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 ميالرح الرحمن اهللابسم

 قبل بحث خالصه
 هيّتق اضطرار، اكراه،: است جرم دستگاه در ورود مجوّز كه دارد وجود حاكمه قواعد و عاّمه نيعناو از عنوان سه

 آن به اجماالً كه دارند ييهاتفاوت هم با نيعناو نيا و است آورده اكراه عنوان تحت را هانيا تمام خيش مرحوم كه
 .شد اشاره

 امّا شونديم يجار نجايا در كه هستند عامّه قواعد از قاعده سه نيا كه بود نيا ميكرد عرض كه يگريد مطلب
 عامّه قواعد نيا مطابق كه است شده وارد زين ياخاّصه اتيروا جائر، ِقبل از يتول بحث در عامه، هادلّ نيا بر عالوه
 كه بود اضطرار به مربوط تيروا كي باب نيا در. است هشتم و چهل باب در عمدتاً خاصه اتيروا نيا كه هستند
 يكس اگر كه است اضطرار باب در تيروا سه دو، م؛يداشت تيروا چند هم يقبل ابواب در اضطرار، باب در و گذشت
 .است معذور و مجاز شود، وارد ظلم دستگاه در شد مجبور

 نيا هعمد البته است حكم نيا خصوص در عامّه هقاعد بر عالوه كه است اكراه به مربوط زين اتيروا از يگروه
 سلطان دستگاه در دخول مجوز اكراه، خاطر به كه خاصه اتيروا هعمد است؛السالم عليه رضا امام به مربوط اتيروا
 روزيد هم را نيا كه است افتاده اتفاقالسالم عليه رضا امام يعهد تيوال هيقض در كه است يزيچ همان هستند جور

 .ميكرد عرض
 نيطاهر هائمّ به مربوط گريد يايقضا در والسالم عليه رضا امام هيقض در اكراه كه بود نيا گريد مطلب

 اكراه يول شوديم هيتوج راالسالم عليهم نيمعصوم ياسيس رفتار از يبخش آن با كه است يمسائل ازالسالم عليهم
 است يمادام تا نيا اما باشد جور دستگاه به شدن كينزد اي و جور سلطان قبل از يتول يبرا مجوز كه ستين مطلق
 مجوز او يبرا اكراه نيا گريد كند، برخورد ياهمّ مصلحت به اگر الّا و نكند برخورد ياهمّ مصلحت كي به كه
 .شودينم
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 )السالمهميعل( ائمّه خيتار در مهم هنقط دو

 نقطه اول: حركت امام حسين
 يزيچ آن مقابل اما ميهست اكراه شاهد آنجا در ما كه استالسالم عليه نيحس امام حركت و عاشورا هقطع در يكي
 ليتحلالسالم عليه امام يوقت يعني است نبوده مجوز اكراه گريد نيبنابر است داشته ييباال تياهم كه است بوده
 يوقت ستين يزيچ آورند،يم دست به كه يزيچ آن مقابل در دهنديم دست از كه يزيچ آن كه دنديديم و كردنديم

 را اكراه نيهم عاشور هيقض در يكس است ممكن ناًيع چون دانستندينم مجوّز نجايا در را اكراه كردنديم مهمّ  و اهمّ
 بار ريزالسالم عليه نيحس امام حال نيع در اما بودند هم قتل به مكره و بود مكره حضرت كه ديبگو و كند مطرح
 .كردند استقبال قتل از و نرفتند ذلّت

 و جائر قبل از يتولّ و ظالم با عتيب ازجمله يمحرّمات مجوز و است عامّه هقاعد اكراه كه است درست: جواب
 يليخ سكه طرف آن كه داشتند توجّه كردنديم ليتحلالسالم عليه نيحس امام كه يطيشرا در اما شوديم هانيا امثال
 خاطر به شودينم اكراه هقاعد مشمول كه است يموارد ازالسالم عليه نيحس امام يزندگه از قطع نيا لذا و است بدتر

 .بود خاصّ مقطع آن در نيا داشت، وجود ياهمّ زيچ نكهيا

 ائمّهنقطه دوم: بيعت يا تولي 
 و جائر قبل از يتولّ مجوز هاآن يبرا قتل بر اكراه كه دارد وجودالسالم عليهم ائّمه يزندگ در هم يمقاطع اما

 هر در باشند كرده سكوت اي و كردند عتيب اي حاالالسالم عليه نيرالمؤمنيام خود است؛ شده جائر با عتيب اناًياح
 اكراه نكهيا خاطر به دادند انجام بود آن در ميتحر ذات كه را يمحرّم اي و گذاشتند كنار را يواجب حكم كي صورت
 .داشت وجود

 برقرار جور يهادستگاه با ائمّه كه است يارتباطات و هاتيفعال يبرا مجوز هاقطعه از يليخ در اكراه هقاعد
 نيحس امام لذا است، بوده اكراه مانع كه داشت وجود ياهمّ مصلحت كه يمقاطع از يسر كي از ريغ به كردنديم

 نيا اوج و بودند نطوريهم هم ائمه هيبق و كردند إعمال را اكراه قاعده نيرالمؤمنيام امّا نكردند إعمال را اكراه قاعده
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 يعني كرد درست را جائر قبل از يتولّ اكراه قاعده نكهيا اوج است؛السالم عليه رضا امام مورد در اكراه قاعده إعمال
 .شد مأمون عهديول حضرت
 آن مورد چند كه كرد مالحضه الرضا اخبار ونيع در توانيم كه دارد وجود هيقض نيا در تيروا 20 حدود ديشا

 .ميكرد عرض روزيد كه بود يمطلب نيا است، آمده وسائل كتاب در زين

 

 ع رضا امام هيقض در گريد نكته چند 
 عباسيبن كه يطيشرا نيتردهيچيپ است نيا آن و كرد توجّه آن به ديبا كه دارد يخيتار هجنب شتريب كه نكته نيا
 يعني است؛ بوده نشده دهيچيپ طيشرا نقدريا وقت چيه باًيتقر كرد، جاديا مأمون كه بود يطيشرا همان آوردند ديپد

 عباسيبن و مروان يبن ه،يّام يبن دستگاه باالسالم عليهم تيب اهل و) سلّم و آله و هيعل اهللا يصل( امبريپ خاندان روابط
 مأمون كه اندگفته يبعض كه يحد در است بوده دهيچيپ العاده فوق و است دهينرس مأمون زمان يدگيچيپ به چگاهيه
 نقدريا يعني است داشته را كار نيا قصد يرخواهيخ يرو از مأمون ابتدا در كه اندداده را نيا احتمال يحت است عهيش

 و وسائل در كه ياتيروا نيهم است؛ نبوده نگونهيا كه است نيا دهنده نشان ما معتبر اتيروا البته. بود ياآشفته زمان
 و است داشته يدانش و علم و بوده فضل اهل گرچه است نداشته يريخ تيّن هرگز و است آمده الرضا اخبار ونيع

 كه شودينم آن علّت هانشانه نيا چگاهيه اما است داشتهالسالم عليهم تيب اهل مقامات به نسبت يشتريب يآگاه
 نبوده كار در ياعالقه چيه و است آن خالف بر عالئم بلكه بودهالسالم عليهم تيب اهل به مندعالقه و عهيش مأمون
 روابط در طيشرا نيتردهيچيپ گفت بتوان ديشا نيهم يبرا و است داشته يادهيچيپ اريبس هنقش كي واقعاً است،
 .است بودهالسالم عليه رضا امام زمان خلفا، و) سلّم و آله و هيعل اهللا يصل( امبريپ خاندان
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 :است بوده مواجه دهيپد چند باالسالم عليه رضا امام
 يعلو خاندان در يانحراف انيجر -1

 قرارالسالم عليه رضا اما برابر در كه بودند مرو و خراسان در و بغداد نه،يمد در ونيعلو از ياديز جماعت 
 رضا امام به اشكال و طعنه و يكارشكن هم يگاه و داشتندالسالم عليه رضا امام با رقابت نوع كي و داشتند
 .است خيتار در آن يهانمونه كه كردنديم واردالسالم عليه

 هيواقف همسأل -2
 توانيم زين نحل و ملل در و شد شرفتهيپ اريبس هيواقف بود، هيواقف مسئله بود، روبرو آن با امام كه يانيجر نيدوم
 به و شده منحرف امام آن از يگروه ،يامام از بعد اي و يامام هر عصر در است نيا يكل هقاعد باًيتقر كرد، مشاهده
 دسته چند يگاه و دسته كي يگاه حاال شدنديم منحرف امامت امتداد از ياعدّه كي و رفتندينم يبعد امام سمت

 .است آمده وجود به ائمّه ساله 250 خيتار طول در ائمّه از يانحراف انيجر يس ست،يب تا اندشده منحرف
 در كه است هيواقف انيجر كه بود عيوس اريبس شانيا در توقف و كاظم امام از بعد انحراف نيا رضا امام زمان در
 اريبس انيجر نيا رضا امام از يرويپ و امامت به اعتقاد عدم و كاظم امام بر وقف انيجر كه است آمده هم خيتار

 يموس امام بر كه هيواقف قدرت و كرد؛ نصف را عهيش جماعت باًيتقر ديآيم دست به خيتار از كه آنچه و شد گسترده
 رضا امام يحت كه بود ياگسترده و يقو انيجر كي نداشتند، باور رضا امام در امامت ادامه به و كردند توقف كاظم
 .داشتند قدرت نقدريا يعني كرد،يم هيّتق آن به نسبت يگاهالسالم عليه
 اصحاب از گريد نفر چند و يبطائن ،يشلمغان شد؛ دايپالسالم عليه كاظم امام اصحاب درون در زين انيجر نيا
 امام كه گفتنديم هانيا كرد دايپ امتداد نطوريهم هم بعد و هستند ياصل نفر سه نيا كهالسالم عليه كاظم امام كينزد

 بر شواهد از كه آنطور و است نشده سپردهالسالم عليه رضا امام به امامت گريد و اندشده غائبالسالم عليه كاظم
 .شدند نصف عهيش جامعه ديآيم

 مقابله وقف انيجر با كه داشتند قرار عبدالرحمنبنونسي همچون يبزرگ يهاتيّشخص انيجر نيا مقابل در البته
 .كردنديم
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 شده گسترده اريبس وقف انيجر نيا و بودند مواجه آن باالسالم عليه رضا امام كه بود يادهيپد كي انيجر نيا
 كه يگستردگ رقم يعل كه شد موجب نيهم و بود يقو اريبسالسالم عليه رضا امام اصحاب همقابل طرف آن از و بود
 عهيش جماعت نيب در و رفت نيب از گروه نيا يخيتار نظر از لذا و شد خاموش دهه چند يط در يول كرد دايپ هيواقف

 اما ميدار لهياسماع) نبوده؟ هيواقف از ياشاخه هيلياسماع: شاگردان از يكي( ندارد وجود هيواقف گروه گريد ظاهراً
 يگريد و هيديز يكي است ماندهيباق كه آنچه هست ائمه از بعد كه يانحراف انيجر 30 ،20 نيب از ما ميندار هيواقف
 از يكي( ندارم ذهن حضور اآلن كه باشند هم گريد عدد چند ديشا و است ماندهيباق كه است هيلياسماع هم

 يليخ هيواقف است، ماندهيباق هم هياباض ريتفاس و هاتيتوج از يبعض بر بنا) است ماندهيباق هم هياباض البته: شاگردان
 .شد منقرض هم عيسر يليخ اما بود عيوس

 كه بود گسترده و عيوس اريبس كه هيواقف گروه و منحرف ونيعلو ؛يداخل انيجر دو برابر در رضا امام حال هر به
 .كرديم سخت اريبس را طيشرا نيا

 مأمون دهيپد سوم دهيپد -3
 و آمد رونيب برادرش با جنگ از يسخت اريبس طيشرا كي از مأمون نكهيا يبرا بود يادهيچيپ اريبس مأمون هديپد
 بود نيا او يطرّاح. بود دهيچيپ اريبس يطرّاح زين او يطرّاح و بود ذكاوت و فضل يدارا انسان العاده فوق نيهمچن
 كه بود نيا بر او قرار و كرد جدا بغداد و نهيمد از را امام يانقشه يرو از اورديب خراسان به راالسالم عليه رضا اما كه
 دايپ ايدن نيا كه حال و بودند ايدن دنبالالسالم عليهم هائم ديبگو يعني دهد جلوه يعاد و يعيطب را گذشته خيتار كل
 آن باطن يول جذاب و بايز اريبس ظاهر بود، مأمون چنگ در امام نيهمچن و شد من عهديولالسالم عليه رضا امام شد
 .خطرناك و قتّال اريبس

 مقابل در اما بود كرده جاديا را يادهيچيپ اريبس وضع زيچ سه نيا و دارد قرار طيشرا نيا درالسالم عليه رضا امام
 تمام رقم به عيّتش نكهيا آن و بود آمده وجود بهالسالم عليه رضا امام يبرا بيعج فرصت كي طيشرا نيا

 كه مركز از را خودش ههست كه بود توانسته و بود شده برخوردار يعموم استقبال كي از هاتنگنا و هايريگسخت
 و رانيا مخصوصاً رونيب به عيّتش يهاهسته انتقال نيا و كند منتقل رونيب به بود عيّتش ياصل مراكز و بغداد و نهيمد

 امام و باقر امام زمان از بعد از لذا و گرفت اوج اريبسالسالم عليه رضا امام زمان در كه است يموارد از گريد مناطق
 كاظم امام زمان در كه يحد در بود، گرفته شكل ياديز يهاهسته و بود شرفتيپ رو موج نيا) السالمهمايعل( صادق
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 قرار يعني شد حاصل يبدائ كي اتيروا طبق ظاهراً  و زديبر هم به زيچ همه كه آمد وجود به يديام كيالسالم عليه
 البته. وندديبپ وقوع به افتد،يم اتّفاق) عج( عصر امام عصر در كه آنچه هيشب و كند اميقالسالم عليه كاظم امام كه بود
 اتّفاق كاظم امام زمان در مهم بداء كي كه باشد اثبات قابل ديشا يول كرد دايپ نانياطم نيا به سنداً و داللتاً لحاظ به

 .افتاد
 .كنند كار و شده پخش انيعيش كه بود شده موجب نيا و بود شده افزوده نيا به مأمون و نيام يهاجنگ
 را يعهد تيوال آمد اكراه كه حاال كه است نيا صشانيتشخ كنند،يم نگاه كه را طيشرا نياالسالم عليه رضا امام

 نيا تمام و بود ياكراه آخر تا ابتدا از سفر خود كه آمده زين تيروا در آمدند؛ اكراه با كه يسفر نيا در اما رنديبپذ
 كنار در يگريد ريتداب كي نكهيا يبرا كردند قبول را اكراه نيا حضرت است، بوده اكراه با همراه ساله 2 ريمس كي

 .داشتند اكراه نيا قبول

 آمده شيپ اكراه به نسبت) ع( رضا امام ريتداب
 .كردند قبول را يعهد تيوال بود يبزرگ هسيدس كه نرفتند خالفت رشيپذ بار ريز .1
 كه يمجلس در هم كردند؛ اعالم بارها زين را نيا و رفتنديپذ ارياختيب و محدود يليخ را يعهد تيوال نيا .2
 كه بدانند مردم كه كردند اعالم مرتبه نيچند زين را نيا و نكنند كارها در يدخالت چيه كه كردند شرط رفتنديپذ
 .است گونه چه يعهد تيوال

 .كردنديم اعالم را خودشان يتينارضا يشكل به جا هر در .3
 ونيع درالسالم عليه رضا امام ريس خط اگر برد، بهره كارها از يليخ يبرا آمده شيپ فرصت نيا از امام .4
 در رضا امام كه يارتباط و گريد مناطق و شابورين در آمدنشان و ريمس طول در امام حركت شود؛ دقت رضا اخبار
 نداشت امكان بغداد و نهيمد طيشرا در ارتباطات نيا از يليخ كه كردند برقرار يعيش اناتيجر با سال دو نيا طول

 رقم يعل بودند خراسان خود در كه يمدّت در چه و ريمس در چه سال 2 نيا طول در امام كه است اريبس شواهد رايز
 2 حضور ونيمد عيّتش گسترش از معظم بخش ديشا و بودند كرده جاديا را يارتباط يهاشبكه كي هاتيمحدود تمام
 تيب اهل سفر آن با مناطق از يليخ اما داشت سابقه قبل از قم مثل يمناطق نكهيا خاطر به باشد رانيا در شانيا هسال

 رخ خراسان در ساله 2 هدور همان در كه يعيوقا سلسله كي هعالو به بود حضرت ريتدب كي هم نيا و شدند؛ مطرح
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 آمده معتبر تيروا در كه فطرشان ديع نماز بود؛ موثّرالسالم عليهم تيب اهل تيموقع و ميتحك در زين هاآن كه داد
 و داد قرار ريتأث تحت را جامعه داًيشد خواندند كه را استسقاء نماز. بود يادهنده تكان نماز يليخ ديع نماز. است

 .است بوده موثّر زين هاآن كه داد رخ اميّا آن در ليقب نيا از يكرامات و معجزه و حوادث سلسله كي

 خالصه علت قبول تولي از سوي امام رضا
 اما كردند جائر قبل از يتولّ  و است بوده قاعده طبق اندرفته آن بار ريزالسالم عليه رضا امام كه ياكراه نيبنابرا
 امام عصر در كه ديآيم نظر به و اندبرده فرصت نيا از را استفاده حداكثر و اندرسانده حداقل به را كار مخاطرات

 طرف از واقعه نيتردهيچيپ و خورد رقم خلفا باالسالم عليهم تيب اهل روابط در سهيدس نيتردهيچيپالسالم عليه رضا
 خالفت با تيب اهل دستگاه والسالم عليه رضا امام كه نماند جا اذهان در هرگز شد؛ داده پاسخالسالم عليه رضا امام
 نيب از را ائمه يآبرو و كند هضم خالفت دستگاه در را تيب اهل مأمون نكهيا خاطر به اندشده آن در هضم و يكي

 رضا امام را مأمون هسيدس نيا بود، يكبر خالفت و ياله تيوال هيقض دادن نشان يعاد خواستار نيهمچن و ببرد
 خاندان يمعرف يبرا آن از و شد حاصل عيّ تش گسترش نفع به ياديز جينتا گريد طرف از و كرد يخنثالسالم عليه

 .كرد استفاده هاآن يمبان و امبريپ
 است بوده نيا مجوّز اكراه كه كنديم معلوم هاتيواقع نيا باشند،يم يفقه هابحث نيا كه ديباش داشته توجه ديبا
 قتل بر اكراه نجايا در رايز) ع( رضا امام مانند يشخص در يحت باشد داشته جائر قبل از يتولّ تصرفات، حداقل با كه

 نياالسالم عليه نيحس امام گريد طرف از و عنَقك ضربتُ اي و يريپذيم اي كه گفت مأمون كه همانطور و است بوده
 .است نداشته امكان شيبرا كارها

 اكراه بار ريز كه نداشته را كار نيا ياقتضا زين زمان ظرف و است نبوده نطورياالسالم عليه نيحس امام طيشرا
 با عتيب و نبود ريپذ امكان هادستاورد نيا از كي چيه رفتيم اكراه آن بار ريز اگر و دهد انجام هم يكار و برود

 .افتاديم اتفّاق هم ديزي

 
 طيشرا كه شوديم دهيفهم ميبسنجالسالم عليهم ائمّه ريسا طيشرا از ياريبس با اگر راالسالم عليه رضا امام طيشرا

 معنا آن به عتيب كهالسالم عليه رضا امام مورد در هيقض فيك و كمّ لحاظ از است؛ متفاوتالسالم عليه رضا امام
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 از و است نبوده نطوريا شهيهم كرد يخنث بتوان را خطرها آن نكهيا نظر از و است يعهد تيوال بلكه ستين ميمستق
 رضا امام نيهم خاطر به و است نبوده هازمان همه در هم نيا آورد دست به را يخوب يدستاوردها شانيا نكهيا نظر
 .رفت اكراه نيا بار ريزالسالم عليه

 نقش علم غيب در تحليل سيره
 و ميدار مدّعا نيا بر دالّ هم يخيتار شواهد كه حكومت در شانيا دخالت احتمال تكهيا به توجه با: شاگرد(

 بحث جدا را آن ديبا ما حاال) دارد؟ امكان يعهد تيوال نيا ردّ ايآ كردنديم استفاده يعهد تيوال از امام نكهيا
 شش حدوداً ميكن بحث كامل را آن ميبخواه ما اگر كه ميپرداخت رهيس كي يفقه ليتحل به بحث نيب در ما رايز ميكن

 چه ائمّه ياجتماع و يفرد هريس ليتحل در ما ايآ كه است نيا يمبان آن از يكي نشدم هاآن وارد من كه دارد مبنا
 ديبا را بيغ علم كه است آن گريد دگاهيد و دارد نقش كه است نيا دگاهيد كي م؟يهست قائل بيغ علم يبرا ينقش
 ميده دخالت قيمصاد صيتشخ در را بيغ علم اگر و شود يبررس خودش يجا در ديبا مسئله نيا و گذاشت كنار

 .دارد وجود ميكن يفقه ليتحل را ائمّه اقدامات ريسا و عاشورا هيقض نكهيا امكان

 ؟شوديماكراه مجوز قتل هم  ايآ
 راز و سرّ كي عاشورا كه اندگفته يبعض ديكرد اشاره كه همانطور است اديز اريبس حرف عاشورا، هقصّ مورد در
 فقه با را آن شوديم و ستين نطوريا كه ميدار دهيعق ما يول كرد يابيارز را آن يظاهر فقه با توانينم اصالً و است
 به اندنكرده مطرح را بحث نيا فقها كه ديكرد مالحظه نجايا در. است ياسيس و ياجتماع كه يفقه منتها كرد، يابيارز

 اگر اكراه كه ميدار دهيعق ما مقابل در ستين مجوّز گريد ديرس قتل مرحله به اكراه اگر كه نديفرمايم فقها نكهيا خاطر
 نيحس امام زمان ست؛ين مجوّز هم صورت نيا در است قتل حكم در كه برسد يبزرگ مصالح كي به اي برسد قتل به

 حق نديگويم كه يشويم كشته خودت اي و بكش را او اي شد گفته كه ديرس يمهمّ مصالح كي به اكراهالسالم عليه
 در كه دارد وجود زين قتل از ريغ ييهازيچ ميدار دهيعق ما مقابل در. شودينم قتل مجوّز اكراه چون ،يندار كشتن
 امام نكهيا اي و داد رخالسالم عليه نيحس امام زمان در كه يزيچ آن جمله از ستديايم اكراه يجلو

 .بودند دهيرس جهينت نيهم به طاغوت با مبارزه در هيعليتعالاهللارضوان
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 اكراه در زمان امام رضا
 نكات يسر كي بله:...) سوال. (است بوده قاعده طبق است نبوده نطوريا اكراهالسالم عليه رضا امام زمان در اما

 بحث نيا يمبان به گذرا يليخ من و كرد توجه هاآن به توانيم رضا امام بحث در يحدّ تا كه بود هم يگريد
 .كردم اشاره حساس

 

 وسفي حضرت يقرآن داستان به استشهاد
 حضرت داستان به و اندداده پاسخ بود شده شانيا به كه ياعتراضات در حضرت كه است يانكته اتيروا نيا در

 اهل مثالً است نبوده تيب اهل روانيپ هيناح از اعتراضات نيا از يبعض كه است نيا علت و اندهكرد استشهاد وسفي
 اي و سؤاالت زين تيب اهل روانيپ و كانينزد از يگاه البته است، بوده مذاهب ريسا اي و خوارج هيناح از اي و سنت

 نيا به پاسخ در امام كردند،يم اعتراض شانيا بهالسالم عليه حسن امام صلح در كه طورهمان است بوده ياعتراضات
 حضرت داستان و قرآن اتيآ به استشهاد نداشتند، قبول عصمت مقام در را تيب اهل كه يكسان مخصوصاً اعتراضات

 همان از زينالسالم عليه رضا امام مورد در كه است اديز كنند،يم قرآن به استشهاد ائمّه نكهيا نمونه و كردنديم وسفي
 انيب يبرا و است بوده ترمهمّ يليخ افتاد اتّفاق وسفي حضرت هقصّ در آنچه فهماند به داشت قصد امام هاست،نمونه
 :كنديم اشاره نكته چند ندارد تياهم يليخ آن مقابل در من كار نكهيا و آن تياهم

 .هستم امبريپ يوص من و بود امبريپ او .1
 .است مسلمان ظاهر به كه است يكس من مقابل در و مصر فرعون بود؛ يكافر انسان وسفي مقابل در .2
 .است كرده شنهاديپ او خود بلكه است نبوده اكراه طيشرا در وسفي يول دارم قرار ياكراه طيشرا در من .3
 خودش يكس يعني است يقبل ياستثنا بحث يبرا شتريب وسفي حضرت هقصّ به استناد كه شد انيب قبالً لذا و
 نيا اكراه يمعنا بلكه ستين يقدم شيپ اكراه امام مورد در اما شود قدم شيپ و كند حركت عباد مصلحت نيتأم يبرا

 .اندرفته امام سراغ به هاآن كه است
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 جور دستگاه در داخل واقعاً وسفي حضرت كه است نيا اند؛هنكرد حيتصر زين امام خود كه يچهارم هنكت .4
 .است بوده يظاهرالسالم عليه رضا امام مورد در كه يحال در است كردهيم تصرفات و بود شده
 طور به اي زينالسالم عليه امام و است وسفي حضرت والسالم عليه رضا امام هقصّ نيب كه بود يفرق چهار نيا 
 دارند قصد و اندكرده اشاره است معتبر هاآن از يبعض كه ياتيروا در فرق چهار نيا به اشاره صورت به اي و كامل

 .است درست هم من كار يأول قيطر به است بوده درست آن اگر كه بفهمانند
 اكراه يبرا ليدل كه كنديم اثبات را يانكته كي ات،يآ به استشهاد والسالم عليه امام شيفرما نيا يفقه نظر از
 نيبنابر است زيجا جائر قبل از يتولّ عباد مصالح نيتأم يبرا اگر است؛ اول ياستثنا تياولو همان و كنديم درست

 گردديم زيجا اضطرار و اكراه طيشرا در ياول قيطر به يتولّ نيا

 استاد نكات
 كنديم استشهاد تياولو نيا به امام كه يزمان شود وارد ياخدشه آن در اي و نشود دهيفهم تياولو نيا اگر .1

 .رفتيپذ را تياولو نيا شوديم
 هستم امبريپ يوص من و بود امبريپ وسفي فرمودندالسالم عليه امام كه يقسمت در كه است مطرح سؤال نيا .2

 ر؟يخ اي است درست مطلب نيا ايآ
 :هستند امبرانيپ از باالتر ما نظر از ائمّه چون كرد ارائه جواب دو شوديم سؤال نيا يبرا
 بر رسل و اءيانب رايز است بوده هم امامت مقام يدارا كه است يامبرانيپ از وسفي كه است نيا اوّل جواب. الف

 يموس و ميابراه مثل گريد بعض يول اندداشته فقط يرسالتالسالم عليه و يمبلّغ شأن هاآن از يبعض: هستند دسته دو
 و دخالت حق و انفس و اموال بر تيوال كي كه اندبوده دارا زين را امامت مقام اءيانب از گريد يگروه و يسيع و

 است، تصرّف
 اعظم نبوت، و رسالت از يكبر امامت نيا كه است نيا دهنده نشان) 124/بقره( »إِماما لِلنَّاسِ جاعُلكَ إِنِّي«ه يآ

 مقام كه اندبوده يائيانب و است وجه من خصوص و عموم ما دگاهيد از امامت و رسالت و نبوت نيب و است برتر و
 .اندداشته يبعض و اندنداشته را امامت
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 و نبوت مقام از باالتر امامت مقام كه است ديبالترد ندارند امامت كه يرسل و اءيانب به نسبت ما هائمّ يبرتر
 كه يرسل و اءيانب به نسبت اما شوديم دهيفهم مطلب نيا »إِماما لِلنَّاسِ جاعلُكَ إِنِّي قالَ« هيآ خود از. است رسالت
 امامت يدارا كه است يائيانب از وسفي حضرت چون دهد احتمال يكس است ممكن است؟ طور چه دارند را امامت
 يبرا يتيافضل نوع كي است ممكن جهت نيا از است كرده جمع خود در را نبوت و امامت شأن دو هر و است

 .باشد وسفي
 اتيروا نكهيا خاطر به نباشد تامّ ديشا جواب نيا البته كه اندداده احتمال را نيا يبعض كه است جواب كي نيا
 را مقام دو هر كه يكسان يحت است باالتر اسالم، غمبريپ ريغ به البته رسل و اءيانب تمام از ائّمه مقام كه كنديم افاده ما

 .كرد استدالل شودينم يليخ اوّل جواب و وجه به نيهم يبرا و اندبوده دارا
 اصالً  كه يكس يبرا يعني اندفرموده مجادله مقام درالسالم عليه امام كه است يامجادله جواب كي دوم جواب. ب
 معلوم و است داده جواب امام و كردنديم اشكال امام به خوارج كه است نيا وجه نيا شاهد. ندارد قبول را امامت
 اي كنديم را سوال نيا دارد خوارج از يكي رايز است نفرمودهالسالم عليه امامت مقام فرض با را نيا امام كه است
 اي يمعمول مسلمان كي من كه نديبگو خواهنديم امام كننديم را سوال نيا ندارند اعتقاد امامت به كه سنت اهل مثالً

 .است كرده جائر به يتولّ و است بوده غمبريپ وسفي يول هستم نيد يعلما از يعالم كي حدّاكثر
 نيا قصد امام نكهيا نه است مناظره و مجادله مقام مقام، كه شوديم دهيفهم جواب و سؤال نيا از گريد عبارت به

 خودت اعتقاد بنابر و ديريبگ فرض كه ديبفرما خواهديم امام گريد عبارت به و ديبگو را حق تمام كه باشد داشته را
 زيجا من بر نيبنابر امرفتهيپذ را نيا و ستمين امبريپ من كه يحال در رفتيپذ را منصب نيا بود امبريپ و يّوص آن

 .است
 اهل اي و خوارج از كنندگان سؤال نكهيا مالحظه با خصوصبه است درست دوم جواب كه است نيا امر ظاهر

 .هستند سنت
 نيالطاهر آله و محمّد يعل اهللا صلّ و

 
 

 


