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 ميالرح الرمحن اهلل بسم

 تنبيهات اخذ اجرت بر واجبات

 تنبيه چهارم: اخذ اجرت براذان

 نگاهی به مطالب پيشني
 یقاآ که یشيفرما مناسبت به که بود عبداهلل بن منبه هار درب حبث کي یعل بن ديز  تيروا سند در ،ميبپرداز  حبث ادامه به نکهيا از قبل
 اي نسخ اختالف اي املشرتکات زييمت باب در یراو  صيتشخ و یرجال مبحث سه از يیدورمنا و ميشد یرجال حبث وارد داشتند یز يترب 
 یجا در البته و بود یرجال عام و مشرتک حثابم ،شدهگفته. مطالب  ميکرد حبث یمرو  و یراو  قيطر  از است داشته وجود که یفيحتر 

 .ميکرد عرض را حبث شاکله و دورمنا اما دارد شرتيب بسط یجا خودش

 روايات فرع چهارم
 روايت اول

 الف) تکمله بررسی سند روايت اول
 از بعد. کنممی هاآن به یااشاره من و هستند قيتوث قابل ما نظر از هاآن که هستند عبداهلل بن منبه از بعد گريد یراو  سه ادامه در
 به خودش یجا در را عمرو و زيدی. عل بن ديز  عن خالد بن عمرو عن علوان بن نيحس عن که است آمده منبه بن اهلل عبد

 و است کرده یفيتوص علوان بن نيحس از مثالً  که است آمده یجناش در علوان بن نيحس درباره. ميکرد قيتوث و ميکرد عرض یمناسبت
 بر احلسن اخوه به یجناش کالم در ثقة کلمه که است علما نيب در یاختالف. ثقةٌ  است شدهگفته بعد و احلسن اخوه و دارد بعد
 يیزهايچ کي .»ثقةٌ  احلسن اخوه و علوان بن نيحس« که است اين مضمون عبارت به بيقر  گرددیم بر نيحس خود به اي گرددیم
 خود به اي گرددمی باشد بر علوان بن حسن که نيحس برادر به ثقة که است اختالف. است گونهاين عبارت یول هست هم آن نيب

 نيحس به عراج لذا و گرددمی احلسن بر اخوه به ثقة نداهگفت یبعض و یمقانام مرحوم مثل. است اختالف نيا ،گرددمی بر نيحس
 نيحس خود به ثقة که دارد حيترج است گفته يیخو  یآقا ديآیم ذهنم به ميقد از که گونهاين ستين ديبع اما ،ستين یقيتوث اندگفته
 نام به دارد هم یبرادر  و است گونهاين علوان بن نيحس است گفته .ديگو یم سخن نيحس حبث در شانيا نکهيا یبرا گردد بر

 نيا ظاهرش ثقةٌ . گرددمی بر نيحس خود به ثقة که است نيا اظهر. گرددمی است بر حبث حمل که نيحس خود به ثقةٌ  قاعدتاً  .حسن
 نه است حبث موضوع که گرددمی بر علوان بن نيحس خود به که است نيا اظهر و کندیم قيتوث رادو نفر  نيا از یکي که است
 را او قيتوث ما و است اختالف علوان بن نيحس یرو  بر جهتازاين .دارد حسن نام به هم یبرادر  ديگو یم حبث نيب در که حسن
 نکته نيمه خاطر به ،گرددمی بر نيحس به که است نيا ظاهر یول است آمده حسن از بعد ثقةٌ  نکهيا رغمیعل ، زيرادهيممی حيترج
 .است شانيا به راجع ثقةٌ  ،است آمده مجله نيا نيحس ليذ در و است نيحس حبث کالم حمور که
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 دارد یقيتوث یکشی ول است شدهگفته اشباره در ینکات یاعتقاد حلاظ به نکهيا رغمعلی، است خالد بن عمرو که بعد یراو  به راجع
 .است برخوردار یاژهيو  جاللت از یعل بن ديز . است ديز  هم او از بعد .شودیم معترب هم شانيا و است یکاف نظرم به او قيتوث و

 ،بود عبداهلل بن منبه یکي. است حبث حمل نفر سه شد استدالل آن بر اذان بر اجرت حرمت یبرا که یتيروا نياول سند در جهتازاين
 بن عبداهلل واقع درند گفت را عبداهلل بن منبه .کردند قبول را مهه باً يتقر  یز يترب  یآقا. خالد بن عمرو یسوم و علوان بن نيحس ديگری
 منبه بن عبداهلل در نيبنابرا .دارد وجود قيتوث و حيتصح راه خالد بن عمرو و علوان بن نيحس اما مينکرد قبول ما را نيا و است منبه
 الؤ س دوستان روزيد که بود سند به نسبت ایتکمله کي نيا. هستند قبولقابل گريد اقیب و ميشو  قانع نتوانستيم و ميدار  یتردد کي

 .ميکن ليتکم را آن ميگفتو   کردند

 ب) بررسی داللت روايت اول 
 ،»َلِكينِّ أُْبِغُضَك هلِلَِّ « زيرا در. اندپذيرفته را حرمت در تيروا نيا ظهور فقها از یار يبس که ميکرد عرض روزيد هم را یداللت حبث
  نيست. کراهت و است حرمت أُْبِغُضكَ  ظهور

 استدالل مرحوم تربيزی (ره) بر ظهور کراهت 
 که ميکرد عرض روزيد را نکته کي و داللت آن را بر حرمت نپذيرفتند. دارند در رابطه داللت روايت نکته دو یز يترب  یآقا مرحوم
 نيا .حرمت است از اعم لذا و برود کار به است ممکن هم مکروهات در و ندارد حرمت در ظهور بغض ،أُْبِغُضَك هلِلَِّ  در فرمودند

 است نيا ظاهرش دارم بغض دارم، نفرت من ديگو یم یوقت. است امر ظاهر مثل بغض ظاهر که ميداد جواب که بود شانيا نکته کي
 مشهور و يیخو  یآقا آنچه .باشد خالف بر ایقرينه نکهيا اال است االطالق وجه یعل فخال .است خالف کار ،کار که

 .است یاول و اظهر حرمت در بغض ظهور نداهفرمود
عليه و آله و  اهللصلی( اکرم غمربيپ قول به )السالمعليه( نياملؤمنري ام که است نيا آن و آورندمی را یدوم شاهد و نکته شانيا بعد 

َلِكينِّ أُْبِغُضَك هلِلَِّ َقاَل َو ِملَ قَاَل ِألَنََّك « :فرمودند حضرت» هلِلَِّ  ُأِحبُّكَ  َو اهللَِّ ِإّينِ « از بعد ديگو یم ايشان. کنندمی استشهادسلم) 
ْعِليِم اْلُقْرآِن َأْجراً  ْعُت َرُسوَل اهللَِّ (ص) يـَُقولُ « :فرمايدمی حضرت بعد، »تـَْبِغي ِيف اْألََذاِن َو تَْأُخُذ َعَلى تـَ  نآقر  ميتعل که یکس  »َو مسَِ

 نيا فرمايدمی شانيا. است امتيق روز در او حظ ،مهان »َذ َعَلى تـَْعِليِم اْلُقْرآِن َأْجرًا َكاَن َحظَُّه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ َمْن َأخَ « خاطر به بدهد
 مهان کرده که یکار  نيا اجر امتيق روز ديگو یم ،شودیم امت عذابيق در گويدمنی نکهيا ایبر  ،دارد کراهت در ظهور ،ليتعل مجله
 در ظهور که ليتعل و دارد کراهت در ظهور مطلب نيا .ستين امتيق روز در پول نيا از ريغ یخرب  و است گرفته که است یپول

 .ميکن کراهت بر محل را بغض شودیم ليدل باشد داشته کراهت

 اشکال به فرمايش مرحوم تربيزی (ره)
 حرمت در ظهور باشد که مطلق ،ميکرد عرض ما و دارد کراهت و است اعم نيا دارد کراهت در ظهور بغض که بود نيا اول شاهد 

 کراهت در ظهور ليتعل ديگو یم و شودیم هم ما عرض به جواب ینوع به واقع در دوم شاهد .لٌ يدل هخالفِ  یعل لَ دُ ي نأ الإ دارد
 . شودمی یکراهتأُْبِغُضَك  ،أُْبِغُضَك  ،ليتعل ليذ نهيقر  نيا با ،دارد
 .دارد جواب نيز دوم شاهد
ه آمد )السالمعليه( نينماملؤ ري ام کالم در مجله و حکم دو .ستين اذان درو  است قرآن ليتعل در فقط ،ليتعل که است نيا اول پاسخ
ِألَنََّك تـَْبِغي ِيف اْألََذاِن َو تَْأُخُذ َعَلى تـَْعِليِم اْلُقْرآِن َأْجرًا َو : «فرمايدمیحضرت  چرا، ديگو یم او ،أُْبِغُضكَ  فرمودند حضرت. است
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ْعُت َرُسوَل اهللَِّ ص يـَُقوُل َمْن َأَخَذ َعَلى تـَْعِليِم اْلُقْرآِن َأْجرًا َكاَن َحظَُّه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ   هم ظاهرش و است فرموده حکم حضرت دو. »مسَِ
 به مربوط است آمده نيا ليذ که یليتعل. رددا خود یبرا یمستقل بغض کي کدام هر و ستين یجمموع، جداست تا دو که است نيا

 حکم در ها نيا دييبگو تا  اذان به نه قرآن ميتعل به يابدمی اختصاص دارد کراهت در ظهور ليتعل مييبگو  هم اگر ،است قرآن ميتعل
 .کند فرق است ممکن خري، .هستند واحد
 مييبگو  شودیمن و است یتوصل عمل کي ستين عبادت قرآن ميتعل یول ،است یمستحب عبادت کي اذان. کنمیم عرض را فرقش
 از را مورد کي فقط . ايشاننشود است ممکن خري، .شودیم هم اذان شامل دارد کراهت در ظهور و است آورده حضرت که یليتعل

 در ظهور یکي ،کالم کي در که موارد زيادی وجود دارد و دارد تفاوت گريد مورد آن با هم مورد نيا و کندیم نقل غمربيپ حضرت
 شدهگفتهمشرتک   حنو به مطلب کي ثياحاد و اتيروا از یار يبس در .باشد داشته کراهت ظهور در یکي و باشد داشته حرمت
 .رينظ من له کم و است رينظ نيا از هم نجايا .دارد کراهت مورد خاص مثالً  که رساندمی را ایقرينه موردش کي در بعد و است

 راگ ،است قرآن ميتعل در فقط یول دارد کراهت در ظهور هم ليتعل يدري بگ فرض که است یز يترب  یآقا مرحوم به اول پاسخ نيا
 یول است یکي موضوع ،ستين یکي مناطشان .ستين عبادت نيا و است عبادت اذان مييگو یم دارد حکم کي اذان با که دييبگو 
 . ميکن دايپ نانياطم توانيممنی مناط حيتنق به و است یکي که مييبگو  توانيممنی را مناط

 و من یبرا دهد اجنام را یعمل یکس اگر که هست اءير  در مثالً  ،ندارد هم کراهت در ظهور تعليل، نيا که اين است پاسخ دوم
ُر َشرِيكٍ  َعْن َعِليِّ ْبِن َساملٍِ َعْن َأِيب َعْبِد اهللَِّ ع قَاَل: قَاَل اهللَُّ تـََعاَىل اْلَعيَّاِشيُّ ِيف تـَْفِسريِِه، «فرمايد: می ی در روايتگر يد َمْن  أَنَا َخيـْ

بَـْلُه ِإالَّ َما َكاَن ِيل َخاِلصا ُر َشرِيكٍ  ديگو یم اتيروا ).٩٤ح  ٣٥٣ص  ٢(تفسري العّياشّي ج » َأْشَرَك ِيب ِيف َعَمِلِه ملَْ َأقـْ  من ،أَنَا َخيـْ
 مثل عمل کي در نکهيا دارد حرمت که است نيا شيمعنا ،دارد کراهت که ستين نيا شيمعنا نيا .دهم یم او به را خودم سهم
 که يیآجنا مثل ،است هيکنا نوع کي یعني ،است ناراحت کار نيا از شدت به یعني است آن حظش ديگو یم قرآن ميتعل اي اذان
 ستين نيا شيمعنا نيا .دهم یمک يشر  به را عمل نيا سهم مهه من یگر يد با را من یعباد عمل در دري بگ کيشر  یکس ديگو یم
 ظهور حتماً  قدراين که ستين معلوم .ایکرده یبد کار یليخ یعني است نيمه حظت نکهيا .ديآیم بدم یليخ یعني دارد کراهت که
 جا نيا یکس است ممکن یول ستمين نيا یرو  قاطع یليخ کنمیم عرض احتمال کي عنوان به هم را نيا .باشد داشته کراهت در
ر ظهو  نکهيا یبرا اندآورده شانيا که یشاهد دو نيبنابرا .داد یز يترب  یآقا به شودیم که است یجواب نيا هرحالبه .ديبگو  طوریاين

 منفصله نهيقر  و دارد حرمت در ظهور هم اتيروا یباق که ذلک یعل اضف. ستين متام ديآیم نظر به ندري بگ تيروا نيا از را حرمت
 .است

 روايت دوم
 و معروفامربه ابواب از کمي و چهل باب از ششم ثيحد شود،می استشهاد آن اذان به بر اجرت اخذ حرمت یبرا که یدوم تيروا
  .هستجهاد  کتاب ادامه در یابواب و ستين کتاب صورت به وسائل در منکر از ی و معروفامربه است. منکر از ی

 ای در روايت دوم. مقدمه١
 را آخرالزمان یفرهنگ عالئم که است آخرالزمان به مربوط که است یثياحاد از و است ایصفحه شش پنج ثيحد کي ،ثيحد نيا
 نسبتاً  یها حبث رياخ دوره نيمه در و کردند حبث یکسان هم کمابيش و دارد وجود یاديز  یهاحبث آخرالزمان عالئم در .ديگو یم



:                                   اجرت بر واجبات                                                                                3416ماره 

 4

 به تا کنمیم عرض مقدمه عنوان به را نيا ندارم اطالع یليخ کينزد از من البته ،اندکرده آخرالزمان اتيروا مورد در یخوب و جامع
  .ميبرس تيروا

 عالمات به مربوط اتيروا .ندارد عهيش به اختصاص اتفاقاً  و ماست اتيروا جمموعه در مهم فصل و مهم باب کي آخرالزمان عالئم
 آخرالزمان که باب نيا یول هست یسن و عهيش نيب تفاوت عالئم و اتيروا نوع در البته است یسن و عهيش نيب مشرتک آخرالزمان

 مقطع که طورمهان .است مشرتک یسن و عهيش نيب باً يتقر ، دهدمی رخ یاهيژ و  اتاتفاق و است خيتار  از یخاص برهه و خاص فصل
 نيب لذا و است مشرتک باً يتقر  هم نيا شودیم حاکم حق و عدالت و گرددمی بر ورق کامالً  که شودیم ایدوره به منجر یآخرالزمان

 آخرالزمان در دوره نياول. دهندمی رخ مرتتب و مسلسل صورت به ها نيا که است اتفاق مورد جهان انيپا عمر برهه دو یسن و عهيش
 یسن و عهيش نيب باً يتقر  نيا .دارد تفاوت با یگر يد عالئم هم آن که شودیم یبزرگ حتول به یمنته و دارد یعالئم که است ایدوره

 .است نيقيفر  اتفاق ،مرتتب و مسلسل برهه دو در مورد نکته نيا .دارد فرق هايشکاریزهير  گرچه است مشرتک
 رياخ قبل ما مقطع آن خصوص در ،دهدمی رخ انيجر  آن از بعد که یاول قطعه آن مورد در نيقيفر  اتيروا در که است نيا بعد نکته
 عالئم خبش کي .شودیم ميتقس خبش دو به کالن نگاه کي از عالئم نيا .است شده ذکر یعالئم گويندمی آخرالزمان آن به که

 ريغ و یعيطب عيوقا ،حوادث ،دهدمی رخ عامل در که یاتفاقات ؛است غريفرهنگی هاینشانه و عالئم ديگر خبش .است فرهنگی
 که است عالئم از یبعض و دري گیم را یطوالن دوره که است عالئم از یبعض .است خبش کي هم نيا که یانسان یاراد و یار ياخت
 . ها نيا امثال و آمسانی هصيح مثل است ظهور به یمنته
 نيقيفر  در یعالئم یسر  کي اما ندارد کار آن با هم تيروا نيا و ميندار  کار آن با نجايا ما که است غريفرهنگی مئعال نيا از یخبش
 پرداخته مسئله نيا به هم یاديز  اتيروا و است یار ياخت و یاراد ی،انسان ی،فرهنگ عالئم نيا که است شده ذکر آخرالزمان یبرا

 .کنيممی عرض که است تيروا نيا ستين کم هم اتشيروا و است پرداخته مسئله نيا به که یاتيروا جمموع نيب از. است

 روايت دوم. ويژگی های ٢
 ديگو یم را آخرالزمان یفرهنگ عالئم تيروا نيا نکهيا دوم و است آخرالزمان عالئم به مربوط که است نيا اشويژگی تيروا نيا اوالً  
 اتيروا ريسا .است شده وارد که است انسان یاراد و یار ياخت و یفرهنگ عالئم در تيروا ترينجامع باً يتقر  تيروا نيا نکهيا سوم و

 صد یباال ديشا و است گرفته را صفحه چهار سه وسائل در کنم فکر. است بزرگ اريبس تيروا نيا اما است یکوتاه اتيروا اً غالب
 ی و معروفامربه ابواب از کمي و چهل باب در ميکرد عرض که هايیويژگی نيا با تيروا نيا. باشد ثيحد نيا در تمعال و نشانه
 ترينجامع و ترينمفصل نيا اما است آخرالزمان اخبار ليقب از گريد اخبار از یبعض باب نيمه در باشد.می ششم ثيحد منکر از
 .است خرالزمانآ یفرهنگ عالئم در ثيحد

 . تقرير روايت دوم٣
 صد از شيب ديشا که یهاينشانه ليذ در حضرت نکهيا یبرا است استدالل قابل اذان بر اجرت اخذ حرمت باب در تيروا نيا 
َو َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َحيَْىي « اند:فرموده است گناهان و یمعاص در غرق و کيتار  و اهيس اريبس دوره آن یبرا و باشد آخرالزمان یبرا نشانه

َراِهيَم َعْن أَبِيِه َعِن اْبِن َأِيب ُعَمْريٍ  يعًا َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َأِيب َمحَْزَة َعْن ُمحَْراَن َعْن  َعْن َأْمحََد ْبِن ُحمَمٍَّد َعْن بـَْعِض َأْصَحاِبِه َو َعْن َعِليِّ ْبِن ِإبـْ مجَِ
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 و گريندمی مزد اذان برابر در که ديد ديخواه. ١»بِاْألَْجِر َو الصََّالَة بِاْألَْجر...  اْألََذانَ  ... َو رَأَْيتَ قَال  َأِيب َعْبِد اهللَِّ ع ِيف َحِديثٍ 
 مردها ،دنهست طوریاين زنان که ینيبیم...  و َو رََأْيتَ  َو رَأَْيتَ . است بد زمان نيا یژگيو  نيا .گريندمی مزد مناز خواندن یبرا
بِاْألَْجِر َو الصََّالَة  اْألََذانَ  َو رَأَْيتَ « نکهيا مجله از و است یفرهنگ یزهايچ نيا .. ..و شودیم چه ،شودیم چه ،هستند طوریاين

 ».بِاْألَْجر
 دايپ رواج عصر آن در است یحمرم و بد و زشت اريبس یرفتارها رفتار و اعمال و اقدامات که است نيا دوم تيروا ظاهر

 کنيم.بررسی می را تشيروا و سند یگر يد تيارو  هر مانند را تيروا نيا .کندیم

 . بررسی سند روايت دوم٤
َراِهيَم َعْن أَ « است نيا سند  ُعَمْريٍ بِيِه َعِن اْبِن َأِيب َو َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َحيَْىي َعْن َأْمحََد ْبِن ُحمَمٍَّد َعْن بـَْعِض َأْصَحاِبِه َو َعْن َعِليِّ ْبِن ِإبـْ

يعًا َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َأِيب َمحَْزَة َعْن ُمحَْراَن َعْن َأِيب َعْبِد اهللَِّ ع  نيا اما است مرسله نکهيا مجله از دارد وجود یاشکاالت سند نيا در. »مجَِ
َراِهيَم َعْن «است  شدهگفته چون دارد نيگز ياج کي سند از خبش و قطعه يعاً َو َعْن َعِليِّ ْبِن ِإبـْ  نوع نيا ».أَبِيِه َعِن اْبِن َأِيب ُعَمْريٍ مجَِ
 توجه ديبا .است سند دو یعني ،است اول یتا سه آن نيگز يجا دوم یتا سه و دارد نيگز يجا اول یتا سه که دهدمی نشان سند
 ديآیم »واو« ،»عن« گويدمنی بعد، »َو َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َحيَْىي َعْن َأْمحََد ْبِن ُحمَمٍَّد َعْن بـَْعضِ « شودیم شروع جا نيا از اول ديباش داشته

يعاً « شود؛ذکر می گريد سند کي نو از یعني و َراِهيَم َعْن أَبِيِه َعِن اْبِن َأِيب ُعَمْريٍ مجَِ  یتا سه آن یجا تا سه نيا »َو َعْن َعِليِّ ْبِن ِإبـْ
يعاً  ديگو یم هم بعد ،شودیم یقبل  که است نيا شيمعنا ،»عن« نيب ديايب »واو« ،اول کلمه خمصوصاً  ديايب کلمه دو نيا هر جا .مجَِ
يعاً  ديگو یم هم بعد .دري گیم را یقبل یجا و است یديجد سند کي سند نجايا از  در و مياد دار يز  وسائل در به اين صورت که  ،مجَِ

 . است طوراين یرجال کتب
َراِهيَم  .ندارد یاشکال چيه یدوم یول است مرسله و دارد اشکال ها آن یاول شد. دو سند نينجا ايا تا  از استَعْن َعِليِّ ْبِن ِإبـْ

 پنج چهار ميابراه قيتوث یبارها برا ما و است نظراختالف هاشم بن ميابراه به راجع .اْبِن َأِيب ُعَمْريٍ  از است هاشم بن ميابراه پدرشان
 در توجه مورد و افتاده جا تيشخص کي هاشم بن ميابراه گفته شد وجوه آن نيب از .کنيممی عرض هم اآلن و ميکرد ذکر وجه

 معلوم و است یکاف است نشده فيتضع که نيمه و ميندار  قيتوث به ازين ما هايیشخصيت نيچن در و است بوده عهيش جامعه
 سند دو هر. است اشکال از یخال دوم خبش اما مرسله است و هست مواجه اشکال با اول سند .است بوده یمعترب  شخص شودیم
 قبولقابل اما ستندين حبث یب دو نيا ،َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َأِيب َمحَْزَة َعْن ُمحَْرانَ  شوندمی مشرتک رسندمی که یبعد به اندمتفاوت نجايا تا

 یاب بن حممد لذا و شودیم استفاده قيتوث شانيا یبرا یکش کالم از و است یمثال محزه یاب مهان پسر ظاهراً  محزه یاب بن حممد .هستند
 .هست یکش رجال در که یري تعب با است قيتوث قابل محزه

 مانده یکش از که آنچه .ستين ما دست یز يچ آن اصل نسخه یکش رجال که ميکن عرض را نکته نيا هم یکش رجال درباره 
 یباق ما یبرا یکش از که اینسخه .است خيش رجال به صورتی هم نيا واقع در لذا و است کرده نقل خيش که است مهان است
 .باشد داشته وجود هايینسخه ،متعدد طرق از آن خود که ستين گونهاينو  است کرده نقل خيش که است یمهان است مانده
 .است یمعترب  کتاب و کندمنی فرق هم نيا یليخ .کندیم نقل خيش که مهان جز ستين آن از یانسخه

                                                            
 279، ص: 16وسائل الشيعة، ج - 1
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 فکر .اندنگفته ثقة نکهيا ولو است شده يیها قيتوث یرجال کتب در هم نياع بن محران. است قيتوث ابلق محزه یاب ابن حممد بنابراين
 استفاده قيتوث آن از که است آمده یرجال کتب در یري تعاب و بودند برادر شش پنج ها نيا .باشد زراره برادر نياع بن محران کنمیم
 ريتعب ديبا که بگذارد خشخاش به را مته یکس اگر البته .باشد قبولقابل ستين ديبع تيروا نيا سند که است جهتازاين .شودیم

 نيا و است یمهم خانواده از و دارد اشتهار که یتيشخص نيچن در ديآیم نظر به یول شود دايپ یمشکل محران در ديشا باشد، ثقة
 از شيب که تيروا نيا که است جهتازاين. باشد یشان کافقيتوث و اعتماد یبرا فاتيتوص مهان ديشا ،بودند بزرگان از مهه برادر چند
 .باشد ربمعت سند حلاظ ست بهين ديبع کندیم ذکر نشانه عنوان به را آخرالزمان عصر در یفرهنگ غلط یهاسنت و یفرهنگ نشانه صد

  . بررسی داللت روايت دوم٥
 نيچن ،ندطور اين هاجوان ،ندطور اين مردها ،هستند طوراين هازن بينيدمی که کرد ديدرک خواه را یزمان مشا ديگو یم داللت نظر از

 هاینشانه نيا ظاهر که است نيا استدالل ريتقر . بِاْألَْجِر َو الصََّالَة بِاْألَْجر اْألََذانَ  َو رَأَْيتَ  نکهيا مجله از و است چنان ،است
 نيا ظاهر نيا .شودیم انيب و یتلق نشانه عنوان به شارع مبغوض و حرام یزهايچ که است نيا ثيحد اقيس نيا تيکل و آخرالزمان

 . است تيروا

 . اشکال مرحوم تربيزی (ره) به ظهور روايت در حرمت٦
 عالئم در ما و ستين بودن حرام با مالزم آخرالزمان عالئم که اندکرده اشکال یز يترب  یآقا مرحوم ،قبل تيروا هيشب نجايا در

 و لذا است آخرالزمان نشانه نيا که شودیم گفته یول ستين هم بد یگاه یحت ستين یحمرم امر که بينيممی را یعالئم آخرالزمان
 بلکه است سازگار هم کراهت با نيا .ستين حرمت و آخرالزمان ینشانه عنوان به تيروا نيا در یز يچ انيب نيب ایمالزمه گويندمی
 .ستين آن در هم کراهت که شودیم ذکر يیزهايچ

 مرحوم تربيزی (ره) . پاسخ اشکال٧
 را روايت نيا یکس انصافاً  یول ميندار  قبول را اقيس عامه تينيقر  آن به ،اقيس که است درست .ستين قبولقابل یليخ شيفرما ان
 ... و منکرات رواج ،فحشا رواج ،زنا رواج .است حرام مهه و ندارد حرمت که ميکن دايپ توانيممی تا سه دو نشانه، صد نيا در ،نديبب
 .است سازگار هم کراهت با مييبگو توانيم منی است حمرمات هانشانه نيا قاطع تياکثر  که يیجا در است و حمرمات مهه هانيا ،

 اگر .است شده یتباه و گناه به آلوده زمانه فرهنگ ديگو یم تيروا یفضا و است حرام هاینشانه، هانشانه که است نيا ظاهرش
 ليدل اگر یول پذيرميمی را آن و ندارد یبيع است کراهت جا آن دانيممی و ميدار  یليدل که ديکن دايپ تا سه اي دو هانيا کل رد

 .است حرمت ظاهر ميباش نداشته
 که است معلوم ها نيا ،دهدمی رخ عيوقا فالن ،افتدمی اتفاقات فالن که است طورمهني هاوقت یليخ غريفرهنگی عالئم در البته
 اگر است ظاهر نيا. کندیم حرمت بر داللت که است نيا عالئم و اتيروا نيا یفرهنگ امور در یول ستين کراهت و حرمت حبث
از  جمموع دری ول دارد یتأمالت نکهيا با تيروا نيا ديآیم نظر به جهتازاين. دارميمی بر دست آن از ميباش داشته خالف بر ایقرينه
 نيا و است امامت به ناظر شرتيب هم باالجر ةصال. است حرام مناز و اذان بر اجرت مييبگو  که است یکاف داللت سند و نظر

 .کنيممی حبث جدا بعداً  را مبحث
 روايت سوم
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 فيضع سندش تيروا نيا. باشدمی دوم ثيحد دو و یس باب شهادات ابوابر د شهادات و قضاء کتاب وسائلدر  سوم تيروا
ْبِن َسَيابََة ْبِن احلََْسِن ْبِن َعِليٍّ َعْن أَبِيِه َعْن َعِليِّ ْبِن ُعْقَبَة َعْن ُموَسى ْبِن ُأَكْيٍل النَُّمْريِيِّ َعِن اْلَعَالِء «فرمايد: یم ندارد هم یحبث و است

. َو َرَواُه الشَّْيُخ بِِإْسَناِدِه َعْن ٢َشَهاَدتُه ُيَصلَّى َخْلَف َمْن يـَْبَتِغي َعَلى اْألََذاِن َو الصََّالِة اْألَْجَر َو َال تـُْقَبلُ  َعْن َأِيب َجْعَفٍر (ع) قَاَل: َال 
َراِهيمَ   ُحمَمَِّد ْبِن يـَْعُقوب َلُه بِِإْسَناِدِه َعْن َعِليِّ ْبِن ِإبـْ  مناز شودیمن دري گیم اجر منازو  اذان بره ک یکس سر پشت ».ِمثْـَلهُ  َو الَِّذي قَـبـْ

 سرش پشت شودیمن نکهيا یکي .است شده ذکر شيبرا حکم دو دري گیم اجر مناز و اذان بر که یکس  ».َشَهاَدتُه َو َال تـُْقَبلُ « خواند
 ديکرد دايپ اگر .است فيضع سندش یول ننوشتم نجايا را سندش من را تيروا نيا. رفتيپذ را شهادتش شودیمن نکهيا دوم خواند مناز

 شودیمن دري گیم اجرمناز  و اذان بر که یکس سر پشت. است یخوب داللت یليخ اللتشد اما است فيضع سند .ديخبوان را سندش
 را مسئله بعد مجله یول ،است یفيضع احتمال نيا هر چند دارد یگر يد نکته و ستين فسقش خاطر به که شود گفته اگر .خواند مناز

 جواز عدم و یآدم نيچن سر پشت منازخواندن جواز عدم. شودیمن قبول شخص نيا شهادت ».َشَهاَدتُه َو َال تـُْقَبلُ « کندیم روشن
 سند اما است خوب داللتش تيروا نيا. است یحرام کار او کار و است فاسق نيا که است نيا دهندهنشان او شهادت قبول
 . است فيضع

 روايت چهارم
قَاَل: َال ُتَصلِّ َخْلَف َمْن يـَْبِغي َعَلى  َو بِِإْسَناِدِه َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ُمْسِلٍم َعْن َأِيب َجْعَفٍر ع« که فرمايدمی ششم ثيحد ،باب نيمه در

 هم نيا سند اما است خوب داللتش هم نيا و خنوان مناز سرش پشت ديگو یم .٣»اْألََذاِن َو الصََّالِة بِالنَّاِس َأْجرًا َو َال تـَْقَبْل َشَهاَدَتهُ 
 بن حممد از سندش ديگو یم صدوق که ميدار  بيذ در یاديز  اتيروا .است فيضع که است مسلم بن حممد و صدوق سند مهان
 تياروا هانيا. است ضعف با مواجه اشمهه که دارد سند سه دو کنمیم فکر .ستين قيتوث قابل مسلم بن حممد سند و است مسلم
 سندش یول بود خوب ما نظر به داللتش که اول تيروا مثل. است فيضع سندها اما است خوب هاداللت که بود چهارم و سوم
 .بود متام داللت و سنداز جهت  احتماالً  دوم تيروا بود فيضع

 روايت پنجم
ُد « است نيا تيروا. هشت و یس باب اقامه و اذان ابواب الصالةکتاب .است اذان ابواب در که است یتيروا پنجم تيروا ُحمَمَّ

 ٍر َعْن أَبِيِه َعْن َعِليٍّ ع َقاَل: آِخُر َما فَاَرْقتُ ْبُن احلََْسِن بِِإْسَناِدِه َعْن َأْمحََد ْبِن ُحمَمٍَّد َعِن اْلبَـْرِقيِّ َعِن النـَّْوَفِليِّ َعِن السَُّكوِينِّ َعْن َجْعفَ 
نًا يَْأُخُذ َعَلى َأَذانِِه َأْجراً َعَلْيِه َحِبيَب قَـْلِيب َأْن قَاَل يَا َعلِ  (التهذيب  ٤»يُّ ِإَذا َصلَّْيَت َفَصلِّ َصَالَة َأْضَعِف َمْن َخْلَفَك َو َال تـَتَِّخَذنَّ ُمَؤذِّ

 نيآخر  نديفرمایم تيروا ناي در ريام حضرت من أبواب اجلماعة). ٦٩من الباب  ٢، أورد صدره يف احلديث ١١٢٩ -٢٨٣ -٢
يَا َعِليُّ ِإَذا « فرمودند گونهاين شانيا کردمیم یسپر  دمل زيعز  با که یحلظات نيآخر  ،است غمربيپ مقصود ی،قلب بيحب که يیزهايچ

 ،نشوند تياذاند آمده مناز به هک هم يیضعفا که خبوان یجور  کي یشد مجاعت امام اگر، »َصلَّْيَت َفَصلِّ َصَالَة َأْضَعِف َمْن َخْلَفكَ 

                                                            
 378، ص: 27وسائل الشيعة، ج - 2
 379، ص: همان - 3
 447، ص: 5ج همان، - 4
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نًا يَْأُخُذ َعَلى َأَذانِِه « .ندارد ما حبث به یربط نيا .شوند تياذ تا نکشد طول اديز  که خبوان یمتناسب و سبک مناز َو َال تـَتَِّخَذنَّ ُمَؤذِّ
 .نکن انتخاب دري گیم مزد اذان بر که یمؤذن ،مناز و مسجد یبرا، »َأْجراً 

  بررسی سند روايت
َأْمحََد ْبِن ُحمَمٍَّد َعِن اْلبَـْرِقيِّ  به خيش روايت را سنده است. اقام و اذان ابواب از هشت و یس باب .است درست سندش تيروا نيا

 دو هر چون ندارد مشکل باشد هم کدام هر و تاس پسر و پدر نيب مشرتکد يآیمکه ا  جاه یبعض یبرق کلمه نيا ،پدرش یعني
َعِن النـَّْوَفِليِّ  کندیم نقل پدر یعني َعِن اْلبَـْرِقيِّ  پسر نيمه یعني ُحمَمَّدٍ َأْمحََد ْبِن  به ديگو یم چون ستين مشرتک نجايا هالبت ،است موثق

 .  ینوفل اما است یعام و ستين کامل اعتقادش ولو دارد قيتوث که یسکون .ميکرد حبث بار چند را یسکون و ینوفلَعِن السَُّكوِينِّ
 ميگفت .ميکرد قشيتوث است مشهور رجال از نکهيا باب از .است قيتوث قابل که است شدهگفته یخمتلف ليدال به یول ندارد قيتوث

 نيمه که ديآیم ذهنم به ناآل بگذارد کنار رااش مهه آدم است سخت یليخ که است اديز  قدراين یالسکون عن ینوفل تيروا چون
 ینوفل در یول نباشد یثيحد و حرف و فيتضع از ینشان و عالمت کي که است يیجا در اجالء نقل که ميکرد شبهه اواخر
 اهللرمحت( یز يترب  یآقا استاد مرحوم تبع به سابقاً  نکهيا رغمعلی لذا و شود متام قاعده آن نگذارد است ممکن که رددا وجود يیزهايچ
َجْعَفٍر َعْن َأبِيِه َعْن  .مييبگو  چه ینوفل باب در که است نيا بر یمبتن حال هر در. است شده دايپ ديترد کمی  اآلن ميرفتيپذیم )هيعل

  .ميدار  آن در یديترد حاال یول است درست ميگفتاجياد شد. قبًال می ديترد که است سند حلاظ به نيا. َعْن َعِليٍّ (ع)

 بررسی داللت روايت
نًا يَْأُخُذ َعَلى َأَذانِِه َأْجراً « ديگو یم داللت نظر از  نيا دينبا ودارد  حرمت در ظهورَال تـَتَِّخَذنَّ  که مييبگو  اول ديبا. »َال تـَتَِّخَذنَّ ُمَؤذِّ

 هم مشا است حرام کارش و دري گیم اجر او چون ،دري گیم اجر او نکهيا جز ندارد یانکته ديبکن کار نيا دينبا کهاين و يدبکن کار
 و است ی .دارد ی در ظهورَال تـَتَِّخَذنَّ  نکهيا کي .شودیم ثابت مقدمه دو حرمت با بر داللت واقع دريد. بکن را کار نيا دينبا

 کردن رياج حرمت که مييبگو  هم بعد ،است حرام نيا .دري گیم اجر که دري بگ را یمؤذن مسجد امام دينبا ،دارد حرمت در ظهور
 ايگو . کندیم مسئله بر داللت تيروا وقت آن مير يبپذ را نکته دو نيا اگر. است حرام او گرفنت اجرت نکهيا با است مالزم ذنؤ م
 از هم نيا. است امث در اعانه ینوع کي ايگو  ،است حرام او گرفنت اجر نکهيا یبرا هيدبد اجر دينبا مشا که  ديبگو  گونهاين خواهدیم
 .مييگو می فردا را ههشب که کند یاشبهه یکس است ممکن اما بود مسئله نيا

 .         نيالطاهر  آله و حممد یعل اهللصلی و
 


