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 روایات گروه سوم 

ن لطبع ممکدر عصر غیبت می نماید و با و عدم عجله، سکون ،گروه سوم، روایاتی است که امر به سکوت

م یاابه ویژه با ق-ه اقدام برای تشکیل حکومت اسالمی در عصر غیبتناست از آنها عدم مشروعیت هر گو

 . توجه کنید: رداشت شودب -مسلحانه

 سدیر، عن ن عثمان بن عیسى، عن بکر بن محمّد، ععن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد.1

، وکن حِلْساً من أحالسه ، واسکن ماا  بیتك لزمإ دیرسَ یا : قال : قال أبو عبداهلل ) علیه السالم (

روایات  .1سکن اللیل والنهار ، فإذا بلغك أنّ السفیانی قد خرج فارحل إلیناا ولاو علاى رجلاك

 معتبره است.

، عن محمّد بن علی ، عن حفص بن عاصم ، عن سیف التماار ، د بن خالدعنه ، عن أحمد بن محمّ .2

عاان أباای المرهااف ، عاان أباای جعفاار ) علیااه السااالم ( قااال : الغباارة علااى ماان أ ارهااا ، هلااك 

، قلت : جعلت فداك وما المحاصیر ؟ قال : المستعجلون ، أماا إنّهام لان یاردوا  ]المحاضیر[المحاصیر

لهم فرجاً  با المرهف أترى قوماً حبسوا أنفسهم على اهلل ال یجعلأ یااالمر یعرض لهم ا إلى أن قال : ا 

 2«؟ بلى واهلل لیجعلنّ اهلل لهم فرجاً

سند روایت به دلیل اشتمال بر محمد بن علی ابو سمینه و ابومرهف )مجهول( ضعیف است ضامنا در نقال 

ب شایخ حار اسات که منباع جناا 3ذکر شده است؛ لکن در نقل روضه کافی« المحاصیر»جناب شیخ حر 

 ذکر شده است که با معنای آن نیز تناسب دارد. -جمع مخضار یا محضیر-« المحاضیر»

عن محمّد بن یحیى ، عن محمّد بن الحسین ، عن عبدالرحمن بن أبی هاشم ، عن الفضل الکاتب قال : ».3

اب أُخرج عنّا ا إلاى کنت عند أبی عبداهلل ) علیه السالم ( فأتاه کتاب أبی مسلم ، فقال : لیس لکتابك جو

أن قال : ا إنّ اهلل ال یعجل لعجلة العباد ، وإلِزالة جبل عن موضعه أهون من إزالة ملك لم ینقض أجلاه ا 

إلى أن قال : ا قلت : فما العالمة فیما بیننا وبینك جعلت فداك ؟ قال : ال تبار  اررض یاا فضال حتّاى 

 4«.ا ا یقولها  ال اً ا وهو من المحتومیخرج السفیانی فإذا خرج السفیانی فأجیبوا إلین

 روایت به دلیل اشتمال بر فضل بن سلیمان کاتب ضعیف است. سند
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سایزدهم از اباواب  توسط شیخ حر در باابات مورد اشاره سه روایت دیگر در ارتباط با مفاد روای.4-6

ذکار و  ار در بحاث، ازتصاتال به ضعف سند است. به جهات اخمب جهادالعدو نیز نقل شده است که همگی

  بررسی اسناد خودداری و متن آنها را مورد نظر قرار می دهیم، بدین قرار:

؛ عن امیار المانمنین «اال ادخله اهلل الجنةما کان عبد لیحبس نفسه علی اهلل »عن الصادق علیه السالم قال: 

یُوفِکُمْ فِای  ، واصْبِرُوا عَلَىارَرْضَ إلْزَمُوا» علیه السالم انه قال فی خطبة له الْبَلَاءِ. وَلَا تُحَرِّکُوا بِأَیْدِیکُمْ وساُ

وهُوعَلَى مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ  هَوَى أَلْسِنَتِکُمْ، وَلَا تَسْتَعْجِلُوا بِما لَمْ یُعَجِّلْهُ اللَّهُ لَکُمْ. فَإِنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْکُمْ عَلَى فِرَاشِهِ

عَمَلِهِ، وقَامَتِ  وحَقِّ رَسُولِهِ وأَهْلِ بَیْتِهِ مَاتَ شَهِیداً، ووَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، واسْتَوْجَبَ  َوَابَ مَا نَوَى مِنْ صَالِحِ

إلازم اررض وال : عن ابی جعفار علیاه الساالم قاال، 1«لًاء مُدَّةً وأَجَالنِّیَّةُ مَقَامَ إِصْلَاتِهِ لِسَیْفِهِ؛ فانَّ لِکُلِّ شَی

ختالف بنی فالن ، ومناد یناادی اأذکرها لك ، وما أراك تدرکها :  تحرك یداً وال رجالً حتّى ترى عالمات

 2«.دمشق ناحیة من الصوتالسماء ، ویجیئکم  من

روایات اول، قابال از نظر سند تنهاا  3بیان گردیده است دیگری نیز در راستای مفاد روایات فوق احادیث

شکی باقی نمی ماند )یا الاقل اطمینان پیدا مای کناد( روایات دفاع رجالی است، لکن برای متامل در این 

از امام معصوم علیه السالم صادر شده اسات از ایان رو باه نظار ماا  فرمایشیکه در ارتباط با مفاد فوق 

ماید و اگر مالحظه ای باشد بایاد بار مناقشه سندی و مقاومت بر سلب این روایات فنی و منصفانه نمی ن

ادعای داللت این روایات بر عدم مشروعیت تشکیل حکومت اسالمی در عصر غیبت، وارد کرد؛ کاری که 

 به نظر ما چندان سخت نیست با این توضیح:

وی  مالزم خانه شدن، با توجه به شناختی که از.نهی سَدیر از هر گونه اقدام ایجابی و امر به وی مبنی بر 1

 به هیچ وجه دال بر دستوری عام برای همگان نیست. 4در اختیار داریم

یهم ر ائمه علا.در خود این روایات و هم ردیفان آنها در همان باب و غیر آن شواهدی وجود دارد که نظ2

 السالم به جریان مهدویت و ادعاهایی که در این باره بوده است، می باشد.

 مرتبط نمی نماید..روایت چهار و پنج با بحث ما 3

 .توضیحات بیشتری در ادامه می آید.4
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