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 توقیت فقهی حکم
آگاهآصفمحمدرضیسید

1
 چکیده

گونی منظرهوای از را توقیت  بورآنیم تحقیوق ایون در کورد. بررسوی تووان موی گونوا
 وقت و توقیت که کنیم بیان و دهیم قرار کنکاش مورد فقهی منظر از را توقیت
  دارد؟ حکمی چه شرعی نظر از زمان امام ظهور زمان برای کردن تعیین
 در شووووووود. مووووووی شناسووووووی حکم و شناسووووووی موضوع توقیووووووت مقالووووووه ایوووووون در

 توقیووت اسووت: نوووع دو غیرمعصوووم توقیووت کووه شووود مووی بیووان شناسووی موضوع
 در و معصووووم( توقیوووت از )خبووور باواسوووطه توقیوووت و غیرمعصووووم واسوووطه بوووی
 شود. می بیان توقیت نوع دو این حکم شناسی، حکم
 و توقیووت بووه مربوووط روایووات بنوودی دسووته و آوری جمووع تحقیووق ایوون در روش
 تعوارض رفوع و داللت سند، بررسی جهت از فقهی روش با آنها بررسی و تحلی 
 است.
 اسوت؛ جوواز غیرمعصووم( طه)توقیتواسو بی توقیت در اص  :تحقیق دستاورد
گر که معنا بدین  باشود هووس و هووا توقیوت منشوأ و باشود منبوری کوذف موراد ا
 کوذف الوقاتون کوذف روایوات از موراد است. جایز دیگر موارد در اما نیست، جایز
 است. اثر ترتیب عدم معنای به خبری
 نیسوت.از امتمو جوواز ادلوه زیورا نیسوت جوایز توقیوت( از )اخبار باواسطه توقیت
 تموام اول دسته دو داللت توقیت، از اخبار جواز عدم بر دال روایات دسته پن 

 أن فالتهووابّن  توقیتووا عّنووا أخبوورک موون صووحیح روایووت دلیوو ، توورین مهووم اسووت.
                                                        

 (.masefagah@isca.ac.irگ اسالمی قم )استادیار پژوهشگاه علوم و فرهن .1
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 دروغگویی و منبری کذف مراد ذی ، قرینه به است؛ ألحد النوّقت فإّنا تکّذبه
 است.

 کلیدی واژگان
 توقیت. شرعی حکم ،مهدی امام قیام توق ظهور، زمان توقیت،

 مقدمه

 برخوی آیود موی کوه چنان داد. قورار بررسی مورد توان می منتلفی منظرهای از را توقیت موضوع
 درصودد مقالوه ایون انود. کورده کنکواش و... کالمی تارینی، منظر از را توقیت مهدوی دانشوران از

 و چیسوت توقیت که دهد پاسخ پرسش این به و کند بررسی فقهی جنبه از را موضوع این تا است
  است؟ حرام توقیت آیا است؟ کدام آن قلمرو

 توقیت شناسی موضوع
 :1414 ،منظووور )ابناسووت «وقووت تعیووین» معنووای بووه وقووت موواده از تفعیوو  بوواف مصوودر توقیووت

 )مازنووودرانی، باشووود موووی زموووان اموووام ظهوووور وقوووت تعیوووین معنوووای بوووه اصوووطالح در و (108 ،2ج
 (.314 ،6ج ق:1382

 صوورت دیگوری فعو  یوا و نوشوتار یوا گفتوار با کردن تعیین وقت زیرا است؛ فع  و عم  توقیت،
 گیرد. می

 بیوانگر فقوه پوس اسوت؛ توقیت مکلفان، اعمال از یکی کند. می بیان را مکلف فع  حکم فقه،
 است. توقیت حکم

 توقیت اقسام
گون منظرهای از توان می را توقیت  کرد: تقسیم گونا
 توقیووت الهووی، توقیووت شووود: مووی تقسوویم قسووم سووه بووه فاعوو ، اعتبووار بووه توقیووت ول:ا تقسوویم
 غیرمعصوم. توقیت و معصوم
 معصووم آیوا کوه این ماننود اسوت مطور  منتلفی های پرسش معصوم توقیت و الهی توقیت در
 آیوا کورد؛ تحلیو  پرسوش چنود بوه تووان موی را پرسوش ایون کنود؟ تعیوین وقوت ظهوور برای تواند می
 _ قیاموت زموان ماننود _ ظهوور زمان یا دارد علم ظهور زمان به معصوم آیا دارد؟ خاص انزم ظهور
 فوواش را آن وقووت و دهوود خبوور ظهووور زمووان از توانوود مووی معصوووم آیووا اسووت؟ الهووی منووت  علوووم از

 ایون بوا مقواالت از اسوت.تعدادی کالم علم به مربوط معصوم توقیت و الهی توقیت بررسی نماید؟
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 حکوم نظور از غیرمعصووم توقیوت مقالوه ایون در (12ش :1391 ژاد،نو هی)ال اند. دهش نوشته رویکرد
 شود. می بررسی شرعی

 بودون توقیوت یا _ باواسطه توقیت و واسطه بی توقیت به فع ، اعتبار به توقیت دوم: تقسیم
 واسوطه، بوی توقیوت از موراد شوود. موی تقسویم _ معصووم بوه اسوتناد بوا توقیوت و معصووم به استناد
 اسوت. معصووم توقیوت از اخبوار باواسوطه، توقیوت از مراد و است ظهور زمان از غیرمعصوم قیتتو
  شوند. می بررسی توقیت نوع دو هر تحقیق این در

 از واقعووه یووا پدیوده یووک وقووت تعیوین از اسووت عبوارت عرفووی و لغوووی توقیوت گذشووت، کوه چنان
 )توقیووت دیگووری توقیووت از دادن خبوور امووا واسووطه(، بووی )توقیووت گروهووی یووا شوون  یووک سوووی

 است. مجازی معنای باواسطه(
 شوام  را واسوطه بوی توقیوت فقوط و اسوت گونوه ایون نیوز روایات در توقیت آیا که است آن سؤال

 یوا گیورد، می بر در را توقیت نوع دو هر که است عامی معنای روایات، در توقیت از مراد یا شود، می
 سووه شووود؟ مووی باواسووطه( )توقیووت معصوووم قیووتتو از دادن رخبوو شووام  فقووط روایووات در توقیووت
  گیرند. قرار بررسی مورد است نیاز که است احتمال
 اسوت. شوده اسوتفاده «عّنوا أخبور َمون» و «لک وّقت من» ،«وّقات» مانند: تعابیری از روایات در
 کوه است عامی معنای گفت توان می اغماض با یا دارد، واسطه بی توقیت در ظهور اول، تعبیر دو
 توقیووت از دادن خبوور در صووریح «عنووا اخبوور موون»عبووارت امووا شووود، مووی توقیووت نوووع دو هوور م شووا

 بتووان آن اسواس بور توا شوود دیوده روایوی تعبیور اسوت نیواز پوس اسوت؛ واسوطه( با معصوم)توقیت
 است. روایت مراد توقیت از معنا کدام که نمود تعیین

 تقسوویم تفصوویلی توقیووت و لیاجمووا توقیووت بووه علووم، قلموورو اعتبووار بووه توقیووت سوووم: تقسوویم
 موثال   اسوت روز و مواه سوال، عنصور سوه بوا ظهور دقیق زمان بیان تفصیلی، توقیت از مراد شود. می

 ،اجمووالی توقیووت از مووراد و (54 ،3ج :1412 )صوودر، سووال تعیووین بووا یووا 1445 سووال عاشووورا جمعووه
 سال (،379 ،2ج ،1413 )مفید، عاشورا مانند است آن تعیین بدون زمانی خاص محدوده بیان
 _ ظهوور هوای نشوانه بیوان اموا (.394 ،2ج :1414 بابویوه، )ابون جمعوه )هموو(، شونبه )هموو(، فرد
 اسوت. تفصویلی توقیوت تحقیوق، این در توقیت از مراد شود. نمی نامیده توقیت آید_ می که چنان
 نویسد: می (425 :1411) طوسی شیخ

 ل.الت صی وجه لناعىل مبعلو  فلیس خروجه وقت اما
 مشووابه و متعوودد مصووادیق بوور تطبیووق قابوو  زیوورا نیسووت؛ توقیووت اجمووالی، توقیووت درحقیقووت،
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 است.
 تعیوین بودون ظهوور نزدیکوی بوه قوول تفوالل، اموا اسوت، ظهوور مشون  تواریخ تعیین توقیت،

 (84 :1425 )فتالوی، است. آن زمان

 وقت تعیین از مراد
 ظهوور بورای خواص زموان کوردن شون م وقت، تعیین از مراد آیا چیست؟ وقت تعیین از مراد
 آید؟ می حساف به وقت تعیین نوعی به نیز ظهور های نشانه و عالئم بیان یا است،

 بیووان درنتیجووه دارد؛ ظهووور زمووان امووام ظهووور بوورای خوواص زمووان تعیووین در وقووت، تعیووین
 زموان ربو توقیوت اموا دارنود، شوناور زموانی عالئوم، زیورا شوود؛ نموی نامیده توقیت ظهور، های نشانه
گوور انوود، شووده بیووان ظهووور عالئووم روایووات، از بسوویاری در دارد. داللووت خوواص  ظهووور عالئووم بیووان ا
 برداشوتی چنوین روایتوی هویچ از کوه درحوالی شووند، مطور  توقیوت عنووان بوه بوود الزم بود توقیت
کثر که آن بر عالوه شود. نمی گور ظهورنود، عالئوم بوه مربووط مهودوی روایات ا  ظهوور، عالئوم بیوان ا

 از نهوی طورف یوک از کوه معنوا بودین سوازد؛ نموی کثورت این با توقیت از ناهیه روایات باشد توقیت
 توقیوت را ظهور عالئم که صورتی )در توقیت عنوان به زیادی روایات دیگر طرف از و شده توقیت
 نیستند. سازگار هم با امر دو این است. شده وارد بدانیم(

 توقیت شناسی حکم
 توانود موی غیرمعصووم آیوا ؟باشود موی جوایز عملوی یوا ،اسوت حورام توقیت آیا که است آن پرسش

 ؟ دنمای فاش را آن زمان و دهد خبر ظهور زمان از یا ،ندک تعیین وقت ظهور برای
خبوار شورعی حکم و توقیت شرعی حکم گیریم: می پی عنوان دو در را توقیت شناسی حکم  از ا 
 توقیت:

 توقیت شرعی حکم اول: بحث
 عودم و توقیوت جوواز کورد. ترسویم توان می وجه دو یا قول دو غیرمعصوم توقیت حکم مورد در
 کرد. ارائه مستنداتی توان می قول دو این از هریک برای توقیت. جواز
  توقیت جواز عدم اول: قول

 الرجعة  اثبةات در شوادان انود؛ابن شوده توقیوت مطلوق جوواز عدم به قائ  امامیه عالمان از برخی
 همودانی بهواری (؛443 :1426 )میرلوحی، دانست حرام را توقیت التوقیت، عن نهیال شدة باف

 :1380) گلپایگووانی صووافی (،1988 ،2ش :1048) انیدلیجوو رضوووی (،31 بوور  :1382 )بهوواری،
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 نعموانی اسوت؛ جوواز عودم نیوز عالموان از تعودادی کوالم ظاهر التوقیت(. جواز عدم باف ،112 ،3ج
 مجلسوووی عالموووه (،425 :1411) طوسوووی شووویخ التوقیوووت(، عووون عالمنووو فوووی ماجووواء ،288 :1397)
 (.7بواف :1432) یبحرانو (،170 ،4ج :1404 هموو، التوقیوت؛ عن النهی باف ،101 ،52ج :1403)
 توا گیرنود قورار بررسوی موورد بایود ادلوه ایون کورد. تمسوک روایوت دسوته چند به توان می قول این بر

 نه؟ یا است متما جواز عدم بر آنها داللت آیا شود معلوم
 توقیت جواز عدم ادله

 باشد: تواند می روایات از دسته چند توقیت جواز عدم به قول مستند
 وّقات کذب اول: دسته

 تعبیور چند است. گفته دروغ کند  وقت تعیین که کسی شده وارد معصومان از متعددی روایات
َف » اسووت: رفتووه کووار بووه روایووات دسووته ایوون در  فیهووا یکووذف» ،«تووونالموّق  َف َکووذ  » ،«الوّقوواتون َکووذ 

 «.الوقاتون
 :مهزم( )روایت اول روایت

 ننتظوره یالذ األمر هذا عن یأخبرن فداك جعلت گفت: که مهزم پاسخ در صادق امام
 إلینوا و المسوّلمون نجوا و المسوتعجلون هلوک و الوّقواتون کوذف مهوزم یا فرمود: هو؟ یمت

 (95 :1360 بابویه، )ابن .یصیرون

 است: سند 4 دارای مهزم روایت
 :اول سند

ر از وبیرأ أیب عرن یییر برن صر وان عن أمحد بن حممد عن ییی بن حممد  برن حممرد عرن احل 
 (95 :1360 بابویه، ابن) مسلم

 :دوم سند
طاب بن سلمة عن ییی بن حممد  ،لیی)ك .ریكث بن عبدالرمحن عن حسان بن عىل عن احل 
 (368 ،1ج :1407

 نیست. «یصیرون لیناإ و» سوم جمله روایت این در
 :سوم سند

 بن أمحد عن موى بن حممد عن یالعلو موى بن داهللیعب دثناح قال أمحد بن عىل حدثنا
 :1397 ،نعمراین) .ریركث برن عبردالرمحن عرن حسران بن عىل عن عىل بن حممد عن أمحد أیب
204) 
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 .است ونالمتمنّ  کذف تعبیر روایت این در
 چهارم: سند

ین وفری س یان بن حممد جع ر أیب عن یداهللعب بن احلسی   أخبر  عن حممد بن عىل عن البز
ید بن احلسی   عن شاذان بن ال ضل ا  ز ازا منهبر عن الصح  و   كثیرر. برن عبردالرمحان عن حل 

 (426 :1411 ،طوى)

 است. اعالئی صحیح اول، سند
 رمود:ف ؟ع؟زمان امام از ابوبصیر پاسخ در ؟ع؟صادق امام ابوبصیر(: )روایت دوم روایت

اتون كهبب ا الوق  ت بیت أهل إن  نوق   (368 ،1:ج1407 ،)كلیی .ال

 دارد: سند دو روایت این
 اول: سند

 برن عرىل عرن حممرد برن القاسم عن هیأب عن خالد بن حممد بن أمحد عن أصحابنا من عدة
 (كلیی از نقل به ،294 :1397 ،نعماین ؛368 ،1ج:1407 ،لیی)ك .ریبص أیب عن مح ة أیب

 و اسوت الزیوارات کام  رجال از ولی است واقفی هرچند جوهری محمد بن قاسم ،سند نای در
  است. مبنایی موثق ،سند بنابراین ؛دارند روایت او از صفوان و عمیر ابی ابن

 دوم: سند
 حسرران بررن حممررد حرردثنا قرال العطررار یییرر بررن حممررد حردثنا قررال ی  احلسرر بررن عررىل خبرنراأ

 محر ة أیب برن عرىل عرن جبلرة بن عبداهلل حدثنا قال الكویف عىل بن حممد حدثنا قال یالراز
 (301 ،مهو) .ریبص أیب عن

 نیست. معتبر سند لذا است؛ گویی دروغ به متهم کوفی علی بن محمد
 فرمود: ؟جع؟زمان امام یعقوف(: بن اسحاق )روایت سوم روایت

ا و ه ال رج مهور أم  اتون كهبب و اهلل إىل فإن   (484 و 483 :1395 )صدوق، .الوق 
 دارد: طریق دو روایت این
 ینویالکل عقووفی بون محمود حدثنا قال ینیالکل عصام بن محمد بن محمد حدثنا اول: طریق

 .است صدوق سند (؛291 و 290 :1411 ،)طوسی عقوفی بن إسحاق عن
 عون رهموایغ و یالوزرار غالوب یأب و هیقولو بن محمد بن جعفر عن جماعة یأخبرن :دوم طریق
 در طوسووی سووند (؛47 ،2ج :1431 ،)طبرسوویعقوفی بون إسووحاق عوون ینویالکل عقوووفی بوون محمود
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 .است دیگر جای
 اعتمواد بوه توجه با را سند دراسات در منتظری است. مجهول یعقوف بن اسحاق سند این در

 کرد. تصحیح بزرگان از بسیاری
 :فرمود ؟جع؟زمان امام همام(: بن )روایت چهارم روایت

 (483 :1395 ق،)صدو .الوقاتون كهبب

 همووام بون محمود یأبوواعل سومعت قوال یالطالقوان إسووحاق بون میإبوراه بوون محمود حودثنا سوند:
 بون )محمود صودوق اسوتاد حوال شور  بوه توجوه با ،سند این .همام بن محمد یأبوعل قال .قولی

 است. مبنایی صحیحابراهیم(
 لهوذا بوود: رسویدهپ کوه یسوار بون فضوی  پاسوخ در ؟ع؟بواقر اموام فضوی (: )روایوت پونجم روایت

 فرمود: وقت؟ االمر
اتون كهبب اتون كهبب الوق  اتون كهبب الوق   .الوق 

 دارد: سند دو روایت این
 عبودالکریم عن النّزاز علی بن الحسن عن محمد بن معلی عن محمد بن الحسین اول: سند
 است. صحیح سند این (369 ،1ج :1407 ی،لینک) .یسار بن الفضی  عن النثعمی عمرو بن

 یعلو عون یالبزوفور انیسوف بون محمود جعفور یأبو عون داهللیعب بن نیالحس یأخبرن :دوم سند
 . یالفضو عون کورام عن هشام بن سیعب و محمد بن أحمد عن شاذان بن الفض  عن محمد بن
 تکووورار را جملوووه ایووون دوبوووار اموووام ،کلینوووی از ،305 :1397 ،نعموووانی ؛426-425 :1411 ،طوسوووی)

 (فرمود
 فرمود: ؟ع؟صادق امام از(:جّو  )روایت ششم روایت

تون كهبب تنا ما املوق  ت و مىض فیما وق  نوق   (426 :1411 ،)طوى .یستقبل فیما ال
 توقیووت بووه مربوووط آن ذیوو  هرچنوود گیوورد، مووی را باواسووطه و واسووطه بووی توقیووت روایووت صوودر
 است. توقیت از اخبار و باواسطه
 معتبور روایوت سوند .الجوّواز رمنوذ عون الصوحاف یزیود بون الحسین عن شاذان بن الفض  سند:
 .است مجهول جّواز منذر زیرا نیست؛
 است. شده استفاده مضار  صیغه از روایات از برخی در هشتم: و هفتم روایت
 فرمود: ؟ع؟رضا امام
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 سرهتز ی و املرترابون نكررهی و املجلصرون خروجه نتظریف أمدها طولی و امهایأ كثری بةیغ له
احدون بهبكره  .املسرلمون اهیرف نجروی و املسرتعجلون اهیرف لكهی و الوقاتون اهیف كهببی و احل 
 1(378 :1395 صدوق،)

 فرمود: ؟ع؟عسکری امام
رراهلون اهیررف اریرر بررةیغ لرره  صرردوق،) .الوقرراتون اهیررف كررهببی و املبطلررون اهیررف لرركهی و احل 

1395: 409) 

 در مرمسووت صوورت بووه وقوت تعیووین کوه باشوود آینوده از خبوور توانود مووی مضوار  فعوو  از گیوری بهوره
 گیرد. می شک  غیبت دوران
 بون محمود بون یعلو حودثنا قوال العطوار العبودوس محمود بون عبدالواحود حودثنا :7روایوت سند

  .دلف یأب بن الصقر حدثنا قال مانیسل بن حمدان حدثنا قال یسابوریالن بةیقت
 .دارد او تشیع بر داللت وی، از منقول روایات ندچ هر است، مجهول صقر سند این در
 سمعت قال همام بن یأبوعل یحدثن قال إسحاق بن میإبراه بن محمد حدثنا :8 روایت دسن
 صودوق اسوتاد حوال شور  بوه توجوه بوا ،سوند .قوولی یأبو سومعت قوولی یالعمور ثمانع بن محمد

 است. مبنایی صحیح ابراهیم(، )محمدبن
 وقات( )کذب اول دسته بررسی
 جهوت سوه از روایوات ایون اسوت. روایوت هشوت شوام  ،توقیوت جوواز عدم روایات از اول دسته
 گیرند. می قرار بررسی مورد تعارض رفع و داللی ،سندی

 روایات سندی بررسی (الف
 روایوت چهارسند   از اول سند ،است توقیت جواز عدم به قول مستند که روایتی هشت میان در
 حیحصوو ،هشووتم و چهووارم روایووت ،مبنووایی موثووق دوم روایووت است.سووند اعالئووی صووحیح ،اول

 بوودن مجهوول دلیو  بوه هفوتم و ششوم ،سووم روایوت سوند اسوت. صوحیح پونجم روایت مبنایی.
  معتبرند. غیر راویان از برخی

 هستند. استناد قاب  و معتبر (8 ،5 ،4 ،2 ،1) دسته این روایات از برخی درنتیجه
 روایات داللی بررسی ب(

 .توقیت منشأهای و اژگانو بررسی شود: می انجام مرحله دو در روایات داللت بررسی

                                                        
 آمده: و یکثر فیها الوقاتون. 30، 51ج، بحاراالنوار در .1
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گان بررسی اول: مرحله  واژ
 موقتون. و وقات کذف، دارند: بررسی به نیاز که رفته کار به واژه چند روایات از دسته این در

 کذب اول: واژه
 دارند: پاسخ به نیاز که است مطر  پرسش چند کذف مورد در

  باشد؟ می نبریم کذف یا است، خبری کذف روایات این در مراد آیا اول: پرسش
 گوینوده، کوه اسوت آن منبوری کوذف از موراد منبری. کذف و خبری کذف است: نوع دو کذف

 اموا نیسوت، واقع با موافق خبر، که است آن خبری کذف از مراد است. کرده بیان واقع خالف خبر
 :1429 ،سوند ؛192 ،4ج :1414 ،)اصوفهانی .دنودار واقوع غیور خبور بیوان قصود منبور حال عین در
78) 

 احتماالت بررسی
گر است. کذف نوع در احتمال دو  کوه شوود موی گونوه این روایت معنای باشد خبری کذف مراد ا
گور و نوده اثور ترتیوب آن بوه نسوبت رو ازایون نیسوت؛ واقوع بوا مطابق ظهور وقت کننده تعیین کالم    ا
 مووالاحت دو هوور بوورای اسووت. دروغگووو وّقووات کووه اسووت ایوون روایووت معنووای باشوود، منبووری کووذف
 کرد: اقامه شواهدی توان می

 خبری کذب شواهد
 دسوته ایون فقهوی های کتاف اند؛در قسامه کذف روایات شبیه روایات از دسته این :اول شاهد

 قسوامه واقعوا   کوه آن نوه ،نوده اثور ترتیوب قسوامه خبور بوه یعنوی شده خبری کذف بر حم  روایات از
 (325 ،3ج :1378 ،وئی)خ باشد. گو راست نفر یک آن فقط و بوده گو دروغ

 گویند: می که است روایاتی مانند روایات از دسته این :دوم شاهد
عر یَ  َمنأ  َشاَهَدَة  ید َ اَل  الأ 

َ
نر  ]أ َعی ََفَ َشاَهَدَة[ اد َ َل  الأ  وجر  َقبأ ر 

رَو  َحةر یأ الص َ  َو  اینر ر یَ الس   أ  خ  ابی  َفه    َكرهب َ
َتر  
 (393 :1411 ،)طوى .م  أ

 کوه کسوی سونن بوه یعنوی اسوت؛ خبوری کوذف بور حمو  ،روایات از دسته این توجیهات از یکی
 )کووذف اسووت گووو دروغ او بگووویی کووه آن نووه نووده، اثوور ترتیووب دارد را زمووان امووام مشوواهده ادعووای

 و منبوری کوذف بور حمو  کوه آن توا اسوت، سازگارتر روایت ظاهر با خبری کذف بر حم  منبری(.
 نیابوت ادعوای را مشواهده از موراد شوویم موی ورمجبو چوون کنویم؛ مشواهد مودعی خوانودن دروغگوو
 اسوتفاده نیابت لفظ از مشاهده جای به معصوم چرا شود می سؤال صورت این در بگیریم. خاصه
 نکرد؟
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 مخبری کذب شواهد
 وقتوی زیورا باشود؛ خبوری کذف بر ای قرینه مگر دارد، منبری کذف در ظهور کذف، اول: شاهد
 بوه اموا گفتوه راسوت لوو و کوه آن نوه گفوت، واقوع خوالف عمود یرو از یعنوی گفوت دروغ شود می گفته
 نکن. اعتنا اش گفته

 اسووت؛ آمووده «المسووتعجلون هلوک» عبووارت الوقوواتون کووذف از بعود روایووت، ایوون در دوم: شواهد
 و کوووذف موجوووب نیوووز وقوووت تعیوووین باشووود، موووی هالکوووت موجوووب اسوووتعجال کوووه طور هموووان یعنوووی
 است. گویی دروغ
 بندی جمع

 سووازگاری مشووابه، روایووات دلیو  بووه ت؛اسوو خبوری کووذف روایووات، از دسوته ایوون در کووذف از موراد
گور کوه آن بور عوالوه توقیت. نافی و مجوز های دسته میان جمع و روایات مضمون با بیشتر  منشوأ ا
 در که چنان نیست، توقیت حرمت بر دلیلی باشد غریبه علوم یا تجربی علوم ،ادله بررسی توقیت
 و نیسووت حرموت بور دلیلوی شووود  تعیوین ای حادثوه زموان ظوون، یوا علوم ساسوا بوور کوه دیگوری مووارد
 شوود. نموی داده اثور ترتیوب هوایی توقیوت چنوین بوه کوه اسوت آن گفوت تووان موی کوه چیوزی نهایوت
 احتموال وجوه هیچ به که خواند دروغگو را گر توقیت توان می زمانی که این دیگر توجه قاب  نکته
 نیسوت؛ گونوه این کوه حوالی در باشود، واقوع منالف او ننس قطع طور به و نباشد او سنن صدق
 روایووات، طبووق کووه منصوصووا   رود. مووی _ ضووعیف احتمووال بووه ولووو _ او سوونن صووحت احتمووال زیوورا
گهانی و بداپذیر ظهور  و رود موی ظهوور امکوان نشوده، محقوق ظهوور عالئوم هنوز و باشد توان می نا
 دروغگووو گر توقیووت اسووت، نشووده محقووق ظهووور های زمینووه یووا عالئووم هنوووز چووون گفووت توووان نمی
 باشد. می

 توقیوت زیواد کوه کسوی کوذف روایوات، گونوه ایون بوا باشود، منبوری کوذف کوه فورض بر نهایت در
 هنووز ولوی کنود، توقیت مرتبه چند یا مرتبه، یک که کسی کذف نه شود، می ثابت )وقات( کند می

 نکند. او بر مبالغه صیغه صدق
 قورار بواف یوک در را تسومیه و توقیوت روایوات (288 :1397 ی،)نعموان بوزر  محودثان از برخی
 گذشووته و خوواص دوره بووه مربوووط را تسوومیه حرمووت روایووات ،پژوهووان مهوودویت از برخووی انوود. داده

 موجوب زموان اموام تسمیه که اند دانسته ای دوره به مربوط و موقت را حکم این و اند دانسته
 بوه اعتقواد عبفتضو موجوب کوه باشد زمانی به ربوطم تواند می نیز توقیت حرمت شود. او شناخت
 شود. مهدویت
 صویغه از و کورد اسوتفاده ماضوی فع  صیغه از روایات از دسته این در معصوم چرا دوم: پرسش
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َف » فرمود نکرد؟ استفاده نهی  ؟«ُتَوّقت ال»نفرمود و «کذ 
 دروغگوو گوذار وقوت کوه است کلی حکم بیان مقام در امام کلی: قانون یا حکم بیان اول: پاسخ
 کرد: ذکر مؤیداتی توان می مدعا این برای .است

 نجوووی و المسووتعجلون هلووک» اسووت شووده بیووان دیگوور کلووی حکووم دو روایووت ایوون در :1 مؤیوود
 است. کلی حکم نیز اول عبارت از مراد که شوند می قرینه عبارت دو این «.المسلمون
 :1411 طوسوووی، ؛368 ،1:ج1407 ی،لینووو)ک روایووات در الوقووواتون کوووذف عبووارت تکووورار :2 مؤیوود
 است. آن بودن کلی قانون مؤید ،یتب اه  تاریخ طول در آن تکرار و (426

 و بوواقر امووام منصوصووا   امامووان دوران در خووارجی: واقعیووت بووه نگوواه بووا حکووم بیووان دوم: پاسووخ
کمان با رویارویی فضای صادق؟امهع؟  در شد. منتشر پیامبر آخرالزمانی روایات و آمد پیش جور حا

کمان سوی از ساختگی روایات بین این  نواظر اموام بوود. توقیت روایات جمله آن از یافت رواج حا
 اند. گفته دروغ گذاران وقت فرمود: ماضی فع  با خارجی واقعیت این به

 وقوع بودن حتمی بیان ماضی، صیغه از استفاده وجوه از یکی :حکم بودن حتمی سوم: پاسخ
 را ماضوی فعو  از اسوتفاده جهوت مفسران الساعة اقتربت مانند قیامت عوقو آیات در است. حکم
 بوه اشواره توانود موی ماضوی صویغه از اسوتفاده نیوز جوا ایون در اند. دانسته امر این وقوع بودن حتمی
 بوه علوم عودم جهوت بوه توانود موی ایون و باشود وقوت تعیوین بوه نسوبت پوردازی دروغ بوودن حتمی
 باشد. ظهور قطعی زمان
 وّقات م:دو واژه

  است: مطر  اینجا در پرسش چند
 است؟ مبالغه صیغه یا ،است فاع  اسم وقات از مراد آیا اول: پرسش
  رود: می احتمال چند اول: پرسش پاسخ

 وقووت کننووده تعیووین یعنووی فاعوو  اسووم معنووای بووه مبالغووه صوویغه توانوود مووی وقووات اول: احتمووال
 گیرد. می را او وقات عنوان بار، یک لو و کرد وقت تعیین هرکس صورت این در باشد.
 معنوا دو اسوت ممکون وقات صورت این باشد.در مبالغه صیغه معنای به وقات دوم: احتمال 

خبار فراوانی یا وقت تعیین فراوانی .1 باشد: داشته  که معنا بدین وقت؛ تعیین ملکه .2 وقت؛ از ا 
  نماید. تعیین را واقعه یک وقت بنواهد زمان هر تواند می که هست او در  مندی توان این

 احتماالت ارزیابی
 روشون دلیو  چوون و خواهد می دلی  فاع  اسم صیغه بر آن حم  و است مبالغه صیغه وقات
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گور فاعو . اسوم نوه اسوت، مبالغوه معنای به وقات ندارد، وجود مبالغه معنای از منصرفه قرینه و  ا
 دو در چنانکوه «.وّقوات» کلموه از نه کرد، می استفاده «موّقت» کلمه از معصوم بود فاع  اسم مراد
 است. شده استفاده موقتون کلمه از روایت
گر  گووییم: موی اسوت. فاعو  اسوم وقوات از مراد که این بر است قرینه روایت دو این شود گفته ا
 کثورت کوه ای صویغه و اسوت شوده استفاده مبالغه صیغه از باال( روایت 8) توقیت روایات   بیشتر در

 اسوم نوه اسوت، مبالغوه صویغه موراد پوس صویغه؛ آن بور معنوا حمو  بور شود می قرینه اردد استعمال
 فاع .
 مبالغووه، معنووای زیورا وقووت؛ تعیووین ملکوه نووه اسووت، وقوت تعیووین کثوورت مبالغوه، صوویغه از موراد
 است. فاع  از فع  صدور کثرت

 زمان از ردهندهخب یا است، گذار وقت و ظهور زمان کننده تعیین ،وقات از مراد آیا دوم: پرسش
  گیرد؟ می نیز را ظهور

گور و دارد ظهوور زموان کننوده تعیوین در ظهوور وقوات، گذشوت، کوه چنوان  از خبردهنووده بنواهود ا
 شوده تعلیو  وقوات کوذف روایوات، از برخی در که آن مانند است؛ قرینه به نیاز بگیرد را ظهور زمان
گور کنیم نمی توقیت ما چون که معنا بدین النوّقت؛ البیت أه  إنا به  کورد توقیوت نقو  موا از کسوی ا

 است. گفته دروغ
تون سوم: واژه  موّقِّ
ت عبارت از روایات از برخی در  است. شده استفاده فاع  اسم صیغه به موّق 

 اول: روایت
تررون كررهبب :؟ع؟صررادق امررا  تنررا مررا املوق  ررت و مىضرر فیمررا وق  نوق   )شرریخ یسررتقبل. فیمررا ال
 (426 ق:1411 ،طوى

 ،روایوت سوند الجوّواز. منوذر عون الصوحاف یزیود نبو الحسین عن شاذان بن ض ف روایت: سند
 .است مجهول منذر واسطه به

  توقیت: منشأ دوم: مرحله
گونی منشأهای دارای غیرمعصوم توقیت  از: عبارتند که است گونا
 منشوأ ایون کورد. پیودا گموان ظهوور زموان بوه تووان موی روایوات بررسوی با ادله: بررسی اول: منشأ

 باواسطه(. است)توقیت معصوم از اخبار به مربوط شتربی
 زد، تنموین را آن زمان و زد زنی گمانه توان می تجربی علوم برخی از تجربی: علوم دوم: منشأ



 

 

 81 
 
 

 
توقی
هی 
م فق
حک

 
 

            

 ایون از برخی افتد. می اتفاق موقع چه سیاسی و اجتماعی پدیده یک زمان که کرد پیدا علم بلکه
 آشنایی و اجتماعی _ سیاسی شرایط و اوضاع بررسی ژوهی،پ آینده و نگری آینده از: عبارتند علوم
 کرد. زنی گمانه را ظهور زمان توان می علوم این از جهانی. انقالف وقوع دالئ  با

 زد. تنموین را ظهوور زموان توان می جفر مانند غریبه علوم از برخی با غریبه: علوم سوم: منشأ
 التمةام در   کتواف در ای سواوه پاینوده انود. برده هبهر روش این از منجم بلیانی سیرجانی، محمدباقر

 ظهوور عورف الشوین حورف سوّر  عورف مون ؟ع؟علوی اموام روایوت به توجه با المهدی خروج تاریخ فی
 در نصویبی (33 :1392 یجبور)رن کورد؛ محاسبه کبیر جفر با را مهدی؟جع؟ امام ظهور المهدی،

 (59 :1425 بی،)نصی کرد. نق  عباس ابن از را آن شبیه المنتظم الدر
 :1392 یجبوور)رن ولووی اهلل نعمووت شوواه و قونوووی الوودین، محووی شووهود: و کشووف چهووارم: منشووأ

 اند. دسته این از (30-31
 باشد. رلیا یا خواف تواند می توقیت منشأهای از یکی رلیا: و خواف پنجم: منشأ
 نتعیووی اسوت. نفوس هووای ظهووور، زموان تعیوین منشوأهای از یکووی نفوس: هووای ششوم: منشوأ
 است. ناروا جهت بدین و آورد درمی کذف از سر هوس و هوا پایه بر ظهور زمان
 توقیت منشأ اساس بر توقیت شرعی حکم

 حرموت و جوواز دارد؟ آن منشوأ بوه بسوتگی یوا دارد اشوکال مطلقا توقیت آیا که است آن پرسش
گر است. آن منشأ به وابسته توقیت  نشوأت وهوس هوا از که این مانند باشد، حرام توقیت منشأ ا
گر اما است. منبری کذف زیرا است حرام توقیتی چنین باشد، دروغ و بگیرد  حورام توقیت منشأ ا
 علوووم یووا تجربووی علوووم ادلووه، بررسووی توقیووت منشووأ کووه آن ماننوود نرسوود منبووری کووذف بووه و نباشوود
 ذفکو عنووان روایوات از دسوته ایون در چوون نیسوت؛ تووقیتی چنوین حرموت بر دلیلی باشد، غریبه
 دارد. حرمت بینجامد عمد روی از دروغگویی و منبری کذف به آنچه هر و است

 تعارض رفع ج(
گر  از دسوته این برابر در که نشد یافت روایاتی باشد، واسطه بی توقیت موّقت، و وقات از مراد ا
گر اما است. جایز غیرمعصوم ناحیه از توقیت بگوید روایات  قوتو تعیوین موّقوت، و وقات از مراد ا
 کوه گیرنود موی قرار روایاتی روایات، از دسته این برابر در باشد، باواسطه و واسطه بی توقیت از اعم

 عنوووان در روایووات از دسووته ایوون اسووت. داده خبوور ظهووور زمووان از یووا نموووده وقووت تعیووین معصوووم
 شود. می تعارض رفع و گیرند می قرار بح  مورد توقیت( از بعدی)اخبار
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 ظهور زمان بودن نامشخص دوم: دسته
 از خدا جز کسی و است قیامت برپایی زمان مانند ظهور زمان که شده اشاره روایات از برخی در
  از: عبارتند روایات این ندارد. خبر آن

 فرمود: شده نق  ؟ع؟مجتبی امام از اول: روایت
رج فی اهلل رسول یا قلت: ...  مثرلك مثلره إمنرا حسرن یرا قال: ؟البیت أهل قامئنا ی 

تأتیكم األر  و السماوا  یف ثقلت» الساعة  (168-167 :1387 )خ از، .«بغتة إال ال
 حوودثنا قووال یالحمصوو عبووداهلل بوون عتبووة حوودثنا قووال محموود[ بوون حسوون بوون ]علووی عنووه سووند:

 یالمحمود عبوداهلل بون جعفور بون عبوداهلل یحودثن قوال بحمو  الکاتب یالراسب عمر بن مانیسل
 قوال فور:یح بون المنوذر بون محمود بون أحمود یحودثن قوال الفور  بون فوروة بون أبووروح یحودثن قال

 .یعل بن الحسن
  است. غیرمعتبر روایت بنابراین اند؛ سنت اه  از یا اند، مجهول یا روایت این راویان
 :فرمود ؟ع؟رضا امام دوم: روایت

ر مری اهلل رسول ای قیل:  اهیرلی  ال» الری السراعة مثرل مثلره فقرال: ترك؟یذر مرن القرامئ رجی 
ترأت األر  و السررماوا  یف ثقلرت هرو إال لوقهترا  ،35برراب :1395 )صردوق، .بغترة إال كمیال

 (297 ،2ج :1379 مهو، ؛ 6ح

 (370 ،8ج :1417 )طباطبایی، داند. می خدا فقط که کند می استفاده آیه از طباطبایی عالمه
 عوون هیووأب عوون میإبووراه بوون یعلوو حوودثنا قووال یالهموودان جعفوور بوون ادیووز بوون أحموود حوودثنا سووند:
 .یالنزاع یعل بن دعب  سمعت :یالهرو صالح بن عبدالسالم
 دربواره نجاشوی مرحووم ولوی ،اسوت نشده دعب  وثاقت به تصریح رجالی های کتاف در هرچند

 بورای ،اسوت سوروده کوه والیوی اشوعار بوه توجوه بوا وی شوهرت ،«اصوحابنا فوی مشهور» نوشته وی
گر چون است کافی او وثاقت اثبات  ،مجموع در شد. می پنش وثاقتش عدم ،نبود موثق دعب  ا
  است. مبنایی صحیح الاق  ،سند

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

 لرره أفالیوقررت قلررت: امل ضررل: قررال «.األر  و السررماوا  یف ثقلررت هررو إال لوقهتررا اهیررلی  ال
أوقت م ضل یا قال: وقت؟ رت مرن ان وقرت. 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 
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 (بعد به392 :1432 )خصییب، . ... اهلل أولیاء عن الراغب اهلل عن الضال    املعكو

 لوذا اسوت؛ غوالی فورات بن عمر و _ نبوت و بابیت مدعی _ نصیر بن محمد ،روایت این سند در
 امووام تمجیوود و تعریووف مثوو  _ سوواختگی مضووامین برخووی شووام  روایووت مووتن نیسووت. معتبوور سووند
  است. _ نصیر محمد از ؟ع؟صادق

 ظهور( زمان بودن )نامشخص دوم دسته ررسیب
 شود: می بررسی تعارض، رفع و متن سند، جهت سه از روایات از دسته این 

 روایوت دو و اسوت مبنوایی صوحیح دوم روایوت موذکور، روایوت سوه میوان در سوند: بررسی الف(
 معتبرند. غیر دیگر
 نووامعلوم قیامووت زمووان نوودمان ظهووور زمووان گویوود مووی کووه روایووات از دسووته ایوون مووتن: بررسووی ف(
گور و کنود تعیوین وقوت ظهوور بورای توانود نموی کسوی کوه این بور دارند داللت التزام به است،  وقوت ا
 نیست. حجت خبری چنین و است علم بدون خبر کرد، تعیین

 کنود تعیوین وقوت کوس هور لوذا ندارد؛ وقت به راه کسی که است این وقات بودن کاذف تحلی 
 احتمووال چووون نودارد امکووان وقوت تعیووین پووس ؛(المووّقتین علووَم  غلوب اهلل علووَم  الّن ) .اسوت دور 
گر که این بر عالوه .دارد وجود تغییر  سواز فتنوه ،کنیود تعیین وقت دارد تغییر احتمال که جایی در ا
 از حنفیوة بون محمود شود. پرسوتی گوساله فتنوه موجوب اسورائی  بنوی بورای کوه طور همان ؛شود می
 :پرسید امام

 ثالثری     مروى وعرد اهلل ان   ،املروقتی   علرم غلرب اهلل علرم الن   ال؛ قرال: ت؟وقر لرهبل  هرل
هاأ و لیلة را ،اسررائیل بنرو یعلمهرا مل و   موى یعلمها مل بعشر مت   َ نرا قرالوا: الوقرت جراز فل  غ  
 (290 :1397 ،)نعماین . ... العجل فعبدوا موى

 امام اند. عالم وقایع تمام به امامان دارند داللت روایات از هایی دسته روایات، این برابر در اما
 فرمود: ؟ع؟عسکری

كان عاملون اهنم  (322 ،2 ج :ش1395 میرباقری،) .یكون مبا و مبا
 فرمود: ؟ع؟منینؤامیرالم

لىس .وعالمته ومئهبی هو كم وابن اْسه ألعر  إین  (157 ،33 ج :1403 ،)حم 
 معوین  موانز ظهوور، گویود موی کوه اسوت روایواتی روایوات، از دسوته ایون برابور در تعارض: رفع ج(
 تعوارض رفوع بحو  در دوم قوول از بحو  پایوان در روایوات دسوته دو ایون میوان تعارض رفع دارد.
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 متغیوور اثبووات، و محووو لوووح در و اسوت معووین محفوووظ لوووح در ظهووور زموان کووه بیووان بوودین آیوود؛ موی
 است.
 لووح توقیوت در بحو  موورد و شود می محفوظ لوح بر حم  روایات، از دسته این صورت هر در
 است. اثبات و محو
 توقیت جواز :دوم قول
 بووه قائوو  شوویعه عالمووان از برخووی اسووت. مطوور  وقووت تعیووین جووواز بووه قووول ،اول قووول برابوور در
 (،426 ،2ج :1406) کاشووانی فووی  (،241 ،2ج :1429) کلینووی ماننوود انوود؛ شووده توقیووت کراهووت
 1دادنود. اختصواص التوقیوت کراهیة به را بابی اربزرگو سه این (.239 ،1ج :1422) یزدی حائری
 :1334 )سویرجانی، عربوی الودین محوی انود: جملوه آن از کردنود؛ توقیت اسالمی عالمان از تعدادی

 :1424) سوویوطی ولووی، اهلل نعمووت شوواه قونوووی، (،78-48 )همووو، طوسووی نصوویر خواجووه (،65
 میرجهووانی (،50 :1384) یمجلسوو عالموه جوووینی، (،59 م:1987) هیتموی حجوور ابون (،104-111

 (38-29 :1392 رنجبری )ر.ک:
 توقیت جواز ادله

  کرد: تمسک زیر ادله به توان می توقیت جواز برای
 اصل اول: دلیل
 فورض در اسوت.اما توقیوت جوواز عدم لفظی، اص  توقیت، برحرمت روایات تمامیت فرض در
 جوواز توقیوت، در عملوی اصو  ،توقیوت( از نهوی بور روایوات داللوت تمامیوت )عدم لفظی اص  نبود
 حرموت بور روایوات داللوت نگارنوده کوه جوا آن از شوود. موی جواری حرموت از البرائوة اصالة زیرا است؛
 جووواری را جووواز اصوو  منبوووری(، نووه اسووت، خبوووری کووذف مووراد )چوووون دانوود نمی تمووام را توقیووت
 داند. می

 روایات دوم: دلیل
  ظهور داشتن معین  زمان

 و ظهوور زموان ،معلووم وقت از مراد که این بر شده وارد روایت چند معلومال الوقت یوم آیه ذی 
 است. قیام

                                                        
 را کلینوی کوالم در کراهوت از موراد (233، 4ج، )النجعة شوشتری عالمه و (170، 4ج، العقول )مرآة مجلسی عالمه البته .1

 صورت هر در داند. می کراهت را کلینی کالم ظاهر (314، 6ج، الکافی )شر  مازندرانی مالصالح اما، اند دانسته حرمت
 کراهت. به قائلین زمره در افراد این دادن قرار برای است کافی کراهت به تصریح
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 فرماید: می ؟ع؟رضا امام اول: روایت
لىسر، ؛5ح ،371 :1395 ،)صردوق .قامئنرا خروج و ی هو و املعلو  الوقت و ی إىل  :1403 حم 
 (377 ،52ج

 دیگوری روایوت طبوری اسوت. مجهوول کوه است معبد بن علی روایت این سند در سند: بررسی
 ،242 ،2ج :1991 ،یاشویع ؛453 :1988 طبوری،) کورد نق  ؟ع؟صادق امام از مضمون همین با
 مظفر بن جعفر بن مظفر حال شر  نیز و فضال حسن بن علی بودن فطحی به توجه با که (14ح
 .آید می شمار به مبنایی موثق ،جمیع بن وهب و

 مظفور روایوت سند در (.14 ح ،242 ،2ج :1991 ،)عیاشی عمار بن اسحاق روایت دوم: روایت
 انود؛ ممودوح جمیوع بون وهب و مسعود بن محمد بن جعفر است. صدوق شیخ اساتید از جعفر بن
 شمرد. مبنایی موثق توان می را روایت این سند پس

 جهوووت بوووه روایوووت (.377 ،52ج :1403 ،)مجلسوووی عموووار بووون اسوووحاق مرفوعوووه سووووم روایوووت
 ست.نی معتبر بودن مرفوعه

 روایات بررسی
 شود: می بررسی تعارض رفع و متن سند، جهت سه از روایات از دسته این
 روایوات البتوه اسوت. معتبور و مبنوایی موثوق دوم روایوت موذکور روایت سه از سند: بررسی الف(
 نیست. آنها ذکر به نیاز سند ضعف جهت به که هست نیز دیگری
 تعبیوور ایوون اسووت. شووده تعبیوور معلوووم وقوت بووه ورظهوو زمووان از روایووات ایوون در مووتن: بررسوی ف(
 جووواز تووان موی التزامووی داللوت بوه روایووات ایون از اسوت. مشوون  حودا نوزد ظهووور زموان رسواند موی

 آن از بتوانود کوه کسوی و اسوت مشون  وقوت دارای ظهوور کوه بیوان بودین کرد؛ استفاده را توقیت
 دهد. خبر آن از تواند می یابد اطالع وقت
 روایوات و _ آمود بواال در کوه _ ظهوور داشوتن معوین  زمان روایات از دسته دو بین تعارض: رفع ج(

 توووان مووی ظهووور رفووع بورای اسووت. تنووافی _گذشووت اول قووول در کوه _ ظهووور زمووان بووودن نامشون 
 کرد: بیان را وجوهی
 کوه معنوا بودین انود؛ محفووظ لووح بوه مربوط ظهور داشتن معین  زمان بر دال روایات اول: وجه

 ظهووور زمووان دارنوود داللووت کووه روایوواتی امووا دارد. مشنصووی زمووان ظهووور، خوودا نووزد محفوووظ لوووح در
 اثبووات، و محووو لوووح در کووه معنووا بوودین باشوند؛ می اثبووات و محووو لوووح بووه مربوووط اسووت نامشون 

 توقیت پس افتد؛ می تأخیر به یا شود می نزدیک مردم رفتار با و دارد تأخیر و تعجی  امکان ظهور
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 ارتبواط محفوظ لوح با بتواند هرکس و دارد معین زمان محفوظ، لوح از آن صدور نگرفت درنظر با
 باشد. داشته توقیت تواند می کند پیدا

 خودا نوزد ظهور زمان بودن معین به ناظر دارد، معین زمان ظهور گوید می که روایاتی :دوم وجه
 زموان نبوودن مشون  موراد نودارد، مشن  زمان ظهور گوید می که روایاتی و است معصومان یا

 است.: مردم نزد ظهور
 معصوم توقیت از ِاخبار شرعی حکم دوم: بحث
 توسوط ظهوور زموان از دادن خبور شورعی حکوم بیوان بوه نوبوت توقیوت شورعی حکم بیان از بعد
 از آنان و کرده مشن  اصحاف از برخی برای را ظهور زمان ائمه که معنا بدین رسد، می معصوم

خبار حکم که است آن پرسش دادند. خبر توقیت آن  توقیوت اخباراز حکم آیا و چیست توقیت از ا 
 است؟ توقیت مانند

خبار  بوه مربووط ثبووت، مقوام در بحو  معصووم. از اخبار و خدا از اخبار است: نوع دو توقیت از ا 
خبوار بوه مربووط بیشوتر روایوات، اموا است، اخبار دو هر  از اخبوار اداموه در اسوت. معصووم توقیوت از ا 

 شود: می بررسی معصوم توقیت
خبار جواز عدم اول: قول  معصوم از توقیت اِّ

 شوند: می بررسی و ذکر روایات این شوند. اقامه توانند می قول این بر روایات از هایی دسته
 معصوم توقیت از دهنده خبر تکذیب اول: دسته

 :فرمود مسلم بن محمد به ؟ع؟صادق امام اول: روایت
ا أخبر  من به أن فالهتابن   قیتاتو عن  ا تكهب  ت فإن  نوق   (300 :1397 ،)نعماین .وقتا ألحد ال

 است: شده نق  سند دو به روایت این
 عوون دیووزی بون عقوووفی عون یالعباسوو یموسو بوون داهللیوعب عوون أحمود بوون یعلو أخبرنووا اول: سوند
گور حتوی (300 :1397 ،)نعموانی .مسولم بون محمد عن ریبک بن عبداهلل عن ریمع یأب بن محمد  ا
  بن ]عبداهلل[ عبیداهلل جهالت به مبتلی سند باز ،بپذیریم را احمد( بن )علی نعمانی استاد وثاقت
 هستند. شیعه بزرگان از سند افراد سایر است. موسی
 النوزاز وفیوأ یأبو عون ییوحی بون صوفوان عن نجران یأب ابن عن شاذان بن الفض  دوم: سند
 فلسونا تکذبوه أن فالتهوابن ئایشو النواس مون لوك توّقو مون عبوداهلل: یأبو عن مسلم بن محمد عن
 )همو( .وقتا الحد تنوّق 
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 .است اعالئی صحیح روایت، این سند
 داللی بررسی
 صوریح اول تعبیر «.لک وّقت من» و «عنا اخبرک من» است: آمده عبارت دو روایت دو این در
 فلسونا»عبوارت اموا د،دار غیرمعصووم توقیوت در ظهوور هرچنود دوم تعبیر و است ازمعصوم اخبار در

 «وقتوا الحود نوقوت فلسونا» عبوارت قرینیت: وجه است. معصوم از اخبار بر قرینه «وقتا الحد نوقت
 عّنوا أخبورک نمو» تعبیور آن بور شواهد اسوت. ظهوور از خبردهنوده تکوذیب بورای علوت بیان مقام در

 «النوّقوت بیوت أهو  إّنوا اتون،الوقو کذف» تعبیر و «وقتا ألحد النوّقت فإّنا تکّذبه أن فالتهابّن  توقیتا
 علت بیانگر الفاظ از «اّن » زیرا است؛ اول جمله برای تعلی  روایت، دو این در دوم جمله که است
 است.
 دارند: داللت ظهور زمان از دهنده خبر تکذیب بر عبارت دو روایت، در
 عبووارت از بوواالتر تکووذیب وجوووف بوور عبووارت ایوون ظهووور «.تکّذبووه أن فالتهووابّن » اول: عبووارت 
 کن. تکذیب را او سریع و نکن سستی تکذیب در فرماید می زیرا است؛ «کّذبه»

 را ظهووور وقووت کووس هوویچ بوورای موون فرمایوود: مووی امووام «.وقتووا ألحوود النوّقووت فإّنووا» دوم: عبوارت 
 دروغ مون از دهنده خبر پس که شود می استفاده التزامی داللت به عبارت این از ام. نکرده تعیین
 کوه این بور شوود موی قرینوه تعبیور ایون ام. نوداده خبور را ظهوور زموان کس هویچ به من چون گوید می
 خبری. کذف نه است، منبری کذف «تکّذبه أن فالتهابّن » عبارت در کذف از مراد

 معصوم توقیت عدم دوم: دسته
  اند. نکرده ظهور وقت تعیین معصومان شده تصریح روایات از تعدادی در

 ی،لینوووک) «.النوّقوووت بیوووت أهووو  إّنوووا» فرموووود: ابوبصووویر پاسوووخ در ؟ع؟صوووادق اموووام اول: روایوووت
 (368 ،1ج:1407

 است مبنایی موثق روایت این سند دو از سند یک گذشت، که چنان
 (301-300 :1397 ،)نعمانی «.األمر هذا النوّقت إّنا» فرمود: ؟ع؟صادق امام دوم: روایت
 أحموود بوون محموود عوون یالعلووو یموسوو بوون داهللیووعب عوون أحموود بوون یعلوو حوودثنا روایووت: سووند
 )اسووتاد احموود بوون علووی .یبکرالحضوورم یأبوو عوون لووةیجم یأبوو عوون یعلوو بوون محموود نعوو یالقالنسوو
 است. مجهول نعمانی(
 «.قب یسوت فیموا النوّقوت و مضوی فیموا وّقتنوا موا» جوّواز: منوذر بوه ؟ع؟صوادق اموام سوم: روایت
 (426 :1411 ،)طوسی
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 است. مجهول جواز رمنذ روایت سند در گذشت، چه چنان
 داللت بررسی
 خواهود توقیوت آینوده در نه و است داشته توقیت گذشته در نه معصوم ،شده گزارش روایت در

 توقیووت از اخبووار لووذا نوودارد؛ توقیووت هرگووز معصوووم کووه دارد داللووت روشوونی بووه تعبیوور ایوون داشووت.
 است. موضوع بدون حکم ،معصوم
 معصوم( توقیت )عدم دوم دسته بررسی
 هستند. مبنایی موثق ،اول روایت سند سند: یبررس

 وقووت تعیووین معصوووم کووه این بوور دارنوود داللووت بالمطابقووه روایووات از دسووته ایوون :داللووی بررسووی
 حجووت نقلوی چنوین کنود، نقو  را تووقیتی معصووم از هوورکس کوه دارنود داللوت التوزام بوه و کنود نموی

 نیست.
 شوده وارد روایوات از ای دسوته معصووم( تتوقی روایات)عدم از دسته این برابر در تعارض: رفع
 دوم قووول در روایووات از دسووته ایوون اسووت. کوورده تعیووین را ظهووور زمووان و کوورده توقیووت معصوووم کووه

 شود. می تعارض رفع و بررسی
 ظهور برای خدا گذاری وقت عدم سوم: دسته
 است. نداده قرار ظهور برای وقت خدا که شده گزارش روایات از برخی در

 اول: روایت
 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
كمفح  وقترا عندنا ذلك بعد له علی   مل و اهلل رهفأخ   الس    قنا  كش مت و  یاحلد فأذعمت دثنا
 (428 :1411 ،طوى ) .«الكتاب أ    عنده و ثبتی و شاءی ما اهلل حوی» و

 صوحیح روایت .الثمالی حمزة أبی عن محبوف بن الحسن عن شاذان( بن )الفض  عنه سند:
 است. اعالیی

 شود. می بیان استدالل تقریب ابتدا داللت بررسی ایبر داللت: بررسی
 وقوت خودا کوه این بور دارد داللوت «وقتا عندنا ذلک بعد له یجع  لم» عبارت استدالل: تقریب

 توقیوت توانود نمی هم معصوم نگذاشته، ظهور برای وقت خدا وقتی است. نداده قرار ظهور برای
 دهد. برخ توقیت آن از بتواند غیرمعصوم تا باشد داشته
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 و عوام معنوای موراد بلکوه نیست، ظهور «رخاء»عبارت قرینه به «االمر هذا» از مراد استدالل: رد
 نیسوت. معلووم موردم بورای زندگی گشایش زمان که معنا بدین است؛ بیت اه  والیت یا گشایش
 توسط خاص گشایش از متفاوت و باشد امامان از یک هر حکومت سایه در تواند می گشایش این
 که دارد داللت (70 )سال زمان کردن مشن  که آن بر عالوه است؛ ظهور زمان در زمان ماما

 سوایر زموان در نوه اسوت، اماموان تموام اماموت از بعود زموان اموام ظهوور زیورا نیسوت؛ ظهوور مراد
 او. از قب  و صادق؟ع؟ امام مانند ائمه

 توقیوت آن از بعود کوه باشود ایون دتوانو می «مضی فیما وقتنا ما» روایت با روایت این جمع وجه
 بعود االمور لهوذا اهلل یجعو  فلوم» عبوارت جموع وجوه این بر شاهد ؛ایم نداشته یدیگر توقیت ،اول
 (428 : 1411 ،طوسی ؛293 :1397 ،نعمانی) .است «وقتا عندنا ذلک

 الهی سّر  ظهور، چهارم: دسته
 اموووام هوووای سوووفارش در یروایتووو در اسوووت. الهوووی سوووّر  ظهوووور شوووده گوووزارش روایوووات از برخوووی در
 است: آمده چنین الطاق مؤمن به ؟ع؟صادق

نره علمی ما بكل بركی   أن قدریال العامل إن النعمان ابنی  و لیرجبرئ إىل هأسر    یالرهب اهلل سر    أل
 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 مإهن 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 فررإهنم 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 :1429 راین،)ح .محم 

 توانود موی موتن رو، ازایون اسوت؛ عوالی روایوت موتن اموا اسوت مرسو  روایت چند هر سند: بررسی
 شود. روایت اعتبار قرینه

  شود. می ذکر استدالل تقریب ابتدا داللت بررسی از پیش داللت: بررسی
 شوود؛ کتموان بایود یالهو سوّر  اسوت. شوده نامیوده الهی سر ظهور، باال روایت در استدالل: تقریب
 خبور معصووم توقیوت از بتواند غیرمعصوم تا نماید توقیت و افشا را سر این معصوم نباید درنتیجه
 دهد.
 بیوت اهو  والیوت یا گشایش و عام معنای «االمر هذا» از مراد گذشت که چنان استدالل: رد
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 اسوت، والیوت امور یوا گشوایش االمور هوذا از موراد کوه این بور قرینوه ظهوور. و خواص معنوای نوه است،
 فهمید توان می شده تعجی  زمان مرتبه سه که این از است. «مرات ثالث االمر هذا قرف» عبارت
 است. افتاده جلو مرتبه سه که است والیت امر یا گشایش االمر هذا از مراد

 ظهور زمان تأخیر پنجم: دسته
 است. افتاده تأخیر به ظهور زمان که شده اشاره روایت چند در

 اول: روایت
ر قد األمر ههبا إن  » صادق؟ع؟: اما  تی   أخ   (293 :1397 ،نعماین) «.م  

 بون احمود و سوعید بون اسحاق بن سعدان و ابراهیم بن الفض  بن محمد عن عقدة ابن سند:
 بون اسوحاق عون محبووف ابون عون جمیعوا القطووانی الحسین بن محمد و عبدالملک بن الحسن
 است. موثق روایت جهت، بدین و است عمار بن اسحاق سند در .عمار

 دوم: روایت
ره یف   األمر ههبا كان :؟ع؟صادق اما  ی یف بعد ی عل و اهلل فأخ  ی   :1411 ،طوى) .یشاء ما ذر
288) 

 عن السلمی التمتام یحیی أبی عن سنان بن محمد عن إسماعی  بن محمد عن الفض  سند:
 اند. مجهول النواء عثمان و تمتام سند در النّواء. عثمان

 سوم: روایت
یح إلیرره ینهترری أمررد األمررر هلررهبا مررا» بررود: پرسرریده كرره ابوبصرریر پاسررخ در ؟ع؟صررادق امررا   نررر

كم و بىل» فرمود: «أبداننا؟ ره أذعمت لكن   (288 :1397 ،)نعماین «.اهلل فأخ 

 عون علوی بون محمود و یوسوف بون علوی بون الحسن عن الحسین بن علی عن عقدة ابن سند:
 موثوق فضوال، بون حسون بون علوی بوودن واقفوی بوه توجه با سند .بصیر أبی عن لممس بن سعدان
 است.

 است. استدالل تقریب بیان بر متوقف داللت بررسی داللی: بررسی
 واسوطه به اما داشته زمان ابتدا ظهور که شده گزارش روایات از دسته این در استدالل: تقریب

 نشووده اعوالم آن بوورای خواص زموان و اسووت افتواده توأخیر بووه ظهوور زموان آن، اذاعووه و کوردن بوازگو
 موا ذرّیتوی فوی بعود یفعو  و» گویود موی کوه اسوت دوم روایوت دسوته، ایون در روایوت گویاترین است.
 بوه بسوتگی ظهوور زموان یعنی دهد؛ می قرار صادق؟ع؟ امام ذریه در بنواهد چه آن هر خدا «یشاء
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 است. نشده تعیین خدا سوی از آن برای مشن  زمان و دارد الهی خواست
 زیورا ظهوور نوه است، ائمه والیت امر یا گشایش مراد و عام معنای االمر هذا از مراد استدالل: رد
 زمان در که گشایشی یعنی فّی  عبارت «.اهلل فأّخره فّی  األمر هذا کان» فرماید: می صادق؟ع؟ امام
 افتد. می اتفاق هدی؟جع؟م امام زمان در که ظهور نه بیفتد، اتفاق بود قرار صادق؟ع؟ امام
خبار جواز دوم: قول  معصوم از اِّ
 شوود. معصوووم توقیووت از دادن خبوور جووواز بووه قائوو  ،ادلووه اسوواس بوور توووان مووی اول قووول برابوور در

 :1384) مجلسوی عالموه ،جووینی ،(59 ق:1987) هیتمی حجر ابن (،111-104 :1424) سیوطی
 روایت استناد به جوینی کردند. توقیت زا اخبار (38-29 :1392 رنجبری )ر.ک: میرجهانی ،(50

 ابن ؛418 ،3ج :1411 ،ربی)مغ «هجرتی من الثالثمأة رأس علی مغربها من الشمس تطلع» پیامبر
 شمرد. ق 302 را ظهور زمان (343 :1418 مناوی،

 دوم قول ادله
 ذکرکرد: را ادله از برخی توان می قول این برای

 اصل اول: دلیل
 ،لفظوی اصو  کورد. اسوتدالل تووان موی عملوی اصو  و لفظی اص  به عصومم از اخبار جواز برای
 توقیووت از اخبووار حرمووت از برائووت اصوو  ،عملووی اصوو  اسووت. دادن خبوور جووواز مطلقووات و عمومووات
  است.

 ،معصووم توقیوت از اخبوار موورد در زیورا نیسوت؛ جواری غیور از اخبوار مطلقوات و عموموات پاسخ:
 و عمومووات بوه نوبوت ،خواص ناهیوه روایوات وجووود بوا و دهشو وارد خواص( )روایوات ناهیوه روایوات
 رسد. نمی جواز عملی اص  نیز و مطلقات

 معصوم توقیت گزارش روایات دوم: دلیل
 داللووت بووه روایووات از دسووته ایوون انوود. کوورده گووزارش را معصووومان توقیووت ،روایووات از ای دسووته
 داللت معصوم توقیت از خبردادن زجوا بر التزام به و دارند داللت معصوم توقیت جواز بر مطابقی

 کنند. می
 ابولبید: روایت اول: روایت

عیف ثمةیخ ومر دیرلب أیب عن احل   العبرا  ولرد مرن لركی انره دیربالبا ایر أبروجع ر: قرال :یاملجز
 رةیقصرر فئررة هررم فتهبحبرره الهبحبررة أحرردهم بیفتصر أربعررة مررمم الثررامن بعررد قتررلی اثناعشرر
 ،یالغراو و النراطق و یباهلراد امللقرب سقیال و ممم رهتمیس ثةیخب مدهتم لةیقل أعمارهم
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 ذلررك ملأ» أنررزل تعرراىل و تبررارك اهلل ان مجررا لعلمررا املقطعررة القرررآن حرررو  یف ان دیرربالبا ایرر
لررف مرن مىضر قررد و ولرد و یر ولررد و كلمتره ثبرت و نرروره مهرر حری حممررد فقرا  «الكتراب  األ
 إذا املقطعررة احلرررو  []یف اهلل كترراب یف انررهیتب و قررال: مث .ی  سررن ثلرر  و سررنة مررأة السررابع
 قرامئ و اال أیامره[ ، ایاأل] ا یأ نقىضی حر  مقطعة حرو  من سیل و تكرار ریغ من عددهتا
لرف قررال: مث .انقضرائه عنرد هاشررم بری مرن  الصرراد و أربعرون میاملرر و ثالثرون الرال  و واحررد األ

 عرىل برن ی  سراحل خرروج بردو كران مث ]ثالثرون[ سرتون و یاحرد و مأة فهبلك ]ستون[ تسعون
 انقضراما عنرد قامئنرا قرو ی و «ملرصأ» عنرد العبا  ولد قامئ قا  مدته بلغت فلما «اهلل أمل»
كتمرره و عرره و ذلررك فررافهم «[أملررر]» «لرررأ»ب  بررر ، ؛2ح ،202 و 3 ،2ج :1991 ،اشیررع) .ا

 (270 ،1 ج :1331
 سند بررسی

 سوند در کنود. روایوت نقو  توانود نموی خثیموه از واسوطه بودون عیاشوی زیورا اسوت؛ مرس  روایت
 جوای بوه نسوخ برخوی در اسوت. کورده نقو  ابولبیود از واسوطه چنود با عیاشی الدین کمال در صدوق
 و عیاشةةی تفسةةیر در دیگوور مووورد چنوود زیوورادر رسوود نمی نظوور  بووه درسووت کووه آمووده ایوووف ابووو ابولبیوود،
 (444-443 ،8ج :1374 ،)نمازی است. کرده روایت نق  ابولبید از خثیمه ،محاسن
 داللت بررسی

 4 و نفرنود 12که عباس بنی خلفای پیرامون روایت این ابتدایی جمالت درباره معقولی توجیه
 سوال «الوم» و اسوت ق 61 سوال حسوین؟ع؟ اموام قیوام کوه چنان نشد. یافت شدند، کشته آخر نفر
  اشکال. و ابهام از دیگری موارد و شود می 71

 دوم: روایت
طر وجد  الثقا : بعض قال  صرعدنا قرد» كتراب مهرر عرىل مكتوبرا عسركری( )امرا  هحب 
 لتمرا  رانیرالن یلظر بعرد وانیراحل عینرابی هلرم ن جریسرو .ةیالوال و النبوة بأقدا  احلقائق یذر

لىسرر،) .ی  السررن مررن ی  الطواسرر و ةیررالطواو  ،26ج ؛الرردرةالباهرة( )از 378 ،75ج :1403 حم 
264) 

 سند بررسی
 بووه اول دسووت منبووع و شووده نقوو  حلووی سوولیمان بوون حسوون المحتضةةر کتوواف از و مرسوو  روایووت
  آید. نمی حساف
 داللت بررسی
 موراد کوه اسوت آن احتموال یوک اسوت؟ احتمال چند چیست، الحیوان ینابیع از مراد که این در
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 طواسووین و طواویووه تمووام از مووراد نیسووت. آن اثبووات بوورای روشوونی قرینووه ولووی اسووت، ظهووور زمووان
 دارد. وضیحت به نیاز و دارد ابهام چیست؟
 نوشت: سفیانی توصیف از پس معاویه به خود نامه در امیرالمؤمنین؟ع؟ سوم: روایت

 و ملمرا ملئرت كمرا قسرطا و عردال األر  ألی یالهب نی یزك یولد من رجل منه ربهی و ...
 (309 :1371 ،قیس بن سلمی) . ... عالمته و ومئهبی هو كم ابن و اْسه ألعر  إین و جورا

 معلووم او برای ظهور زمان درنتیجه داند؛ می را زمان امام سّن  امام شده تصریح روایت این در
 است.

 معصوم توقیت گزارش روایات بررسی
 شوند: می بررسی تعارض رفع و متن سند، جهت از روایات از دسته این
 برخوووردار سووندی اعتبووار از و هسووتند مرسوو  روایووات از دسووته ایوون روایووات سووند: بررسووی الووف(
 د.نیستن
 شووده بیووان توواریخ شووناخت جهووت از ابهووام و اشووکال دچووار روایووات ایوون مووتن مووتن: بررسووی ف(
 شووووده اجمووووال باعوووو  عبووووارات بووووودن رمووووزی و روایووووات الفوووواظ در اخووووتالف اسووووت. ظهووووور بوووورای

 روایوات درنتیجوه (؛«بهواری عالموه دیودگاه از توقیت» مقاله ،16ش ،مهدوی های است)پژوهش
 مشون  ظهوور زموان کوه نودارد تصوریح نیز سوم روایت نیستند. داستنا قاب  و مجم  دسته این
 حمو  روایوات ایون بور رسود، موی نظور بوه سواله چهو  یوا سوی سون به امام که روایاتی قرینه به است،
 امام. واقعی سن بر نه شود، می

 کوه روایواتی .1 دارنود: قورار روایوات از دسوته چنود روایوات، از دسته این برابر در تعارض: رفع ج(
 کوه روایواتی .2 نودارد؛ خبور خودا از غیور کسوی که است قیامت زمان مانند ظهور زمان اند کرده یانب

  ندارد؛ توقیت معصوم دارند داللت
 کرد: ذکر توجیه چند توان می تعارض رفع برای
 ایون و شوود موی شوفاف و صوریح توقیوت بور حمو  نوقوت ال انوا گویود موی کوه روایواتی اول: توجیه 
 توقیوت در جوواز وجوه اسوت. رموزی توقیوت موراد دارنود، داللوت توقیوت جوواز بر که روایات از دسته
 آن در کووه زیووادی احتموواالت کووه این جهووت بووه توقیووت، گونووه ایوون درحقیقووت کووه اسووت آن رمووزی
 نیست. توقیت رود، می

 توقیوت جوائز، توقیوت از موراد و اسوت حتموی توقیوت شوده، نهی که توقیتی از مراد دوم: توجیه
  است. بداء احتمال جهت به حتمی غیر
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 روایووات و شوووند، مووی حموو  غیرمعصوووم توقیووت بوور توقیووت از کننووده نهووی روایووات سوووم: توجیووه
 :نویسد می مجلسی عالمه شود. می حم  معصوم توقیت بر توقیت مجوز

 مررا املررراد إذ تیررالتوق عررن یالمرر نررایفی ال أخبارهررا صررحة ریتقررد عررىل تررا یالتوق هررهبه إن مث
 أو ،السرال ة االخبرار یف صرر  كمرا البرداء تملی وجه عىل ال ،احلمت عىل تیتوقال عن یالم
 ریربغ صرصی   أو ،رةیرالكث الوجروه تمرلی وجره عىل انیوالب الرم  نایفی فال به حیالتصر عن

لىس) .أمهر واألول األخبار بعض ریاألخ نایفیو املعصو   (121 ،52 ج : 1403 ،حم 

 نبایوود اساسووا   توقیووت صووورت یوونا در چووون نباشووند؛ تمووام توجیهووات ایوون رسوود مووی نظوور بووه امووا
 جووایز بووودن، رمووزی و بوودا ماننوود تیاحتموواال بووا را هووا توقیت همووه توووان مووی و باشوود داشووته اشووکال
 نیست. سازگار النوّقت انا مانند روایات از هایی دسته با توجیهات این که این بر عالوه شمرد؛

 گیری نتیجه
 هووای نشووانه بیووان نتیجووه در دارد؛ ظهووور بوورای خوواص زمووان یووینتع در ظهووور ،وقووت تعیووین .1
 شود؛ نمی نامیده توقیت ،ظهور
 و معصوووم توقیووت الهووی، توقیووت شووود: مووی تقسوویم قسووم سووه بووه فاعوو ، اعتبووار بووه توقیووت .2
 است. شده بیان معصوم توقیت شرعی حکم تحقیق این در غیرمعصوم. توقیت
 از موراد شوود. موی تقسویم باواسوطه توقیوت و واسوطه بوی توقیوت بوه فعو ، اعتبوار بوه توقیت .3

 از اخبووار باواسووطه، توقیووت از مووراد و اسووت ظهووور زمووان از غیرمعصوووم توقیووت واسووطه، بووی توقیووت
 شد. بررسی توقیت نوع دو هر تحقیق این در است. معصوم توقیت
 ظهوور اول عبیورت اسوت. شده استفاده «عّنا أخبر َمن» ،«وّقات» مانند: تعابیری از روایات در .4
 نووع دو هور شوام  کوه اسوت عوامی معنوای گفوت تووان موی اغماض با یا ،دارد واسطه بی توقیت در

 بووا معصوووم)توقیت توقیووت از دادن خبوور در صووریح «عنووا اخبوور موون»عبووارت امووا ،شووود مووی توقیووت
 کودام کوه نموود تعیوین بتووان آن اسواس بر تا شود دیده روایی تعبیر است نیاز پس است؛ واسطه(
 است. روایت مراد توقیت از معنا

 شورعی حکوم و غیرمعصووم توقیت شرعی حکم است: عنوان دو ذی  توقیت شناسی حکم .5
خبار  معصوم. توقیت از ا 
 است: روایت دسته دو غیرمعصوم توقیت جواز عدم ادله .6

 است متوقف داللت تمامیت اما است، معتبر روایت 5 که وّقات کذف گانه هشت روایات الف(
 ماننود دیگوری منشوأ نوه باشود، هووس و هوا هم توقیت منشأ و باشد منبری کذف مراد که این بر
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 معنوای بوه خبوری کوذف الوقواتون کوذف روایوت از موراد .غریبوه علووم یوا تجربوی علوم ،ادله بررسی
 بیشوتر بلکوه بووده، دروغگوویی و هووس و هووا از غیور غالبا   نیز توقیت منشأ و است اثر ترتیب عدم
 است. بوده رلیا و غریبه علوم و ادله بررسی ساسبرا

 صوحیح روایوت یوک روایوات ایون بوین در . ظهوور زموان بوودن   نامشون  گانوه سوه روایوات ف(
 اسوت نوامعلوم قیامت زمان مانند ظهور زمان گوید می که روایات از دسته این .دارد وجود مبنایی

گور و کنود تعیوین وقوت ظهور رایب تواند نمی کسی که این بر دارند داللت التزام به و  تعیوین وقوت ا
 لووح بوه مربووط روایوات دسوته ایون اموا نیسوت. حجوت خبوری چنوین و اسوت علم بدون خبر ،کرد

 روایوات دسوته ایون بوه نتیجوه در اسوت؛ اثبوات و محوو لوح توقیت، در بح  مورد و است محفوظ
 کرد. استدالل توان نمی
 از ای دسووته ف( توقیووت؛ جووواز اصوو  الووف( ت:اسوو دلیوو  دو غیرمعصوووم توقیووت جووواز ادلووه .7

 موثووق روایووت یووک اسووت. قیووام و ظهووور زمووان ،معلوووم وقووت از مووراد کووه این بوور شووده وارد روایووات
 بودین کورد؛ اسوتفاده را توقیوت جوواز تووان موی التزاموی داللوت بوه روایوات این از .شد یافت مبنایی
 آن از توانود موی یابود اطوالع وقوت آن از بتواند که کسی و است مشن  وقت دارای ظهور که بیان
 .دهد خبر
 از دهنووده خبوور تکووذیب روایووت .1 اسووت: روایووت دسووته 5 معصوووم، از اخبووار جووواز عوودم ادلووه .8
 نَمو روایوت داللوت .اسوت شوده وارد مضومون ایون بوه اعالیی صحیح روایت یک :معصوم توقیت
 موراد زیورا ؛اسوت تموام جوواز عودم بور وقتوا ألحود النوّقوت فإّنوا تکّذبوه أن فالتهابّن  توقیتا عّنا أخبرک
 وقوت کوس هویچ بورای مون فرمایود: موی امام «.وقتا ألحد النوّقت فإّنا قرینه به است منبری کذف
 از دهنوده خبور پوس کوه شوود موی استفاده التزامی داللت به عبارت این از ام. نکرده تعیین را ظهور
 از ،توقیوت عودم روایوات .2 ام. نوداده بورخ را ظهوور زمان کس هیچ به من چون گوید می دروغ من
 روایووات از دسووته ایوون اسووت. مبنووایی موثووق روایووت یووک مضوومون ایوون بووه شووده صووادر روایووت سووه

 هورکس که دارند داللت التزام به و کند نمی وقت تعیین معصوم که این بر دارند داللت بالمطابقه
 بورای خودا گوذاری وقوت عدم اتروای .3 نیست. حجت نقلی چنین ،کند نق  را توقیتی معصوم از

 تموام روایوات از دسوته ایون داللوت اموا .اسوت شوده وارد اعالیوی صحیح سند به روایت یک :ظهور
 و عوام معنوای موراد بلکوه ،نیسوت ظهوور ،«رخواء» عبوارت قرینوه بوه «االمور هوذا» از موراد زیرا نیست
 گشووایش ایوون نیسووت. معلوووم مووردم بوورای زنوودگی گشووایش زمووان کووه معنووا بوودین اسووت؛ گشووایش

 امووام توسووط خوواص گشووایش از متفوواوت و باشوود امامووان از یووک هوور حکومووت سووایه در توانوود مووی
 وارد مضومون ایون بوه روایوت یک :الهی سر ،ظهور مرس  روایت .4 ؛است ظهور زمان در زمان
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 بر قرینه ظهور. و خاص معنای نه ،است گشایش و عام معنای «االمر هذا» از مراد اما .است شده
 تووان موی شوده تعجیو  زموان مرتبوه سوه کوه این از اسوت. «مورات ثالث االمر هذا قرف » عبارت آن

 .اسوت شوده وارد روایوت سوه :ظهوور زموان توأخیر روایات .5 ؛است گشایش االمر هذا از مراد فهمید
 زیورا ظهور نه ،است گشایش مراد و عام معنای االمر هذا از مراد اما است. موثق روایت دو سند که
 زمان در که گشایشی یعنی فّی  عبارت .«اهلل فأّخره فّی  األمر هذا کان» فرماید: می ؟ع؟صادق امام

  .ظهور نه ،بیفتد اتفاق بود قرار ؟ع؟صادق امام
 سووه .2 معصوووم؛ توقیووت از اخبووار جووواز اصوو  .1 اسووت: دلیوو  دو معصوووم از خبووارا جووواز ادلووه .9
 نیووز داللووت نظور از انوود. مرسوو  روایوات ایوون امووا ،اسوت شووده وارد معصوووم توقیوت گووزارش در وایوتر

 دارد. رمزی عبارات محاسبه در هاماب و مضمونی اشکاالت
 موراد کوه صوورتی در غیرمعصووم توقیوت اسوت. جوواز توقیوت در اصو  گفوت: تووان می نتیجه در
 اسوت. جوایز دیگور مووارد در اموا نیست، جایز باشد هوس و هوا توقیت منشأ و باشد منبری کذف
 کوذف روایوات، ایون از موراد ولوی اسوت، الوقاتون کوذف روایوات توقیوت جوواز عودم دلیو  تورین مهم
 نیسوت.از تموام توقیوت از اخبوار جوواز ادلوه دروغگوویی. نوه است، اثر ترتیب عدم معنای به خبری
 تورین مهوم اسوت. تموام اول دسوته دو داللوت توقیت، از اخبار جواز عدم بر دال روایات دسته پن 
 است. «ألحد النوّقت فإّنا تکّذبه أن فالتهابّن  توقیتا عّنا أخبرک من» صحیح یتروا دلی ،



 

 

 97 
 
 

 
توقی
هی 
م فق
حک

 
 

            

 منابع
 .1360 ،البیت آل مؤسسة قم، ،التبصر  و االمام  محمد، بابویه، ابن _
 ق.1414 المدرسین، جماعة قم، ،الخصال ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _

 .1363 رضی، منشورات قم، ،سعدالسعود علی، طاوس، ابن _
 تا. بی للتراث. االزهریة المکتبة مصر، ،مغرب عنقاء الدین، محی عربی، ابن _
 .1418 دارالسیرة، قم، ،مالحم احمد، مناوی، ابن _
 ق.1414 دارالمرصاد، بیروت، ،العرب لسان محمد، منظور، ابن _
 ق.1414 ،البیت آل مؤسسة قم، ،الدرای  نهای  محمدحسین، اصفهانی، _
 .1331 االسالمیة، دارالکتب قم، ،المحاسن احمد، برقی، _
 عترت. عطر قم، اللجاج، قامعة خطی نسنه ،اللجاج قامع  محمدباقر، همدانی، بهاری _
 .1400 المحمودی، مؤسسة بیروت، ،السمطین فرائد ابراهیم، جوینی، _
 .1422 للمطبوعات، االعلمی مؤسسة بیروت، ،الناصب الزام یزدی، حائری  _
 .1429 القربی، ذوی قم، ،العقول تحف شعبه، ابن ،حرانی _
 ق.1425 طباطبایی، عالمه انتشارات مشهد، ،مجرد روح سیدمحمدحسین، تهرانی، حسینی _
 .1387 ما،  دلی  قم، ،کفای االثر علی، خزاز، _
 تا. بی للمطبوعات، االعلمی شرکة بیروت، ،الهدای الكبری حسین، خصیبی، _
 .1378 حاجیانی، جا، بی ،الفقاه  مصباح ابوالقاسم، سید خوئی، _
 .1410 شیعه، آثار نشر مرکز قم، ،الحدیث رجال معجم ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 فیضووووویه، کتابنانوووووه ،زمةةةةةان امةةةةةام ظهةةةةةور دربةةةةةار  ای رسةةةةةاله عبووووودالهادی، دلیجوووووانی، رضووووووی _

 .1048 ،2/1988شماره
 قامعووة رسووالة برپایووه هموودانی بهوواری عالمووه دیوودگاه از توقیووت» ،احموود حیوودرباغی، رنجبووری _

 .1395 ،16ش ،مهدوی های پژوهش نامه فص  ،«اللجاج
 هةةای پژوهش نامه فصةة  ،«توواریخ گسووتره در هووا توقیووت از گزارشووی» ،احموود حیوودرباغی، رنجبووری _

 .1392 ،5ش ،مهدوی
 .1429 فدک، مکتبة قم، ،الرجال علم مبانی فی بحوث محمد، سند، _
 .1334 نا، بی جا، بی ،جواهرالقوانین محمدباقر، رجانی،سی _
 ق.1424 للطباعة، دارالفکر بیروت، ،للفتاوی الحاوی الدین، جالل سیوطی، _
 .1364 الصدوق، مکتبة تهران، ،اللمع  شرح فی النجع  محمدتقی، شوشتری، _
 .1377 ،البیت آل قم، ،الشیع  ذکری محمد، اول، شهید _
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 .1380 الصافی، اهلل آیة مکتبة قم، ،االثر منتخب هلل،ا لطف گلپایگانی، صافی _
 .1384 عصر، موعود تهران، پور، سجادی ترجمه: ،ظهور از پس تاریخ سیدمحمد، صدر، _
 .1412 للمطبوعات، دارالتعارف بیروت، ،الصغری الغیب  تاریخ محمد، صدر، _
 .1379 صدوق، نشر تهران، ،الرضا اخبار عیون محمد، صدوق، _
 .1395 اسالمیة، تهران، ،النعم  تمام و الدین کمال ، وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 ق.1431 القربی، ذوی قم، ،االحتجاج احمد، طبرسی، _
 م.1988 للطبوعات، االعلمی مؤسسة بیروت، ،االمامه دالئ  محمد، طبری، _
 .1411 اسالمی، معارف بنیاد قم، ،الغیب  محمد، طوسی،  _
 تا. بی للمطبوعات، االعلمی مؤسسة بیروت، ،التفسیرالعیاشی سعود،م محمدبن عیاشی، _
 .1425 دارالهادی، بیروت، ،االنتظار تكالیف و االنتصار مقومات محمد، فتالوی، _
 .1406 ،االمیرالمؤمنین االمام مکتبة اصفهان، ،الوافی محمد، کاشانی، فی  _
 .1348 ،البیت آل مؤسسة قم، ،اختیارمعرف الرجال محمد، کشی، _
 .1407 االسالمیة، دارالکتب تهران، ،الكافی یعقوف، محمدبن کلینی، _
 .1382 االسالمیة، المکتبة تهران، ،الكافی شرح مالصالح، مازندارنی،  _
 .1403 العربی، التراث احیاء دار بیروت، ،بحاراالنوار محمدباقر، مجلسی، _
 .1384 ما، دلی  قم، ،رجعت ابکت ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 ق.1404 االسالمیة، دارالکتب تهران، ،العقول مرآ  ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 ق.1411 داراالضواء، بیروت، ،االسالم دعائم نعمان، قاضی مغربی، _
 .ق1413 المفید، الشیخ اللفیة العالمی المؤتمر قم، ،االرشاد محمد، مفید، _
 .1387 جمکران، مقدس مسجد قم، ،المكارم مكیال محمدتقی، اصفهانی، موسوی _
 ش.1395 هاجر، نشر قم، ،المنتظر االمام موسوع  محمدحسین، سید میرباقری، _
 .1426 دارالتفسیر، قم، ،المهتدی کفای  محمد، میرلوحی، _
 .1425 دارالهادی، بیروت، ،االعظم السر   فی المنتظم الدر محمد، نصیبی، _
 .1397 الصدوق، مکتبة تهران، ،الغیب  محمد، نعمانی، _
 .1374 عمادزاده، حسینیه جا، بی ،الحدیث رجال علم مستدرکات علی، نمازی، _
کبر، علی نهاوندی، _  .1386 جمکران، مقدس مسجد قم، ،الحسان عبقری ا
 .1391 ،12شماره ،موعود انتظار ،«ظهور به علم در کنکاشی» ،حسین نژاد، الهی _
 عالموه، قوم، ،(محمةد آل )اسةرار قةیس بن سةلیم کتةاب قویس، بون سولیم کووفی، امریعو هاللی _

1371. 
 م.1987 القرا، مکتبة قاهره، ،المهدی عالمات فی المختصر القول حجر، ابن هیثمی، _


