در ســجدهگاهم طلب خیر میکردم و استخارة

آموزة مهدویــت یکــی از مهمترین اصول

من چنین بــود که میگفتم :خدایــا! از تو که

بنیادین شــریعت اســامی اســت که خدای

عالم به غیب هستی ،درخواست میکنم که اگر

تعالــی برای انســانها مقدر کرده اســت .این

و در اصطالح دینــی :واگذاردن انتخاب به

این کاری که میخواهــم انجام دهم برای من

حقیقت بیبدیل مانند ســایر معارف آسمانی و

خداوند در کاری اســت که انســان در انجام

شر
خیر دارد ،یاریام کن و اگر علم داری که ّ

الهی از تیررس هجمهها و دشــمنی منحرفان

دادن آن شــک دارد .استخاره کردن در امری

و پیروان شــیطان در امان نمانده اســت و چه

که شــرع حکم روشــنی دارد ،روا نیست و

بسیار کســانی بوده و هستند که با کجاندیشی

تنها در کارهای مباح یــا در انتخاب میان دو

در این روایت کام ً
ال مشــخص است که امام

و سوءاســتفاده از آن ،بــا ادعاهای انحرافی و

مستحب پســندیده است .از اینرو ،در انجام

با قرآن اســتخاره نکردند و با توجه به دعای

گاه ایجــاد فرقههای باطــل ،عالوه بر هالکت

واجبات و ترک محرمــات و در مواردی که

مذکور در روایت ،مرادشان از استخاره ،یاری

خویش ،عدة زیادی را نیز در مسیر ضاللت و

گرفتن از خدای متعال در به ســرانجام رسیدن

گمراهی قرار دادهاند.

شر
عقل حکم قاطع و روشنی در مورد خیر یا ّ

جریــان مدعــی یمانی منتســب بــه احمد

آنچه مســلم اســت و از هیچ یک از فقهای

اسماعیل بصری ،از جمله جریانهایی است که

شیعه خالف آن دیده نشــده( ،حتی بزرگانی

در نتیجه یقین ًا اســتخاره به معنای خاص آن

در عصر کنونی َعلــم گمراهی و اضالل را به

مانند ســید بن طاووس که عنایت ویژهای به

نمیتواند به عنوان دلیــل برای اثبات امر مهم

دســت گرفته و با ادعای دروغین یمانی بودن

اســتخاره داشته است) اعتقاد به دستور ندادن

و اعتقــادی امامت بــه کار رود تا امثال احمد

و فرزنــدی امام زمان عدهای را به خویش

قرآن و معصومین در تمســک به استخاره

اســماعیل و پیروانش بخواهند با اســتخاره،

دعوت کرده اســت .از جمله استداللهای این

برای پیــدا کردن حــق از باطل و یــا تأیید

حقانیت این فرد کذاب را ثابت کنند.

مدعی کاذب ،اســتناد به اســتخاره در جهت

ادعاهای مدعیان رسالت و نبوت است.

من در انجام آن است ،مرا از انجامش منصرف

فرما!»

(((

کار و انتخاب صحیح اســت و این دســته از
روایات با احمد بصری هیچ ارتباطی ندارد.
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اســتخاره در لغت :طلب و خواستن بهترین
حالت در امری است.

بودن فعلی داشته باشد ،جای استخاره نیست.

اثبات ادعاهای خود میباشــد .در این نوشتار

به تصریح علمای شیعه و اعتقاد آنان ،عموم ًا

به بررسی و نقد این مسئله خواهیم پرداخت.

مراد از اســتخاره و واژههــای مرتبط با آن،

طلب خیر از خداوند در انجام امور با خواندن

دیگری باز مگرد و هرگاه به سویش راه یافتی،

نماز ،دعا و اذکار وارده از اهلبیت اســت

از او در مگذر!»

امامت ایشان یقین پیدا کردم».
احمــد اســماعیل و پیروانش ادعــا دارند

و احمد بصری با سوءاســتفاده از عدم آگاهی

بر خــاف ادعای احمد اســماعیل ،عبارت

کــه مطابق این روایت ،امامــت را میتوان با

حدیثی مریدانش ،تمــام روایاتی را که در آن

«خــار اهلل لک» نه تنها اشــاره به اســتفاده از

اســتخاره ثابت کرد ،در حالی که این ســخن

استخاره به معنای طلب خیر از خداوند است،

استخاره برای اثبات امامت ندارد؛ بلکه عنوانی

روایت از معصوم نیســت و عمل صفوان بن

به استخارة عرفی با استفاده از قرآن معنا کرده

عمومی است که به معنای «خیر و صالح تو را

یحیی به عنوان غیــر معصوم ،برای ما حجت

است.

خواست» میباشــد و در اینجا عنایت خداوند

نیست.

احمــد اســماعیل در احتجاج به اســتخاره

بر فــرد و همراهی با حضــرت مهدی را

از ســوی دیگر ،مرحوم شیخ طوسی که

دو دلیــل برای فرضیة خود ارائه داده اســت:

میرســاند .بنابراین ،مراد امام از عبارت «خار

تنها منبع نقل این روایت اســت ،این سخن را

نخست ،روایت امام علی و دوم ،عمل «صفوان

اهلل لــک» این بوده که وقتی خداوند به تو خیر

برای تأییــد ذکر نکرده؛ بلکه در بحثی مفصل

بن یحیی» است.

یاری حضرت مهدی را عنایت کرد ،تو نیز

در مورد واقفیه و جهــت رد این عبارت ،آن

از این عنایت اســتقبال کــن و به حضرت

را نقل نموده است .شیخ طوسی بر خالف

بپیوند.

ادعــای احمد بصری ،پــس از نقل این خبر،

مطابــق روایت اول ،فردی بــه امام علی
عرض کــرد :ای امیرمؤمنان! مــا را از مهدی
خودتــان آگاه کنید! آن حضــرت پس از ذکر

در روایــت دوم «علی بن معاذ» روایت کرده

آن را حیلــهای از طــرف واقفیــه و علی بن

اوصاف ایشــان میفرمایــد« :إن خار اهلل لک

اســت :به صفوان بن یحیی گفتــم :چگونه به

احمد علوی دانســته که حقانیت امامت امام

فاعــزم و ال تَنث َ ِ
ّقت له و ال تَجو َز َّن
ن عنه إن ُوف َ

امامت امام رضــا اعتقاد پیدا کردی؟ او در

رضــا را اینگونه بیاعتبار نمایند .در واقع،

استخرت
دعوت اهلل و
ّیت و
ُ
ُ
پاســخ گفت« :صل ُ

ایــن نویســندة واقفی قصد داشــته تا با ذکر

یت إلیه؛
إن ُه ِد َ

(((

اگر خداونــد برای تو خیر

خواست ،عزم خود را استوار گردان و اگر در

عت علیــه؛((( نمــاز خواندم و از
علیــه و ق ّط ُ

این مطلب [که شــیعیان امامــت امام خود را

راه رسیدن به خدمت او توفیق یافتی ،از او به

خداوند خواســتم و بر او طلب خیر کرده و به

با اســتخاره ثابت میکنند] سستی و بیپایگی
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ادلة شــیعیان امام رضا را مطرح و به زعم

خود بر حقانیت شــیعیان رضوی خللی وارد
کنند.
شیخ در پاســخ به او مینویسد« :این امر
بدترین چیزی اســت که کســی در آن تقلید
انجام دهــد و اگر این عمل توســط صفوان
انجام شــده ،بــرای ما حجت نمیباشــد .به
عــاوه اینکه با توجه به منزلت صفوان و علم
و زهدش ،بعید اســت چنیــن عملی را انجام
داده باشــد و چگونه ممکن اســت در مسئلة
بزرگی مانند امامت ،با مخالفین خود از طریق
اســتخاره اســتدالل نماید .مگر اینکه طرف
مقابل خود را فردی ابله دانسته باشد».

(((

عالوه بر این ،ممکن است مراد از استخاره
در این جمالت ،معنای عا ّم و غالبی آن؛ یعنی
طلب خیر از خداوند باشد.

(((

امام باقر میفرماید« :هرگاه ارادة استخاره
در کار بزرگی را داشــتم ،صد بار از خداوند
 .3از نویسندگان واقفیه (کسانی که در امامت امام کاظم توقف
نموده و ایشان را مهدی موعود نامیدند و امامت امام رضا را قبول
نکردند).
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