بدى ها و  ــت كه بندگان بتوانند به وس از نظر حلبى، غرض الهى از امامت آن اس
ــان خير و صالح است را دريابند.  ــت بپرهيزند و خوبى ها و هر آن چه براى ايش كردار ناشايس
ــف» تعبير مى كنند؛ از اين روى ابوالصالح حلبى وجود امام  ــان از اين مطلب به «لط متكلم
ــود. امام از ديدگاه وى به  ــته كه وجودش الجرم بايد محقق ش را براى بندگان لطفى دانس
ــد.  ــجاع ترين فرد جامعه و هم چنين عابد و زاهد باش حكم عقل بايد معصوم و داناترين و ش
مؤلف وجود اين صفات را در دوازده امامِ شيعيان، مسلّم دانسته و معتقد است امامت به  جز 
ــت و هركه بر يكى از اين دوازده تن جاهل باشد از  ــان براى هيچ  كس ديگر ثابت نيس ايش

ايمان خارج است.

اثبات امامِت امامان شيعه
مؤلف پس از آن كه به بياِن ادلّة عقلى لزوِم امامت و صفات امام مى پردازد، به تعيين مصداق 
اين امامت پرداخته و ادلّة ثبوت آن را براى امامان معصوِم شيعه بيان مى كند؛ وى دو راه كلى 
ــى كه ادعاى امامت دارد؛  ــناخت امام معرفى مى نمايد؛ اول: وجود معجزه براى كس براى ش
دوم: نص و بيان صريح امامت و واليت در قرآن كريم يا در كالم پيامبرو يا امام پيشين.

ــف براى پيامبر اكرمو هر يك از امامان معصوم معجزه هايى نقل كرده و بر اين  مؤل
باور است كه اين معجزه ها متواترند و وقوع آن ها قطعى است.  دربارة نص نيز وى نصوص 
ــيم كرده است: اول: نصوصى كه به  طور كلى  دال بر امامت ائمه را به دو گروه كلى تقس
ــت اهل بيت معصوم پيامبر داللت مى نمايند؛ دوم: نصوصى كه به  طور  ــر امامت و والي ب

خاص بر امامت حضرت على داللت مى كنند.
مؤلف قبل از بررسى نصوص دال بر واليت و امامت، استدالل مى كند كه تنها ائمة دوازده 
ــخاصى داللت  ــت بايد نصوصى را كه بر واليت اش ــيعه معصومند و به همين جه ــة ش گان
مى  كنند را بر واليت همين امامان حمل كرد؛ زيرا واليت داشتن غيرمعصوم بر مردم جايز 

ــاى موجود در اين بخش برگرفته از گفتارهاى ابوالصالح حلبى در فصل امامِت كتاب تقريب  ــى گزاره ه 1.  تمام
المعارف است و ترتيب و چينش مطالب نيز همانند آن جاست و چون آدرس  دهى براى هريك از جمالت را 

مناسب نديدم، خواننده محترم را به صورت كلى به كتاب ارجاع مى دهم.
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نيست؛ وى چنين استدالل مى  كند كه اوًال عصمت، جز براى ايشان، براى هيچ فرد ديگرى 
ثابت نشده است؛ ثانياً هيچ شخص ديگرى نيز مدعى چنين عصمتى نيست.

ــپس آيات و رواياتى را مورد اشاره قرار مى دهد كه در آن ها مردم به افرادى ارجاع  مؤلف س
ــان صحيح است، بايد  ــده اند و از آن جهت كه اين ارجاع تنها در حالت عصمت ايش داده ش
منظور ائمه اثنا عشر شيعيان باشد و از همين راه امامت ايشان ثابت مى شود. آيات مورد 

تمسك مؤلف از اين قرارند: 


ْكِر إْن ُكْنُتْم َال َتْعَلُموَن؛1 َوَما أْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك إالَّ ِرَجاًال نُوِحي إلَْيِهْم َفاْسَألُوا أْهَل الذِّ

ــوِل َوِإلَى  ُس اِدِقيَن؛ 2لَْو َردُّوُه إلَى الرَّ ــا أيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اهللاَ َوُكونُوا َمَع الصَّ َي
ٍة بَِشِهيٍد  أُولِي اْألَْمِر ِمْنُهْم لََعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتْنِبُطونَُه ِمْنُهْم؛ 3َفَكْيَف إَذا ِجْئَنا ِمْن ُكلِّ أُمَّ
ٍة َشِهيًدا َعَلْيِهْم ِمْن أْنُفِسِهْم؛5  َوِجْئَنا بِكَ َعَلى َهُؤَالِء َشِهيًدا؛ 4َوَيْوَم نَْبَعُث ِفي ُكلِّ أُمَّ

6.ًة َوَسًطا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلي النَّاِس َوَكَذلِكَ َجَعْلَناُكْم أُمَّ

روايات مورد تمّسك مؤلف نيز از اين قرارند: 
َُّهَما لَْن يَْفتَِرقَا َحتَّى يَِرَدا َعَليَّ  «إنِّي ُمَخلٌِّف فِيُكُم الثََّقَلْيِن ِكتَاَب اهللاِ َو ِعْتَرتِي أَْهَل بَْيتِي َو أَن
ْكتُْم بِِهَما لَْن تَِضلُّوا»؛ «َمثَُل أْهِل بَْيتِي فِيُكْم َمثَُل َسِفينَِة نُوٍح َمْن َرِكبََها نََجا  الَْحْوَض َما إْن تََمسَّ

َو َمْن تََخلََّف َعْنَها َوقََع فِي النَّاِر».
ايشان هم چنين به روايات منقول از پيامبركه تعداد خلفاى حضرت را پس از ايشان دوازده 
ــته  اند، تمسّك مى كند و معتقد است با توجّه به آن كه هيچ  كس جز ما اّدعاى دوازده  نفر دانس
ــين براى پيامبر اكرمندارد، حّقانّيت قائالن به واليت و امامت اهل بيت عصمت و  جانش
ــته مورد برسى قرار مى دهد: اول:  طهارت ثابت مى گردد. مؤلف اين روايات را در چهار دس

1.  نحل/43.
2.  توبه/119.
3.  نساء/83.
4.  نساء/41.
5.  نحل/89.

6.  بقره/143.
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ٍة ُحَجٍج تِْسٍع  گفتار پيامبربه امام حسين كه فرمود: «أنَْت إَماٌم ابُْن إَماٍم أُخو إَماٍم أبُو أئِمَّ
تَاِسُعُهْم قَائُِمُهْم أْعَلُمُهْم أْحَكُمُهْم أْفَضُلُهم »؛ دوم: رواياتى كه با اين مضمون هستند: «َعَدُد 

ِة ِمْن بَْعِدي َعَدُد نَُقبَاِء ُموَسى »؛ سوم: خبر لوح؛ چهارم: خبر الصحائف. اْألَئِمَّ
مؤلف نصوص مربوط به امامت حضرت على را نيز در دو گروه آيات و روايات مورد برسى 
قرار داده است. وى پيش از ورود به نصوص جلِى (آشكار) امامت و واليت آن حضرت، روايات 
و مناقبى كه دال بر سزاوارى ايشان بر اين مقام است را متذكر مى شود. در اين قسمت ايشان 

متعرض روايات ذيل شده است كه در دو گروه افعال و اقوال پيامبرذكر شده  اند:
افعال: 

1ـ مؤاخات آن حضرت با امير المؤمنين؛ 
2ـ امارت ايشان بر هر گروهى كه حضرت در آن بوده است؛ 

3ـ اميرالمؤمنين در تمامى حاالت به پيامبر اكرماز همه نزديك  تر بوده است؛  
4ـ ابالغ فرمان پيامبربه مشركان بعد از بازپس گرفتن آن از ابوبكر؛ 

5ـ بستن همة ابواب به استثناى درب خانة اميرالمؤمنين؛
6ـ  ماجراى «حمل الرايه» در روز خيبر؛ 

7ـ قضية مباهله
8ـ  نجواى اميرالمؤمنين با پيامبر؛

9ـ  ايستادن پيامبربه احترام اميرالمؤمنين؛
10ـ ورود اميرالمؤمنين در هر حال و بدون اذن بر پيامبر؛

11ـ همسرى اميرالمؤمنين با فاطمه زهرا؛
12ـ حديث مناجات.

احاديث:
1ـ «إنِّي بَاِعُث َرُجًال َكنَْفِسي»؛

2ـ «َعلِيٌّ ِمنِّي َو أنَا ِمْنُه»؛
3ـ «َعلِيٌّ َمَع الَْحقِّ َو الَْحقُّ َمَع َعلِيٍّ يَُدوُر َمَعُه َحْيُث َما َداَر»؛

4ـ «أنَا َو َعلِيٌّ َكَهاتَْيِن»؛
5ـ «َمْنِزلَُك فِي الَْجنَّةِ تَُجاهٌ ِمْن َمْنزلِي تُْكَسى إَذا ُكِسيُت َو تَُحيَّا إَذا ُحيِّيُت»؛
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6ـ  «أنَْت أوَُّل َجاٍث لِْلُخُصوِم ِمْن أُمَّتِي َو َصاِحُب لَِوائِي َو َساقِي َحْوِضي َو أوَُّل 
َّتِي»؛ ي َداِخِل الَْجنَِّة ِمْن أُمَّتِي َو أَبُو ُذرِّ

»؛ 7ـ «َال يَُؤدِّي َعنِّي إالَّ َرُجٌل ِمنِّي و َعلِيٌّ ِمنِّي َو أنَا ِمْن َعلِيٍّ
8ـ «َحْربُكَ َحْربِي َو ِسْلُمكَ ِسْلِمي»؛

9ـ «َمْن َسبَّ َعلِيّاً فََقْد َسبَّنِي َو َمْن َسبَّنِي فََقْد َسبَّ اهللاَ َو َمْن َسبَّ اهللاَ أَكبَُّه اهللاُ َعلَى 
َمْنِخِرهِ فِي النَّار».

نص جلى بر امامت اميرالمؤمنين در آيات
َكاَة َوُهْم  َالَة َويُْؤُتوَن الزَّ ــولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّ 1ـ إنََّما َولِيُُّكُم اهللاُ َوَرُس

 1.َراِكُعوَن
ــتدالل به اين آيه مى گويد: اين كه «ولى» ـ فارغ از اين آيه ـ داللت بر معناى  مؤلف در اس
اولويت دارد، غير قابل انكار است و در شرع و لغت، در معناى مذكور استفاده شده است؛ اما 
ــت آن گاه روشن  مى شود كه بدانيم از ميان معانِى  اين كه مراد در اين آيه واليت و امامت اس
ــت و احتمال ارادة معانِى ديگر با اندك  ــِر «ولى»، تنها نصرت و محبت قابل تصور اس ديگ
دقتى منتفى مى گردد. ارادة نصرت و محبّت نيز با تأمّلى بيش تر غيرقابل پذيرش است؛ زيرا با 
اين فرض، مخاطباِن مورد خطاب در «وليكم» تنها يكى از اين چهار مورد مى توانند باشند: 
يا تمامى مردم (اعم از مؤمنان و كافران)؛ يا فقط كفار؛ يا فقط مؤمنان؛ يا بعضى از مؤمنان. 
چون نمى توانيم وجوِب محّبت و نصرت را براى كّفار بپذيريم، مخاطبان را بايد فقط مؤمنان 
ــر برخى ديگر واليت دارند، مخاطبان اين آيه  ــم و چون در اين آيه برخى از مؤمنان ب بداني
نمى توانند تمامى مؤمنان باشند. اكنون چون مى دانيم نصرت و محبِت مؤمنان بر همه الزم 

است، اين معانى در آيه منتفى مى گردند.
ــول و شخصى كه در حال ركوع زكات  ــوى ديگر واليت در اين آيه تنها براى خدا، رس از س
ــده است؛ زيرا اوًال: كلمة «إنّما» داللت بر حصر دارد؛ ثانياً: ويژگى هايى كه در  داده ثابت ش
آيه ذكر شده  اند، شخص خاصى را تعيين نموده و ديگران را خارج مى  كنند؛ در نتيجه چون 

1.  مائده/55.
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گفته شد كه نصرت و محّبِت مؤمنان بر همه  واجب است، اين معانى نمى توانند در آيه مراد 
بوده باشند.

بدين ترتيب تمام معانى ديگر منتفى شدند و معناى اولوّيت براى اين لفظ ثابت مى گردد و از 
 آن جا كه در روايات و شأن نزول آيه به تواتر ثابت شده كه اين آيه در رابطه با اميرالمؤمنين
َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن كسى جز  َالَة َويُْؤُتوَن الزَّ نازل شده است، منظور از الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّ

آن حضرت نخواهد بود و اين دليل، نّص جلى بر واليت و امامت آن حضرت است.

1.ُسوَل َوأُولِي اْألَْمِر ِمْنُكْم 2ـ َيا أيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أِطيُعوا اهللاَ َوأِطيُعوا الرَّ
مؤلف، اين آيه را نيز از آياتى دانسته كه نصّ جلى  اند بر خالفت اميرالمؤمنين. وى براى 

استدالل به اين آيه، دو برهان اقامه كرده است:
برهان اول: اطاعت اولى االمر در اين آيه به خدا و رسول عطف شده و همان عموميتى كه 
ــت و اين عموميت را تنها كسانى  ــت در اولى االمر هم واجب اس در اطاعت آن  دو واجب اس
قبول دارند كه واليت بالفصل و مطلقة اميرالمؤمنين را پس از پيامبرثابت كرده اند.

برهان دوم: منظور از اولى االمر يكى از اين دو گروه است: يا خلفا و كسانى كه بر مسلمانان 
ــود كه يكى از اين  ــد و يا دوازده اماِم معصوم. اكنون اگر با برهان ثابت ش ــم رانده ان حك
ــت، ديگرى ثابت مى گردد. براهينى كه ثابت مى  كنند منظور خلفا  دو گروه، منظورِ آيه نيس

نيستند:
ــف ـ اطالق موجود در آيه، اطاعت را در همة زمان ها و بر همة مردم و در همه  حال ثابت  ال
مى كند؛ اما اطاعت خلفا  تنها در دوران خالفت و فقط بر مردم همان زمان ثابت است و از 

اين جهت خاص است؛ پس منظور آن ها نيستند.
ــت؛ مانند: َولَْو  ــد در قرآن كريم اوصافى را براى اولى االمر مطرح فرموده اس ب ـ خداون
ُسوِل َوِإلَى أُولِي اْألَْمِر ِمْنُهْم لََعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتْنِبُطونَُه ِمْنُهْم؛2 چنين اوصافى  َردُّوُه ِإلَى الرَّ

به  طور مسلم براى خلفا ذكر نشده است. 

1.  نساء/59.

2.  نساء/83.
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ــتند، در صورتى قابل پذيرش است كه  ــاً پذيرش اين كه در اين جا منظور خلفا هس جـ  اساس
اصل خالفت آن ها صحيح بوده باشد؛ ولى ما اثبات مى  كنيم كه خالفت آن ها به ناحق صورت 

پذيرفته است.
دـ  اين آيه در واقع عصمت اولى االمر را ثابت مى كند؛ حال آن كه كسى به عصمت خلفا قائل 

نيست و تنها عصمت حضرت على و اوالدش پذيرفته شده است.
هــ  گفتيم كه اين آيه عصمت اولى االمر را ثابت مى كند؛ حال آن كه بر اساس آية َقاَل َال 
الِِميَن1 واليت به كسانى كه در عمر خود جزو ظالمين بوده اند نمى رسد، و  َيَناُل َعْهِدي الظَّ

شكى نيست كه خلفا در ابتدا بت  پرست و مشرك بوده اند و جزو ظالمين.

نص جلى بر امامت اميرالمؤمنين در روايات
حلبى نصوص و احاديثى را مورد بررسى قرار مى دهد كه از ديد وى جزو متواترات هستند و 
صدور آن ها قطعى و داللت شان تام است؛ اما برخى را متواتر نزد تمامى مسلمانان و برخى 
ــمرده و همين تواتِر نزد شيعه را موجب علم و يقين نزد تمامى  ــيعه برش را جزِو متواتراِت ش
ــت. در بخش تواتر عندالفريقين وى به حديث «يوم الدار» و «اصل  ــلمانان دانسته اس مس
ــاره و دربارة آن ها توضيحاتى ارائه  ــارت و خالفت حضرت در موارد متعدد» اش وزارت و ام
مى  دهد. در رابطه با نصوصى كه نزد اماميه متواتر است نيز چند مورد را ذكر مى  كند؛ مانند: 

« أنَْت الَْخلِيَفُة ِمْن بَْعِدي » و «أنَْت َسيُِّد الُْمْرَسِليَن َو إَماُم الُْمتَِّقينَ ».
ــنت تواتر يك حديث با يك تعبير  ــت كه حتى اگر اهل س به  طور كلّى حلبى بر اين باور اس
خاص را نزد همة مسلمانان نپذيرند، بايد تواتر التزامى اصل خالفت و واليت آن حضرت را 
بپذيرند؛ زيرا نصوص بسيارى در ميان روايات ايشان موجود است كه به امامت آن حضرت 
تصريح مى  كنند. وى براى نمونه 24 روايت از روايات صريح در واليت حضرت را از مصادر 

ايشان نقل مى كند.

1.  بقره/124.
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نص خفى بر واليت و امامت اميرالمؤمنين
ــتند كه داللت آن ها بر واليت و وصايت حضرت پس  منظور از نصوص خفى، رواياتى هس
ــتدالل و توضيح به گونه اى روشن مى گردد كه در زمرة نصوص جلى جاى مى  گيرند.  از اس

ايشان دو حديث «غدير» و «منزلت» را در زمرة اين روايات و نصوص آورده است:

الف)حديث منزلت
ــت كه از حديث: «أنَْت ِمنِّي بَِمْنِزلَِة َهاُروَن ِمْن  ــف در رابطه با حديث منزلت معتقد اس مؤل
َُّه َال نَبِيَّ بَْعِدي» معلوم مى شود كه اميرالمؤمنين تمامى منزلت هاى هارون  ُموَسى إالَّ أن
را داشته؛ جز اين كه پس از پيامبرنبى نبوده است. اين روايت از چند جهت بر خالفت و 

امامت اميرالمؤمنين داللت دارد:
ــت كه نسبت به حضرت موسى داشته است؛  1ـ يكى از منزلت هاى هارون خالفتى اس
چنان كه اين خالفت در آية وَقَالَ مُوسَى ألَِخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِح1ْ به  طور 

واضح تصريح شده است.
ــته و مفترض  الطاعه بوده است؛  ــرائيل واليت داش 2ـ مى دانيم كه هارون بر تمامى بنى اس
پس الزم است كه اميرالمؤمنين نيز مفترض  الطاعه باشد و اين چيزى جز امامت نيست.

ــلمين، هارون مستحق مقام حضرت موسى بوده است،  3ـ از آن جا كه به نظر همة مس
اميرالمؤمنين نيز بايد مقام پيامبر اكرم را دارا باشد.

در ادامه هفت شبهه و اشكال را دربارة اين استدالل بيان كرده و هر يك را به  طور مستقل 
پاسخ گفته است.

ب) حديث غدير
حلبى در استدالل بر حديث غدير دو برهان اقامه كرده است:

برهان اول: پيامبر اكرمابتدا از مردم اقرار گرفت كه اطاعتش بر تمامى آن ها واجب است 
و بر ايشان اولويت دارد؛ پس از آن كه مردم اقرار كردند، بالفاصله فرمود: «فََمْن ُكْنُت َمْوَالُه 

1.  اعراف/142.
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ــن مى  كند كه اميرالمؤمنين در اين اولويتى كه پيامبر بر  فَعَلِيٌّ مَوْالَه » و اين كالم روش
مردم دارد مانند پيامبر است و اين چيزى جز اثبات واليت و امامت آن حضرت نيست.

ــُت أَْولَى بُِكْم ِمْنُكْم  ــمت اول آن ـ يعنى عبارت «أَلَْس برهان دوم: اين حديث جدا از قس
بَِأنُْفِسُكم » ـ  نيز بر واليت و امامت آن حضرت داللت دارد؛ به سه بيان:

1ـ لفظ مولى تنها به  معناى اولويت است و ساير معنا هايى كه براى آن ذكر كرده اند همگى 
به اين معنا بازگشت دارند؛ مثالً اگر به صاحب برده مى  گويند مولى، به دليل آن است كه بر 
او اولويت دارد و اگر به ولى دم مى  گويند مولى چون بر اموالش اولويت دارد و اگر به پسرعمو 
مى گويند مولى چون در امور پسر عمويش اولويت دارد و همين گونه است ساير معانى. بنابر 

اين، آن چه در اين حديث اراده شده است، به معناى حقيقى آن حمل مى شود.1
2ـ اگر اين لفظ را مشترك معنوى هم بدانيم، بايد آن را بر تمامى معناهايى كه احتمال آن ها 

وجود دارد حمل كنيم؛ يكى از آن معانى، اولويت است.
3ـ اين كه پيامبر اكرمدر اين واقعه مسلمانان را جمع كرده تا مطلبى براى ايشان بيان كند 
و در اين رابطه اهتمام خود را نمايانده است، روشن مى كند كه نمى توان منظور ايشان را از 
مولى ساير معانى آن دانست؛ زيرا بسيارى از آن ها به شكل مسلّم منظور نبوده و برخى ديگر 

نيز مانند: پسر عمو، ناصر و محب از چنين اهمّيتى برخوردار نيستند.
در اين جا نيز مؤلف دو شبهه را در رابطه با استدالل بر حديث غدير پاسخ مى دهد.

حلبى سپس به مواردى اشاره مى كند كه در آن ها اميرالمؤمنين با خلفا همراهى نموده  و 
اهل سنت همراهىِ آن حضرت را دليل بر بطالن ادعاى شيعه دانسته اند. وى ابتدا به  صورِت 
كلى اين داللت را رد، و سپس تك  تك اين موارد را بررسى و وجه جمع آن را با امامِت آن 

ــيخ مفيد نيز در رساله  اى مستقل با عنوان «اقسام المولى فى اللسان»، مى  گويد كه معناى اصلى  1.  چنان كه ش
مولى همان اولويت است و ساير معانى به اين معنى بازگشت دارند: «المولى ينقسم في اللغة على عشرة أوجه: 
أولها األولى وهو األصل والعماد الذي ترجع إليه المعاني في باقي األقسام ... والثاني مالك الرق ... والثالث المعتِق 
والرابع المعتَق والخامس ابن العم ... والسادس الناصر ... والسابع المتولي ... والثامن الحليف والتاسع الجار والعاشر 
اإلمام السيد المطاع و هذه األقسام التسعة بعد األولى إذا تؤمل المعنى فيها وجد راجعا إلى األولى و مأخوذاً منه » 

(مفيد، « أقسام المولى فى السان»، موسوعة الشيخ المفيد، 8/ 27ـ30). 
ــتارى در معناى واژه ولى» (در اولين شماره  همين مجله)  ــتقل با عنوان «جس پيش از اين هم در مقاله اى مس  

استدالل محقق جعفرى را در تك  معنايى بودن لفظ  هاى ولى و مولى آورده بوديم.
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حضرت بيان مى كند.
ــتين و افرادى چون عايشه، معاويه،  ــپس به طور مفصل به مثالب سه خليفة نخس مؤلف س
ــيارى از رواياتى كه وى در اين بخش از كتاب خود نقل  ــت. بس طلحه، زبير و... پرداخته اس

كرده، در بخش مثالب بحار االنوار به نقل از كتاب تقريب المعارف ذكر شده  اند.1

مهد ويت
ــاره  مؤلف كتاب تقريب المعارف در انتهاى مباحِث امامت، به ضرورت مباحث مهدويت اش
ــبهات موجود در اين باب مى يابد و از اين روى  ــخگوئى به ش نموده و خود را موظف به پاس
ــتقلى را به امامت امام دوازدهم اختصاص داده است.  در انتهاى مباحث كالمى، بخش مس
ــيم نموده است: اول، اثبات امامِت آن  ابوالصالح حلبى اين مباحث را به دو بخش كلى تقس

حضرت. دوم، دليل غيبت ايشان.

 1. اثبات امامت حضرت حجت
نويسندة كتاب، پيش از ورود به نصوص و ادلة دال بر امامت امام دوازدهم، به يك دليل عام 

تمسك كرده و آن را براى اثبات امامت آن حضرت كافى مى داند؛ وى مى  نويسد: 
هركس امامت ائّمة قبل را اثبات نموده، امامت حضرت را نيز پذيرفته است 
ــت؛ زيرا وجود آن  ــه اثبات امامت آن حضرت نيس ــن روى نيازى ب و از اي
حضرت از ضروريات مذهب اهل بيت است و هر آن كه كم ترين آشنايى 

با كلمات اهل بيت داشته باشد به آن رهنمون مى شود.
ــد خواننده قرار  ــته در معرض دي ــوص دال بر امامت آن حضرت را در چهار دس ــى نص حلب

مى دهد:
اول: نصوصى كه بر دوازده امام و جانشين بعد از پيامبر اكرم داللت دارند. اين نصوص بدان 
جهت كه هيچ  گاه هيچ مصداق ديگرى در خارج پيدا نكرده  اندـ  و تنها شيعة اثناعشرى قائل 
به دوازده امام شدند و امامت اميرالمؤمنين و ساير ائمه تا امام زمان را پذيرفتندـ  بر امامت 

1.  در پاورقى هاى پيشين، موارد نقل قول كالم ابوالصالح در بحاراالنوار را آورده ايم.
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ــف در اين بخش تعداد نُه حديث از احاديث عامه و پانزده  ــرت داللت مى  كنند. مؤل آن حض
حديث از احاديث شيعة امامّيه را آورده است.

ــارة والدت و امامت آن حضرت. در اين  ــكرى درب دوم: نصوص و روايات حضرت عس
بخش هم مؤلف شش روايت را نقل كرده است.

سوم: نصوِص موجود از ديگر ائمه دربارة امامت آن حضرت و غيبت و ظهورش. مؤلف 
در اين قسمت نيز نوزده حديث نقل كرده است.

چهارم: ظهور معجزات آن حضرت و غيب  گويى هايشان كه در مكاتبات با آن حضرت و به 
دست سفرا انجام مى شد. مؤلف هفده روايت را در اين بخش نقل كرده است.

ــمار مى آيد؛ زيرا  كتاب تقريب المعارف در برخى از اين روايات، منبعى منحصر به  فرد به ش
ــت ـ برخى از منابع آن، در طول زمان از ميان رفته اند و  ـ آن طور كه پيش از اين نيز گذش

اهميت اين كتاب بدين سبب دوچندان شده است. 

2. غيبت صاحب الزمان
ــبهه ها و  ــپس به ش حلبى در بخش غيبت اين كتاب ابتدا به ادلة وقوع غيبت پرداخته و س
ــكال هايى كه در اين رابطه موجود است اشاره نموده و هريك را پاسخ مى دهد. وى ادلة  اش

وقوع غيبت را اين  گونه برمى  شمرد: 
ــمعى و عقلى، وجوِد امام و عصمت او ثابت شد، غيبت  دليل اجمالى:  هنگامى كه با ادلّة س
ــى نخواهد بود؛ زيرا بى گمان، دليل موجه و قابل قبولى براى اين غيبت وجود  ايشان چالش
دارد؛ اما كسى كه از ريشه به امامت الهى باور ندارد، نيازمند اين سخن نيست؛ زيرا اين بحث 

نسبت به اصِل بحِث امامت،  بحثى فرعى است.
دليل تفصيلى: غيبت اگر از باب دورى از زيان باشد، نه  تنها نيكو، كه بايسته و الزم است و 
هر عاقلى آن را تأييد مى كند و از آن رو كه مى دانيم امام زمان دولت كفار را فرو خواهد 

پاشيد، انگيزة دشمنان براى از ميان برداشتن ايشان هم چنان پا برجاست.
ــيارى در سرزمين هاى اسالمى هستند و  ــكال: آن چنان كه مى دانيم، اكنون شيعياِن بس اش
ــان آرزوى ديدار امام خود را داشته و خواهان يارى رساندن به ايشانند؛ در چنين  تمامى ايش

شرايطى چرا ظهور صورت نمى پذيرد؟
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پاسخ: وجود شيعيانى كه با وجودشان ظلم و جور برچيده شود و امام و يارانش پيروز شوند، 
چندان روشن و آشكار نيست.

اشكال: آن چنان كه در دليِل عقلى لزوم امامت گذشت، چون وجود امام، بندگان را به نيكى ها 
ــت و بودنش واجب  هدايت و از بدى ها دور مى كند، وجود او ـ به تعبير علم كالم ـ لطف اس
عقلى است؛ اما اكنون اين لطف با غيبت از ميان رفته است. اين را چگونه مى  توان توجيه كرد؟
پاسخ: از آن رو كه اين غيبت به   جهت گناه خود بندگان بوده و ايشان در آن سهيم اند، هيچ 

اشكالى به خداوند و امام معصوم وارد نيست؛ اشكال از خود بندگان است.
اشكال: اگر دليل غيبت، در امان ماندِن امام از گزنِد دشمنان است، چرا خداوند خود از ايشان 

محافظت نمى كند تا ديگر نيازى به غيبت نباشد؟
ــتن انسان بوده است؛ اگر چنين نبود خداوند از ابتدا براى  ــخ:  بناى الهى بر مختار گذاش پاس

اجراى دين، انسان را مجبور به فرمان برى مى نمود.
اشكال: بر فرض كه اشكال از جانب ستمگران و كفار و گمراهان باشد؛ اوليا و دوست داراِن 
ــوند كه نيازمند وجود آن  ــند و به تكليفى مكلف ش آن حضرت چرا از ديدار وى بى بهره باش

حضرت است؟
ــت ايشان خود را به  ــت و ممكن اس ــن نيس ــخ: اوًال غيبِت آن حضرت از همگان، روش پاس
ــا وجود آن حضرت در حال غيبت تأثير بيش ترى  ــت دارانش نشان دهند؛ ثانياً:  چه بس دوس
ــته باشد؛ زيرا در ظهور، مكان فعلى امام معلوم است؛ اما در  از ظهورش براى محبانش داش

غيبت، فرد هميشه خود را در محضرش احساس مى كند.
اشكال: يكى از داليِل وجوِب وجوِد امام، حفظ دين و شريعت از آسيب و انحراف بود كه اين 

دستاورد با غيبِت آن حضرت محقق نخواهد شد.
ــت كه پدراِن معصومش تمامى  ــخ: امامِت حضرِت حجت هنگامى به وقوع پيوس پاس
شريعت را ابالغ نموده بودند؛ از اين روى اگر ايشان براى حفظ شريعت، يكى از دانشمنداِن 
گمنام در ميان اجماع  كنندگان شيعى باشد، مشكِل حفظ شريعت برطرف مى گردد؛ آن چنان 
كه مكلفين براى رسيدن به حكم شرعى يا به تواتر دست مى يابند و يا شاهد اجماعى هستند 
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كه آن حضرت الجرم براى حفظ شريعت يكى از ايشان است.1
اشكال: از ديگر وظايف آن حضرت «اجراى احكام الهى» و «راهنمايى گمراهان و جاهالن 

در امر دين»2 و «جهاد در راه خدا» و امورى ديگر است؛ تكليف اين وظايف چيست؟
پاسخ: در رابطه با «اجراى احكام الهى»، «برخورد با جنايت كاران»،3 «اجراى حدود شرعى در 
جامعه» و «جهاد در راه خدا» بايد گفت كه مواردى از اين دست ـ به اجماع مسلمانان ـ در 
صورتى بر امام واجب است كه امام بر آن ها قدرت، استطاعت و بسط يد داشته باشد؛ اما در 
جايى كه امكاِن آن فراهم نيست، اين موارد از گردِن امام ساقط است. در رابطه با «راهنمايى 
گمراهان و جاهالن و بيان احكام دين» بايد بگوييم اين مورد در زمان غيبت انجام مى  شود؛ 
چون مردم در اين هنگام قادر بر اظهار نظر، استدالل و تأمل در فتاواى شيعه هستند كه امام 

معصوم نيز در زمرة ايشان است.
اشكال: اگر از ديد شما غيبِت امام و ظهورش تفاوتى ندارد و در مواردى غيبت بهتر است،4 

ديگر چه نيازى به ظهوِر آن حضرت است؟
پاسخ: فوايد زيادى بر ظهور آن حضرت مترتب است كه در غيبت ميسر نيست؛ مانند: وعدة 
ــتمگر از روى زمين كه تنها با ظهور ايشان ممكن  ــدن حكومت هاى س الهى بر برچيده ش

است. 
اشكال: بلندى عمر حضرت چگونه توجيه مى شود؟

ــد غيبت به  طول  ــت، به اندازه اى كه الزم باش ــخ: اوالً: چون مقتضى غيبت موجود اس پاس
مى انجامد؛ ثانياً: هرچند اين طوِل عمر خرق عادت نيست، اما بر فرض هم باشد، اين خرق 
عادت بر غير انبيا هم جايز است؛ چون بسيارى از ابرار و فّجارـ  بنا بر آيات و رواياتـ  چندين 

برابر طوِل عمِر حضرت، زيسته اند.
اشكال: اكنون كه بلندى عمر و غيبت حضرت را تجويز مى كنيد، چگونه هنگام ظهور او را 

1.  در اين جا فتواى مخالف امام با ديگر مفتيان مسلمان نيز موجب برهم زدن اجماع و در نهايت، احتياط مسلمانان 
در آن حكم خواهد شد.

2.  ارشاد الضال.
3.  ردع الجناة.

4.  اشاره به نكته اى است كه در جواب اشكال چهارم گذشت.
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مى شناسيد؟
پاسخ: هرگاه كسى با اّدعاى خود معجزه اى به همراه داشته باشد، اّدعاى وى قابل پذيرش 
ــت؛ بنابراين الزم است حضرت در هنگام ظهور معجزه اى به همراه داشته باشند تا  نزد  اس

خاص و عام شناسايى گردند.
* * *

ــرعى» ـ كه  ــد در انتهاِى كتاب، بخِش «تكليف ش همان  گونه كه پيش از اين نيز گفته ش
مربوط به مباحث و احكام فقهى است ـ آمده است كه چند پاراگرافى نيز از محتواى آن در 
چاپ كنونى موجود است؛ اما به  دليل آن كه اين چاپ از روى نسخة موجود در كتابخانة آيت 
ــى كه از انتها ناقص بوده منتشر گرديده، بخش پايانى آن ناتمام مانده است؛  اهللا مرعش
نسخه اى كه بنا بر قول مرحوم تبريزيان تصحيح  نشده، مقابله  نشده، بدخط و پرغلط است.1 با 
توجه به آن چه گفته شد، اهمّيت چاپ مجّدد اين كتاب با استعانت به ديگر نسخ آن روشن 

ضرورى به  نظر مى  رسد.

1.  نك: فارس حّسون، المقّدمة على تقريب المعارف ألبى الصالح الحلبى: 54.
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