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 ظهور وقت تعیین امکان بررسی
هاشمیسیدعبدهللا

1
 چکیده
 گیورد قورار بررسوی مورد منظر دو از ظهور وقت تعیین هشد تالش حاضر مقاله در

 ای پدیووده کوه جووا آن از ظهوور کووه این اثبوات و آن بووودن منود زمووان منظور از یکوی
 زموان هوم و دارد نهوایی و مشون  زموان هوم و دارد زمان هم است اجتماعی
 آیووا کوه این و گووردد موی بوواز ظهوور زموان بووه علوم بووه دیگور، منظوور متغیور. و شوناور
 مثبوت پرسوش، این پاسخ ثبوتی، نظر از آورد؟ دست به را ظهور زمان توان می
 در موجوود روایوات ابتدا _ ای کتابنانه و تحلیلی روش با _ اثباتی نظر از و است
 عنوووان پوون  در و اسووتنراج روایووت یووک و بیسووت و شوود استقصوواء زمینووه ایوون
 ظهوور زموان بوه علوم اوال   کوه شود ایون بحو  روایوی نتیجوه گردیود. بندی دسته
 در بوودنش حورام و نودارد حرمتوی خوود خوودی بوه توقیوت، ثانیوا   نودارد. امکان
 وگرنوه باشود هووس و هووی روی از یا بیت؟مهع؟ اه  به مستند که است صورتی
 مطور  پرسوش دو بوه پایوان، در نیست. دست در خبری کذف حرمت بر دلیلی
 یوافتن دسوت امکوان عودم آن براساس که شده پرداخته نیز باف روایات درباره
 بیت اه  های توقیت و متعال خداوند کلی طر  راستای در ظهور زمان به
 دسووت در اطالعوی آنهووا بیوان لحون از کووه آن گوو اسووت گذشوته زموان بووه نواظر نیوز

 نیست.
 کلیدی واژگان

 فقهی. حکم ،زمان امام ظهور وقت، تعیین توقیت،

                                                        
 (.m54r110@gmail.comسطح چهار حوزه علمیه قم ) .1
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 مقدمه

 انوود داشووته عالقوه هووا انسوان و بوووده جوذاف میشووهه بووودنش ناشوناخته لحوواظ بوه توواریخ، آینوده
کثر آن، به نسبت  آینوده، دربواره جوذاف هوای گزینوه تورین مهوم از یکوی باشوند. داشته را اطالع حدا
 حتوی کوه اسوت انگیز وسوسه و جذاف جهت آن از نکته این است. شده ترسیم  آینده تحقق زمان
 بنووابراین، باشوود. داشووته مسووتقیم أثیرتوو نیووز هووا حکومووت کووالن هووای گووذاری سیاسووت در توانوود مووی

 نیوز آینوده به دینی نگاه در دهد. تشکی  آن بندی زمان را پژوهی آینده از بنشی که است طبیعی
 بوه مراجعه دهد. می تشکی  آن امکان عدم و امکان و موعود آینده وقت تعیین را مسائ  از یکی
 در اسووت. موضوووع ایوون بووه اعتنووای و جووذابیت نشووانگر ابراهیمووی، ادیووان در الاقوو  دینووی، متووون
 دغدغووه از نشووان کووه اسووت دسووت در زمینووه ایوون در متعووددی احادیوو  نیووز بیووت؟مهع؟ اه  روایووات
 دنبوال بوه مقاله این در دارد. رهایی روزگار به رسیدن برای شماری لحظه و زمینه این در عمومی
  هستیم. ؟جع؟زمان امام ظهور برای گذاری وقت علمی و جامع بررسی

  ظهور مندی مانز
 و وقوت دارای دیگوری، اجتمواعی و موادی پدیوده هور همچوون ؟جع؟زموان اموام قیام و ظهور
 نوسوان ایون کنوار در البتوه باشود. موی تأخیر و تقدیم قاب  بسترها و شرائط به بسته که است زمانی
 دارد نیوز نوییقی و قطعوی زمانی انتهای و ابتدا پدیده، هر حال هر در که داشت نظر در باید زمانی،
 از پویش توانود موی نوه انسوان یک نمونه، عنوان به شد. ننواهد خار  محدوده آن از گاه هیچ که
 این در وی عمر میزان ولی کند عمر بیشتر حتمیش اج  از تواند می نه و شود متولد مادرش و پدر
 سوال صود چنود توا سواعت چند مثال   از تواند می و است متغیر بسترها و شرائط به بسته زمانی، بازه
 پدیوده دربواره 1دهود. موی شک  حتمی اج  را آن غایت که دارد شناور اجلی پدیده، هر پس باشد.
 شووده اشواره آن بوودن دار زموان و منود زموان بوه متعوودد روایوات در نیوز زموان اموام خوروج و ظهوور
 است:
 ظهور داشتن شخصم وقت
 روایات، این تمامی در است. هشد تصریح ظهور داشتن مشن  وقت به متعددی روایات در
کی و قرآنوی عبارتی که 2«المعلوم الوقت یوم» عبارت  ظهوور روز بور اسوت ابلویس پایوانی اجو  از حوا

                                                        
  (49 )قمر: بقدر خلقناه شیئ کّ   إّنا نمود: برداشت توان می نیز آیه این از را چیزی هر داشتن میحت اج  .1
_ 79 ص: ؛38_ 36 )حجور: المعلووم الوقوت یووم یإل *المنظرین من فإنك قال *یبعثون یوم یإل فأنظرني رف قال .2
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 شده: تطبیق زمان امام
 عون هیأب عن هاشم بن میإبراه بن یعل حدثنا قال یالهمدان جعفر بن ادیز بن أحمد حدثنا .1
 خالد: بن نیالحس عن معبد بن یعل

كررمكم إن لره ةیرتق ال ملرن انیرإ ال و له ورع ال ملن نید ال الرضا: موى بن عىل قال  عنرداهلل أ
 و یر هرو و املعلرو  الوقرت و یر إىل قرال: ؟مری إىل اهلل رسرول ابنیر له: لیفق ة.یبالتق أعملكم
 ابنیرر لرره: لیررفق .منررا سیفلرر قامئنررا خررروج قبررل ةیررالتق ترررك فررن تیررالب أهل قامئنررا خررروج
  1(371 ق:1405 )صدوق، . ... ؟تیالب أهل منكم القامئ من و اهلل رسول

 یالعلوو المظفور بون جعفور بن المظفر حدثنا قال أبوجعفر حدثنا الق یعل أبوالحسن یأخبرن .2
 یحوودثن قووال فضوال بوون الحسون بوون یعلو عوون هیوأب عوون مسوعود بوون محمود بوون جعفور حوودثنا قوال

 :ارعم بن إسحاق یمول عیجم بن وهب عن عامر بن العباس
ین رب» قوله سیإبل عن أباعبداهلل سألت  نیاملنظرر من فإنك قال * بعثونی و ی إىل فأنظر

 ال، النرا ؟ اهلل بعر ی و یر أنره أحتسب وهب ای قال: هو؟ و ی ی  أ «املعلو  الوقت و ی إىل *
 ضررربی و تهیبناصرر أخررهبیف قامئنررا اهلل بعرر  فررإذا قامئنررا اهلل بعرر ی و یرر إىل أنظررره اهلل لكررن و
  2(242 ،2ج تا: یب عیاش، ؛453 ق:1413 )طبری، .املعلو  الوقت و ی فهبلك نقهع

 محموود بوون أحموود لوویإ بإسووناده ئ یالمضةة األنةةوار کتوواف یفوو دیووعبدالحم بوون یعلوو دیالسوو یرو .3
 عمار: بن إسحاق یإل رفعهی یادیاأل

 إىل نیاملنظرر مرن فإنك» فقال كتابه یف ذكره معلوما وقتا سیإبل تعاىل اهلل إنظار عن سألته
 مسررجد یف كرران اهلل بعثرره فررإذا القررامئ ا یررق و یرر املعلررو  الوقررت قررال: «.املعلررو  الوقررت و یرر

                                                                                                                                  
81)  

 بوه أخبرنواداده] ارائه وی کتاف به طوسی شیخ که طریقی هرچند است. معبد بن علی ناشناختگی سند، این ایراد تنها .1
 بون إبوراهیم عون الصوفار عون الولیود ابون عون بابویوه بون الحسوین بون علوي بون محمود جعفور أبو  عن أصحابنا من عدة
 روایات به تواند می همین و است اعالئی صحیح معبد بن علی به بح  مح  روایت سند طریق همانند [،عنه هاشم
  ببنشد. تباراع اندکی وی

 شویخ گفتوه بوه چنوین هوم دارد. او از روایواتی خوود، منتلوف کتب در که است صدوق اساتید از مظفر بن جعفر بن مظفر .2
 یوادآور نیوز نووری محدث که گونه همان این، از گذشته گرفت. را عیاشی های کتاف نق  اجازه وی از تلعکبری طوسی:
 تووان موی را آن به متعددی طرق فهرست، و رجال کتب به مراجعه با که بوده معروف کتب از عیاشی های کتاف شده،

 بون جعفور دربواره طوسوی شویخ بوود. ننواهود روایوت اعتبوار عودم بور دلیو  طریوق، یوک ضعف بنابراین، نمود. مالحظه
 از وقتوی هوم جمیوع بون وهوب دربواره (418ق: 1415 ،طوسی) است. کرده استفاده «فاض » تعبیر از مسعود بن محمد
 بوا سوند مجمووع، در (636 ،2جق: 1404 ،طوسوی) خیورا. اال فیوه سومعت موا :تگف شد سؤال فضال بن حسن بن علی
  است. مبنایی موثق گذشت آنچه به توجه
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 تهیبناصر أخرهبیف و یرال هرهبا مرن الهیرو ایر قولیف هیركبت عىل ثوی   حی سیإبل جاء و الكوفة
لىس، أجله. یمنهت «املعلو  الوقت و ی» فهبلك عنقه ضربیف  (377 ،52ج ق:1403 )حم 

 مفض : به ؟ع؟صادق ماما .4
ررامس قررو ی و ...  بررن حممررد تررهیكن و اهلل رسررول جررده إىل شرركوی یاملهررد هررو و السررابع بعررد احل 

 عرىل برن ی  احلس بن عىل بن حممد بن جع ر بن موى بن عىل بن حممد بن عىل بن احلسن
 حری هحت ر املالئكرة و ترهیرباع كسر و ی اهلل رسول بد  اهلل رسول صیمق هیعل و طالب أیب بن
 ترییْس و نسربتی و دللرت و عرىل نصصت جداه ای له: قولیف اهلل رسول جده یدی ی  ب قفی

 كرونی نیأ و كان می و هو نیأ و كان ال و ولد ما قالوا و یف متار  و الك ر أمة األمة فجحدتی
 فصربر  املعلرو  الوقرت هرهبا إىل اهلل خررهأ مرا اسرتعجلوا و أبروه عقربی مل و هلرك و مرا  قرد و

 1(428 و427 ق:1413 )خصییب، . ... امر مایف جداه ای ىل اهلل اذن قد و حمتسبا

 ادریس: حضرت صحائف از طاووس ابن .5
ین رب قال ...  املعلرو  الوقرت و یر إىل نیاملنظرر مرن لكنرك و ال قرال بعثرونی و یر إىل فانظر
 و عررایصامل و الشرررك و الك ررر مررن و یررال ذلررك األر  أطهررر ان حتمررت و تیقضرر و یرر فإنرره

 و األخررال  و بررالروح حشرروهتا و انیررلال قلررومم امتحنررت إىل عبرراد الوقررت لررهبلك انتجررب
شروع و یالتقررو و ی  قریال  و ایالرردن یف ال هررد و الشرعار و الوقررار و الصربر و احللررم و الصرردق و احل 

 و األر  یف سررتجل همأ و القمرر و الشررمس دعراة جعلهرمأ و یاهلررد بعرد یعنررد مرایف الرغبرة
  (34 ق:1363 طاوو ، )ابن . ... هلم تهیارتض یالهب ممید هلم أمكن

 ظهور داشتن نهایت
 بون الحسون عون یاألنبار  یإسماع بن القاسم عن محمد بن جعفر عن محمد بن نیالحس .1
 عبداهلل: یأب عن هیأب عن مهزم بن میإبراه عن یعل

 عجرلیال اهلل إن االمرر هلرهبا اسرتعجاهلم مرن النرا  هلرك إمنرا فقال: فالن آل ملوك عنده ذكرنا
 مل و سررراعة سرررتقدموای مل بلغوهرررا قرررد فلرررو اهیرررإل ینهتررری ةیرررغا االمرررر هلرررهبا إن العبررراد لعجلرررة

وا.ی   2كلیی[( ]از 306 ق:1422 نعماین، ؛369 ،1ج ق:1388 )كلیی، ستأخر
 وی زبان از «؟أبداننا نریح إلیه ینتهی أمد األمر لهذا ما» عبارت ابوبصیر، روایت در این از پیش

                                                        
  شد. خواهد بررسی آن سند این از پس که است عمر بن مفض  طوالنی روایت از بنشی عبارت، این .1
 کووار طبقوه، دو ایوون در علوی بون حسوون و محمود بون جعفوور تشونی  چنوین هووم اسوت. ناشوناخته اسووماعی ، بون قاسوم .2

 (277 ،1جق: 1413 ،خووئی) اسوت سوتوده «ثقوة ثقوة» عبوارت بوا نجاشوی را اسودی مهزم بن ابراهیم نیست. ای ساده
 اعتبوار و وثاقوت قرینوه توانود موی پودرش از وثاقوت، از حوّد  ایون بوا پسوری روایوت ولوی نودارد تووثیقی هیچ وی پدر هرچند
   باشد. او روایی
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  باشد. ؟ع؟امام کالم فهم برای خوبی قرینه تواند می که بود شده نق 
 اجلوی دارای نیوز زموان اموام ظهوور که بود خواهد این گذشت چه آن تمامی نتیجه بنابراین

  باشد. داشته نیز شناور اج  تواند می شرائط به بسته البته که است حتمی

 ظهور زمان به علم
 آیوا کوه رسود موی نکتوه ایون بررسوی بوه نوبوت زموان اموام ظهوور دنبوو مند زمان اثبات از پس
 یوا دقیوق علوم بوه زموان، ایون بوه نسوبت توانود موی کسی آیا و است؟ ممکن تاریخ این به دسترسی
  یابد؟ دست تقریبی الاق 
 .است بررسی قاب  اثباتی و ثبوتی منظر دو از پرسش این

 ثبوتی منظر
 مطلبی یابند دست ظهور تقریبی تاریخ به الاق  بتوانند نیکسا یا کسی که این ثبوتی، منظر از
 کوه کسانی سوی از است اجتماعی بستر با ای پدیده که این به توجه با ظهور نیست. آبادی از دور

گاهی  بوه اساسوا   اسوت. رصود قابو  دارنود بشوریت حرکوت مسویر و سورعت به عمیقی و دقیق های آ
 هوای سنجی موقعیت و رصدها همین اساس بر یطانیش فکر اتاق های گیری تصمیم رسد می نظر

 فاصوله بیشوتر هرچوه بورای توالش و بشریت حرکت مسیر و سرعت بررسی و گیرد می صورت مداوم
 زموان بنوابراین دهود. موی تشوکی  را اتاق این اعضای ننست اولویت درست، جهت از آن گرفتن
گور حتوی ظهوور تقریبی  وقوایع رصود بوه نمورود و فرعوون زموان در کوه هوایی راه هماننود هوایی راه از ا
 تنموین و ردگیوری قابو  شوده یواد تحلیو  طریوق از الاقو  نباشود، پوذیر امکوان پرداختنود می آینده

کثری   هست. حدا
 اثباتی منظر
 ظهووور زموان از سوونن بور مشوتم  کووه خووریم موی بوور احوادیثی بوه مهوودوی، روایوات مجموعوه در

کندگی لحاظ به را روایات این هستند.  به ابتدا نمود. عرضه توان می دسته پن  در موضوعی، پرا
 شووده یوواد روایووات فقیهانووه بررسووی بووه سووپس و پرداختووه موضوووع ایوون روایووات دسووته پوون  بیووان
  پردازیم: می

 ندارد خبر ظهور زمان از کس هیچ .1
  شد: یافت روایت سه باره این در
 :؟ع؟مجتبی امام .1
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ی سألت  اثناعشرر اسررائیل بری نقبراء عردد بعردی األمئة قال:ف بعده األمئة عن اهلل رسول جد 
رررج فرری اهلل رسررول یررا قلررت: حسررن. یررا مررمم أنررت و فهمرری و علمرری اهلل أعطرراهم  قامئنررا ی 

ترأتیكم األر  و السرماوا  یف ثقلت» الساعة كمثل مثله إمنا حسن یا قال: البیت؟ أهل  ال
  1(168-167 ق:1401 )خ از، «.بغتة إال

 :؟ع؟رضا امام .2
ر مری اهلل رسول ای قیل:  اهیرلی  ال» الری السراعة مثرل مثلره فقرال: ترك؟یذر مرن القرامئ رجی 
تأت األر  و السماوا  یف ثقلت هو إال لوقهتا  ،35براب ق:1405 )صردوق، .بغترة إال كمیال
  2(275 ق:1401 خ از، ؛297 ،2ج ق:1404 صدوق، ؛6ح

 :؟ع؟صادق امام .3
نره قرال: ذاك؟ مل و یدیسر ایر قلرت: .عتنایشر علمرهی بوقرت مهروره وقرتی أن هلل حاش  هرو أل
یب عنرد علمهرا إمنرا قرل مرسراها انیرأ السراعة عن سئلونكی و» تعاىل اهلل قال الی الساعة  ر

 لره أفالیوقرت قلرت: امل ضرل: قرال ... «األر  و السرماوا  یف ثقلرت هو إال لوقهتا اهیلی  ال
أوقت م ضل یا قال: وقت؟ رت مرن ان ت.وقر لره الیوقت و وقتا له ال  شرار  فقرد ملهردینا وق 
ه عررىل مهررر انرره ادعرری و علمرره یف تعراىل اهلل لررق هررهبا إىل وقررع قررد و إال سرر    مررن هلل مرا و سرر    احل 

                                                        
 الکاتوب الراسوبي عمور بون سولیمان حودثنا قوال الحمصوي عبوداهلل بون عتبوة حودثنا قوال محمد[ بن حسن بن ]علی عنه .1

 أحمود حدثني قال الفر  بن فروة بن أبوروح حدثني قال المحمدي عبداهلل بن جعفر بن عبداهلل حدثني قال بحم 
  . ...علي بن الحسن قال حیفر: بن المنذر بن محمد بن
 ته است.ناشناخ راویان از تعدادی شام  سند،
 صوالح بون عبدالسوالم عون أبیوه عون إبوراهیم بون علوي حدثنا قال الهمداني جعفر بن زیاد بن أحمد حدثنا صدوق: سند .2

  .النزاعي علي بن دعب  سمعت الهروي:
 أبیوه عون إبوراهیم بون علوي حودثنا قوال ة[حموز ]بن الحسن عمي حدثنا قال ةحمز بن عبداهلل بن محمد حدثنا خزاز: سند

  .الهروي صالح بن عبدالسالم عن
 در وی اشوعار و دعبو  والیوی جایگواه بوه توجوه بوا گفوت تووان موی اسوت. دعبو  وثاقت به تصریح عدم سند، این ایراد تنها

 یکسو از شده؛ نمی شناخته حدی ، راوی عنوان به دعب  که نکته این داشتن نظر در با نیز و دوران آن شیعیان میان
 نجاشی عبارت از شود. می توجیه وی وثاقت به تصریح عدم دیگر، سوی از و بود ننواهد مشک  وی روایات پذیرش
کوه نموود. اسوتفاده وی وثاقوت اثبوات بورای تووان موی نیوز «اصوحابنا فی مشهور» گفته که وی درباره گور چرا  شنصویت ا
 سوند مجمووع، در شود. موی پنش شیعیان میان در حتما   بود گفتاری یا اخالقی مشک  دچار داشت که شهرتی با دعب 
  است. مبنایی صحیح الاق 
 أبوالمفضو  حودثنا] 250-248ق: 1401 ،خزاز) است. شده روایت نیز  اهلل رسول از باقر امام از متن همین مشابه
 عمیور أبو  بون محمود حودثني قال  نهی بن أحمد بن عبداهلل حدثنا قال العلوي القاسم بن محمد بن جعفر حدثنا قال
  [(المسته  أب  بن الکمیت أبیه عن الکمیت بن الورد عن یزید بن عمر عن عطیة بن الحسین عن
   است. ناشناخته راویانی شام  سند، این
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  1بعد( به392 ق:1413 )خصییب، . ... اهلل أولیاء عن الراغب اهلل عن الضال   املعكو 

 و دارنود ظهوور زموان بوودن نامشون  در صراحت روایت، سه هر شود می مشاهده که چنان آن
کیود که ای آیه به استشهاد گواهی بور تأ  گویوای نیوز دارد قیاموت برپوایی تواریخ بوه  اهلل رسوول ناآ
 چشوم بوه نیز معتبر سند اب روایت یک باال، روایت سه میان در است. مطلب این حتمیت امضای
 خورد. می

 گویند می دروغ گذاران، وقت .2
  است: شده ریحتص متعددی روایات در مطلب این به
  2خورد. می چشم به «الوّقاتون کذف» عبارت روایت، چهار در .1

                                                        
 است؛ غالی فرات بن عمر و_  نبوت سپس و بابیت مدعی_  نصیر بن محمد بر مشتم  روایت این سند که آن از گذشته .1

 در بنابراین است._  نصیر محمد از صادق امام تمجید و تعریف مث _  ساختگی مضامین برخی شام  نیز آن تنم
کام  را مراعات نمود.آ محتوای پذیرش  ن باید دقت 

 یوا فرموود: هو؟ یمت ننتظره الذي األمر هذا عن أخبرني فداك جعلت بود: گفته که مهزم پاسخ در؟ع؟ صادق امام( الف .2
 محموودبن] 95ق: 1404 ،ابوون بابویووه) یصوویرون. إلینووا و المسووّلمون نجووا و المسووتعجلون هلووک و الوّقوواتون ذفکوو مهووزم
 ،1جق: 1388 ،کلینوی [؛مسولم محمودبن عون النوزاز أیووف أبو  عن ییحی بن صفوان عن أحمد محمدبن عن ییحی
 إلینووا و بوودون: ... کثیوور بوون عبوودالرحمن عوون حسووان بوون علووي عوون النطوواف بوون سوولمة عوون ییحیوو محموودبن] 368

 یموسو بون محمد عن العلوي یموس بن عبیداهلل دثناح قال أحمد بن علي حدثنا] 204ق: 1422 نعمانی، یصیرون.[؛
 هذا یمت فداك اهلل جعلني ...کثیر بن عبدالرحمن عن حسان بن علي عن علي بن محمد عن أحمد أب  بن أحمد عن
 عبیوداهلل بون الحسوین ]أخبرنوی 426ق: 1411 طوسوی، .[؛.. ونالمتمّنو کوذف ... علینوا طال فقد ؟تنتظرونه الذي األمر
 عن الصّحاف زید بن الحسین عن شاذان بن الفض  عن محمد بن علی عن البزوفری سفیان بن محمد جعفر أبی عن
 ..[. طال فقد تنتظرونه؟ الذی االمر هذا متی فداک جعلت أخبرنی ..کثیر. بن عبدالرحمان عن الجّواز منذر
  است. اعالئی صحیح صدوق، پدر سند
 ،1جق: 1388 ،کلینوی) النوّقوت. بیوت أهو  إّنوا الوّقواتون کوذف :زموان اموام از ابوبصویر پاسوخ در؟ع؟ صادق امام( ف

 عون حموزة أبو  بون علوي عون محمود بون القاسوم عون أبیوه عون خالود بون محمود بون أحمد عن أصحابنا من عدة] 368
 قوال العطوار ییحیو بون محمد حدثنا قال الحسین بن علي خبرنا]أ 301 و کلینی[ ]از 294ق: 1422 نعمانی، [؛بصیر أب 
 حموزة أبو  بون علوي عون جبلة بن عبداهلل حدثنا قال الکوفي علي بن محمد حدثنا قال الرازي حسان بن محمد حدثنا
 قال قد و النوقتبیت  أه  إنا أبامحمد یا فقال: القائم؟ خروج یمت فداك جعلت له: قلت عبداهلل أب  عن بصیر أب  عن

 «.[(نالوقاتو کذف» محمد
 صفوان و عمیر ابی ابن و است الزیارات کام  رجال از ولی است واقفی هرچند جوهری محمد بن قاسم کلینی، سند در
  است. مبنایی موثق سند، بنابراین دارند. روایت او از
 حووودثنا] 484-483ق: 1405 ،صووودوق) وّقووواتون.ال کوووذف و اهلل إلوووی فإّنوووه الفووور  ظهوووور أّموووا و :؟جع؟زموووان اموووام( ج

ق: 1411 طوسوی، [؛یعقووف بون إسوحاق عون الکلینوي یعقووف محمودبن حودثنا قال الکلیني عصام محمدبن محمدبن
 الکلینوي یعقووف محمدبن عن غیرهما و الزراري غالب أب  و قولویه محمدبن جعفربن عن جماعة أخبرني] 290-291
  (47 ،2جتا:  بی ،طبرسی [؛یعقوف بن إسحاق عن
  است. یعقوف بن اسحاق ناشناختگی سند، این ایراد تنها
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کیوود بووار سووه بوواقر امووام روایووت، یووک در .2  کووذف الوّقوواتون کووذف الوّقوواتون کووذف فرمووود: تأ
  1الوّقاتون.

  2است. رفته کار به «الموّقتون کذف» عبارت نیز ؟ع؟صادق امام از روایتی در .3
 مبنوایی صوحیح روایوت، یوک و اعالئوی صوحیح روایت، یک الاق  باال، روایت شش مجموع از

  هستند.
 است دروغ شود نقل آنها ناحیه از توقیتی هرگونه و گذارند نمی وقت بیت اهل .3

 شد: یافت روایت چهار باره این در
 ّقتالنو فإّنا تکّذبه أن فالتهابّن  توقیتا عّنا أخبرک من مسلم: بن محمد به ؟ع؟صادق امام .1
  3(426 ق:1411 طوسی، ؛300 ق:1422 )نعمانی، وقتا. ألحد
  4النوّقت. بیت اه  إّنا ابوبصیر: پاسخ در ؟ع؟صادق امام .2
  5(301 و 300 ق:1422 )نعمانی، األمر. هذا النوّقت إّنا فرمود: همچنین ؟ع؟صادق امام .3

                                                                                                                                  
 قوال الطالقواني إسوحاق بون إبوراهیم محمودبن حودثنا] 483ق: 1405 ،صودوق) الوقواتون. کوذف :؟جع؟زموان امام د.

 فنور  یکوون؟ یمتو الفور  عون أسوأله کتبوت و هموام: محمودبن أبووعلي قوال ... یقول همام بن محمد أباعلي سمعت
  [(لّي إ

  است. مبنایی صحیح سند، این
 کوذف الوّقواتون کوذف الوّقواتون کوذف فرموود: وقوت؟ االمور لهوذا بوود: پرسویده کوه یسوار بون فضی  پاسخ در؟ع؟ باقر امام .1

 عون النوّزاز علوی بون الحسون عون محمود بون معلوی عون محمود بن ]الحسین 369 ،1جق: 1388 ،کلینی) الوّقاتون...
 را جملوه ایون دوبوار اموام کلینوی، ]از 305ص نعموانی، الغیبوه یسار[؛ بن الفضی  عن نثعمیال عمرو بن عبدالکریم

 البزوفوري سوفیان محمودبن جعفور أبو  عون عبیوداهلل بون الحسین أخبرني] 426-425ق: 1411 طوسی، فرمود[؛ تکرار
 [ الفضی عن کرام عن هشام بن عبیس و محمد أحمدبن عن شاذان بن الفض  عن محمد بن علي عن

توا:  بی )عیاشوی، خوورد. نموی چشوم بوه بحو  مح  عبارت یک هیچ در ولی کرده نق  دوبار را فضی  روایت نیز عیاشی
  (71-70ح ،26 ،2ج
 بوون ]الفضوو  426ق: 1411 )طوسووی، یسووتقب . فیموا النوّقووت و مضووی فیمووا وّقتنووا موا الموّقتووون کووذف :؟ع؟صووادق اموام .2

  الجّواز[( ذرمن عن الصحاف یزید بن الحسین عن شاذان
  است. منذر ناشناختگی به مبتلی الاق  روایت، این سند

 عون میورع أبو  بون محمود عن یزید بن یعقوف عن العباسي یموس بن عبیداهلل عن أحمد بن علي أخبرنا نعمانی: سند .3
  .مسلم بن محمد عن بکیر بن عبداهلل
 بون محمود عون النوزاز أیووف أبو  عون ییحیو بون صوفوان عون نجران أب  ابن عن شاذان بن الفض  طوسی: شیخ سند
  .وقتا الحد تنوّق  فلسنا تکذبه أن فالتهابن شیئا الناس من لك توّق  من عبداهلل: أب  عن مسلم

 سند شیخ طوسی، صحیح اعالئی است.
  شد. نق  .(.. نمود تکذیب باید را گذار )وقت دوم عنوان از اول روایت ذی  و این از پیش روایت، این .4
 جمیلوة أب  عن علي بن محمد نع القالنسي أحمد بن محمد عن العلوي یموس بن عبیداهلل عن أحمد بن علي حدثنا .5

  بکرالحضرمي أب  عن
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  1یستقب . فیما النوّقت و مضی فیما وّقتنا ما جّواز: منذر به ؟ع؟صادق امام .4
  هستند. مبنایی موثق دوم، روایت و اعالئی صحیح ننست، روایت باال، روایات مجموع از

  است داشته وقت گذشته در بیت اهل حکومت .4
 است: ثمالی ابوحمزه اعالئی صحیحه زمینه، این در روایت ترین مهم

 قرد و «رخراء البالء بعد» قولی كان و «بالء ی  السبع إىل» قولی كان ا  یعل إن جع ر: ألیب قلت
ر كران تعراىل اهلل إن ثابرت ایر أبروجع ر: فقرال رخراء. نر مل و السبعون مضت  یف االمرر هرهبا توق 
 سرنة ةأمر و ی  أربعر إىل رهفرأخ   األر  أهرل عرىل اهلل غضب اشتد   ی  احلس قتل فلما ی  السبع

كم  وقترا عندنا ذلك بعد له علی   مل و اهلل رهفأخ   الس    قنا  كش مت و  یاحلد فأذعمت فحدثنا
 عیرراش، ؛428 ق:1411 طروى، )شریخ .«الكترراب أ    عنرده و ثبرتی و شرراءی مرا اهلل حروی» و
   2(218 ،2ج تا: یب

 دارد: مؤیداتی نیز روایات سایر رد مضمون این
 است: آمده چنین الطاق مؤمن به ؟ع؟صادق امام های سفارش در .1

نره علمی ما بكل بركی   أن قدریال العامل إن النعمان ابنی  و لیرجبرئ إىل هأسر    یالرهب اهلل سر    أل
                                                                                                                                  

  است. نعمانی استاد ناشناختگی به مبتلی الاق  سند،
  شد. نق  دوم عنوان از سوم روایت ذی  و این از پیش روایت، این .1
  الثمالی. حمزة أبی عن محبوف بن الحسن عن شاذان( بن  )الفض عنه طوسی: شیخ سند .2

 محمودبن و محمود بون علوي] 368 ،1جق: 1388 ،کلینوی اسوت: شوده نقو  نیوز دیگوری منوابع در روایت این از بنشی
 عوون محبوووف بون الحسوون عوون جمیعوا یعیسوو محموودبن أحمودبن عوون ییحیوو محمودبن و زیوواد بوون سوه  عوون الحسون
 .[؛..السووبعین فووي االموور هووذا توّقوو کووان قوود یتعووال و تبووارك اهلل إن ثابووت یووا یقووول: جعفرأبووا سوومعت الثمووالي: حمووزة أبوو 

  کلینی( )از 304-303ق: 1422 نعمانی،
 أذعتمووه و به فحّدثتم مأة و أربعین سنة فی کان و وقت األمر لهذا کان قد است: شده نق  صادق امام از چنین هم

 سوعید بون اسحاق بن سعدان و ابراهیم بن الفض  محمدبن عن عقدة ]ابن 292 نعمانی، )الغیبه عّزوجّ . اهلل فأّخره
 سمعت عمار: بن اسحاق عن محبوف ابن عن جمیعا القطوانی الحسین محمدبن و عبدالملک بن الحسن احمدبن و

  أباعبداهلل[(
 سند این روایت، موثق است.

  است: نموده نق  حمق بن عمرو از عیاشی که گردد می باز ماجرایی به ثمالی ابوحمزه روایت اص 
 فیهوا السوبعین [یإلو] سنة قال: ثم .مفارقکم یان عمرو یا لي: فقال قرنه یعل ضرف حین أمیرالمؤمنین یعل دخلت
 التوؤذیني کلثووم أم یوا فقوال: فأفاق کلثوم أم فبکت علیه أغمي و یجبني فلم رخاء؟ البالء بعد فه  فقلت: ثلثا قالها .بالء
 هوذا و خلفهوم النبیوون و بعضوهم خلوف بعضوهم السوبع السوماوات فوي المالئکوة ان یتبکو لوم یأر موا ینتور قود لوو فإنوك
 السوبعین یإلو» لوي قلوت أموي و یبأب فقلت: «.فیه أنت مما لك خیر امامك فما علي یا انطلق» یقول و بیدي خذأ محمد
 أم عنووده و یثبووت و یشوواء مووا اهلل یمحووو» و رخوواء الووبالء بعوود ان و عموورو یووا نعووم فقووال: رخوواء؟ السووبعین بعوود فهوو  «بووالء

  (68ح، 218، 2تا: ج بی )عیاشی، «.الکتاف
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 إىل احلسررن هأسرر    و احلسررن إىل عررىل   هأسرر    و عررىل   إىل حممررد هأسرر    و حممررد إىل لیررجبرئ هأسرر   
 فالتعجلروا هأسر    مرن إىل حممرد هأس    و حممد إىل عىل   هأس    و عىل   إىل ی  احلس هأس    و ی  احلس
 أعلرم كمعردو   و إال س    لكم ما واهلل اهلل رهفأخ   فأذعتموه مرا  ثال  االمر ههبا قرب لقد فواهلل
 عمرران برن مروى اهلل فدعا النسل و املواش هلكت حی قحطوا لیإسرائ بی إن .. منكم به

وا إهنم موى ای فقال: با و ال نا أمهر وا و الر  حتر     یإهل فقال: ال كاة. أضاعوا و الكنائس عمر
تبرررهم و السررماء قطررر مرسررل أین هیررإل اهلل یفررأوح عقلررون.یال مفررإهن مهیعلرر برمحتررك  بعررد حم 
 أمرركم قررب قرد أنرمت و سرنة ی  أربعر القطرر عرمم فحربس أفشروه و ذلرك فأذاعوا ومای ی  أربع

السك یف فأذعتموه   (312_310 ق:1404 )حراین، م.حم 
 1(293 ق:1422 )نعمانی، مّرتین. أّخر قد األمر هذا إّن  :؟ع؟صادق امام .2
 )شوویخ یشوواء. مووا ذرّیتووی فووی بعوود یفعوو  و اهلل فووأّخره فووّی  األموور هووذا کووان :؟ع؟صووادق امووام .3

  2(288 ق:1411 طوسی،
 أبداننا؟ نریح إلیه ینتهی أمد األمر لهذا ما بود: پرسیده که ابوبصیر پاسخ در ؟ع؟صادق امام .4
  3(288 ق:1422 )نعمانی، اهلل. فأّخره أذعتم لکّنکم و بلی فرمود:
  است. روایات این عنوان محکم پشتوانه موثق، روایت دو و اعالئی صحیح روایت یک وجود

  اند کرده اعالم را آن هم و دارند وقت به علم هم بیت اهل .5
   نوشت: معاویه به خود نامه در ؟ع؟امیرالمؤمنین .1

 اهلل نرزع قرد ظیغلر فرظ القلرب منكرو  جرا  جلف ملعون مشو  ولدك من رجال أن و ...
 ابرن و وصر ته و تهیلسرم شرئت لرو و هیرإل أنظر كأین كلب من أخواله الرمحة و الرأفة قلبه من
 منه ربهی و ال واحش و القتل یف اهیف سرفونیف دخلوهنایف نةیاملد إىل شایج بع یف هو كم
 ألعرر  إین و جورا و ملما ملئت كما قسطا و عدال األر  ألی یالهب نی یزك یولد من رجل
 هرو و دیرزی ابنرك قتلرهی یالرهب ی  احلسر ابری ولرد مرن هرو و عالمته و ومئهبی هو كم ابن و اْسه
 عنرد ایربر ایرزك یولد من رجال شیاحل   ذلك صاحب قتلی و مكة إىل ربهیف هیأب بد  الثائر
ر ذلرك ریسی مث تیالز أحجار  و أْسرامم و عردهتم و رهمیرأم اسرم ألعلرم إین و مكرة إىل شیاحل 
 قیس، بن )سلمی . ... مم اهلل خسف األر  مم استو  و داءیالب لوادخ فإذا وهلمیخ ْسا 
  (309 تا: یب

                                                        
 و عبوودالملک بوون الحسوون احموودبن و سووعید بوون اسووحاق بوون سووعدان و ابووراهیم بوون الفضوو  محموودبن عوون عقوودة ابوون .1

  عمار. بن اسحاق عن محبوف ابن عن جمیعا القطوانی الحسین محمدبن
  است. موثق سند، این

  النّواء. عثمان عن السلمی التمتام یحیی أبی عن سنان محمدبن عن إسماعی  محمدبن عن فض ال .2
  بصیر. أبی عن مسلم بن سعدان عن علی محمدبن و یوسف بن علی بن الحسن عن الحسین بن علی عن عقدة ابن .3
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 :یالمنزوم دیلب یأب عن یالجعف ثمةیخ .2
 أربعرة مرمم الثرامن بعرد قترلی اثناعشرر العبرا  ولرد مرن لركی انره دیبالبا ای أبوجع ر: قال
 رهتمیسرر ثررةیخب مرردهتم لررةیقل أعمررارهم رةیقصرر فئررة هررم فتهبحبرره الهبحبررة أحرردهم بیفتصرر
 املقطعرة القررآن حررو  یف ان دیربالبا ای ،یالغاو و الناطق و یباهلاد امللقب سقیال و ممم
 ثبرت و نروره مهرر حری حممرد فقرا  «الكتراب ذلرك ملأ» أنرزل تعاىل و تبارك اهلل ان مجا لعلما
لف من مىض قد و ولد و ی ولد و كلمته  انرهیبت و قرال: مث .ی  سرن ثلر  و سنة مأة السابع األ
 مقطعررة حرررو  مررن سیلرر و تكرررار ریررغ مررن عررددهتا إذا املقطعررة احلرررو  []یف اهلل كترراب یف

لف قال: مث .انقضائه عند هاشم بی من قامئ و اال أیامه[  ،ایاأل] ا یأ نقىضی حر   واحد األ
 ]ثالثرون[ سرتون و یاحرد و مرأة فهبلك ]ستون[ تسعون الصاد و أربعون میامل و ثالثون الال  و
 عنرد العبرا  ولرد قرامئ قرا  مدتره بلغرت فلمرا «اهلل أمل» عرىل برن ی  احلس خروج بدو انك مث
كتمره. و عره و ذلرك فرافهم «[أملر]» «لرأ»ب انقضاما عند قامئنا قو ی و «ملصأ»  )عیراش، ا
  1(3 ،2ج تا: یب

 الثقات: بع  قال .3
طرره وجررد   قررائقاحل یذر صررعدنا قررد» كترراب مهررر عررىل مكتوبررا (؟ع؟عسرركری )امررا  حب 
 و یررغ و یالرروغ و یرل فررنحن ال ترروة برأعال  الطرائررق السرربع نورنرا و ةیررالوال و النبرروة بأقردا 
 خل رراء أسرباطنا و األجرل یف العلرم و احلمرد لررواء و العاجرل یف القلرم و فیالسر نرایف و یالنرد
 ملرا االصرط اء حلرة الربس میفرالكل الكرر  حیم رات و األمرم حیمصاب و ی  قیال حل اء و نیالد

كورة حرردائقنا مررن ذاق الصرراقورة جنرران یف القررد  روح و الوفرراء منرره اعهرردن  عتنایشرر و البررا
ك ال رقة و ةیالناج ال ئة وا ةیرال ا  ن جریسر و عونرا و إلبرا الظلمرة عرىل و صرونا و ردءا لنرا صرار
لىسرر، .ی  السررن مررن ی  الطواسرر و ةیررالطواو لتمرا  رانیررالن یلظرر بعررد وانیرراحل عینررابی هلرم  )حم 

                                                        
 القورآن حوروف فوي ان بالبیدا یا جعفر: أب  عن المنزومي لبید أب  عن آمده: چنین 2دی  ح ،202صفحه  در چنین هم .1

کتمه. عه و ذلك فافهم ... جما لعلما   وا
  شود: می ارسال رفع آن از صدوق، از سندی اساس بر ولی است مرس  عیاشی، روایت هرچند
 قوال: أبوالقاسوم حودثنا قوال أبیوه عون مسوعود بون محمود بون جعفور حودثنا قوال العلووي المظفور بون جعفر بن المظفر حدثنا

 خیثموة عون السوراج أبوإسوماعی  أخبرنوي قوال عمیور أبو  ابون عون حموزة بون القاسوم عن الدهان أحمد کتاف من کتبت
 فلموا الراشودین عشور االثنوي النلفواء ]ة[سیر الباقر علي بن محمد أبوجعفر ذکر المنزومي: أبوأیوف حدثني قال الجعفي

ق: 1405 ،صودوق) الکوریم. القورآن و بسونته [علیوك] خلفوه موریم بون یعیسو یصولي الوذي عشور الثاني قال: آخرهم بلغ
  (17ح ،331

گوور حتووی مجمووع، در  احموود ناشووناختگی بووه مبتلوی چنووان هووم سووند بگوذاریم، عمیوور ابووی ابوون مشوایخ عووام توثیووق بوور را بنوا ا
 خلفووای پیرامووون روایووت ایوون ابتوودایی جمووالت دربوواره معقووولی توجیووه سووو دیگوور از اسووت. حمووزه بوون قاسووم و الوودهان
  نشد. یافت عباس بنی
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  1الدرةالباهرة[( ]از 378 ،75ج ق:1403

 روایوات، سوایر اسوت. مهمو  آن سوند کوه است عیاشی روایت مجموعه، این روایت ترین سالم
  هستند. نیز محتوا ضعف بعضا   و منبع ضعف به مبتلی ارسال، از گذشته
 ویوژه بوه _ روایوات سوایر منوالف سوند، ضعف از گذشته که پنجم دسته روایات گذاشتن کنار با
  رسد. می باقیمانده دسته چهار روایات محتوایی بررسی به نوبت هستند _ سوم دسته روایات

وایات تحلیل  ر
 «.کذف» و «وّقاتون» است: کلمه دو روی بر باال روایات ثق  نقطه

 وّقات
 مفعوول اسوم ولوی نودارد مجورد ثالثوی فعو  ،مواده ایون هرچنود اسوت. «وقت» ماده از کلمه این
 ولووی دارد را شوده[ تعیوین نهوایی زموان معنوای ]بووه «میقوات» غهصوی نیوز و «موقووت» مجورد ثالثوی
 مزیود ثالثوی از تنهوا شوود، موی مشواهده نیز باال روایات برخی در که گونه همان ماده این فاع  اسم
 روایووت در و اسووت ظهووور توقیووت روایووات در تنهووا آن کوواربرد کووه _ وّقووات شووود. مووی یافووت «موّقووت»

  است: تفسیر اب ق گونه سه به _ نشد یافت دیگری
 همووان بووه و موواده ایوون فاعوو  اسووم حکووم در کلمووه ایوون گفتووه، پوویش مطلووب بووه توجووه بووا (الووف
 ایون اسوتعمال بور بیوت اه  اصورار کنود می تأیید را برداشت این چه آن باشد. «موّقت» معنای
 در «وّقووت» موواده اسووتعمال وجووود بووا کووه ای گونووه هبوو اسووت؛ «مّوقووت» کلمووه وجووود عووین در کلمووه،

  شود. می یافت روایت دو در تنها «موّقت» کلمه باال، وایاتر
   است: تفسیر قاب  دوگونه به نیز «موّقت» کلمه دیگرسو از
  است. گونه همین کلمه این از غالب برداشت که وقت؛ تعیین معنای به

                                                        
گرد حلی، سلیمان بن حسن المحتضر ]از 264 ،26ج چنین هم .1  قد» صورته ما بنطه أیضا وجد أنه روي شهیداول: شا

 غیووث و یالووغ لیووث فونحن بالهدایوة یالفتوو أعوالم طبقوات سوبع نورنوا و الوالیوة و النبووة بأقدام الحقائق یذر صعدنا
 و الوودین حلفواء أسوباطنا و اآلجو  فوي الحووض و الحمود لوواء و العاجوو  فوي القلوم و السویف فینوا و یالعود طعوان و یالنود
 فوي القودس روح و الوفواء منوه عهودنا لموا االصوطفاء حلوة ألوبس فوالکلیم رمکوال مفواتیح و األموم مصوابیح و النبیین خلفاء
کورة حدائقنا من ذاق الصاقورة جنان کیة الفرقة و الناجیة الفئة شیعتنا و البا  إلبا الظلمة یعل و صونا و ردءا نال صاروا الزا
 درة الکتواف هوذا و السونین مون الطواسوین و طوه و حوم آل لتمام النیران یلظ بعد الحیوان ینابیع لهم سینفجر و عونا و
 مرحووم [تین.أمو و خمسوین و أربوع سونة فوي العسکري علي بن الحسن کتب و الحکمة بحر من قطرة و الرحمة درر من

  است. کرده نق  نیز برسی حافظ را روایت این که کند می هاضاف ادامه در مجلسی
  است. اول دست منبع نداشتن به مبتلی ارسال، بر عالوه روایت این
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 در دیگووری. بووه ای، واقعووه بورای زمووان تعیووین دادن نسووبت یعنوی وقووت؛ انتسوواف معنووای بوه و
 فلسونا تکذبوه أن فالتهوابن ئایشو النواس مون لوك توّقو مون» خووانیم: می چنین باال روایات از یکی
 موّقت تکذیب به حکم ؟ع؟امام که نکته این داشتن نظر در با روایت، این در «.وقتا الحد تنوّق 
 1است. وقت انتساف معنای به ،«وّقت» شود می روشن نماید می «ألحد نوّقت لسنا» به مستند را

 دارد: انتساف تکذیب در صراحت دیگری، نق  در روایت همین که آن جالب
ا أخبر  نم به أن فالهتابن   توقیتا عن  ا تكهب  ت فإن  نوق   وقتا. ألحد ال

 نیست: بعید چندان نیز دیگر روایتی از معنا این اشتبرد چنین هم
تون كهبب تنا ما املوق  ت و مىض فیما وق  نوق   یستقبل. فیما ال

 دوم جملوه و یکدیگر، ادامه را .«.. وّقتنا ما» و «الموقتون کذف» عبارت دو گرا روایت، این در
 مشووابه بوود. خواهوود وقوت انتسواف معنووای بوه «موّقتووون» بودانیم، حکوم علووت بیوان جایگواه در را

 هستیم: شاهد ؟ع؟صادق امام از دیگری روایت در را بیان همین
ا الوقاتون كهبب ت. بیت اهل إن  نوق     ال

 گذاری وقت در مبالغه باشد. گذاری وقت در مبالغه معنای به «وّقات» ساختار، به توجه با (ف
 توجوه بوا شن  که این ریدیگ و وقت؛ انتساف یا تعیین فراوانی یکی :دارد تصور گونهدو به نیز
 داللوت شوبیه ]چیوزی نمایود. تعیوین را واقعوه یک وقت تواند می هایش توانمندی و ها ظرفیت به

  عت[صن و حرفه رب مبالغه صیغه
  است: امر چهار از یکی توقیت، منشأ که این دیگر نکته
  ؛بیت اه  به انتساف یکی _
  غریبه؛ علوم بر تکیه دیگری _
  شرائط؛ و اوضاع  بررسی و تنمین و تحلی  سومی _
  علمی. پشتوانه هیچ به استناد بدون و هوس و هوا هم چهارمی _

                                                        
 دیگووری و باشوود صوویغه خووود معنووای کوه ایوون یکووی دارد. تصووور صووورت دو بوه «وّقووت» از وقووت انتسوواف معنووای برداشوت .1

 را اول احتموال چوه آن بووده. «عّنوا وّقوت مون» جملوه، اصو  کوه گونوه ایون بوه باشود محوذوف جور حورف کموک بوا کوه ایون
 اسوت؛ قاعوده خوالف کنود روشون را فعو  معنوای اسوت قورار کوه موقعیوت ایون در جور حورف حذف که، این کند می تقویت
که  نیوز هسوتند حوذف قابو  کوه دیگوری هوای حورف جملوه، اداموه در کوه ویژه به بود. خواهد عالمت حذف مصداق چرا
 «.من وّقت لک من الناس»د ان ر شدهذک
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  کذب
 که دهد می تشکی  نیست معلوم آن داشتن واقعیت که یخبر یقطع بیان را کذف اصلی رکن

 کوذف بوا همیشوه منبوری کوذف کوه است روشن البته شود. می تعبیر نیز «منبری کذف» به آن از
  است. همراه خبری
 ایون بوودن ماضوی اسوت. رفتوه کوار بوه ماضوی فعو  قالوب در کذف گذشت که روایاتی تمامی در
 در اموام کوه معنوا ایون به آن؛ بودن کلی قانون یا حکم به شارها یکی دارد. تفسیر گونه دو فع 

 بوه «کوذف» فورض، این در داند. می دروغگو را آینده و گذشته در گذاران وقت تمامی کلی، حکمی
 نکتووه دو _ اسووت عبووارت ایون از عمووومی برداشووت هکو _ را تفسوویر ایوون بوود. خواهوود مضووار  معنوای
  نماید: می تقویت و تأیید

 هلوووک» یعنوووی دیگوووری، کلوووی قووووانین و احکوووام کنوووار در عبوووارت ایووون روایوووت، یوووک در (الوووف
 دلیوو  اسووتعجال، کووه گونووه همووان بنووابراین اسووت. رفتووه کووار بووه «المسوولمون نجووی و المسووتعجلون

 اسوت. آن گوینوده بوودن کواذف دلیو  نیوز توقیوت هسوتند نجوات دلیو  تسلیم، و اسالم و ؛هالکت
 «اتوّقوو» کلمووه توضوویح در کووه نکوواتی از هووم آن، گوینووده بووودن کوواذف بوور توقیووت داللووت چگووونگی
 درباره مطر  های پرسش» بنش از ننست پرسش در و این از پس هم و شود می روشن گذشت
  پرداخت. خواهیم آن به «روایات
 طول در آن تکرار نبنابرای خورد. می چشم به نیز زمان امام از توقیع دو در عبارت این (ف
  است. آن بودن کلی قانون یدمؤ  بیت اه  تاریخ

 ایون رفوتن کوار بوه تفسویر، ایون در اسوت. گذشوته زموان در اتفاقواتی درباره قضاوت دوم، تفسیر
 و الوقواتون کوذف» _ هسوتند ماضوی همگوی کوه دیگور جمالتوی کنوار در بواال روایوات برخی در عبارت
 که دارد گذشته زمان در واقعیتی به نگاه _ «یصیرون الینا و المسلمون نجی و المستعجلون هلک
 ؟ع؟اموام و پرداختند گذاری وقت به هم ای عده و آمدند میدان به شتابزده مردم، آن، جریان در
 اموام دوران در تور، روشون بیوان بوه نموود. اعوالم باطو  را هوا اقدام این تمامی قضاوت، مقام در نیز
کم علیه _ تسنن ه ا و شیعه از اعم _ جامعه عمومی هجوم با صادق؟مهع؟ امام و باقر  اموی انحا
 بودند. دین از عاری صفت بوزینه خاندان این از رهایی روزگار منتظر همه که این و هستیم روبرو
 فضوای بنوش، نجوات و آخرالزموانی تفکورات کوه اسوت بودیهی آشووف، پور و ملتهوب زمان این در

 جعلوی روایوات و رسود  می افر  اهلل رسول روایات پیوستن وقوع به زمان و گیرد می فرا را جامعه
 اسوت عبواس بنوی همچوون سوارانی موج برای بستر شدن فراهم فضا این نتیجه گیرند. می جان
 بوه را آنهوا برند می حسن بنی از را خود بهره که گاه آن و روند می باال نیز حسن بنی دوش از حتی که
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 یووا و تأییوود نکتووه سووه را رتفسوی ایوون کننوود. مووی در بووه میودان از ممکوون وضووع توورین فجیووع و بودترین
  نمایند: می تقویت
 و احکوام بیوان در بیشوتری کاربرد که _ مضار  فع  صورت به حکم این روایتی، هیچ در (الف
  1است. نشده بیان _ دارد قوانین
 یوووا و ظهوووور زموووان زا راوی پرسوووش پاسوووخ در «الوقووواتون کوووذف» عبوووارت مووووارد، تموووامی در (ف

کمیت  هوایی پاسوخ از توانسوت موی ؟ع؟اموام مووردی چنوین در اسوت. دهشو بیوان بیت؟مهع؟ اه  حا
 _ ... یوا «نوداریم آن زموان از اطالعوی موا» :یوا «نیسوت معلووم آن زموان» که: این مث  _ گویا و ساده

 سوه یوا دو کوه ؟ع؟بواقر اموام روایت در ویژه به شده یاد عبارت از استفاده ابراینبن نماید. استفاده
 واقعیوت بوه نگواه بوا را خوود پاسوخ اموام کوه نمایود موی تقویت را تفسیر این فرمود تکرار را آن بار

 سوؤال پورده پشوت و زمینوه پوس خواهود می حضرت گویا که ای بگونه است فرموده تنظیم خارجی
گاه کامال   او سؤال ریشه از که شود یادآور او به و کند بیان نیز را راوی   است. آ
 گذشوته زموان بوه تور عمیوق نگواهی و گذشوت این از شپی ؟ع؟صادق امام از دیگری روایت (ج
 داشت:

و مل بلغوهرررا قرررد فلرررو .. االمرررر هلرررهبا اسرررتعجاهلم مرررن النرررا  هلررر  امنرررا  مل و سررراعة ایسرررتأخر
 یستقدموا.

                                                        
  حکم: بیان نه است آینده از غیبی خبری نیز آن که خورد می چشم به «الوقاتون یکذف» عبارت روایت، دو در تنها .1

 حمدان حدثنا قال النیسابوري قتیبة بن محمد بن علي حدثنا قال العطار العبدوس محمد بن عبدالواحد حدثنا( الف
 أموره علي ابني بعدي اإلمام إن یقول: الرضا علي بن محمد أباجعفر سمعت دلف: أب  بن رالصق حدثنا قال سلیمان بن

 ثوم .أبیوه طاعوة طاعتوه و أبیوه قوول قولوه و أبیوه أمور أموره الحسون ابنه بعده االمام و طاعتي طاعته و قولي قوله و أمري
 القوائم ابنوه الحسون بعود مون إن قوال: ثوم شودیدا بکواء فبکوي الحسون؟ بعد االمام فمن اهلل رسول یابن له: فقلت سکت
کثوور ارتووداد و ذکووره موووت بعوود یقوووم ألنووه قووال: القووائم؟ سوومي لووم اهلل رسووول یووابن لووه: فقلووت المنتظوور. بووالحق  القووائلین أ
 و المنلصووون خروجوه فینتظور أمودها یطووول و أیامهوا یکثور غیبوة لووه الن :قوال المنتظور؟ سومي لووم و لوه: فقلوت بإمامتوه.
 فیهوووا ینجوووو و المسوووتعجلون فیهوووا یهلوووك و الوقووواتون فیهوووا یکوووذف و الجاحووودون بوووذکره یسوووتهز  و المرتوووابون ینکوووره

ق: 1403 ،مجلسوی الجاهودون[(؛ بوه ]یسوتهز  صودوق )از 283ق: 1401 ،خزاز ؛378ق: 1405 ،صدوق) المسلمون.
   الوقاتون[( فیها یکثر ]و 30 ،51ج
 یقوول العموري عثموان بون محمود سومعت قوال همام بن أبوعلي حدثني قال إسحاق بن إبراهیم بن محمد حدثنا( ف

 مون التنلوو األرض نا» آبائوه عون روي الوذي النبور عون عنوده أنوا و علوي بون الحسن أبومحمد سئ  یقول: أب  سمعت
 کموا حوق هوذا إن فقوال: «.جاهلیوة میتوة مات زمانه إمام یعرف لم و مات من أن و القیامة یوم إلي خلقه یعل هلل حجة
 مون بعودي الحجوة و االموام هو محمد ابني :فقال بعدك؟ االمام و الحجة فمن اهلل رسول یابن له: فقی  .حق النهار أن
 الوقواتون فیهوا یکوذف و المبطلون فیها یهلك و الجاهلون فیها یحار غیبة له إن أما جاهلیة میتة مات یعرفه لم و مات
 (409ق: 1405 ،صدوق) الکوفة. فبنج رأسه فوق تنفق البی  االعالم یإل أنظر فکأني ینر  ثم
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 کوه دارد تفسویر دو روایوات، ایون در کوذف کوه این هسوتیم آن بیوان مقوام در چه آن مجموع، در
  است. رمعتب قرینه محتاج دیگری بر یک هر ترجیح
 نتیجه
 گونوه ایون جوا ایون بوه توا بحو ، کلی نتیجه شد گفته «کذف» و «اتوّق » درباره آنچه به توجه با
   بود: خواهد
 دروغگوو بوه موأمور سوم، دسته روایات اساس بر ،بیت؟مهع؟ اه  به توقیت انتساف فرض در .1

 ناظر یا باشد کلی نقانو «الوقاتون کذف» کند نمی تفاوتی صورت این در هستیم. مدعی خواندن
  گذشته. زمان به

 در داشوت. ننواهد حکمی هیچ توقیت، دعیم غریبه، علوم بر توقیت در اعتماد فرض در .2
 معنوای بوه یوا ،باشود بیت؟مهع؟ اه  به انتساف معنای به «اتوّق » کند نمی تفاوتی نیز صورت این

کوه ؛وقوت تعیوین در تبحور معنای به یا و وقت تعیین  یکسوو از توقیوت مودعی ورت،صو ایون در چرا
 خوود تبحور و تنصو  اسواس بور دیگور، یسوو از و ننمووده بیوت؟مهع؟ اه  بوه منتسوب را خود کالم
 آن از کوه اسوت خارجی واقعیت با وی تعیین تطابق عدم آمده پیش که مشکلی تنها کرده. حکم
 «منبوری فکوذ» شودیم یوادآور نیوز ایون از پویش کوه ههمانگونو و شوود موی تعبیر «خبری کذف» به

  «.خبری کذف» نه است حرمت به محکوم
 پیشوین فورض ذیو  آنچوه از آن حکوم شرائط، و اوضاع بررسی و تحلی  بر اعتماد فرض در .3
  شود. می روشن شد گفته
  نیست. مدعی بودن دروغگو به حکم در تردیدی نیز هوس و هوا به استناد فرض در .4
 ندارد حکمی هیچ خود خودی به توقیت، که شود واقع غفلت مورد نباید نکته این هرحال در
  است. بودن «کذف» مصداق و ثانوی حکم باف از آن حرمت و

ح های پرسش وایات درباره مطر  ر
  نخست پرسش
 اموووام از روایتوووی در شووود. گفتوووه هریوووک حکوووم و بیوووان توقیوووت، منشوووأ سوووه پیشوووین، مطالووب در
 خوانیم: می چنین صادق
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الف أن إال   اهلل أیب . وقت لف[]ی   ی  تی   1(304 ق:1422 )نعماین، املوق 

 در آف از درسوت تووقیتی هویچ گواه هویچ کوه گرفته تعلق این بر لهیا اراده روایت، این اساس بر
 برخوردار محکمی چندان سند از چند هر روایت این رفت. خواهند خطا به توقیتها تمامی و نیاید
 مضومون نودارد خبور ظهوور زموان از سک هویچ شوتدا تصوریح که ننست دسته روایات ولی نیست
 ایون تووان موی چگونوه _ حدی  پذیرش فرض در _ که جاست این پرسش نمایند. می تقویت را آن
  بنورد؟ هدف به توقیتی هیچ نباید چرا و نمود؟ تحلی  را الهی اراده
  گفت: توان می پاسخ مقام در
 کنود. حرکوت خوود نهوایی ادتسوع و تکامو  سووی بوه بایود جهان الهی، کلی ترسیم به توجه با
 را خوود تووان تموام جبهه این و نیست ابلیس آن، رأس در و باط  جبهه خوشایند حرکتی، چنین
 تودبیر لطوف سایه در هرچند حرکت، این دیگرسو از بست. خواهد کار به روند این کندسازی برای
 در هوا انسوان و برسود سرانجام به ها انسان اراده با باید خداوند تقدیر اساس بر ولی دارد قرار الهی
  دارند. ای ویژه جایگاه و نقش نقشه، این
 بوه هرچنود تواریخ، یووهم نشسوتن بوار بوه زموان از باطو  جبهوه که است کافی فضایی، چنین در
گاه تقریبی صورت  ر،مسی آن پویندگان بر را راه و نماید آن معطوف را خود نیروی تمامی تا باشد آ
 دشوومن چنووین برابوور در کووه اسووت روشوون بکشوواند. بسووت بوون بووه آن گانجوینوود بوور را کووار و بسووته

 بور تحوولی چنین آغاز تاریخ بودن شیدهپو حق، جبهه برنده های بر  بهترین از یکی سرسنتی،
                                                        

 علوي عون محمود بون القاسوم عون أبیوه عون خالود محمودبن أحمودبن عن شیوخه من عدة عن یعقوف محمدبن أخبرنا .1
 اهلل یأبو قوال: ثوم .النوقوتبیوت  أه  إنا الوقاتون کذف فقال: القائم عن سألته عبداهلل: أب  عن بصیر أب  عن حمزة أب 
  .الموقتین وقت ینلف أن إال

گانووه روایووت دو صووورت بووه را عبووارت دو ایوون کلینووی، کووه آن جالووب  ،368 ،1جق: 1388 ،کلینووی اسووت: کوورده نقوو  جدا
 عون حموزة أبو  بون علوي عون محمود بن القاسم عن أبیه عن خالد محمدبن أحمدبن عن أصحابنا من عدة :3]حدی 
 قوال: باسوناده أحمود :4حودی  النوقوت.بیوت  أه  إنوا الوقواتون کذف فقال: مالقائ عن سألته عبداهلل: أب  عن بصیر أب 
  [الموقتین. وقت ینالف أن إال اهلل یأب قال:

گانه روایتی عنوان به را دوم جمله دیگر، جایی در نیز نعمانی  هووذة بون أحمود أبوسولیمان أخبرنوا اسوت: کرده نق  جدا
 األنصواري حمواد بون عبوداهلل حودثنا قوال نتیأم و ستین و ثالث سنة بنهاوند النهاوندي إسحاق بن إبراهیم حدثنا قال
 إال اهلل یأبو محمود: بن جعفر عبداهلل أب  عن سنان بن عبداهلل حدثنا قال تینأم و عشرین و تسع سنة رمضان شهر في
  (300ق: 1423 )نعمانی، الموقتین. وقت ینلف أن
ت فداك جعلت جعفر: ألب  قلت  یسار: بن الفضی  است: آمده اینگونه نیز مشابه روایتی در  إن فقوال: فیهم. وقتا لنا َوّق 
 (70ح ،26 ،2جتا:  بی )عیاشی، . الموقتین علم علمه خالف اهلل
ی و نهاونود ضوعف بوه مبتلوی نعموانی سوند ولوی اسوت مبنوایی موثوق شود بیوان ایون از پیش که گونه همان کلینی، سند

 ناشناختگی احمد بن هوذه است.
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 سوردرگمی داشوت. خواهود پی در را باط  جبهه سردرگمی پوشیدگی، این است. ها انسان تمامی
 ایون امکانوات دیگور سووی از و موقوع بوه گیوری تصمیم نبحرا با را باط  جبهه فکر اتاق یکسو، از

 یوارگیری و تقویوت بوه سووم، سوی از و سازد می روبرو ریزش و فرسایش با تاریخ، طول در را جبهه
  کند. می کمک حق جبهه
 اسوت شوده ذکور منود زموان عالئموی ،زموان اموام ظهوور دوران برای هرچند داشت دقت باید
 عالئوم، جزئیوات ثانیوا   .هسوتند تکورار قابو  تواریخ طوول در آسومانی، اینود جوز به عالئم، اوال   ولی:

 بسویار بندی زمان به توجه با ثالثا   ندارد. وجود آنها در حتمیتی و است پذیر بدا آنها اص  برخالف
 و دیگور سووی از ظهوور عالئم تحقق زمان نبودن مشن  و یکسو از ظهور زمان به عالئم نزدیک
 و سوووم سوووی از دارد وقوووع امکووان لحظووه هوور جهووان، سووطح در کووه ای رهمنتظوو غیرقابوو  اتفاقووات
 ننسوتین بوروز بوا چهوارم؛ سووی از درگیوری منطقه العاده فوق اهمیت و عالئم محیطی گستردگی
 انوودازه همووین و شووود گیووری تصوومیم بحووران نوووعی دچووار باطوو ، جبهووه کووه نیسووت بعیوود عالمووت

  .است کافی حق جبهه اهداف پیشبرد برای حران،ب
  دوم پرسش
گور  روایووات بووا پووس کننود نمووی کوواری چنوین بیووت اه  و اسووت نادرسووت ظهوور گووذاری وقووت ا
 بوه دارد؟ گذشوته زموان بوه نسوبت بیوت؟مهع؟ اه  توقیوت در صراحت که کرد باید چه چهارم دسته
 از تووقیتی گذشوته، زموان در حتوی بوود فرمووده تصوریح ؟ع؟اموام مهم ، سند با روایتی در که ویژه
  است. نگرفته صورت آنها سوی
   گفت: توان می پاسخ در

 وقوت کوه آن زا پوس ،بیوت؟مهع؟ اه  کوه شوود موی موواردی بوه مربووط روایوات، این از بنشی اوال  
 شود ذکور ؟ع؟صوادق امام از که روایاتی از روایت دو دادند. می آن از خبر بود گذشته بشارت تحقق

  است. همینگونه
 کوه آن توضویح باشود. گرفتوه صوورت جهوانی حکوموت بوه نگواه بوا هوا توقیوت نوداریم دلیلی ثانیا  
 سوایه سوال، فوالن در یوا داد خواهود ر  گشایشی سال، فالن در باشد فرموده امام است ممکن
 کووووالم در توووووان مووووی را چنینووووی ایوووون هووووای بیووووان نمونووووه شوووود. خواهوووود کوتوووواه شووووما سوووور از ظلووووم

 «.بوالء السوبعین إلوی» نمود نق  حضرت آن از ابوحمزه که جا آن نمود؛ مشاهده ؟ع؟امیرالمؤمنین
 یوافتن نجوات بوه اشواره یکسوو از بیوان، گونوه ایون «.رخواء الوبالء بعود» بود فرموده اضافه حضرت و

 بیوان را بیوت؟مهع؟ اه  حکومت سرآغاز دیگر، سوی از و شدند می آن متوجه همه که دارد شیعیان
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گاه آن از افراد عموم که کرد می  جامعه میان در نیز روایات گونه این شیوع رحال،دره شدند. نمی آ
 زنوودگی بووه بیشووتر امیوود بوورای هووایی بشووارت چنووین شوونیدن دنبووال بووه کووه افوورادی عموووم و شوویعی
کم اطالعوواتی هووای دسووتگاه اطووالع داشووتند  پووی در را بشووارت آن نیووافتن تحقووق بوورای تووالش و حووا
  داشت. می

  بندی جمع
   است: بندی دسته قاب  زیر نکات در خالصه صورت به دآم دست به باال های بررسی از چه آن
 حتمووی اجلووی و شووناور اجلووی دارای دیگووری، اجتموواعی و مووادی پدیووده هوور چووون هووم ظهووور، .1
 .نمایند می تأیید را نکته این نیز موجود روایات است.
 ردنآو دسوت بوه نامکوا الاقو  و نوداریم ظهوور زموان بوه علوم امتنواع بور دلیلی ثبوتی، نظر از .2
  نیست. محال ظهور تقریبی زمان
 عنووان، پون  در روایوات ایون شود. یافت توقیت موضوع با روایت یک و بیست مجموع، در .3
 خووورد. موی چشووم بوه نیووز اعتبوار قابوو  یوا معتبوور سوند بووا روایواتی آنهووا میوان در کووه شود بنوودی دسوته
  از: عبارتند یادشده عناوین
  روایت[؛ 3 شام ] ندارد خبر ظهور زمان از کس هیچ _
  روایت[؛ 6 ]شام  گویند می دروغ گذاران، وقت _
 4 ]شام  است دروغ شود نق  آنها ناحیه از توقیتی نههرگو و گذارند نمی وقت بیت؟مهع؟ اه  _

  روایت[؛
  روایت[؛ 5 ]شام  است داشته وقت گذشته در بیت؟مهع؟ اه  حکومت _
  روایت[. 3 ]شام  اند کرده اعالم ار آن هم و دارند وقت به علم هم بیت اه  _
و معنوی بوه یوا «اتوّق » .4  تفسویر «وقوت انتسواف» و «وقوت تعیوین» دوگونوه بوه کوه اسوت تموّق 
کی و مبالغه صیغه یا و شود می   است. وقت تعیین در تبحر یا فراوانی از حا
 حکوم توانود موی «الوقواتون کذف» دیگر، سوی از و است منبری کذف حرام، کذف یکسو از .5
  باشد. خارجی ای واقعه به ناظر یا کلی
 بوووه آن اسوووتناد فووورض در تنهوووا توقیوووت حرموووت و نووودارد حرمتوووی خوووود خوووودی بوووه توقیوووت .6
کوه اسوت التوزام قابو  بوودن هووس و هووا روی از یوا بیت؟مهع؟ اه   کوه اسوت صوورت دو  ایون در چرا
  دارد. تصور منبری کذف
 پیشوبرد و نظوام کلوی مصوالح بوه توقیوت، امکوان عودم تحلیو  روایوات، ای پواره بوه توجوه با .7
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  گردد. می باز خلقت اهداف صحیح
 هکو آن گوو هستند؛ گذشته زمان همگی گرفته صورت بیت؟مهع؟ اه  سوی از که هایی توقیت .8
 نقو  آنهوا از یوک هویچ بنوابراین نیست. دست در اطالعی بیت؟مهع؟ اه  توسط آنها بیان لحن از
  بود. ننواهد آن اثبات فرض در توقیت، حرمت بر

  گیری نتیجه
 خوودی بوه زموان اموام ظهوور بورای وقوت تعیوین شود ثابوت گذشت چه آن تمامی به توجه با
 فاقود یوا ندارنود را الزم داللوت یوا شد، یافت منابع در زمینه این در که روایاتی و ندارد حرمتی خود،
 هستند. معتبر سند
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