
 19 ................................................................................................................................................خارج فقه سیاسی. استاد علیدوست 

گروه چهارم اتیروا  

 -فرجه یعجل اهلل تعال-قائم  امیقبل از ق یکه صاحب هر پرچم افراشته ا روایاتی است گروه چهارم 

:دیتوجه کن :دینمایاز هرگونه خروج م ینه ایند و ک یخدا را عبادت م رید که غدان یم غوترا طا   

، عن الحسین بن  عیسى، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسین بن سعید ، عن حماد بن عنه .1

ع قبل قیام القائم کل رایة ترف»، عن أبی بصیر، عن أبی عبداهلل )علیه السالم( قال : المختار

   1.«( فصاحبها طاغوت یعبد من دون اهلل)علیه السالم

.شده است یمعرف یبن مختار واقف نیهرچند حس ؛معتبر است تیسند روا  

مد ، عن علی بن الحكم ، عن أبی أیوب الخزاز ، ، عن أح)کلینی از محمد بن یحیی العطار(عنه  .2

خمس عالمات قبل قیام »عن عمر بن حنظلة قال : سمعت أبا عبداهلل )علیه السالم( یقول : 

القائم : الصیحة ، والسفیانی ، والخسف ، وقتل النفس الزکیة ، والیمانی ، فقلت : جعلت فداك 

 2«ج معه ؟ قال : الإن خرج أحد من أهل بیتك قبل هذه العالمات أنخر

.است عتبرم تیسند روا   

ینادی مناد من السماء أول النهار: أال إن »: است کهیحه ای ص اتیروا یمطابق برخ یحه،راد از صم

 علیا وشیعته هم الفائزون، قال: وینادی مناد ]فی[ آخر النهار: أال إن عثمان3 وشیعته هم الفائزون«4 

معقول تر از  ریتفس نیا کلّ یجر الی نفسه وو ضاللت است که  تیامواج هدا یریاز فراگ هیکنا دیشا

 شیفرو رفتن ج سف،آن است و مراد از خ كیلو سمب ییکنا یمتن بدون معنا نیا یظاهر ریتفس

سفیانی در سرزمین بیداء است.5

                                                 
 .6، ح52، ص13، ابواب جهاد العدو، باب15ج الوسائل؛.  1
  .7.همان، ح 2
 . عثمان بن عفان یا عثمان بن عنبسه )سفیانی( ]؟[. 3
 .484، حدیث310ص  ،الروضة من الکافی.  4
 )سفیانی( باشد. ( احتمال داده که مراد از عثمان، عثمان بن عنبسه2/445.مثال فیض کاشانی در وافی ) 5
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از  تیچند روا ، «یعبدون من دون اهلل» اضافه  تفاوت و البته بدون یبا اندک این گروه یاول از ا تیروا ریبا تعب

امام باقر علیه السالم نیز در متون حدیثی وجود دارد1 و از جمله این روایات روایت ابو یحیی زکریا بن 
 عبداهلل نقّاض است که قابل مالحظه است.2

مورد  یبر ادعا یگروه چهارم در مجموع از سند و داللت روشن اتیروا ،گذشت اتیبا مالحظه آنچه از روا

فنحن نشهدکم إنا لسنا نرضى به وهو یعصینا الیوم ولیس معه أحد وهو »خوردار است چنانكه جمله بر ،گفتگو

إذا کانت الرایات واأللویة أجدر أن ال یسمع منا إال من اجتمعت بنو فاطمة معه فواهلل ما صاحبكم إال من 

خروا إلى شعبان فال ضیر  وإن اجتمعوا علیه، إذا کان رجب فأقبلوا على اسم اهلل عز وجل وإن أحببتم أن تتأ

أحببتم أن تصوموا فی أهالیكم فلعل ذلك أن یكون أقوى لكم وکفاکم بالسفیانی عالمة«3از معتبره عیص بن 

.شود یم یگروه چهارم تلق اتیگاه همسو با مفاد روا زیقاسم ن  

:گفت دیبا اتیروا نیا یدر نقد و بررس   

 یمدع یها امیالسالم به ق همیرساند که نظر ائمه عل یم نانیاطم نیرا به ا نانسا اتیروا نیل در امتا 

 یهاد زین «من رفع رایة ضالل ]ة[»و « یعبدون من دون اهلل»ریتعب .و دعوت کننده به خود بوده است تیمهدو

.است هاامیق نیت اهج به  

هرچند صاحبان  ؛است هاامیق نیبر ا حكمی یگذارمتیدر مقام ق«  یعبدون من دون اهلل» :گفته شود نكهیو ا 

بودن آن  لیها به دلل از نق یجمله در برخ نیچنانكه نبود ا .است رخالف ظاه ،حق مدار باشند ،پرچم ها نیا

 ادهیاصل عدم ز نكهیضمن ا ،زند یجمله نم نیبه اعتبار ا یضرر، معتبر ریدر نقل معتبر و عدم اش در نقل غ

.مقدم بر اصل عدم نقص است  

 نیدارد ا یکاف لتمقدمه آن دال ای تیبه عنوان مهدو امیبر مطمح نظر بودن ق زیوه نگر نیدوم ا تیروا 

.حاکم است زیبن قاسم ن صیع تیبر روا تیوضع  

                                                 
 .3-1، ح35و34، ص12، ابواب جهاد العدوّ، باب11، جمستدرک الوسائل.ر.ك:  1
است: حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد الكندی، عن غیر واحد من أصحابه عن  لیمورد نظر به قرار ذ ثیسند و متن حد.  2

 أبان بن عثمان، عن أبی جعفر األحول: والفضیل بن یسار، عن زکریا النقاض

ارون )علیه همن اتبع  منزلةبوآله(  أبی جعفر )علیه السالم( قال: سمعته یقول: الناس صاروا بعد رسول اهلل )صلى اهلل علیه عن
م( إال القرآن علیه السال)ى علی السالم( ومن اتبع العجل وإن أبا بكر دعا فأبى علی )علیه السالم( إال القرآن و إن عمر دعا فأب

ه ومن رفع ایعمن یب ال سیجد)علیه السالم( إال القرآن وإنه لیس من أحد یدعو إلى أن یخرج الدجال إ علیوإن عثمان دعا فأبى 
 .456 ثی، حد297، 296ص ،یروضه کاف«. رایة ضالل ] ة[ فصاحبها طاغوت

 ریت ساشده اس وصف« الوقف یمعاند ف»به  یثقه هستند و دوم ی)حسن بن محمد بن سماعه( واقف یو کند ادیبن ز دیحم 
 تید رواسن نیااض است. بنابرابن عبداهلل نق ایزکر ثیمعلوم و مشكل حد زین یندارند اصحاب کند یمشكل ثیرجال حد

 است. فیضع
 .264، صروضه کافی.  3


