
 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مقدمه

احلمد هلل رب العاملنی و الصلوة و السالم علی سیدنا و نبینا حممد و آله الطیبنی الطاهرین و لعنة اهلل علی أعدائهم و خمالفیهم و 

هلل بغری علم و امبغضیهم أمجعنی من االولنی و اآلخرین و الذین افرتی علی اهلل و دینه بالکذب و االفرتاء و الذین یقولون علی 

ری حجة و یقولون امنا اهلل ترک عباده علی األرض بغ هو دین ناص  الذین مرکوب الدنیا و هم اهلها و الذین یقولون فی دین اهلل

و شریعة و الناس بقوا فی األرض کاحلریان فی الرب یتیهون بکل واد ال یدرکون شیئا لعنة اهلل علیهم و علی تابعیهم و علی الذین 

 ا صوهلم من املهملنی لدین اهلل.صبلو 

أهل األرض فی عصرنا هذا و فی کل عصر و زمان، أهل الدنیا ال أکثر أن  الطباطبائی اما بعد فأصول العبد السید حممد املهدی

ة ال ریب یقینقة الینعم، هی احلقیألمر اهلل یعقلون و ال من أولیائه تقبلون حکمة بالغة فما تغن اآلیات و النذر عن صوم ال یؤمنون. 

فیه. بل الریب فی حال املسلمنی و املؤمننی! ألن ملا نری کل صوم یتیهون فی األرض بغری علم و یقولون علی اهلل افرتاء هو ترک 

 اهل األرض بغری هاد و نذیر، حنن نیقن مبا فی صدورهم و الشیطان القی امنیته فی صلوهبم.

طالبی جیفتها و تابعی أدیان غری اهلی علی املؤمننی و املسلمنی و علی اهلهم و دینهم هلذا عناد اهل الباطل؛ أعنی، اهل الدنیا و 

و صبلتهم و شریعتهم و صلوهتم و صومهم و زکوهتم و صدصاهتم و خریهم و أمرهم باخلری و اصالح األمور و هنیهم عن املنکر امر 

 عماهلم و أنه هو فی صدورهم.أن ل و برهان. ألن هذا هو مشهود مواضح ال حنتاج الستدالل علیه بدلی

فی صدورهم؟ هو غل! هم میلؤون صدورهم و صلوهبم من غل للمؤمننی حتی صدر هذا الغل فی أعماهلم و  ما أ ترید أن أعلمک

یکن ذب الناس الی دینهم. لحضر ما فی غیوهبم لکثرة اخلوف من املسلمنی و علومهم و تقویهم و جظهر ما فی بطوهنم و 

ورون بأن یقولوا دائما ربنا ال جتعل فی صلوبنا غال للذین آمنوا ألهنم إخوان حقیقی و أخوهتم لدینهم و هذا الکالم،  مأماملؤمننی

 شعارهم و هی آیة کرمیة شریفة عظیمة التی أصلحت بنی اإلخوة.

اذا شکوا و الم و العناد معهم، ملحال املخالفنی و دأهبم فی إنکار االس ارأو هلذا صلت الریب فی حال املسلمنی و املؤمننی. ألن إذ 

تردوا فی شریعة الغراء ألصاویل هؤالء. بعدما أنت فهمت و أدرکت و آمنت باالسالم و نبیه و أئمته و اهله، ما لک و الرتدید؟! 



 
 

َََْشْوهوْم كَ اْلَیْوَم یَِئَس الَّذیَن  ملاذا ترد فی کاملیة حجج اهلل و متامیة شریعته. أ و مل مسعت صول اهلل تبارک و تعالی  ُوْم َفال  َفرووا ِمْن دیِن

ْم نِْعَميت ُو ُوْم َو أمَْتَْمتو َعَلْی ْم دیَن ُو ُومو اإْلِْسالَم دینا؟!  َو اْخَشْوِن اْلَیْوَم َأْكَمْلتو َل فی حجة اهلل، شککت شککت  فإنَو َرضیتو َل

 ؟! نعوذ باهلل من غضب اهلل.جة و النعمةفی اهلل و کفرت باجلبار. و ما أعظم انتقامه من املسلمنی بعد امتام احل

اوان هبجت اصرتان که مصادف است با والدت موالی بزرگوار و امام انس و جان، صاحب صلب مؤمننی و مطاف این باری، در 

ی در شریعت اهر ضعیف و رکنی، أعنی السلطان أبا احلسن علی بن بوسی الرضا علیه آالف التحیة و الثناء، متوجه شبهه

ند نتیجه اورزان آن را در دست گرفته که ببینید شریعت اسالم ناص  است و از این خواستهی اسالم شده و برخی غرضمقدسه

و خداوند  ها استکه پیغمرب ما آخرین پیغمربان و دین ما آخرین دینبگریند که دین اسالم، دینی جهانی نیست و حال آن

ظیم در صرآن عی معصومنی صلوات اهلل علیهم أمجعنی و خودش ئمی خود و ائمهراضی شده به دین اسالم با وجود حجج دا

ُِنَّ َأْكثََر النَّاِس ال یَ ْعَلموونفرموده  ُووَن لِْلعاَلمنَی نَذیرا.لِ و باز فرموده  َو ما أَْرَسْلناَك ِإالَّ َكافًَّة لِلنَّاِس َبشریاً َو نَذیراً َو ل  َی

عت ملزم به رعایت این دین صومی و شری ،نازل شده و بر مهگان حجت بوده و متام عامل بنابراین صرآن برای متام عصرها

 خونش مباح خواهد بود.در مملکت اسالم مستقیم بوده و هستند تا جایی که اگر کسی با آن خمالفت کند، 

ت. تا متفاوت اس هابیان شبهه به طور حق و یقنی این است که مناطقی در زمنی وجود دارد که ساعت روز و شب آن

ی نیست، متام دنیا در ساعت روز و شب با هم تفاوت دارند. اما سؤال اصلی این است که آن مناطق در جا که حبثاین

بسیار  یاهاند که گاهی اوصات اصال شب ندارند و گاهی اصال روز ندارند و یا گاهی شبهای جغرافیایی صرار گرفتهعرض

ها در آن روزهای طوالنی چگونه روزه بگریند و چطور مناز خبوانند. مثال وصتی این والنی دارند.طوالنی و گاهی روزهای بسیار ط

 آفتاب غروب منی کند، چطور باید در یک شبانه روز، هفده رکعت مناز واجب خبوانند؟ 

از گویید هر کس منمگر مشا مسلمانان ادعا ندارید که مناز، ستون دین است. مگر منی  اما ما امر را شدیدتر می کنیم. 

خنواند، دین ندارد. مگر منی گویید اولنی چیزی که در آخرت از انسان سؤال می شود، مناز است. اگر صبول شد، ما بقی اعمال 

 پس چه جوابی خواهید داشت برای مسلمانی که در یکی از این مناطق صبول می شود و اگر نشد هیچ عملی پذیرفته منی شود.

 سکونت دارد.



 
 

ان بر اساس ماه تننی می گوییم ایام هفته را چگونه تشخی  می دهید و ماه را چگونه می بینید. مشا که متام اعمالچو هم

صمری است، چطور می خواهید ایام ماه را مشخ  کنید؟ چطور ماه رمضان را تعینی می کنید؟ از کجا می فهمید امروز مجعه 

 است یا شنبه.

ها را از متام ادیان و مردم دنیا می پرسیم. تا ببینیم چه کسی جواب درخوری مهنی سؤالو باز امر را شدیدتر می کنیم و 

 دارد.

خداوند دینی از مردم خنواسته است. اما  وای بر حال کسی که گمان می کندها، عرض می شود پیش از ورود به پاسخ

داوند حجتی خ اما عقیده دارند یا شک می کنند کهاند صد وای بر کسانی که دین خدا را دریافت کرده و حجج اهلی را شناخته

 اهل است؛خدا ج د خدا منی داند؛دهد. اهل هیچ دین آمسانی منی تواند ادعا کنی خلق را به دست او من را می فرستد و ماحیتاج

س چطور پ د.شو و خالق متام موجودات کافر که در دین خود به خداوند عامل الغیوب مگر آنخدا، خالق آمسان و زمنی نیست. 

ملثل ، از روز و شب کشور سوئد فی امی شود خدایی که خودش زمنی را خلق کرده، خودش ساعات روز و شبش را تعینی کرده

 اند که دانشمندان و حکمای بزرگ سعیای در گردشببینید با چه نظم خارق العاده جا را مهمل بگذارد.غافل باشد و مردم آن

در مهنی روسیه نیز گاهی خورشید غروب منی کند. در خردادماه،  و به آن منی رسند مگر صلیلی. در فهم رموز آفرینش دارند

 های سفید می گویند. حالتی که در آن هوا به حالت گرگ و میش در می آید.ای در روسیه رخ می دهد که به آن شبپدیده

م  ا در مراعات مشا کوتاهی منی کنیم. از مشا می پرسنه واهلل. امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف خودشان فرمودند م

به و دعا ای نبوده. صید ماهی در روز شنها هیچ وصت هیچ دینی نبوده است؟! هیچ وصت هیچ ایام هفتهکه آیا در این سرزمنی

 نداشته؟! ودن وجی داود علی نبینا و آله و علیه السالم یک روز در میان، برای ساکننی آو مناجات در روز یکشنبه و روزه

دین اسالم متحری هستید، می خواهید راهی را برای ویرانی آن ثابت کنید که در حقیقت در آن ویرانی چون از هنایت کمال 

ُِتاِب ِمْن ِدیارِِهْم أِلَوَِّل احلَْْشِر ما ظََنْنتوْم أَ خودتان هنفته است.  ََْروجووا َو ظَنووا أَن َّهوْم مانَِعتوهوْم نْ هوَو الَّذي َأْخرََج الَّذیَن َكَفرووا ِمْن أَْهِل اْل  

َوْرِبووَن ب ویو  حوصوون وهوْم ِمَن اللَِّه فَأَتاهومو اللَّهو ِمْن َحْیثو ملَْ حَیَْتِسبووا َو َصَذَف يف وتَ هوْم بِأَْیدیِهْم َو أَْیِدي اْلموْؤِمننَی فَاْعَتربووا یا ص ولووهِبِمو الروْعَب 

ا دستان خودتان، بی مشا را به عذابی غری صابل انقطاع بکشاند. و احلمد هلل که آری زود باشد که خداوند عامل، مهه. أووِل اأْلَْبصار

عبودیت زیرا مشایید آن کسانی که خدا را به م .تر استی عنکبوت سستهایی که از خانههای خود را خراب می کنید؛ خانهخانه



 
 

َََّذووا مِ  ی شیطان در جن و انس برای خود انتخاب کردید.طایفهخنواستید و به جای او دوستانی از  ْن دووِن اللَِّه َمَثلو الَّذیَن ا

بووِت َلْو كانووا یَ ْعلَ  َُ ََََّذْت بَ ْیتاً َو ِإنَّ أَْوَهَن اْلبویووِت لََبْیتو اْلَعْن بووِت ا َُ سم و بودی و آینی باری، حتی آن دین  .ونمو أَْولِیاَء َكَمَثِل اْلَعْن

برمهائیسم و میرتائیسم هم برای خود عباداتی دارد که لزوما و وجوبا باید در ایام و ساعت خاص اجنام پذیرد. آیا گمان می کنید  

ان که خودتپس بعد از آن !َلْن ََيَْعَل اللَّهو لِْلُاِفریَن َعَلى اْلموْؤِمننَی َسبیالکه خداوند عامل راهی برای مشا بر دینش صرار می دهد. 

ی خزیده اتان بود خراب کردید و بر زیر آوار آن جان دادید و یا بر گوشههای حقیقی خودتان را که دینبه اصرار خودتان خانه

بوت را به رخ ی عنکهای مشا را خراب خواهیم کرد و سستی خانهو به منازل ویران خود می نگرید؛ بنگرید که ما چگونه خانه

 .ی سیمرغ نه جوالنگه تو است عرض خود می بری و زمحت ما می داریکه ای مگس عرصه  بدانیدمشا خواهیم کشید تا 

که در این مسأله نیاز به حبث زیادی نیست، ما سعی می کنیم به صورت بسیار خالصه به تبینی حکم با توجه به این

 .از آن هبره بربندافراد بتوانند  یتا ان شاء اهلل مهه و هر عنوانی را در یک مشاره آورده بپردازمی

 روش تشخیص اوقات شرعی: -1

جایی که برای تشخی  اوصات شرعی برای اجنام فرائض اهلی، می توان از ابزارهای خمتلف جنومی و حماسبات از آن

دصیق ریاضی هبره برد، لذا کسی را منی رسد که بگوید ما منی توانیم زمان اوصات شرعی را تعینی کنیم. بله، حبثی که وارد 

ایشان،  یندارمی. به عبارت دیگر، بر خورشید و زمنی منطقه یا طلوع جا غروباین است که بگویند ما در این است

از صبح را چننی منغروب با تعریف شرعی آن تطابق نداشته و لذا این سؤال پیش می آید که مناز مغرب و عشاء و هم

 تشخی  اوصات شرعی، چقدر آسان است. چگونه جبا آورند. ما در این صسمت فقط خواستیم بگوییم که

 ها:دین اسالم، دینی برای تمام جهانیان و برای تمام زمان -2

افرادی را که به گمان باطل خود می گویند خداوند سبحان، دین اسالم را برای متام مردم جهان نفرستاده است، به 

اید بعتقدی که مردم مناطق دور از تو میک چالش جدی دعوت می کنیم. تو از هر دین و هر آیینی که هستی، آیا 

به آینی تو امیان آورند؟! گمان نکنم خبواهی در نزد هر فردی رسواتر شوی و بگویی این فرق می کند. پس جمبوری که 

به پاسخ مثبت اکتفا کنی و بگویی می توانند امیان آورند. آن وصت ما تو را به چالش دوم دعوت می کنیم: آیا شریعت 

  پاسخ دادن به خود تو کافی است، چه رسد به افراد دیگر؟!تو به صدر 



 
 

هایی ها خری چه که از ادیان در بنی مردم باصی مانده، مهه از جانب خداوند است. به مهنی دلیل می بینی در آنآن

وجود دارد. عباداتی خمصوص خود دارند. درست است که ایشان پس از انکار نبوت و والیت حممد و آل حممد 

ی مناسکی ن اهلشان نیست، اما به حسب ظاهر دنیا، متام ادیات اهلل علیهم أمجعنی، منحرف شدند و جناتی برایصلوا

ه است  ی حج فرمودی مبارکهخداوند سبحان در دو آیه از سورهو برای اجنام مناسک خود، حمتاج وصت هستند.  دارند

ُولِّ أومٍَّة َجَعْلنا َمْنَسُاً لَِیْذكورووا ا ْم إِلٌه واِحٌد ف َ  ْسَم اللَِّه َعلىَو ِل ُو  َلهو َأْسِلمووا َو َبشِِّر اْلموْخِبتنیما َرَزصَ هوْم ِمْن هَبیَمِة اأْلَْنعاِم فَِإهلو

ُووهو َفال یونازِعونََّك يف اأْلَْمِر َو ادْعو ِإىل ُولِّ أومٍَّة َجَعْلنا َمْنَسُاً هوْم ناِس . بنابراین هودًى موْسَتقیم َعلى إِنََّك لَ َربِّكَ  و باز فرموده ِل

رض ی با اهل حق نیستند، زیرا خودشان در معچه که به عبادات مربوط است، هیچ یک از ادیان صادر به مباحثهدر آن

ها و اعمال مستحبی، زمان بخصوصی ندارد و بلی، مناجاتی خودشان خراب می شود. ابتال صرار گرفته و خانه

اعمال خبصوصه که دارای وصت است،  لیکن ای را.کنندهو می شنود صدای هر دعا خداوند یکتا همه جا هست

دین  منازی که در ،ها هست. به عنوان مثالمناز و روزه که اگر نگوییم در متام ادیان وجود دارد، در اغلب آنمانند 

 ایام و ساعات خاصی گرفته میی یهود در یا روزه اجنام می شود.روز از شبانهزرتشت وجود دارد که در پنج وصت 

روز دصیق آن،  یبیاندازمی که برای پریوان زرتشت، عید بسیار بزرگی است. اگرچه دربارهنوروز نگاهی هم به  شود.

اختالفاتی وجود دارد؛ اما اگر مهنی روز مشهور اول هبار را هم در نظر بگریمی، خواهیم دید که در مهان زمان در  

لیا. خواهد بود؛ یعنی، بسیاری از کشورهای آفریقا، آمریکای جنوبی، اسرتا اول پاییزبی زمنی، ی جنو کرهکشورهای نیم

ان ششان، شریعتجز امسی باصی منانده و مهراه با کتابهای دینی، و عبادات و جشنها هر چند از آن مناز و روزه

 نی کردن کالم، بی فایده است. غرضبه جهت منونه عرض شد و طوالها ایننیز از بنی رفته است. به هر حال، 

 روزهای ماه نیگردش خورشید و ماه برای تعی  تقیم به زمان طلوع و غروب خورشید ووابستگی مس ،این عباداتکه این

 آن ادیان نیز در معرض این ابتال صرار دارند. ،و ایام هفته دارد و در نتیجه

ه فضایح کو حال آن منی تواند داشته باشدغری از اهل اسالم، احدی ادعای کامل بودن شریعت را البته عرض شد که 

 ذیرد. ها را منی پبسیار در کتب و آینی ایشان ثبت و نشر یافته که هیچ صاحب شعوری، خفت و زشتی آن

 !در آن نیست ونه تغیری و حتریفیگ  ه عنوان مثال، اول می آیند در کتابی ادعا می کنند از جانب خداوند بوده و هیچب

عد آن را شان و بداستانی از عذاب شدن صوم حضرت لوط علیه السالم تعریف می کنند به خاطر اعمال شنیعسپس 



 
 

بدیل به ها نگاه کرد خداوند در مهان زمان، تتکمیل می کنند به این طور که زن لوط هم مهینقدر که برگشت و به آن

لم بر نوشنت آن ها که صمتام، به دخرتان آن پیغمرب بزرگوار، نسبت زنا می دهند و چه نسبت منکش کرد. اما با وصاحت

ور، آخر یک صاحب شع ؟!های ناروا را به ایشان داده استاین نسبت چه صلم ظاملی بوده که ،جرأت منی کند. آن

 یک نگاه کردن عذاب کردید و ها را صبول منی کند که چطور مردم را عذاب کردید، حتی زن خود را به خاطراین

 یا به عنوان مثال، داستان کشتی گرفنت حال، خودتان به مهان اعمال شنیع دست می زنید!! وا عجباه از این صوم!

 خداوند را با پیغمرب خود بیان می کنند. پناه می برمی به خداوند از این مهه جهل و خرافه گویی.

 نی:های طوالوجود احادیث داللت کننده بر شب -3

ی من ی شک خود، کفر خود را مهیا کردندبه واسطهکه به خداوند عالم الغیوب شک دارند و برای آنان  ها را این

نویسم، بلکه برای آن دسته از مؤمننی که می خواهند جوابی داشته باشند و صلب خود را ساکن کنند، عرض می کنم. 

ی صلوب مریض را جز مرگ خنواهد کرد و خاک صرب، صلب ایشان را پر خواهد کرد ان شاء اهلل. از معصومنی چرا که چاره

مات می باشد. خصوصا در ذکر عالدال بر طویل شدن شب و روز  ی روایت شده کهاحادیثصلوات اهلل علیهم أمجعنی 

ه شب طول ی سه که یک شب به اندازهظهور موفور السرور حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف روایت شد

اند که ر از آنتکه آن بزرگواران، بزرگخواهد کشید. دیگر تفصیل حدیث را هر که می خواهد رجوع کند. غرض آن

ی ایشان عدم علمی را تصور کرد! چه رسد به جهل! چه رسد به اغراء به باطل! چه رسد به سرگردان  بتوان درباره

 گذاشنت خلق!

ی رد الشمس برای حضرت امریاملؤمننی علیه صلوات املصلنی نیز برای صاحبان ی خارق العادهآن پدیدهو باز در 

ا خورشید را برگرداندند )با هر تفسری و معنایی که می توانی بپذیری( ت ،های بسیاری است. در آن واصعهشعور، عربت

 ه اگر خورشید غروب می کرد، مناز ایشان صضاء می شد.چرا ک آن بزرگوار روحی له الفداء منازشان را در وصت خبوانند.

ساعت، اثری  یعقربه چرخش جا معلوم می شود که از این پس خورشید را برگرداندند تا مناز آن بزرگوار صضاء نگردد.

بر حکم شرعی ندارد که گمان کنیم چون عقربه به فالن ساعت و دصیقه رسید، مناز عصر صضا شده؛ بلکه تا زمانی  

 مناز عصر باصی و اداء خواهد بود.ه خورشید غروب نکرده، وصت ک



 
 

مناطق  ها نیست. متام حبث در مهانالبته در شهرهای ما که اوصات شرعی در دصایق مشخصی استخراج شده، این حبث

 منحصر بفرد است.

 فهم فروعات احکاممسؤولیت  -4

ند تا االسالم و الصلوة اصولی را به شیعیان خود آموخته می ما علیهدمشنان اسالم و جهال امت منی دانند که ائمه

بر ما است  اند علینا باألصول و علیکم بالتفریع.ایشان بتوانند در احکام خود آن اصول را به کار بربند. ایشان فرموده

اهر طالقاء اصول و بر مشا است فروعات آن؛ یعنی، مشا خودتان باید تشخی  بدهید که آیا این آب به خصوص 

اید تهکه مشا خودتان باید بفهمید که اگر وضویی گرفامی. یا ایناست یا جنس. اما عالمات آب جنس را ما به مشا آموخته

تا  .یقینا و شک کردید که آیا وضوی مشا باطل شده یا نه، نباید به شک خود اعتنا کنید و وضوی مشا صحیح است

 ی شک زائل منی شود. ت. پس یقنی به واسطهکه یقنی کنید که وضوی مشا باطل شده اساین

 و معاندین ای از افرتای مفرتین و تکذیب غافلنی و جاهلنیی امریاملؤمننی علیه صلوات املصلنی، دغدغهبنابراین شیعه

ها حکم اوصات شرعی را متعددی از معصومنی صلوات اهلل علیهم أمجعنی روایت شده که در آناحادیث ندارد. 

آخر آن کسی که شبهه می اندازد، اول باید ببیند در کجا شبهه می اندازد! آخر در مناز هم کسی شبهه  اند.فرموده

ای همی اندازد! منازی که امرش ضروری و جزئیاتش نزدیک به ضرورت است؟! این است که مکرر عرض کردم خانه

فردی   اند که چگونهادیث شریفه فرمودهباری، در آن اح خود را به دست خودشان و ما خراب  می کنند و احلمد هلل.

که منی تواند اوصات شرعی خود را تشخی  دهد، باید عمل مناید. و در آن احادیث، علل خمتلف این ناتوانی را ذکر 

. لذا حکم مسأله کامال واضح بوده و تا زمانی که فرد یقین به دخول وقت نکند، نمی تواند نماز اندفرموده

ی تا غروب نشود، نماز مغربو فتوی، هیچ خالفی در این مسأله دیده نشده است. لذا  در نصجدیدی بخواند. 

 ای.بر تو وارد نیست و اگر بخوانی بدعتی است که مرتکب شده

روایت است که اگر کسی در وصت اذان شک کرد به خاطر وجود ابر در آمسان، لیکن بنا بر ظن خود مناز خواند و 

 و صبل از دخول وصت خوانده است، باید اعاده کند؛ یعنی، باید دوباره آن مناز را خبواند.بعد روشن شد که مناز را 

روایتی از حضرت امریاملؤمننی علیه صلوات املصلنی است که اگر خداوند متعال، خورشید را از دید بندگان خمفی کرد 

 هستند تا زمانی که یقنی به دخولکه خورشید، دلیل اوصات منازها است، پس ایشان در وسعت و راحتی و حال آن



 
 

وصت کنند. پس تا یقنی به دخول وصت حاصل نشود، منی توان وارد مناز شد. اما در مورد صطبنی، مانعی از رؤیت 

 جا اصال جای شکخورشید وجود ندارد؛ بلکه عمال خورشید در آمسان ظاهر است یا اصال ظاهر نیست. پس این

 نبوده است. و تأمل

 ز جانب خداوند هستند؛ نه از عقل بشراحکام شرعی ا -5

منکرین، گمان می کنند که ما ادعا دارمی برای متام موضوعات جهان حکم شرعی صادر می کنیم! وا عجباه! کدام 

چون ادعایی کند و خود را در نزد متام اهل زمنی و آمسان رسوا مناید؟! اشکال وارد نشود که  امحق جاهلی می تواند هم

ها تا انها است که برای متام انسترین آنها و برترین و کاملآخری دین ،از این ادعا که دین اسالم کتب مشا پر است

روز صیامت صرار داده شده است. چرا که ما حقا یقینا ادعا دارمی که دین اسالم چننی و چنان است و به حدی ضروری 

ر آخارمی که خودمان، متام احکام شرعی را می دانیم. ملت اسالم است که مشا هم به آن اصرار دارید. اما ما ادعا ند

بروید فرمایشات معصومنی علیهم السالم را خبوانید تا کمی بابصریت شوید. چه بسیار از شیعیان که خدمت ایشان 

می رسیدند و عرض می کردند برای ما پیش می آید که در حال مذاکره هستیم و برای یک مسأله، حکمی شرعی 

یاس می  که با احادیث مشابه صآورمی یا منی دانیم. پس رجوع می کنیم به خودمان و نظر می دهیم یا اینبه خاطر منی 

کنیم و حکم آن را استخراج می کنیم. جواب آن بزرگواران یکی بود: هرگز حق ندارید از خود، دینی اخرتاع کنید، 

م مبهم چه را ما مبهم گذاردمی، مشا هفرمودند آن حتی روایت دارمی که بلکه صرب می کنید تا امری از جانب ما برسد.

ُومْ  ت وْبدَ  ِإنْ  ْشَیاءَ أَ  َعنْ  َتْسأَلووا اَل  آَمنووا الَِّذینَ  أَی وَها یَا چه را ما سکوت کردمی، مشا هم سکوت کنید.بگذارید و آن  َتسوؤْكومْ  َل

که شاهد صرآنی است بر مقصود ما. خداوند است که می فرماید ای مؤمنان! چیزی را نپرسید و خنواهید که اگر 

آشکار شود، به مشا ضرر می رساند. اآلن به عنوان مثال، امام ما غایب است و ما در ابتالی متام به سر می برمی. 

ه اند، باعث ضرر مشا خواهد بود. چه بسا ایشان کفرموده اما اصرار بر ظهور آن بزرگوار به غری آن روشی که خودشان

که طاصت احکام ایشان را نداشته باشید. پس گمان نکنید در هر علمی شان بایستید. یا اینظهور کنند، مشا مقابل

 ها که اگر آشکار می شد هیچها که در آن خری مشا است. چه بسا خیانتبرای مشا منفعت است. چه بسا حجاب

 باصی منی ماند. نظمی



 
 

چه در موضع حاجت از این نوع احادیث برداشت می کنیم، سه نکته است: اوال مسائلی وجود دارد که ما حکمش آن

ذاشته می گ  را منی دانیم. ثانیا جماز به صیاس و استحسان و اجتهاد به رأی نیستیم که در این صورت در دین بدعت

وجود بوده و اگر صالح بداند آن را آشکار خواهد کرد. البته فراموش که حکم آن در نزد امام م. و سوم اینشود

 نشود که در مقام عمل، به هر حال، حکمی استنباط خواهد شد، حتی اگر اباحه باشد.

. با اند که سیگار حرام استمثال نفرموده وجود دارد که حکم خاص ندارد.در جامعه بعضی مسائل  مهنی اکنون هم

ی او دارد، لیکن چون نیم که این ماده، چه مضرات شدیدی برای روح و جسم انسان و خانوادهوجودی که ما می دا

اند حرام است، منی توان به آن حکم داد. بله در مقام عمل، حکم اباحه صادر می شود. اما بعضی از فقهاء نفرموده

دوری   باید در اسالم از هر چیز مضریاند به علت وجود ضرر من دوست داشتم آن را حرام اعالم کنم چرا که فرموده

 کرد. اما هیچ فقیهی به آن فتوا نداده است.

پس منکرین ابدا از این که یک حکم شرعی را فقها منی توانند استخراج کنند غره نشوند. چرا که این هم جزء شریعت 

 می استنباط منایند، لذا مکلفو چون ایشان می توانند در مقام عمل، حکما است و از زمان خود آن بزرگواران بوده. 

 به تکلیف خود راه برده و در سرگردانی به سر منی برد.

ه ما کی حاضر نیز از مهنی دست است که حتی اگر حدیثی خبصوصه نداشته باشد )و حال آنحکم شرعی مسأله

 هلل. موجود است(، باز هم حکم آن واضح است و احلمد و فتوای آن در حد امجاع صائلیم که حدیث آن

 ی زمینتبیین بحث بر روی کره -6

که اصل به وجود آمدن این حبث مرتبط با علم جغرافیا و کمی ریاضی و جنوم می باشد؛ هبرت مهان است  با توجه به این

زمنی  یآمده را شفاف کنیم. حتما خیلی از مشا می دانید که کرهی پیشکه ما نیز از مهان علوم استفاده کرده و مسأله

ن های جغرافیایی را معنی می منایند. ایهای موازی ترسیم می شوند و عرضمدارهایی بوده که به صورت دایرهدارای 

ر اساس تر بوده و بها فرضی است و در علم جغرافیا و هندسه مورد نیاز می باشد. اما بعضی از این مدارها مهمدایره

 آید:ها، تقسیماتی به صورت زیر بر روی زمنی به وجود می آن

 ی مشالی زمنی:کرهالف( نیم

 مرکز صطب مشالاول( 



 
 

 )حد فاصل بنی مرکز صطب مشال و مدار صطب مشال( صطب مشال یمنطقهدوم( 

 )حدفاصل بنی مدار صطب مشال و مدار رأس السرطان( معتدل مشالی یمنطقهسوم( 

 )حدفاصل بنی مدار رأس السرطان و خط استوا( استوای مشالی یمنطقهچهارم( 

 ی جنوبی زمنی:کرهب( نیم

 حدفاصل بنی خط استوا و مدار رأس اجلدی(استوای جنوبی ) یمنطقه( اول

 حدفاصل بنی مدار رأس اجلدی و مدار صطب جنوب(معتدل جنوبی ) یمنطقهدوم( 

 حدفاصل بنی مدار صطب جنوب و مرکز صطب جنوب(صطب جنوب ) یمنطقهسوم( 

 صطب جنوبچهارم( مرکز 

روزهای کامل و یا روزهای طوالنی را شاهد هستیم و در مناطق  ،مثال در اوایل تابستان، در مناطق مشالیبه عنوان 

د، وسیه، در کشورهایی مانند سوئهای طوالنی را خواهیم داشت. در مناطق هپناور سیربی، ر های کامل و یا شبشب ،جنوبی

 ایام، غروب خورشید را نبینیم.وژ و فنالند و حتی در انگلستان ممکن است ما در بعضی ر ن

با توجه به  طول روز و شب ،هرچه به صطب نزدیک تر باشیمی تکمیلی را هم به خاطر داشته باشید که این نکته

ول ط که عرض شد،  طورتر خواهد شد و مهانها )از ناظر آمسانی( بیشزمان طلوع و غروب خورشید )از ناظر زمینی( و ستاره

 میسر است. و ابزارهای بسیار دصیق های ریاضیغروب خورشید با توجه به فرمولروز و زمان طلوع و 

ی خورشید یا مکان صرارگریی خورشید و های تعینی شده برای اوصات شرعی بر اساس زاویهصورت، زمان اما در هر

ومنی صلوات مایشات معصستارگان در آمسان بوده و لذا بعد از شناخت دصیق مسأله و آگاهی نسبت به حکم صحیح مطابق فر 

 اهلل علیهم أمجعنی، به سادگی می توان، حکم این مسأله را تبینی کرد.

 حکم شرعی: -7



 
 

ی هدی صلوات اهلل علیهم أمجعنی به مهراه امجاع علما و در هنایت عرض می شود که آیات صرآن و احادیث ائمه

هر اسکان  نسبت به محلروزی را با تغیری حالت خورشید که، اوصات منازهای شبانهضرورت اسالم صائم است بر این

 های دیگر، دلیلی بر اوصات شرعی مکان اسکان تو ندارد.و ابدا اوصات شرعی مکان باید تشخی  داد فرد

فق شرعی یک جماز نیستی که به ا ، لیکنهستی و اصال خورشید را هم نبینیکه تو حبس باشی و ندانی کجا بسا آن

خورشید با ابر و غبار پوشیده شده باشد، تا یقنی نکنی به دخول وصت، جماز به خواندن اگر شهر دیگر عمل کنی. یا 

ای حماسباتی همناز نیستی. البته ما عرض کردمی که لزوما نباید با نگاه به خورشید به اوصات شرعی پی بربد، بلکه دستگاه

ی این کار وجود دارد. حرف ما این است که منی توانی دستگاه حماسباتی خود را در شهر دیگر به کار بربی خمتلفی برا

 و در شهر خود بر اساس آن مناز خبوانی.

قین به دخول یبنابراین، امر بسیار ساده بوده و دین اسالم هم احلمد هلل دین آسانی و سهولت است. لذا تا زمانی که 

بلی، د. ات کنای، مناز واجبی هم بر گردن تو وارد نیست تا خداوند مؤاخذهخود نکرده اسکان محلوقت شرعی در 

ن باره در ای و ها و سالها بگذرد.تا ظهر پابرجا است ظهر است و نمی توان نماز دیگری خواند، حتی اگر روز 

روب  و خورشید می رود که غ ی کوهی هستیکه تو در دامنهدر حبث رد الشمس هم توضیحی امجالی دادمی. حتی آن

ی کوه و هنوز غروب نکرده بود، مناز تو اداء شده و نه صضاء! زیرا تو خورشید را می بینی! پس کند، اگر رفتی به صله

 چطور می شود در سرزمینی که شب ندارد و خورشید غروب منی کند، مناز مغرب خواند!

ای ندهرا ساده ببینید که در فهم آن نیاز به هیچ تفسری کن اصرار و تأکیدات حقری بر این است که مشا طوری مطلب

نداشته باشید و حتی اگر به یک فرد درس خنوانده هم توضیح دهید، متوجه شده و بی نیاز از دیگران باشد ان شاء 

 اهلل تعالی هو حسبی و نعم الوکیل.
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ودشان متام شد، مطلبی هم از باطن عرض می کنم که در آن حال که ظواهر اثبات مطلب و رد انکار منکرین به خ

و  اند برای احادیث ما بطنی استروشنی چشمی برای مؤمننی و افزایش حقد و حسد کفار و منافقنی باشد. فرموده

ه جامن سوگند، بباز بطنی تا هفتاد بطن. یعنی کسی که علم ما را دانسته تا هفتاد وجه از یک سخن ما می فهمد. 

صدر مفاهیم عظیم در آیات و روایات گنجانده شده که ظاهربینان به حمض رؤیت، آن را انکار می کنند. مثال می  آن



 
 

یان حرکت اند و جر اند و حبث غروب آفتاب را طوری فرمودهی خورشید را طوری فرمودهبینند امام علیه السالم اندازه

ها را منی فهمند و گمان می کنند که مراد آن بزرگواران مهان ناند، ایخورشید را در دریایی با فالن اوصاف فرموده

 ظاهرش است، پس انکار می کنند.

آیا منی دانید که حضرت به جابر، علم کیمیا را یاد دادند؟! اما کدام یک از مشا با نگاه به آن احادیث چیزی از کیمیا 

، السالم نشسته بودند و شیعیان چندی هم دورشان بودندمی فهمید. این روایت را هم عرض کنم. یک دفعه امام علیه 

صحبت از والیت حقیقی ایشان بود. ناگهان به یکی از آن افراد می فرمایند در این تنور بپر. آن شخ  ترسید و 

 نپرید. سپس به یکی از شیعیان خاص خود فرمودند بپر. او بی مهابا و بدون فکر پرید. سپس او را زنده بریون آوردند.

خواستند بفمانند والیت ما به این طور است. ظاهرش مانند آتش، داغ و سوزاننده است. کفار و منافقنی را عمدا به 

و  اید، سردی آن را می چشانیماید و آن را درک کردهغلط می اندازمی، اما برای مشا که به حقیقت این آتش رسیده

ب مانده  عجیبسیار مطالب بسیار بسیار ر مؤمن باشید. باری، چه در داخل خانه است را به مشا می منایانیم اگآن

یا  وارد کندشکالی ا بتواندکه ننه دیده و نه شنیده و نه فهمیده؛ چه رسد به آ که هنوز هیچ کس به آهنا برخنورده،

 ه الفداء.ل اثبات مناید و اهلل یهدی من أحبه و منهم املهدی رزصنا اهلل تعالی لقائه روحینقضی به خیال خام خود 
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، خود سؤال بود. اما برای افرادی که اندک بصریتی دارند واضح که در ابتداء مهم جلوه می منود  چهبه هر حال آن

است که اصل شبهه آن بود که دین اسالم، دینی فراگری نیست و احلمد هلل ما با دالیل خمتصر، کاربردی و کامال 

و ذهنی، مطلب را بیان، شبهه را رد و تری رانده شده از کمان دمشنی ایشان را عملیاتی، نه دالیل پیچیده، اعتقادی 

وایی آخرت ایی دنیا را با رسو سمنایند و ابدا ر شان فرود آوردمی، بلکه عربت گرفته و رو به حق هایبر سقف خانه

ی مهه از هفتاد سالمقایسه نکنند. چرا که اگر در دنیا هزار مصیبت و خواری به انسان برسد، سهل است، بعد 

ها متام می شود. اما منکرین ما چه خاکی بر سر خود می ریزند در روزی که پنجاه هزار سال است و آخرتی که آن

متام شد به دست مصنفش، سید حممد مهدی طباطبائی غفر اهلل له و لوالدیه و جلمیع املؤمننی و املؤمنات متامی ندارد. 

 .و ال صوة اال باهلل


