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 تکمله روایت هارون بن جهم

 و ستر» إذا جاهر«نکته اول: تفاوت روایت 
قبل از اینکه به دلیل سوم و روایت ابی البختری برسیم در دلیل قبلی که روایت هارون بن جهم بود دو نکته 

ِإَذا َجاَهَر اْلَفاِسُق «است که  نکته ایناضافه کنیم و بحثی جلسه قبل را تکمیل کنیم. در روایت هارون بن جهم یک 
یعنی امری که خود شخص در مقام اظهار و اعالم آن است ولی در روایت ستر  »١ِبِفْسِقِه َفَال ُحْرَمَة َلُه َو َال ِغیَبَة.

اُس َلْم َیْغَتْبُه َو َمْن « ا َعَرَفُه النَّ ا َال َیْعِرُفُه  َخْلِفِه  ِمْن  َذَکَرهُ  َمْن َذَکَر َرُجًال ِمْن َخْلِفِه ِبَما ُهَو ِفیِه ِممَّ ِبَما ُهَو ِفیِه ِممَّ
اُس اْغَتاَبُه َو  چیزی که مردم با آن آشنا هستند و مشهور است،  گفتمی» ٢َمْن َذَکَرُه ِبَما َلْیَس ِفیِه َفَقْد َبَهَتُه. النَّ

 گفتن آن مانعی ندارد.
اُس «بین این دو تفاوت هست. برای اینکه  ا َعَرَفُه النَّ » ِإَذا َجاَهَر اْلَفاِسُق «اعم از  اشاولیهبه لحاظ ظهور » ِممَّ

دو حالت دارد: گاهی خود او در مقام اظهار و اعالن بود و  شناسندمیامری که مردم آن را است. برای اینکه 
ولی گاهی خود او عنایت داشته که اخفاء کند  پیداکردههم انتشار  در مردم طبعاً و  دادمیخودش کار علنی انجام 

ا َعَرَفُه « اآلناست به حیثی که ولی به دلیلی کسی آن سر را فاش کرده و به این قصه دامن زده و منتشر کرده  ِممَّ
اُس  ممکن است کسی احتمال بدهد که بینشان من وجه است برای اینکه ممکن است کسی در مقام اجهار ». النَّ

یعنی اقدام کرده و  إذا جاهرکه همه بدانند ولی این احتمال کمی ضعیف است.  شودنمی طوراین عمالً دربیاید ولی 
 .شودمیو لذا چون ظاهرش این است این اخص از اولی  پیداکردهانتشار هم 

 »إذا جاهر«القاء خصوصیت در 
 إذا جاهراین است که اگر ما دلیل ستر را نداشتیم ممکن است کسی بگوید:  شودمیکه اینجا مطرح  مطلبی

مانعی  برآمدهاظهارش  درصددولو به لحاظ لفظی اخص است؛ یعنی چیزی که خود او  شودمیالقاء خصوصیت 
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خود او در مقام اظهار یا . یا شودمیولی ممکن است بگوید: القاء خصوصیت  ال حرمة له و ال غیبتهندارد و 
 شودمیاگر کسی القاء خصوصت را بگوید این با آن مساوی  .یا اینکه به دلیلی ظهور و بروز پیدا کرد و ابرازش بود

 .شودمیآن ولی اگر کسی القاء خصوصیت را نپذیرد این اخص از 
در  »ِإَذا َجاَهَر اْلَفاِسُق «مالک اصلی  :که اینجا وجود دارد و ممکن است کسی بگویداست  اینکتهاین 
 پیداکردهچیزی که انتشار  .بگوییم را ر به فسق موردیو احتمال جه این است که امری شناخته شده استحقیقت 

این نسبت دلیل دوم با قبلی بود که دو احتمال . شودمیآن را گفت ولی اگر القاء خصوصیت نکنیم اخص  شودمی
 .در بابش هست

 نکته دوم: خروج تخصصی مجاهر به فسق
اُس «این است که اگر ما  نکته دوم ا َعَرَفُه النَّ ما هم آن را و  اندفرمودهخوئی  اللهآیتکه مثل را بپذیریم » ِممَّ

معنا کردیم اما اگر آن را  طوراینچون غیبت را  ؛شودمیخروج تخصصی  ،مجاهر به فسقخروج  وقتآن ،پذیرفتیم
و  گیردمیچون اطالقات غیبت همه را  ؛شودمیکنیم این تخصیص تمسک  إذا جاهر نپذیریم و فقط بخواهیم به

روایت هارون بن جهم  .شودمیبیرون برده  تخصیصبا  ،که مجاهر باشد از اطالقات دلیل خاص دومی درجایی
 .مجاهره به فسق نکرد حرمت دارد ،مفهومش این است که اگر فاسق و مفهوم دارد
 است.ولی مجاهره نکرده  فاسق است کهاین و دیگری یکی اینکه فاسق نیست :دو قسم دارد هم در اینجامفهوم 

 طایفهپنج : چهار یا گفتیماول که وارد بحث شدیم  .آیدمی حساببهاز ادله حرمت غیبت  درواقعخود این هم 
دال بر حرمت غیبت  ،که به مفهوماست  ایادلهاین نوع  هاآن. یکی از ندستایات داریم که دال بر حرمت غیبت هرو

 .است

 معنای فاسق نکته سوم:
 :معنا کرد شودمی نوع را دو» ِإَذا َجاَهَر اْلَفاِسُق ِبِفْسِقِه : «این است که گفتیم هم که در جلسه قبل سومنکته 

 در یکولو  باشد من یصدر منه الفسقفاسق به معنای  وفاسق فی کل معصیة یکی اینکه مقصود از فاسق، 
من یستمر منه صدور به معنای  در اینجافاسق . معنای دیگر اینکه مورد صدر منه المعصیه و صدر منه الفسق
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فرد الابالی و مرتکب  عنوانبهحالت ملکه مستمره شده در حدی که  .ب منه صدور المعصیهاقالمعصیه و یتع
 است. لباس حیاء را کنار زده وبه تعبیری که در بعضی روایت آمده جلباب  .آیدمیمعاصی به شمار 

این روایت از این لحاظ مجمل  :شاهدی دارد و ممکن است کسی بگویداین دو احتمال از  هرکدام :ما گفتیم
تصدر منه المعصیه  یا اینکهمن صدر منه المعصیه ولو مرة فاسق یعنی  :بگوییم توانیمنمییعنی  ؛شودمی

اگر توانستیم بر  .دارد ایقرینهاز این دو معنا  هرکدام .فی العرف ال یبالی بشیء دُّ َع یُ بحیث و متعاقبا  امستمر
 .شودمیاحد المحتملین را ترجیح بدهیم فبها اما اگر نتوانستیم دلیل مجمل  جلسه قبل، هایبحثاساس 

و این دلیل ارزشی پیدا  شودمیمعنیین متبایین هستند و لذا مجمل : بعد از اجمال، ن است کسی بگویدممک
چه احتمال و بگوییم را  چه احتمال اول ؛کنیم قدر متیقنی اینجا وجود دارداگر دقت  آیدمیولی به نظر  کندنمی
صادر ) السالمعلیه(این جمله از امام  دانیممیکنیم برای اینکه ما  اخذباید  حتماً ود دارد که آن را قدر متیقنی وج .دوم

 هرحالبهولی  کندمیمعصیت  صدباریا  باریکفاسق یعنی آنکه ولو دریک معصیت  معنای دانیممیاست و شده 
 است. الابالی علی االطالق کهمعنایش این است  و یا آیدمیآدم الابالی علی االطالق به شمار ن

 قن از دو مدلولقدر متی
 »الحیاء عن نفسه جلباَب  عَ َز ن نَ مَ « حالتقدر متیقن در این دو مدلول این است که کسی فاسق مستمر و 

به شمار  واوباشاراذلو جزء ن را گناهکار عرف آ به حیثی که شودمیمستمرا معاصی مختلف از او صادر  باشد.
 شودنمیو قدر متیقن دارد  .غیبتش کرد شودمی دهدمیدر این فرد نسبت به همه گناهانی که انجام  طبعاً . آوردمی

و دلیل از ارزش  کنندمیدو معنا تکافؤ  :نیست که بگوییم طورایناین را نفی کرد و لذا اگر اجمال هم قائل بشویم 
در معاصی شناخته شده او لی است، اباقدر متیقنی دارد که کسی که فاسق ال بلکه شودمیساقط  طورکلیبه

و  م باشد که کسی که حیاء و عفافبلکه در این شخص بعید نیست القاء خصوصیتش مسل .غیبتش کرد شودمی
 ؛کندنمیفرقی  همآنشاید بگوییم:  ،داندنمیکسی  که یک گناه هم در گوشه و کنار دارد و آبرو و حیثیت دینی ندارد

 .اگر مساوی یا کمتر باشد مخصوصاً 
قدر متیقنی که ارزش  .شودمیمجمل است یعنی ساقط  :که اگر گفتیم بنابراین نباید هراس از این داشته باشید

 .ست و در دلیل ثابت استمقصود ا حتماً ا مطمئن هستیم که آن که م ماندمیدارد در مدلول روایت باقی 
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 دلیل سوم بر استثناء غیبت متجاهر به فسق

 مقام اول: بحث سندی روایت
از این باب خوانده شد این دلیل سوم که حدیث پنجم  که جلسه قبلدلیل سوم روایتی از قرب االسناد است 

 ت واختالفی نیس تقریباً ث سندی اینجا در بح .مقام اول بحث سندی است .شودآن بحث  ست در دو مقام باید ازا
 واز او نقل کرده  قولویهوهب بن وهب است که ابن  ، همانختریبرای اینکه ابی الب ؛ضعیف است سند روایت

روایاتی که در  :حتی اگر کسی در اسناد روایات اعمی باشد و بگوید »إنه من أکذب البریه« :درباره او گفته است
 بپذیرد. تواندنمیاین را  ،پذیریممیامثال آن را کتب اربعه بود و 

، بخصوص تضعیفی با این شکل است یکی از راویانش تضعیف وارد شدهباره روایاتی که در کتب رجالی در
چون تعددی در بابش هست و چه فی حد نفسه ضعیف است؛ گرلذا این روایت  به این اعتماد کند؛ تواندنمیکسی 

 دشونمی تنهاییبهبنابراین ؛ هست الجملهفیاصل این مضمون اطمینان به صدور  ،روایت قبلی هم قابل تصحیح بود
 یت اعتماد کرد. این مقام اول است.به این روا

 مقام دوم: بحث داللی روایت
َثَالَثٌة «بود که  طوراینروایت  .نظیر بحث سابق در اینجا هم هست هاییبحثمقام دوم که بحث داللی باشد 

َماُم اْلَجاِئُر َو  َلُهْم  َلْیَس  سه گروه هستند که احترام » ٣اْلَفاِسُق اْلُمْعِلُن ِباْلِفْسِق.ُحْرَمٌة َصاِحُب َهًوی ُمْبَتِدٌع َو اْإلِ
 :نیست هاآنو حرمتی برای 

 است. در دین بدعت گذاشته و کسی که اهل بدعت است: ۱
 : امام جائر و ظالم۲
 و فسق را آشکار کرده است. فاسقی که معلن به فسق است: ۳

 .کنیممیست که به ترتیب عرض تی هداللی نکا ازلحاظدر این روایت 
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 نکته اول: تفاوت این روایت با روایت قبل
خاص  طوربهاین است که اینجا عنوان غیبت  هاتفاوتاست. یکی از این روایت با روایت قبل  تفاوتیک نکته 

احترام ندارد حداقلش این است که  :گویدمیوقتی حرمت غیبت است.  ،لیس لهمنیامده دارد ولی قدر متیقن از 
 خیلی سخت هااینو جواز  شودمی هااینو لعن و  مال و دم و سّب  شامل ،پشت سرش حرف زد. حرمت شودمی

 است.
 س:؟؟؟

اجازه فقهی چیز دیگری است. اینکه  ازنظراموال است ولی غصب  ترمهمآبرو  :گوییممیدرست است که ج: 
علتش این است که درست است آن  .خوردنمیفقهی  مذاقاین با ارتکازات و  ،دبدهیم کسی مال کسی را بردار

مالش را برد. جای بحث  توانمیآیا واضح نیست که  .ستلی ارزش مال در اسالم خیلی باالخیلی مهم است و
 دارد.

 »ُحْرَمةٌ  َلُهْم  َلْیَس «نکته دوم: قدر متیقن از 
قدر متیقنش چیزهای  ،آیدمی شحکم و موضوع و مفادی که بعد تبه مناسب» ُحْرَمةٌ  َلُهْم  َثَالَثٌة َلْیَس «در 

یعنی مناسبات حکم و  ؛در ارتکاز ما هم همین است .نه مال و چیزهایی که ربطی به بحث ندارد شودمیآبرویی 
در اینجا یکی از قدر  طبعاً آبرویی باشد و  موضوع و بحث در اینجا اقتضا دارد که بحث مربوط به همان امور

اینکه این شامل تهمت  .بحث دیگری است ولی قدر متیقنش غیبت است ن،تهمت زد .ها همان غیبت استمتیقن
تهمت زد  شودمیت است آیا اگر کسی اهل بدعکه است  . این یکی از روایات در این بحثبشود کمی مشکل است

 یا نه؟
کسی که اهل  که انددادهعده خیلی زیادی به این فتوی . این محل بحث است. »٤ُتوُهْم َباهِ «روایت دارد که 

الله در  شاء نو إیکی از استثنائات کذب به شمار آمده ولی محل بحث است  .تهمت زد وبه ا شودمیبدعت است 
» ُحْرَمةٌ  َلُهْم  َلْیَس «اطالق  :بگوییم خواهیممیهم  جاهمینیکی هم اینجاست ولی  .کنیممیکذب این را بحث 

 همآنو  کندمیقدر متیقنش همان چیزهای آبرویی است که مناسبات حکم و موضوعش روشن مشکل است. 
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معلوم نیست از این بشود  بگوید، که در او نیسترا چیزی که در او هست بگوید اما چیزی  ؛ یعنیغیبت است
 نی حریم ندارد.؛ یعاستفاده کرد. حرمت غیر از احترام نگذاشتن است

احترام مال و جان و امثال  ،با مناسبات حکم و موضوع» ُحْرَمةٌ  َلُهْم  َلْیَس «بنابراین این هم نکته دوم است که 
قدر متینش غیبت  .مطلق پذیرفت کامالً  شودنمیمقصود حرمت آبرویی است و در این زمینه هم  بلکه نیست هااین

 .چیز دیگری است هااینکذب و سب و  است و

 »اْلَفاِسُق اْلُمْعِلُن ِباْلِفْسِق «نکته سوم: احتماالت در باب 
 :هست» اْلَفاِسُق اْلُمْعِلُن ِباْلِفْسِق «ینجا دو احتمال در باب نکته سوم در این حدیث این است که در ا

ولی  کندمییا نظر الی االجانب حلق لحیه  مثالً . ستا به فسقشاسق ولو فی معصیة که معلن ف: ۱
کارهایش  .لنگدمی هم اهل عبادت هایآدمپای گاهی  .نیست که آدم الابالی باشد طوراین المجموعحیثمن

تا  خواهدمیرار اص صغایرولی در  خواهدنمیاصرار  کبایردر . از نامحرم بردارد تواندنمیدرست است ولی چشم را 
فاسق  بازهم، دارد ایصغیرهبر  نکرده فاسق است و اگر اصرار هیک کبیره کرد تا توب کههمینفاسق اطالق شود. 

 .شودالابالی و فاسق مستمر شناخته  عنوانبهنیست که هم  طورایناست ولو کسی 
 .فاسق در اینجا فاسق علی االطالق باشد: ۲

در دین  گذاربدعتبرای اینکه  ؛احتمال دوم کمی اظهر است ،در این روایت اگر سیاق را نوعی قرینه بگیریم
امام جائر به  .االمام الجائر خصوصبه ه شده است و الابالی در دین است.آدمی است که شناخت القاعدهعلی

و بر فساد و ظلم و ستم  باشد است که دستگاه حکومتش جور یامام بلکه ظلمی کندکه جایی  گویندنمیپیشوایی 
ا که از مرزهای عبودیت و اطاعت خد شودمیمعلن به فسق آن  اگر آن قرینه را بگیریم فاسق باشد.استوار شده 

اظهر  دیاحتمال دوم شا وقتآنشده است. لی شناخته او الاب واوباشاراذلو  شخص رذل عنوانبهعبور کرده و 
 نه قوی نیست و در حد اشعاری است.قری ،سیاق حالدرعینباشد ولی 

 بلکه کندمیست که دائم این کار را : مقصود کسی نیبگوییم رگذابدعتضمن اینکه ممکن است در امام جائر یا 
 ایملکهممکن است حالت  و محل بحث است این .غیبتش کرددر همان معصیت  شودمیکند ظلم  هم باریک اگر

، یعنی فاسق دائمی مستمر معلن بالفسق فاسق قرینه است که ،سیاق :بگوییماینکه استمراری معنا نکنیم و لذا  و
اگر باشد در قرینیت سیاق ضعیف است و  امالبل مناقشه است: قابه دو وجه  ، اینشاهد بر احتمال دوم استو 

 گذاربدعتجائر یا امام خود این سیاق هم محل بحث است برای اینکه همین دو احتمال در  ثانیاً  حد اشعار است.
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اجمالی نیست که روایت  ولی کندمییدا پ هم مثل بحث قبلی حالت اجمال الفاسق معلن بفسقلذا  .آیدمیهم 
دو  برای این قدر متیقن ،آن نظایرمستمر بر فسق است بلکه در غیر از چیزهای کسی که  در بلکهبشود  اثربی

اق قدر متیقن آن دو احتمال این مصدو چه آن، چه این باشد  .احتمال است ولو نگوییم فاسق معنایش این است
 است.

آدم  کامالً این  :الزم نیست که بگوییم ،شودبدعتی گذاشته  هاییانگیزه به خاطر درجاییمکن است م
اعتقادی ندارند و  طورکلیبههستند که  طوراینبعضی  .کندمیدر همه دین دخل و تصرف  واست  یگذاربدعت

ولی  نندکمیآن را تخریب  دالیلیبه  درجاییولی بعضی  کنندمیو خراب  زنندمیبرسند انگشتی  هرجایی
 ند.مستمر دائمی نیست گذاربدعت

 س:
ولی یک موضوع  دهدمیادامه و  ایستدمیرویش به خاطر این است که در همان موضوع  اشاضافهبار ج: 

 .اینجا ثالثی مزید نیست» صاحُب «مطلق در دین است.  گذاربدعتنیست که بگوییم  طوراین .است
 س:؟؟؟

یادة المبانی «اصل  .به این استشهاد کرد شودنمی ».جاهر: «که متعدی را برساند خواهدمیفعلی ج:  تدل ز
یادة  هم  هاآنخیلی وسیعی دارد و لذا این دو احتمال در خود دامنه باشد  و اگر هم شعار استإ» المعانیعلی ز

 :گویدمیسیاق  مطمئناً  :ماست و بعد هم بگویی طوراین مطمئناً  :نیست که بگوییم طوراین .ساری و جاری است
و  کندمیکسی که دائم در مسائل مختلف جور که  است این قدر متیقن حالدرعینمعنا کن اما  طوراینهم را این 

تمسک به  ،در غیر آن .برشمردغیبتش کرد و عیوبش را  شودمیاین آدم حرمتی ندارد و  طبعاً  گذاردمیبدعت 
چیزی که مخفی در  ،دانندمیمالک  رایا اگر ستر  دانندمیرا مالک  »یکره«که  هاییآن .شودمیمطلقات غیبت 

 .کنیممیبه این تمسک ن چون اینجا عام و مطلق داریم ؛شودمیاست بر مطلقات غیبت رجوع 
که دلیل خاص  ایمحدودهدر  .این مجمل شد »ال تکرم الفاسق« :و دلیلی گفت »اکرم العالم« :اگر گفت
در کفایه بود که  .نشود به عام تمسک کرد هست در اینجا البته احتمال اینکه .کنیممیبه عام تمسک  ،اجمال دارد

کنیم یا نه؟ یم به عام تمسک توانمیپیدا کرد که دلیل اجمال  ایمحدودهآیا در این  »ار المخصص مجمالإذا ص«
ولی  کنیممیرجوع به اصل عملی  ،شودنمی: اگر کسی بگوید رجوع کرد. شودمی :گویندمیمشهور محققین 

 به عمومات تمسک کرد. شودمیدر اینجا  القاعدهعلی
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 دلیل چهارم استثناء غیبت متجاهر به فسق
 که بحث جدایی ندارد برای اینکه شبیه همین است. در مستدرک، یک دلیل چهارم روایتی در مستدرک است

َال ِغیَبَة ِلَثَالَثٍة ُسْلَطاٍن «است: نقل شده  علیه و آله و سلم) اللهصلی(ر باز پیغم در لب اللبابروایت از قطب راوندی 
 .قبلی است هایبحثهم عین  هایشبحثاین حدیث سند ندارد و  »٥َو َصاِحِب ِبْدَعة ُمْعِلٍن  َجاِئٍر َو َفاِسٍق 

 دلیل پنجم استثناء غیبت متجاهر به فسق
 :راوندی در نوادرش دارد و ضعفی دارد ظاهراً سندش  همآن .پنجم روایت دوم بحث مستدرک استدلیل 

ْشَعِث َعْن ُموَسی ْبِن ِإْس «
َ
ِد ْبِن اْأل اَوْنِديُّ ِفي َنَواِدِرِه، ِبِإْسَناِدِه َعْن ُمَحمَّ ِه الرَّ ُد َفْضُل اللَّ یِّ ِبیِه َعْن السَّ

َ
َماِعیَل َعْن أ

ِبیِه ُموَسی ْبِن َجْعَفٍر َعْن آَباِئِه ع َقاَل 
َ
ِه ص أ ْرَبَعٌة َلْیَس ِغیَبُتُهْم ِغیَبًة اْلَفاِسُق اْلُمْعِلُن ِبِفْسِقِه َو َقاَل َرُسوُل اللَّ

َ
: أ

َماُم  اُب  اْإلِ َهاِت َو اْلَخاِرُج ِمَن اْلَجَما اْلَکذَّ مَّ
ُ
ُهوَن ِباْأل َت َلْم َیْغِفْر َو اْلُمَتَفکِّ

ْ
َسأ

َ
ْحَسْنَت َلْم َیْشُکْر َو ِإْن أ

َ
 َعةِ ِإْن أ

اِهُر َعَلْیَها َسْیَفه ِتي الشَّ مَّ
ُ
اِعُن َعَلی أ  »٦الطَّ

قدر که  کندمیخوبی این دو روایت این است که کمی تأیید  .باید دید حالدرعین ولی سند اعتبار ندارد به نظر،
چهار گروه روایت، این  در .دندار ال غیبة دیگر هم هایروایتچون  ؛غیبت است حتماً  »ال حرمة له«متیقن از 

 شده است.شمرده 

 128 ص؛ 9مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج ن 5
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 دلیل ششم استثناء غیبت متجاهر به فسق
 که اندکردهنقل  )السالمعلیه(شیخ مفید در اختصاصشان از امام رضا  و که سند ندارداست دلیل ششم روایتی 

ْلَقی ِجْلَباَب «
َ
یعنی این حیاء را کنار گذاشته  ؛این بیشتر ظهورش در احتمال دوم است »٧اْلَحَیاِء َفَال ِغیَبَة َلُه: أ

 ی ظهورش بیشتر در معنای دوم است.ی حمل کرد ولدر معنای اول هم نوع شودمیاست. گرچه 

 بندی روایات بحثجمع
 ظاهراً  کدامهیچ و ستسه روایت در مستدرک ذیل این باب ااین  و بود ۱۵۴باب سه روایت اول در وسائل در 

ْو ِفي «است: آمده هم عالی لوالی العهم هست که در روایت ششم این باب  ندارد.سندی 
َ
َال ِغیَبَة ِلَفاِسٍق أ

تن وسائل سه روایت هم در م .این چهار روایت در مستدرک در این باب است .از این قبیل است همآن »٨َفاِسق
 .کنیدمیاست که مالحظه 

سه روایت در  درواقع .خواستید ببینید اگر. دهممیآدرسش را  .شودمیشروع کنیم طوالنی اگر  را روایت بعدی
که معتبر در مستدرک بود چهار روایت هم  نمونه آوردیم. عنوانبهو یکی را وسائل بود که روایت اولش گروه بود 

غیر از  .از آن عبور کرد شودنمی و استهفت روایت به یک مضمون آمده و یکی هم قابل توثیق  مجموعاً  ند.نبود
َعْن « :است محدیث دو ۱۵۲در باب  سماعة بن مهرانیکی روایت معتبره  دیگر هم هست. روایت سه هااین

ِه ع َقاَل: َقاَل: َمْن  ِبي َعْبِد اللَّ
َ
اَس  َعاَمَل  َسَماَعَة ْبِن ِمْهَراَن َعْن أ َثُهْم َفَلْم َیْکِذْبُهْم َو َوَعَدُهْم  النَّ َفَلْم َیْظِلْمُهْم َو َحدَّ

ُتُه. َفَلْم ُیْخِلْفُهْم  ُخوَّ
ُ
ْن َحُرَمْت ِغیَبُتُه َو َکَمَلْت ُمُروَءُتُه َو َظَهَر َعْدُلُه َو َوَجَبْت أ  »٩َکاَن ِممَّ

و بزرگان دیگری راجع سبحانی  اللهآیتو تبریزی  اللهآیت. حضرت امام و مرحوم کنیددقت  حتماً این روایت را  
 روایت دیگر، حدیث ابن ابی یعفور است .خوردمیبه درد مختلفی  درجاهایکه  اندکردهدقیقی  هایبحثبه این 

 129 ص؛ 9مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج 7
 129 ص؛ 9مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج 8
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این باید درباره  بعداً  .روایت بیستم است ،بابهمین ست که در . یکی هم روایت علقمه اکه در ابواب شهادات است
 .شویماین سه روایت مجالی نیست که وارد  ،بیشتر هایپیچیدگیبه خاطر کنیم. سه روایت بحث 

 رانگاهی به واقعه عاشو
عزاداری که همه ما در  امیدواریمداریم و  راصلوات الله و سالمه علیه قر شهدادر آستانه ایام عزاداری ساالر 

ست و از معدود حوادث و و گفتگو ا بحثقابلمختلف  هایزاویهعاشورا از  .یمخالصانه آن حضرت موفق باش
لذا عاشورا یک  است؛ پیداکردهبروز و ظهور  اسالم تجلی وو ابعاد مختلف  وقایعی است که در درون آن معارف

هم به  هرکدام و و حوادث و وقایع در تاریخ فراوان است هاجنگبرای اینکه  ؛فلسفه تربیتی بسیار جامعی دارد
نگاه  و با زیادی برد هایاستفاده شودمی ،پیداکردهلحاظ اینکه سنت و سیره امام یا پیامبری در او ظهور و بروز 

 کرد.تحلیل  شودمی مختلفی هاینگاهبا  و فقهی
را ) السالمعلیهم(تحلیل تربیتی داشت و نوع عمل پیامبر و ائمه  شودمی هاسیرهضمن اینکه در همه این سنت و 

که با  یک سفر .الگو گیری کرد و کیفیت تجلی آن حقائق دین را در آن دید اما چیزی مثل عاشورا خیلی کم است
 شودمی، شودمی. از مطالبی که اینجا مطرح راز شودرمز و این قدر پر  بود، ش ماههشالی پنج  اسارت بعدش،

اخالقی و حقائق دینی  هشتاد مطلب و نکته از درون عاشورا به دست آورد و دید که چطور معارفالی حدود هفتاد 
به عاشورا مراجعه معنوی و اخالقی  ،با نگاه تربیتیکسی  اگر است که جهتازاین .است پیداکردهتجلی  هاآندر 

قدر نکته اخالقی و تربیتی و معنوی نهفته  چه بسیار حماسی و بسیار مهم تاریخ،که در دل این و حادثه  بیندمیکند 
 بنده کار به آن جهت ندارم.باشد که  بخشالهامد برای ما توانمی هاایناست و همه 

 امتحان، روح و حقیقت عاشورا
و حقیقت روح  .این حادثه بسیار مهم است همان امتحان و آزمایش الهی است یکی از نکات مهمی که در

 آنچهتمام  ند.دادمیبایستی امتحان  به سر یک حادثهدر نکته حساسی عاشورا همیشه وجود دارد. جامعه زیادی 
 جهتزاینا .کندمیو ظهور پیدا  ناگهان بروز یکجایی کندمیو ضبط انسان در طول زندگی در درون خودش ثبت 

 و مواظبت اسبه نفس کنیممح شدهگفتهکه اینکه  .نی است. درس قرآگرفتاین درس را است که باید از عاشورا 
که  شودمییدا پ هایبزنگاه بلکه کندنمیظهور پیدا  هااینباشیم برای این است که همیشه  ماندرونیاحوال 

 .کندمیپیدا  زوظهور و بر دفعهیک
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 امتحان خاص و عام
یکی امتحانات مستمر که همیشه در  :دو نوع است هاایناست که امتحان و آزمایش و فتنه و امثال  جهتازاین

یکی  .گویندمیبالمعنی العام  ابتالهستیم که باید انتخاب کنیم به این  هاییدوراهیچون دائم در سر  ؛امتحان هستیم
سر انسان که  هاییموقعیتیعنی  ؛تالئات خاصه استاب و افتدمیگاهی اتفاق  است که ایویژهابتالئات  هم

 .گیردمیبسیار حساس قرار  هایدوراهی
 .کنیمیم که یکی حق است و باید انتخاب هست چندراهیو  راهیسهو  دوراهیاز صبح تا شب دائم سر  هرروزما 
هستیم یا در انتخاب اصل عمل یا  دوراهیدائم سر  کنیممیو انتخاب  داریمبرمیو قدم  فهمیممیو  گوییممیوقتی 

 .هستیم که باید انتخاب بکنیم هادوراهیدر انتخاب کیفیت عمل که این عمل برای خداست یا غیر خدا دائم بر سر 
حیات و شعور و  کهمادامیو زندگی بشر  کنیممینرم  وپنجهدستاست که ما دائم با آن  عامه ابتالو  این همان فتنه

ضاء و جوارح و دائم در همه اع .فتن دائمی و ابتالئات مستمره و غیر منقطعه است عقلی دارد در معرض
 است. اشاره شده ابتالبه هر دو  قرآن همدر آیات  .ها و ابتالئات استرفتارهایش سر فتنه

ْوالُدُکْم ِفْتَنة«
َ
ْمواُلُکْم َو أ

َ
ما أ نَّ

َ
این همان  ،فتنه است حیات دنیاکه خیلی جاها آمده  )۲۸انفال/» (َو اْعَلُموا أ

ا َو ُهْم ال « که فتنه بالمعنی العام است ولی بعضی از آیات اشاره دارد ْن َیُقوُلوا آَمنَّ
َ
ْن ُیْتَرُکوا أ

َ
اُس أ  َحِسَب النَّ

َ
أ

ُقوا ِفْتَنًة ال ُتصیَبَن «و ) ۲(عنکبوت/» ُیْفَتُنوَن  ة َو اتَّ ذیَن َظَلُموا ِمْنُکْم َخاصَّ یک فتنه این ) ۲۵(انفال/» الَّ
ویژه در  هاییلحظهگاهی  .خاصه است و لذا باید توجه داشته باشیم که یک فتنه عامه داریم و یک فتنه خاصه

 .کندمیاو را بهشتی یا جهنمی  و زندمیرا رقم  اشآیندهکه سرنوشت  شودمیزندگی انسان پیدا 
 ،دومی .اجمالش مسلم استو ود دارد مباحثش جای خ .هر دو نوع را داریم قرآن هماین یک نکته است که در 

، سر بزنگاه اول مراقبت نکند و توجه درست نداشته باشد ابتالبر اولی است؛ یعنی اگر انسان دائم بر  مبتنی
ولو ابتالئات را درست تنظیم کرده ولی  .لنگدب کسی خیلی مواظبت کند ولی سر بزنگاهگاهی ممکن است  .لنگدمی

 .گذاردمیو لغزش بزرگ را جلوی پای او  پوشاندمیرا  هاآنای مهمی داشته که نداشته یا خط را عمق الزم
یکی مواظبت نسبت به میدان  .دائم در خشیت و خوف و مواظبت و مراقبت باشدباید است که انسان  جهتازاین

 هایتصمیمکه  ایویژه هایلحظه. خاص هایلحظه ازت بمواظ و یکی هم الینقطع کهمستمر و ابتالئات عامه 
بدتر اینکه ممکن  بلغزاند. پای او را در میدان دوم ،ممکن است عدم توجه به میدان اول .بسیار اساسی باید گرفت
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و به  شوددر میدان اول توجه داشته ولی به خاطر نکته عدم تعمق یا هر چیز دیگری در آنجا تمام آن حبط است 
 .شودمبتال سرنوشت شقاوت ابدی 

 خاصعاشورا، امتحان 
که در برابر عموم جامعه قرار گرفت و بایستی  ایلحظه و حساس و ویژه ابتالیک یعنی  ؛دوم است ابتالعاشورا 

ویژه شد که  قدرآنالبته آن لحظه  .است ایویژهاین لحظه  .کنند یا کنار بگذارندرا انتخاب ) السالمعلیه(امام حسین یا 
بزرگ عاشورا  هایدرسیکی از  .عجیب بود العادهفوقبرای اینکه آن ویژگی  ؛صینش بسیار اندک باقی ماندندلَّ ُخ 

 روح عاشورا این ابتالئاتش است .ممکن است انسان در عاشورائی قرار بگیرد هرلحظهلذا  است؛ ابتالتوجه به این 
یکی از  .اشدنب طوراینگاهی هم ممکن است  و دهدمی زوصحنه اجتماعی و سیاسی خودش را برگاهی در یک  اما

که  ایخاصهابتالئات  به معنایچه  و چه به معنای عامش ؛وقوع در امتحانات است ،مهم عاشورا هایفلسفه
 .آیدمی به وجود طورآن

 السالم) و نکات آنوصیت مهم امام حسین (علیه
یک نکته هم  .یک بحث است ،گفت شودمیهشتاد مطلبی که راجع به عاشورا  الی این مطلب در میان هفتاد

سابق هم نامه را  .به محمد حنفیه باشد )السالمعلیه( تحت تأثیر نامه امام حسینخیلی باید انسان  که کنممییادآوری 
ِه  ِبْسِم « ند:است که در بین راه حضرت به محمد بن حنفیه نوشت دهندهتکان، کوتاه و بسیار نامهخواندم.   اللَّ

ْحَمِن  ِحیِم  الرَّ ْنَیا َلْم  َعِليٍ ْبِن  اْلُحَسْیِن  ِمَن  الرَّ نَّ الدُّ
َ
ا َبْعُد َفَکأ مَّ

َ
ِد ْبِن َعِليٍّ َو َمْن ِقَبَلُه ِمْن َبِني َهاِشٍم أ ع ِإَلی ُمَحمَّ

َالُم.  »١٠َتُکْن َو َکأنَّ اآلِْخَرَة َلْم َتَزْل َو السَّ
. اندنوشته اناین جمله برای برادرشرا در معنای زیادی این خیلی وصیت عجیبی است و  .همین دو جمله است

 :دو بار دارد این جمله
کوچک است که  قدرآنمجسم است و آن این است که دنیا  معناتمامبهبار اعتقادی و اخالقی که حقیقت  :۱
صغر دارد و ناچیز است که  قدرآندنیا در برابر عظمت عالم الهوت و ملکوت و غیب  است.نبوده  وقتهیچگویا 
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عظیم و مشرف و حاضر و ابدی و ازلی است که  قدرآن هم آخرت و عدم مستمر است. بوده و نخواهد بودگویا ن
معنوی است که در  باریکاین  .همیشه هست ،نباشد اآلن همنیست که  طوراین است. از بین نرفته وقتهیچگویا 

) وصیت به این کوتاهی نداشته السالمعلیهم(در وصایای ائمه و شاید در جای دیگر آمده است. این وصیت بسیار کوتاه 
 .معنای عمیق معنوی و عرفانی و اخالقی دارد قدرایناین چند کلمه،  باشیم.

که نیامدند  کسانیهمهشما و  .شما که نیامدید خبری نیست :گویندمی انبرادرش به بار سیاسی و فلسفی که :۲
ْنَیا َلْم . «فکر نکنند خبری است نَّ الدُّ

َ
عقب ) السالمعلیه( بنا نیست چیزی گیر شما بیاید که از امام حسین »َتُکْن َفَکأ

به ستند و بعضی توانمیبعضی معذور بودند و ن .اندکردهگناهی  :بگوییم شودنمیکه نیامدند  هاییآن. همه دیماند
نَّ « :گویدمی .است که نیامدند هاییآنجهات دیگر ولی این جمله خطاب به همه 

َ
ْنَیا َلْم َتُکْن َفَکأ یعنی دنیایی  »الدُّ

 .ماندمیبرای شما باقی ن
از این حیث ، در یک حادثه بسیار مهمی است. وصیت اولیای الهی است ترینکوتاهبنابراین این وصیت که 

همیشه باید در  و است فلسفه اخالقی معنوی و عرفانی در آن هست که ابدی و ازلییک  .وصیت استثنائی است
ْنَیا َلْم َتُکْن َو َکأنَّ اآلِْخَرَة َلْم َتَزْل «مجسم باشد که  هاآدمذهن  نَّ الدُّ

َ
ی دارد که به و یکی هم فلسفه اجتماع» َکأ

 .رسدمی جاییبهکسی که نیامد و همراه حق نشد فکر نکند اگر عد اجتماعی دارد که بُ  نحوی اخالقی است و یک
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