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 و الحمد هلل رب العالمین

  یلی محمد و  ل محمد امئةمو و المهدنین و ملم لیلیماو صلّی اهلل

 اصل دین

که  همان امتخالف )خالفت الهی( امت؛ از  ن هنگامی ،اصل دنن نا یقیده الهی در انن زمین

 داد. ، اولین انیان زمینی را  فرند، او را خلیف  خود در زمین قرارخداوند حضرت  دم 

َدُ مَهنْ فیهها لَجْعَهلُ أَ قالُوا خَلیفَوً الْأَرْضِ فِی جایِلٌ إِنِّی كَوِلِلْمَالةِ رَبُّكَ قالَ إِذْ و  وَ فیهها نُفْیهِ

 (7)لَعْلَمُون ال ما أَیْلَمُ إِنِّی قالَ لَكَ نُقَدِّسُ وَ بِحَمْدِكَ نُیَبِّحُ نَحْنُ وَ الدِّماءَ نَیْفِكُ

دهم. فرشهتگان ای قهرار مهیک  پروردگارت ب  فرشتگان فرمود: من در زمین خلیف و هنگامی)

ومیل  حمد لهو ک  ما ب حالی در !کند؟ خونرنزی و فیاد ک  دهیمی قرار  ن در را کیی  ناگفتند: 

 (.دانیددانم ک  شما نمیکنیم؟ فرمود: من چیزی میگونیم و لو را لقدنس میلیبیح می

َماءِ أَنْبِئُهونی فَقهالَ لْمَالةِكَهوِا یَلَه  یَرَضَهُمْ ثُمَّ کُلَّها الْأَمْماءَ  دَمَ یَلَّمَ و  کُنْهتُمْ إِنْ ههُاُلءِ بِأَمهْ

 (6)صادِقین

ها را بر فرشتگان یرض  کرد؛ پهس فرمهود: ها را  موخت؛ مپس  ن نامو خداوند ب   دم  ن نام)

 (.دهید اگر در گفتار خود صادق هیتید های اننان خبرمرا ب  نام

الْحَكیم الْعَلیمُ أَنْتَ إِنَّكَ یَلَّمْتَنا ما إاِلَّ الَن یِلْمَ ال مُبْحانَكَ قالُوا(4) 

لهو به  مها  مهوختی. لهو دانهای  که  ن؛ ما هیچ یلمی ندارنم مگر منزهیفرشتگان گفتند: لو )

 (.حكیمی
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َالیَّماواتِ غَیْبَ أَیْلَمُ إِنِّی مْلَكُ أَقُلْ لَمْ أَ قالَ بِأَمْماةِهِمْ أَنْبَأَهُمْ فَلَمَّا بِأَمْماةِهِمْ أَنْبِئْهُمْ  دَمُ نا قال 

 (7)لَكْتُمُون کُنْتُمْ ما وَ لُبْدُونَ ما أَیْلَمُ وَ الْأَرْضِ وَ

 ب  فرشتگان ک   دم ده. هنگامی ها خبرهای  نخداوند فرمود: ای  دم، ب  فرشتگان از نام)

دانم ها و زمین را مهی ممان ، خداوند فرمود: مگر ب  شما نگفتم ک  من غیبهانشان خبر داداز نام

 (؟دانمشما  شكار کنید و پنهان کنید را می چ  نو 

چهون فرشهتگان و جنیّهان  ؛و فرشتگان و جنیّان بهود انن همان چیزی امت ک  بین  دم 

خلیفه    دم  ک انن ورد نبودند؛ لذا ب  دمت می خود قادر ب  لحصیل معرفتی ک   دم خودیب 

دانند  شهنا کنهد. انیهان به  نمی چ  نها را ب  زنرا او فقط قادر بود ک   ن بود؛ ی محتومشود امر

چون او انیان بهود و  .یمل کرد ،بعضی از  ن قابلیت و امتعدادی ک  خداوند در او ودنع  نهاده بود

ر معرفهت امهماء شده، نعنی ب وی بر صورت خدا خلق ؛بود لریظیم لر وانیان دارای قابلیتی ومیع

های خداوند برای خلق در او ب  ودنع  نهاده شده امت: و قابلیت  شكار کردن ناممرشت  شده  خدا

 (.خداوند  دم را بر شكل و صورت خودش  فرند) (6)،صُورَلِ ِ( یَلَ   دَمَ خَلَقَ )اللَّ ُ

 ها در یمل و اخالص نكیان نییتند، یالوه بهراما در میان مردم نا خود فرزندان  دم، قطعاً  ن

ک  یالم و یارف ب  خدامهت  کسنتیج  الزم شد  ن اند؛ دربیشترشان از یمل کردن غافل ک انن

 -در یوالم بهاال-بنابرانن نخیتین خلیف  حقیقی  بر کیی ک  نیبت ب  او جاهل امت خلیف  گردد؛

امها در انهن یهالم  هها هیهتند؛ماننهد  نمپس اشخاصهی  و مپس  ل محمد   محمد 

 زمانی امت. ها در هرلرنن  نلرنن خلق و خداشناسیالم  جیمانی، محمد

شهود: میهتخلِ) )خهدانی که  خلیفه  را قهرار داده(، م  موضهو  مطهرم می جااننبنابرانن در 

و یلمی ک  نهزد خلیفه  خهدا به  ودنعه  نههاده  شده( ب  خالفت خداوند برگزنده ک  نمیتخلَ) )

 چه  نلوانیم او و ی یملش نا لكلیفش از ناحی  خدا، میشود. ب  ایتبار صفات خلیف  و شانیتگمی

 اخبهاراو  اننكه کند و همچنین میتخلِ) او را وص) کنیم، نعنی بگونیم: به  ایتبهار ک  حمل می

                                                
 .00قرآن کریم، سوره بقره، آیه . 1

 .130ید )صدوق(، ص ؛ التوح101، ص 1الکافی، ج . 2
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کنهد و در اصهل، فهردی که  به  او وحهی خبرهانی درنافت میگیرد، نبی امت، نعنی غیب را می

ای امت او رمول و فرمتاده پس ،ک  حامل رمالتی امتدهد و ب  انن خاطر کند، ب  او خبر میمی

نتیج  اصل دنن )امتخالف( م  اصهل  در ؛کشداش( ب  دوش میک  رمالتی را از مرمِل )فرمتنده

دنگهر: مُنبِهو و خبردهنهده  بیان گیرد: میتخلِ) )خدا(، خلیف  )نبی و رمول(، یلم؛ و ب را در برمی

ل و )خدا(، نبی )صاحب و حامل نبأ و خ بر غیبی(، نبأها و اخبهار غیبهی؛ نها به  لعبیهر دنگهر: مرمهِ

و نیز اگر انن رمول دارای مقام امامت باشد،  فرمتنده )خدا(، رمول و فرمتاده، رمالت و پیام الهی؛

 لوانیم او را امام نیز بنامیم.می

اصل دنن و متون و محور  ن امت ک  هرکس  ن را نقه  کنهد دنهن  انن اصل )امتخالف(،

و امام  لهی را نق  کرده و چیزی از دنن را باقی نگذاشت  امت. ب  همین مبب اةم  اطهار ا

را غصب کنند، بیشهترنن مههم را در  لأکید کردند کیانی ک  حق امیرالمُمنین  صادق 

، بلك  ب  انهن مهبب فقط ب  خاطر غصب حق امیرالمُمنین  شكیتن و نق  امالم دارند، ن 

همهان گهردد و  ناز نق  همان اصلی ک  هم  دنن بر محهور  ن میامت ت ک  انن غصب، یبار

نهاء  ن  همهان دنهن الههی از اله)  ن لهاک  و بایث شدند مردم از انن اصل  خالفت الهی امت؛

 ، منحرف شوند.باشدمی

 هُهوَ رَّجُهلُال ذَلِهكَ وَ رَجُلٌ هُوَ الدِّننِ أَصْلَ وَ الدِّننِ )اِنَّ فرمود: صادق  امام جعفر بن محمد

 دِننَه ُ وَ اللَّ َ أَنْكَرَ أَنْكَرَهُ مَنْ وَ اللَّ َ یَرَفَ یَرَفَ ُ فَمَنْ زَمَانِ ِ أَهْلِ وَ أُمَّتِ ِ إِمَامُ هُوَ وَ الْإِنمَانُ هُوَ وَ الْیَقِینُ

 الرِّجَهالِ مَعْرِفَهوَ بِهأَنَّ جَرَى کَذَلِكَ لْإِمَامِا ذَلِكَ بِغَیْرِ شَرَاةِعَ ُ وَ حُدُودَهُ وَ دِننَ ُ وَ اللَّ َ جَهِلَ جَهِلَ ُ مَنْ وَ

 مَعْرِفَهوِ إِلَه  بِهَا نُوصَلُ وَ اللَّ ِ دِننُ بِهَا نُعْرَفُ بَصِیرَةٍ یَلَ  ثَابِتَوٌ مَعْرِفَوٌ وَجْهِ ِ یَلَ  الْمَعْرِفَوُ وَ اللَّ ِ دِننُ

 (7).اللَّ ِ(

 همهان او و امت انمان همان او و امت نقین همان مرد، انن و امت مردی دنن، اصل و دنن) 

 که  فردی هر و امت شناخت  را خداوند بشنامد، را او ک  فردی هر. امت زمانش اهل و امت امام

                                                
؛ خاتمة  22؛ مختصر بصائر الدرجات )حسن بن سلیمان حلی(، ص 915بصائر الدرجات )محمد بن حسن صفار(، ص . 1

 .253، ص 12؛ بحار األنوار، ج 112، ص 1المستدرک )میرزای نوری(، ج 
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 داشهت  نا گهاهی او به  نیهبت ک  فردی هر و امت کرده انكار را دننش و خداوند کند، انكار را او

 امهت چنهینانن. دارد نا گهاهی او شرانع و حدود و دنن و خداوند ب  نیبت -امام انن بدون- باشد

 به  که  امهت بصیرلی با و ثابت شناخت  ن، شكل ب  شناخت و خدامت دنن مردان، شناخت ک 

 (.شودمی رمیده خداوند شناخت ب  اشوامط  ب  و شودمی شناخت  خداوند دنن اش،وامط 

مشهور امهت، لأکیهد هل منت در کتب اک   ،بر همین امر در حدنث فرق  ناجی  اهللرمول

  کردند:

اهلل مها )لفترق هذه امئمو یلی ثالث و مبعین فرقو کلها فی النار اال فرقو واحدة. قیل نا رمهول

 هذه الفرقو؟ قال من کان یلی ما أنا یلی  الیوم و أصحابی(.

ز نهك فرقه . جه شوند ک  همگی در  لش هیتند به م  فرق  متفرق می و بر هفتاد انن امت)

ها ک  بر همان روشی هیهتند که  امهروز  ن فرق  کدام امت؟ فرمود:  ن فت  شد: ای رمول خداگ

 (.من و اصحابم بر  ن هیتیم

اهلل و مهن ههی؟ )لفترق أمتی یلی ثالث و مبعین فرقو کلهم فی النار إال واحدة. قیل: نا رمول

 (7).قال: من کان یلی مثل ما أنا یلی  الیوم و أصحابی(

جهز نكهی. گفتنهد ای  شوند ک  همگی در  لش هیتند ب م  گروه متفرّق می و فتادامتم بر ه)

ک  امروز من و اصهحابم بهر  چ  نای مثل ها ک  ب  طرنق رمول خدا و  ن کدام امت؟ فرمود:  ن

 (.باشند ، ن هیتیم

 گون  معهین کهرده که  انهن فرقه ،صفت فرق  ناجی  را انن اهلل در حقیقت رمول بنابرانن،

و به   داشت  باشهد اهلل شده، از موی خدا مانند رمول همان گروهی امت ک  رهبری برگزنده

انمهان داشهت   اهلل مانند اصحاب رمهول انن رهبری الهی ک  معرّف خدا و حاکمیت خدامت،

 باشند.

                                                
 و آن را مشهور خوانده است.ذکر کرده  172 - 171، ص 21، ج «مجموع الفتاوی»این عبارت را ابن تیمیه در کتاب . 1
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ای امت ک  در  ن ارلبهاطی بیان فرمودند، همان فرق  اهلل گون  ک  رمول ن ،بنابرانن حق

واقهع  و اصحابش وجود داشت  باشد، نعنی انمان ب  خالفت الهی. در مانند ارلباط بین پیامبر 

و مُمنانی ب  انن خلیف  و به  انهن اصهل  شده باشد ای امت ک  از موی خدا منصوبخلیف  جا ن

 خالفت ک  اصل دنن الهی امت وجود دارند.

 روانت کرده امت:گون  نیز نزدنك ب  همین مضمون را انن شیخ صدوق 

 الشَّامِیُّ إِدْرِنسَ بْنُ مُحَمَّدُ لَبِیدٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الیَّرَخْیِیُّ لَمِیمٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ نَصْرٍ أَبُو )حَدَّثَنَا

 یَهنْ الْإِفْرِنقِیُّ حَدَّثَنَا قَالَ الْمُحَارِبِیُّ مُحَمَّدٍ بْنُ الرَّحْمَنِ یَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ إِمْرَاةِیلَ بْنُ إِمْحَاقُ حَدَّثَنَا قَالَ

 بَنِهی یَلَه  أَلَه  مَها أُمَّتِی یَلَ  مَیَأْلِی  اهللرمول قَالَ قَالَ یُمَرَ بْنِ یبداهلل یَنْ نَزِندَ بْنِ یبداهلل

 مِلَّهوً مَبْعِینَ وَ ثَلَاثٍ یَلَ  أُمَّتِی مَتُفَرَّقُ وَ مِلَّوً مَبْعِینَ وَ اثْنَتَیْنِ یَلَ  لَفَرَّقُوا إِنَّهُمْ وَ بِمِثْلٍ مِثْلٌ إِمْرَاةِیلَ

 نَحْنُ مَا هُوَ قَالَ الْوَاحِدَةُ لِلْكَ مَا وَ اهللرمول نَا قِیلَ قَالَ وَاحِدَةٍ غَیْرَ النَّارِ فِی کُلُّهَا وَاحِدَةً یَلَیْهِمْ لَزِندُ

 (7).أَصْحَابِی( وَ أَنَا الْیَوْمَ یَلَیْ ِ

مو موبه  ،داده امهتامراةیل رخک  بر بنی چ  نمانند  زودی بر امتمفرمود: ب  رمول خدا )

 زودی امت من بر هفتهاددو ملت لقییم شدند و ب  و امراةیل بر هفتادهمانا بنی الفاق خواهد افتاد،

هیتند ها در  لش امراةیل هیتند، همگی  نشوند ک  نك فرق  بیش از بنیم  ملت لقییم می و

نك فرقه  کهدام امهت؟ فرمهود:  و  ن یرض شد: ای رمول خدا اهلل جز نك فرق . ب  رمول

 (.ب  طرنقتی امت ک  امروز من و اصحابم بر  ن هیتیم ای ک همان فرق 
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 گانه:اصول سه

 اصل اول: مستخِلف )خدا(

 خدای مبحان نا همان حقیقت امت. ،میتخلِ)

حقیقت غانب شاهدی ک  انن یهالم را خلهق کهرده امهت،  دو طرنق برای لصدنق ب  وجود  ن

 دارنم:

 

 اول: طریق وحی

ْیَمَهالً فَلْیَعْمَلْ رَبِّ ِ لِقاءَ نَرْجُوا کانَ فَمَنْ واحِدٌ إِل ٌ إِلهُكُمْ أَنَّما إِلَیَّ نُوح  مِثْلُكُمْ بَشَرٌ أَنَا إِنَّما قُل 

 (7)داًأَحَ رَبِّ ِ بِعِبادَةِ نُشْرِكْ ال وَ صالِحاً

 ؛شود ک  خدای شما خدای نكتامهتبگو ک  من فقط بشری مثل شما هیتم؛ ب  من وحی می)

کس را در پرمهتش انجام دهد و ههیچپروردگارش دارد باند یمل شانیت   لقایامید ب   ک  نپس 

 (.شرنك قرار ندهدپروردگارش 

صدای پشت دنوار ببندد  هر انیانی باند انن را بفهمد ک  منطقی نییت ک  گوشش را از شنیدن

چهون  ؛شنوند بگوند: چیزی پشت دنهوار نییهتو مپس از روی یناد و لجبازی، ب  کیانی ک  می

هها که   ن چه  نکنم و معی کنم بشنوم و در  ن هنگام اگر  الزم امت ک  اول گوش خود را باز

 رد.لوانم حكم ب  انن بدهم ک  چیزی پشت دنوار وجود نداشنیدند را نشنیدم، می

خهدای )و  غازش لصدنق ب  وجود حقیقهت  لری امتراه برلر و شرن) طرنق وحی ،در حقیقت

که  یلهت  فهرننش امهت نیهز کشهیده  مبحان( امت، ولی ب  مراحل بعد از لصدنق نعنی معرفت

                                                
 .113سوره کهف، آیه  .1
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 و لجهرّد ومیل ب   ن از پس ،شود غاز انن راه از  مادگی برای شنیدن حقیقت شرو  می (7)شود.می

 میتقیماً انیان روم ک  رمد،می جانی لا  ورده وجود ب  را جهان انن ک  حقیقتی  ن ایبر اخالص

 را خهود مهفر بعد، ب   ن از و شودمی ثابت حكمت و وجود برانش و شنود می حكیم حقیقت  ن از

 بشنود، کش) و رؤنا در وحی طرنق از رموالنش و خدا از لرلیب انن ب  کند؛  غاز معرفت ممت ب 

 انهن همهان طرنهق( 6).شهنود می هم را جمادات صدای حتی انیان ک  رمدمی جانی ب  کار بلك 

و فرض  ن امت ک  هم  فرزندان  دم باند همین طرنق را بپیماننهد، امها  انبیاء و اولیاء الهی امت؛

دنیها  مشهغول خوانهد،می ها را فهراک  خداوند  ندرحالی ، ولابندمی ها از خداوند رو برمتأمفان   ن

 ،دهنهد لها زنگهار انجامبیا ایمال خبیثی مانند دشمنی با اولیاء الهی  و چ  شوند؛گشت  و غافل می

 یَله  رانَ بَهلْ کَهالَّنتیج  چیزی نشنوند و چیهزی درك نكننهد:  بگیرد و در شان را فراهم  دل

شان را چون زنگار در برگرفت  دلکردند می چ  ن بلك  نییت، چنین) (4)نَكْیِبُونَ کانُوا ما قُلُوبِهِمْ

 (.امت

شود، پهس همچنان ک  بیان شد ب  مراحل بعد از لصدنق نیز کشیده می ،ک  انن طرنق جا ن از

 ناچار باند اندکی درباره میئل  معرفت ک  یلت  فرننش انیان امت بیشتر بدانیم.

 معرفت

َنلِیَعْبُدُو إاِلَّ الْإِنْسَ وَ الْجِنَّ خَلَقْتُ ما و(3) 

 (.مرا بپرمتند ک اننجن و انس را نیافرندم مگر برای )

                                                
1 .َلِیَعْبُدُون إِالَّ الْإِنْسَ وَ الْجِنَّ خَلَقْتُ ما و  ،یعنةی  ،(که مرا بپرستندجن و انس را نیافریدم مگر برای این)( 95)ذاریات

 مرا بشناسند.

اد، منشأ حیات باکتریایی و گیاهی و حیوانی هستند. همچنین همه مظاهر حیةات )نسةو و کلی همه موطورجمادات یا به. 2

نتیجةه شةیمیایی نیسةتند و در  ها نگریسته شود، چیزی جز عملیةاترشد و حرکت( اگر در حدود همین عالم مادی به آن

ای کةه گونهترکیب این مواد است، به و تفاوت تنها در نوع تفاوت حقیقی بین نبات و حیوان و باکتری و جماد وجود ندارد؛

 کند.آن ماده را شایسته عملیات تولید مثل )تبدل و تغیر( و نتایج عملیات تکامل می

 .1قرآن کریم، سوره مطفّفین، آیه . 0

 .95قرآن کریم، سوره ذاریات، آیه . 1
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 ؛شهده امهت انیان اماماً بر معرفت خدا مرشت  شده امت، چون بر صورت و شكل خدا خلهق

 لها دانیم صورت و شكل هر چیهزطور ک  مینعنی انیان لجلی اهلل در یوالم  فرننش امت. همان

ک  یمهوم مهردم از راه خهدا ایهراض چیز امت، اما هنگامیای حكانتگر و بیانگر حقیقت  ن اندازه

کرده و مشغول دنیا گشت  و از پروردگارشان غافل شده و متذکران گروه خاص و اندکی شدند که  

ت و اراده خدا ب  مبب رحمتش ب  انن لعلق گرفت درخشند، مشیّدر  ممان لارنك مانند متاره می

هها و  ن ؛اندکی ک  شنیدند و متذکر شدند، انتخاب کند ک  رموالنی را از بین همین گروه خاص و

هها را به  و  ن دادهها نشهان ر شوند و راه را ب   نرا متذکّ را فرمتاد لا غافالن و مشغوالن ب  دنیا

نابند و متذکر شوند و فضل خهدا و برلهری لا بعضی از انن غافالن نجات  دهند حرکتممت خدا 

 ابند.نافتگان نخیت را درنانن نجات

هها را به  نهاد بنابرانن، اصل انن امت ک  هم  مردم متذکر شوند و نیازمند کیی نباشند ک   ن

ینوان به خهودش  معرفهی اگر خداوند رمولی مبعوث کند، فرض انن امت ک  بهدون خدا بیندازد؛

 او را بشنامند.مردم ، رمول

َیَلیمٌ ءٍشَیْ كُلِّبِ اللَّ ُ وَ اللَّ ُ نُعَلِّمُكُمُ وَ اللَّ َ الَّقُوا و(7) 

 (.چیز دانامت موزد و خدا ب  هم و از خدا پروا کنید و خدا ب  شما می)

ْیَمَهالً فَلْیَعْمَلْ رَبِّ ِ لِقاءَ نَرْجُوا کانَ فَمَنْ واحِدٌ إِل ٌ إِلهُكُمْ أَنَّما إِلَیَّ نُوح  مِثْلُكُمْ بَشَرٌ أَنَا إِنَّما قُل 

 (6)أَحَداً رَبِّ ِ بِعِبادَةِ نُشْرِكْ ال وَ صالِحاً

نكتامهت؛ خدای شود ک  خدای شما بگو ک  من فقط بشری مثل شما هیتم؛ ب  من وحی می)

کس را در پرمهتش و ههیچ انجام دهدامید ب  لقای پروردگارش دارد باند یمل شانیت   ک  نپس 

 (.قرار ندهدپروردگارش شرنك 

                                                
 .222قرآن کریم، سوره بقره، آیه . 1
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مونشهان  رمهولی که  خهدا به -امت ک   ن متذکّر واجب هم حتی اگر مردم غافل شدند، باز 

ها به  برای لذکر  ن -اندکرده را ضانع،  نشانها را ب  راهی ببرد ک  ب  مبب غفلتفرمتاده لا  ن

 ش، ب  چیز زنادی نیاز نداشت  باشد.نرمالت خو

 و مفهروض انهن ؛بلك  فرض انن امت ک  خلیف  خدا ب  چیزی بیش از معرفی خود نیهاز نهدارد

هامهت که  امت ک  مردم قادر بر شناخت انن میئل  باشند که  او خلیفه  پروردگهار و خهدای  ن

لوانند ب  او متصل شده و درباره انن شخص )رمول( از او مُال کنند. انن همان اصل خودشان می

شان بودند، هرچند غافهل شهده و اماس امت، اگر مردمی باشند ک  مراقب اصل فطرت و انیانیت

 باشند.

ب  چیزی بیش از ایهالم رمهالت و  برای همین قر ن کرنم بیان کرده ک  انبیاء و ابراهیم 

 شان نیاز نداشتند و انن همان اذان امت:دیوت

َیَمیقٍ فَجٍّ کُلِّ مِنْ نَأْلینَ ضامِرٍ کُلِّ یَل  وَ رِجاالً نَأْلُوكَ بِالْحَجِّ النَّاسِ فِی أَذِّنْ و(7) 

مهوی لهو ب  دوری ههر راه از رومهبك ههایمرکب و مواره بر پیاده لا ده حج نداى را مردم و)

 (.بیانند

مح  با شتاب ب  ممت لو بیانند، ب باند انن  ن  روشن امت، نعنی ای ابراهیم، ندا ده و مردم 

زودی متهذکر ها ب چون  ن (6)،بفهمند ک  لو دیوت الهی ک  حاملش هیتی را ایالم کردی ک انن

                                                
 .27ن کریم، سوره حج، آیه قرآ. 1

کةه بةرای خةدا گفتند، یعنی گروه خاصةی از ذریةه ابةراهیم این سخن همان چیزی است که وارثان ابراهیم . 2

الحرام ساکن کرده بود تا امامان مردم باشند؛ همان آنان را به امر خدا در نزدیک بیت شده بودند، زیرا ابراهیم خالص

دارنةد؛ پةس بةر بپا می دهند، یعنی دین خدا را بعد از پدرشان ابراهیم و اقامه نماز ندا میامامانی که مردم را به حج 

 إِنِّةی رَبَّنةابیایند:  که درگذشته واجب بود به نزد پدرشان ابراهیم  ها بیایند، همچنانمردم واجب است که به نزد آن

 ارْزُقْهُةمْ وَ إِلَةیْهِمْ تَهْوی النَّاسِ مِنَ أَفْئِدَةً فَاجْعَلْ الصَّالةَ لِیُقیمُوا رَبَّنا الْمُحَرَّمِ بَیْتِکَ دَعِنْ زَرْعٍ ذی غَیْرِ بِوادٍ ذُرِّیَّتی مِنْ أَسْکَنْتُ

خیز در نزد خانةه از فرزندانم را در بیابانی غیر حاصل بعضیپروردگار ما، من ) (07)ابراهیم/ یَشْکُرُونَ لَعَلَّهُمْ الثَّمَراتِ مِنَ

ها ها را از ثمرات و میوهها قرار بده و آنو ساکن نمودم تا نماز را بپا دارند؛ پس قلوب بخشی از مردم را عاشق آنحرام ت

 (.گزار باشندروزی بده تا بلکه سپاس

 شده:روایت 050ة  052، ص 1در کافی )کلینی(، ج 
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را  و والنهت  ن رمهول و حقهانیتش شهوند و از نهزد خهدا امهرپروردگارشان متصهل میو ب   شده

یهای اد که  نها مانند خود رمول متذکر باشند و لهو را قبهل از بلك  واجب امت ک   ن ؛نابندمی

                                                                                                                                                          
 یَطُوفُةونَ النَّةاسِ إِلَى نَظَرَ: قَالَ  جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ الْفُضَیْلِ عَنِ أُذَیْنَ َ ابْنِ نِعَ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ )عَلِیُّ

 وَ مَةوَدَّتَهُمْ وَ لَةایَتَهُمْوَ فَیُعْلِمُونَةا إِلَیْنَا یَنْفِرُوا ثُمَّ بِهَا یَطُوفُوا أَنْ أُمِرُوا إِنَّمَا الْجَاهِلِیَّ ِ فِی یَطُوفُونَ کَانُوا هَکَذَا فَقَالَ الْکَعْبَ ِ حَوْلَ

 .(إِلَیْهِمْ تَهْوِی النَّاسِ مِنَ أَفْئِدَةً فَاجْعَلْ -الْآیَ َ هَذِهِ قَرَأَ ثُمَّ نُصْرَتَهُمْ عَلَیْنَا یَعْرِضُوا

 گونةه طةوافدر زمةان جاهلیةت هةم همین) به مردم در حال طواف خانه کعبه نگاه کرد و به فضیل فرمود: امام باقر 

شان باخبر کنند مداری و عشقها فقط امر به طواف این کعبه شدند تا به سمت ما کوچ کنند و ما را از والیتکردند. آنمی

 .إِلَیْهِمْ تَهْوِی النَّاسِ مِنَ أَفْئِدَةً فَاجْعَلْسپس این آیه را خواند: (.نمایندشان را بر ما عرضه و یاری

  جَعْفَرٍ أَبَا سَمِعْتُ: قَالَ عُبَیْدَةَ أَبِی عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَسْبَاطٍ بْنِ عَلِیِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُعَلَّى عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ )الْحُسَیْنُ

 وَ تَفَةثَهُمْ یَقْضُةوا أَنْ إِلَّةا أُمِةرُوا مَا وَ بِهَذَا أُمِرُوا مَا اللَّهِ وَ أَمَا الْجَاهِلِیَّ ِ کَفِعَالِ فِعَالٌ فَقَالَ قَالَ یَعْمَلُونَ مَا وَ بِمَکَّ َ النَّاسَ رَأَى وَ

 .نُصْرَتَهُمْ( عَلَیْنَا یَعْرِضُوا وَ بِوَلَایَتِهِمْ فَیُخْبِرُونَا بِنَا فَیَمُرُّوا نُذُورَهُمْ لْیُوفُوا

کارهایی مانند کارهةای ) رد فرمود:ککه به مکه و اعمال مردم نگاه میشنیدم هنگامی گوید از امام باقر ابی عبیده می

از خةود دور  که چرک و زوایةد راایناند، جز و امر نشده اندجاهلیت است. آگاه باش به خدا قسم که امر به این کار نشده

یت بشان را بر ما اهلمداری خود خبر دهند و نصرت و یاریکنند و نذرشان را وفا کنند و از کنار ما بگذرند و به ما از والیت

 (.عرضه کنند

 ابْةنِ عَةنِ عِیسَةى بْةنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ وَ بَشِیرٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ السِّنْدِیِّ بْنِ صَالِحِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ )عَلِیُّ

ثُم  بِیَدِی أَخَذَ وَ خَارِجٌ أَنَا وَ دَاخِلٌ هُوَ وَ  جَعْفَرٍ أَبَا سَمِعْتُ: قَالَ سَدِیرٍ عَنْ عَمَّارٍ بْنِ خَالِدِ عَنْ جَمِیلَ َ أَبِی عَنْ جَمِیعاً فَضَّالٍ

 اللَّةهِ قَوْلُ هُوَ وَ نَالَ وَلَایَتَهُمْ فَیُعْلِمُونَا یَأْتُونَا ثُمَّ بِهَا فَیَطُوفُوا الْأَحْجَارَ هَذِهِ یَأْتُوا أَنْ النَّاسُ أُمِرَ إِنَّمَا سَدِیرُ یَا فَقَالَ الْبَیْتَ اسْتَقْبَلَ

َاهْتَدى ثُمَّ صالِحاً عَمِلَ وَ آمَنَ وَ تابَ لِمَنْ لَغَفَّارٌ إِنِّی وَّفَأُرِیةکَ سَةدِیرُ یَةا قَةالَ ثُةمَّ وَلَایَتِنَا إِلَى صَدْرِهِ إِلَى بِیَدِهِ أَوْمَأَ . ثُم 

 الصَّادُّونَ هَؤُلَاءِ فَقَالَ الْمَسْجِدِ فِی حَلَقٌ هُمْ وَ الزَّمَانِ ذَلِکَ فِی الثَّوْرِیِّ سُفْیَانَ وَ نِیفَ َحَ أَبِی إِلَى نَظَرَ ثُمَّ اللَّهِ دِینِ عَنْ الصَّادِّینَ

 عَةنِ یُخْبِرُهُمْ أَحَداً یَجِدُوا مْفَلَ النَّاسُ فَجَالَ بُیُوتِهِمْ فِی جَلَسُوا لَوْ...  هَؤُلَاءِ إِنَّ مُبِینٍ کِتَابٍ لَا وَ اللَّهِ مِنَ هُدًى بِلَا اللَّهِ دِینِ عَنْ

  .( رَسُولِهِ عَنْ وَ تَعَالَى وَ تَبَارَکَ اللَّهِ عَنِ فَنُخْبِرَهُمْ یَأْتُونَا حَتَّى  رَسُولِهِ عَنْ وَ تَعَالَى وَ تَبَارَکَ اللَّهِ

در حال خارج شدن بودم، دستم را  اهلل الحرام شده بود و منکه داخل بیتشنیدم درحالی گوید از امام باقر سدیر می

ها بیایند و دور ای سدیر، مردم فقط به این امر شدند که به سمت این سنگ)گرفت و سپس به خانه خدا رو کرد و فرمود: 

 مَةنْلِ لَغَفَّةارٌ إِنِّی وَ: مداری خود را به ما بگویند. این همان آیه قرآن استها طواف کنند و سپس نزد ما بیایند و والیتآن

من بخشنده هستم کسی را که توبه کرده و ایمان بیاورد و عمل شایسته ) (،22)طه/ اهْتَدى ثُمَّ صالِحاً عَمِلَ وَ آمَنَ وَ تابَ

کرده و فرمود: یعنی به والیةت مةا رهبةری شةود.  سپس به سینه مبارکش اشاره .(کند و سپس راهنمایی و رهبری شود

شوند را به تو نشان دهم؟ سپس به سمت ابوحنیفه و سةفیان که از دین خدا مانع میها سپس فرمود: ای سدیر، پس آن

ها همان موانع دین خدا هستند کةه ای در مسجد تشکیل داده بودند؛ پس فرمود: اینثوری در آن زمان نگاه کرد که حلقه

سادگی بگردنةد و بچرخنةد و جا بهاینهای خود بنشینند که مردم در خانه ... کاشفاقد هدایت الهی و کتاب آشکارند. ای

که مردم به نزد ما بیایند و ما درباره خدا و رسولش تا این ها بیاموزدبه آن کسی را پیدا نکنند که درباره خدا و رسول 

 ها بیاموزیمبه آن.) 
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دههد لها ها را لذکر میرمالت کنی بشنامند، اما متأمفان  مشغول دنیا شدند لا جانی ک  رمول،  ن

 د.بیدار شون

ی باند نزد ایالم رمالت کرد ک  نمح   فرماند: مردم ب می بنابرانن، خداوند ب  ابراهیم 

که  نحوی انهد به شان را وارون  و  لهوده کردهنا همان کیانی ک  فطرت نماهالو بیانند، اما انیان

مودی نهدارد و ههیچ ها را انیان نامید، قطعاً انن ایالم و ایالن و اذان برانشان لوان  ندنگر نمی

های وارون  شهده، بیهیار کار دنگری هم برانشان مودمند نییت. بین مردم و بین اصحاب فطرت

لذا نیازمند چیزهای دنگری غیهر  ،اندای  لوده کردهاندازهلا شان را هیتند کیانی ک  فطرت و جان

شناخت خلیفه  خهدا نها گونیم ادل  ک  همان چیزی امت ک  ما ب   ن می از ایالم و اذان هیتند؛

 قانون معرفت حجت.

از  نیهز، ارمهالهمهین  که انن اما خداوند ب  مبب رحمتش ب  فرمتادن رموالن اکتفا نكرد، بها

رغهم فضل امت، بلك  بیش از انن، ب  رموالنش امر کرد ک  دیوت خونش را ایالن کننهد، یلهی

بلكه  به   ؛شهوندیا متحمّهل میددا از دشمنان خدا ب  مبب همین اک  رموالن و اولیای خ چ  ن

دالنل  شهكار )با رموالنش  نات و بیّنات  ک اننلا  هم  نیز اکتفا نكردمبب مع  رحمتش ب  انن 

، هرچنهد انهن برای کیی باقی نماند و حجتی لا دنگر یذر روشن برای هر طالب حقیقتی( فرمتاد

 اماس و  ن حجت باطل باشد.یذر بی

ًلِ بَعْهدَ حُجَّهوٌ اللَّه ِ یَلَ  لِلنَّاسِ نَكُونَ لِئَالَّ مُنْذِرننَ وَ مُبَشِّرننَ رُمُال  یَزنهزاً اللَّه ُ کهانَ وَ الرُّمهُ

 (7)حَكیماً

انهن  از حجتهی بهر خهدا بعهد ،دهنده و هشداردهنده فرمتادنم لا برای مهردمرموالنی بشارت)

 (.رموالن باقی نماند و خداوند صاحب یزت و حكمت امت

هیچ حجت و یذر حقیقی برای مردم وجود ندارد، اما  -طور ک  بیان کردنمهمان-  کانن وجود با 

 در ؛های واههی را ههم حجهت شهمردخداوند کرنم و مهربان، ب  مبب یظمت کرامتش انن بهان 
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 انهن نتیج  رموالن را با  نات و بیّنات فرمتاد لا رنش  انن حجت و یذر موهوم را قطهع کننهد. بها

گون  امتحقاق خداوند بدون هیچبارها حیاةی ک  فان  انن متمرّدان و مرکشان بیهم متأم هم  باز

 طلبند:ها فرصت ینانت کرد، فرصت دنگری میو شانیتگی ب   ن

مَبیلٍ مِنْ خُرُوجٍ إِل  فَهَلْ بِذُنُوبِنا فَایْتَرَفْنا اثْنَتَیْنِ أَحْیَیْتَنَا وَ اثْنَتَیْنِ أَمَتَّنَا رَبَّنا قالُوا(7) 

ایتراف ، دو بار ما را میراندی و دو بار ما را زنده کردی؛ پس ما ب  گناهان خود اگفتند: پروردگار)

 (.؟کردنم؛ پس  نا راهی برای برون رفت هیت

کنم: اگر شما کاری داشهت  ر کنیم، انن مثال را ذکر میمیئل  را بیشتر و بهتر لصو ک اننبرای 

ک  او به  مهبب اهمهال و لنبلهی  ن را حالی  ن کنی، در انجامباشی و شخص معیّنی را مكلّ) ب  

های نهدادی، برانهت یهذر و بهانه  انجامک  از او بپرمی ک  چرا کارت را دهد و هنگامینمی انجام

و شما برای  ؛گوند: برای انن کار ب  فالن و بهمان نیازمندم ورد و مثالً میحقیقی می واهی و غیر

هانی واههی و دروغهین دانی بهانه می ک انن کن کنی )بای واهی او را رنش هایذر و بهان  ک انن

ها را یذری حقیقهی ای ک  گونا  ن بهان گون  کنی، ب هانش را برانش فراهم میهیتند( نیازمندی

 گونند:المثل معروف یربی میای، همچنان ک  در ضربحیاب کرده

 (البع الكذاب إلی یتبو الباب)

 .گو را لا پشت در دنبال کن() دم دروغ

َأَنْ قَبْهلِ مِنْ  نالِكَ فَنَتَّبِعَ رَمُوالً إِلَیْنا أَرْمَلْتَ ال لَوْ رَبَّنا لَقالُوا قَبْلِ ِ مِنْ بِعَذابٍ أَهْلَكْناهُمْ أَنَّا لَوْ و 

 (6)نَخْزى وَ نَذِلَّ

گفتند ک  چرا ب  مهمت مها ن  می ن ها را با یذابی نابود کرده بودنم، هر ن و اگر ما قبل از  ن،)

 (.؟ار شونموذلیل و خ ک  نرمولی نفرمتادی لا از  نات لو لبعیّت کنیم قبل از 
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ر نكند ک  مردم واقعاً بر خهدا حجتهی حقیقهی کس لصوئل  از انن باب امت و هیچمی ،بنابرانن

ت و بیّنهات و دالنلهی دارند، خواه رموالنی فرمتاده باشد نا نفرمتاده باشد و خواه  ن رموالن  نها

 شان خالی از هر دلیلی جز ناد خدا باشد.داشت  باشند نا دمت

ر و اهل ناد خدا و اخالص باشد لها خهودش طلوب امت ک  هر انیانی خودش متذکم ،بنابرانن

خواههد )لكلهیفش( را بشنامهد، چهون خدا از او می چ  ننبی گردد و ب  او وحی شود و حقیقت و 

 گردد لا ک  چنین شود:همین ونژگی و امتعداد مرشت  و امتحان میخداوند او را بر 

َلِیَعْبُدُونِ إاِلَّ الْإِنْسَ وَ الْجِنَّ خَلَقْتُ ما و(7) 

 (.یبادلم کنند ک اننو جن و انس را نیافرندم مگر برای )

َیَلیمٌ ءٍشَیْ بِكُلِّ اللَّ ُ وَ اللَّ ُ نُعَلِّمُكُمُ وَ اللَّ َ الَّقُوا و(6) 

 (.چیز دانامت موزد و خدا بر هم را می کنید و خداوند شما لقوای خدا پیش و )

ْیَمَهالً فَلْیَعْمَلْ رَبِّ ِ لِقاءَ نَرْجُوا کانَ فَمَنْ واحِدٌ إِل ٌ إِلهُكُمْ أَنَّما إِلَیَّ نُوح  مِثْلُكُمْ بَشَرٌ أَنَا إِنَّما قُل 

 (4)أَحَداً بِّ ِرَ بِعِبادَةِ نُشْرِكْ ال وَ صالِحاً

نكتامهت؛ خدای شود ک  خدای شما بگو ک  من فقط بشری مثل شما هیتم؛ ب  من وحی می)

در پرمهتش کس را ههیچو  انجام دهددارد باند یمل شانیت  امید ب  لقای پروردگارش  ک  نپس 

 (.قرار ندهدپروردگارش شرنك 

نهد و از پروردگارشهان غفلهت  ورمی ظلمت انن یالم جیمانی رویاما متأمفان  بیشتر مردم ب  

وحی الهی( را جز گهروه انهدکی ماننهد انبیهاء و اولیهاء الههی  نتیج  انن طرنق )طرنق در ؛کنندمی

هها را ای که   نپیمانند. ب  همین مبب، خداوند برای دنگر فرزندان  دم، راه وامط  نا خلیفه نمی

امط  و خلیف ، دو اصل دنگهر که  مهرلبط بها خدا  شنا کند، گشود. با گشانش طرنق و برماند و با
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میتخلِ) )خدانی ک  شناختش واجب امت( نیز  شكار شد و  ن دو اصل همانها خلیفه  و رمهالتی 

 کند.امت ک  او برای معرفی خدا حمل می

 دوم: طریق عقلی

کنهد، امها معرفهت طرنقی امت ک  اثبات وجود خدا نا حقیقت و اثبات صهفالش را بررمهی می

 مازد.  یلت  فرننش امت را محقق نمیحقیقی ک

بینهد و مانند دلیهل نظهام و حكمتهی که  انیهان در جههان می قر ن کرنم برخی از ادل  یقلی،

زودی برخهی از انهن ادله  را بیهان  را اراةه  داده امهت. به « یدم، خالق نییت»همچنین برهان 

ل ملتزم به  یقهل هیهتند، حجهت کنند ک  در مقام امتداللا بلك  بر کیانی ک  ادیا میکنیم می

 .باشد

و محدود کنیم لها در ههر بحثهی که  از دلیهل یقلهی بههره  در  غاز باند امر مهمی را مشخص

میهزان و لرازومهت، نه  وزنه ! یقهل بهین  ،همراه ما باشد.  ن مقدم  انن امت ک  یقهل ،گرفتیم

ینی و مبكی نا حتی یدم هامت و منگدر  ن چ  نشود قیاس کرده و معلومالی ک  ب   ن داده می

 انجهاموظیف  یقل ب  شكل صهحیح  دلیل برای اننك همینب دهد. نا فقدان ارزش  ن را نشان می

لها مرجعهی جههت مقانیه  و  های منجش حقیقی ثابت و نقینی وجود داشت  باشدگیرد، باند وزن 

صرفاً وهمی امهت که  شود، در نك کف  لرازو نا یقل گذاشت  می چ  نموازن  یقلی شود، وگرن  

امهت و واقعهی شونم. متأمفان  انن امری نتیج  دچار اشتباه می هیچ ارلباطی با حقیقت ندارد و در

 کرده امت. ب  شكل گیترده در حوزه یقاند و احكام انتشار پیدا

 

ک  مخن ما درباره اثبات وجود حقیقت خالق انن جهان نا همان میتخلِ) )خدا( امت، جا  ن از

 جااننلواند شریی و دننی باشد، چون های ما در لرازوی یقلی نمیها و منگ محكن لذا وز

ها باند از امور ثابت و ناچار انن وزن  گردد؛ پس ب درصدد اثبات اصلی هیتیم ک  دنن ب   ن برمی

م هم موجود باشد و ه، چیزی در نك  ن ک ننااز امتدالل باشد، مثالً محال بودن  نیازبیبدنهی 
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و محال بودن لیلیل و لوالی موجودات متناهی در ملیل  نامتناهی از هر حیث و  (7)معدوم،

 و امثال انن بدنهیات ثابت یقلی. (4) و محال بودن خالق بودن یدم (6)جهت

ها بر ملحدان )خدا ناباوران( در قر ن امتدالل برخی از ادل  یقلی ک  خداوند مبحان با  ن

 د:کرده، ب  انن شرم هیتن

 داللت بر مؤثر دارد. ،و هر اثر خالق نیست ،أ. عدم

 فرماند:خداوند می

ْالْخالِقُونَ هُمُ أَمْ ءٍشَیْ غَیْرِ مِنْ خُلِقُوا أَم(3) 

 (.اند نا خودشان  فرندگار هیتند؟!شده  نا از ناچیز )ال شیء و یدم(  فرنده)

                                                
النقیضان او المتناقضان ال )شود: ترین بدیهیات اولیه تصدیقی محسوب میعنوان بدیهیاین اصل در منطق و فلسفه به. 1

توانةد در همةان حةال کةه چیز نمیشوند؛ مثالً یکشوند و رفع نیز نمیاهم جمع نمی. دو نقیض ب(یجتمعان و ال یرتفعان

 (مترجم)که نه موجود باشد و نه معدوم )ارتفاع دو نقیض(. موجود است معدوم باشد )اجتماع دو نقیض( یا این

باشد و علت « ب»، «ألف»علت باشد؛ مثالً اگر این اصل از بدیهیات ثانوی فلسفی است که مورد اتفاق همه فالسفه می. 2

نهایت ادامه داشته باشد و نیز علت دیگری داشته باشد و این سلسله تا بی« د»باشد و « د»، «ج»باشد و علت « ج»، «ب»

گوینةد علةت آید. فالسةفه میگاه به علتی نرسد که خودش معلول علت دیگر نباشد، تسلسل محال و باطل پیش میهیچ

نامتناهی این است که فرض تسلسل به معنای فرض عدم علیّت است، یعنی در حلقه اول هیچ  بطالن و استحاله تسلسل

و « ال شةیء»نتیجه همه این سلسله معلوالت درنهایةت از یةک علت حقیقی وجود ندارد که این سلسله به آن برسد و در 

تواند منتِج و علت موجود باشد، چةون نمی« عدم مطلق»و « ال شیء»که اند، درحالیوجود آمده به« عدم مطلق»و « ناچیز»

 (مترجم)عدم مطلق وجودی ندارد که به شیء دیگر وجود بدهد )به هر معنای قابل فرض(. 

ال »و « نةاچیز»داریم، به این معنا که « ال شیئی  للعدم من حیث العدم»در مباحث امور عامه فلسفه مبحثی تحت عنوان . 0

ای از هستی ندارد تا به چیز دیگری هستی بدهد. همچنین اصل دیگری کةه بهره چیزی نیست و هیچ حظ و« شیء مطلق

که خودش چیزی را ندارد بةه ، یعنی آن«فاقد الشیء ال یعطی الشیء»باشد این است که: در معنا شبیه به همین اصل می

توانید کسی دیگر باشید قطعاً نمی تواند آن چیز را به دیگری افاضه کند. مثالً اگر شما علم حدیث نداشتهاولی نمیطریق 

تر و اشرف و تر و کاملفاقد یک کمال و خاصیت وجودی )هرچند به نحو تمام ،را علم الحدیث بیاموزید؛ همچنین اگر علت

لزوم سةنخیت »تواند آن را به معلول خود افاضه کند. اصل دیگری که شبیه همین اصل عقلی است، اصل اعلی( باشد نمی

شود و معلول و علت بایةد یةک نحةو سةنخیت و است، یعنی هر علتی موجِد و موجِب هر معلولی نمی« علولبین علت و م

 (مترجم)شود. و هر معلولی از هر علّتی حاصل نمی هم داشته باشندهمخوانی و هماهنگی با
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ر امت و هر حادثی میبوق ب  یدم یّانن یالَم )یوالم( ازلی نییت، بلك  حادث امت؛ چون متغ

نتیج   ای دارد، چون یدم مطلق، هیچ شیئیتی ندارد و درِدث و پدند ورندهناچار مُحْ ب  امت؛ پس

 وجود نا هاهیتی نا هیتیخالق نییت. محال امت ک  چیزی از ناچیز و یدم مطلق پدند بیاند. 

بنابرانن وجود حادث  .باشد  مده مطلق یدم از ک  نییت پذنرامكان تیج ن در امت؛ چیزی حادِث،

نیاز امت پدند کند ک  از وجودی ازلی ک  از معلول خود و غیر  ن بی( ثابت میهاهیتی نا هیتی)

  مده امت.

قدنم و ازلی و غیر میبوق ب  یدم امت،  ،دِث و پدند ورنده  نحْگونیم: مُنتیج  اگر ما می در

 (7)انم.وجود خداوند مبحان را اثبات کرده

لواند ای نیاز دارد و نمیدِث و پدند ورندهناچار خودش نیز ب  مُحْ اما اگر بگونیم حادث امت، ب 

هم موجود امت و هم ،  ن چیز در نكشود ک  نكخود معلول اول باشد، چون معنانش انن می

ک  یلت دنگری داشت  باشد میتلزم لیلیل امت و در هر حیث و معدوم. همچنین درصورلی

م حادث و متناهی امت و ممكن نییت ک  انن لیلیل و لوالی نامتناهی باشد، زنرا یالَ ،هتج

دار بودنش متناهی امت، پس باند ب  کم از جهت  غازون انن ملیل  دمتقطعاً  غازی دارد و چ

 وجود خداوند مبحان اثبات شد. ی قدنم منتهی شود و ب  همین طرنقنك محدِث ازل

نظر از بُعد ل زمانی نییت، بلك  ب  معنای غیر میبوق ب  یدم امت، با صرفمنظور ما از ازل، از

 زمان و موجودنت نا یدم موجودنت انن بعد.

                                                
 خداوند متعال فرمود:. 1

َرَبِّةی هةذا قةالَ کَوْکَباً رَأى اللَّیْلُ عَلَیْهِ جَنَّ الْمُوقِنینَ * فَلَمَّا مِنَ لِیَکُونَ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ لَکُوتَمَ إِبْراهیمَ نُری کَذلِکَ و 

الضَّالِّینَ  الْقَوْمِ مِنَ لَأَکُونَنَّ رَبِّی یَهْدِنی مْلَ لَئِنْ قالَ أَفَلَ فَلَمَّا رَبِّی هذا قالَ بازِغاً الْقَمَرَ رَأَى الْآفِلینَ * فَلَمَّا أُحِبُّ ال قالَ أَفَلَ فَلَمَّا

 لِلَّةذی وَجْهِیَ وَجَّهْتُ تُشْرِکُونَ * إِنِّی مِمَّا ءٌبَری إِنِّی قَوْمِ یا قالَ أَفَلَتْ فَلَمَّا أَکْبَرُ هذا رَبِّی هذا قالَ بازِغَ ً الشَّمْسَ رَأَى * فَلَمَّا

 (75ة  79)انعام/ الْمُشْرِکینَ مِنَ أَنَا ما وَ حَنیفاً رْضَالْأَ وَ السَّماواتِ فَطَرَ

که شب که از اهل یقین باشد * پس هنگامیدهیم و برای اینها و زمین را نشان میگونه به ابراهیم ملکوت آسمانو این)

افول کنندگان را دوست  که افول کرد گفت منای دید گفت که این پروردگار من است. پس هنگامیگرفت ستارهاو را فرا

که افول کرد گفت اگر پروردگارم مرا که ماه را تابان دید گفت این پروردگار من است. پس هنگامیندارم * پس هنگامی

که خورشید را تابان دید گفت: ایةن پروردگةار مةن اسةت. ایةن هدایت نکند از قوم گمراهان خواهم بود * پس هنگامی

 گزینید بری و بیزارم * مةنچه شریک میآنخورشید افول کرد گفت ای قوم همانا من از که تر است. پس هنگامیبزرگ

 .(نیستم مشرکان از هرگز من و است زمین و هاآسمان آفریننده که آوردم خدایى سوىبه روى خالص با ایمان
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منظور ما از نامتناهی مطلق نیز چیزی امت ک  از هر حیث و جهتی نامحدود باشد، نعنی ن  

یدم موجودنت انن دو نظر از بعد زمان و مكان و موجودنت نا  غازی دارد و ن  پانانی، با صرف

 نهانت در بعضی معادالت نییت، مثل:بعد. منظور ما بی

 

و  نهانهت ادامه  دارد، امها  غهاز و ابتهدای مشخصهی دارد؛پس طرف چپ معادل  اگرچ  لها بی

همچنین جهان میطح و صاف ک  گرچ  فرض شده ک  گیتره  ن هیچ پانان و نهانتی ندارد، امها 

 رو  شده امت.ش جا ن  غازی داشت  ک  از

 کنیم، بر اماسانن یالم جیمانی نا جهان جیمانی ک  ما در  ن زندگی می حادث بودن هیتیِ

شده امت. اگر یالم جیمانی ازلی بود، باند در حالت امهتقرار های فیزنكی پیشرفت  هم ثابتبحث

. فهرض   باشدر و حرکت پیومتیاش مضطرب و در حال لغیمانند حال فعلی ک اننبود، ن   لوازنو 

 اباوران( نیز ب  حدوث یالم و یدم ازلیت  ن ملتهزم باشهند، زنهرملحدان )خدا ناامروز انن امت ک  

که  دانهش طبیعهی و قهوانین  ن اقهرار  چه  ناهل لطبیق هیتند و ب   ،برحیب ادیای خودشان

 کنند ایتراف دارند.می

ها فقط ب  یالم جیمانی ملتهزم نرا  نگونم، زباوران میناهدف اقام  دلیل بر خدا  من انن را با

شهود و به  یهالم مخن ما در باب اثبات حدوث جهان شامل مانر یوالم ههم می ک انن هیتند، با

 ندارد.اختصاص جیمانی 

 داللت بر ویژگی مؤثر دارد ،ب. ویژگی اثر

  طالب کنم و کیانی کرا نقل می« لوهم الحاد»بخشی از کتاب  جااننبرای بیان انن دلیل در 

 لفاصیل  ن هیتند، باند ب  کتاب مزبور مراجع  کنند.
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 ختم کالم: تکامل هدفمند است

در اختیار دارنهم. را دنگر، موجود برلر  یبارت ها، جهش ژنتیكی و قانون بقای ژن برلر نا ب ژن

لفاوت میان ژن و جاندار همچون لفاوت میان نقش  ماختمان و خود ماختمان امت. قانون بقهای 

دانیم ک   لت بقای موجود کمال اطمینان می دهد. اکنون باها را جال و صیقل میژن برلر، انن ژن

 ک اننرغم یلی باشد.طورکلی همان ابزار هوشمندی نا مغز وی میلر در زندگی زمینی، ب شانیت 

بیشتر نیهاز هزنن  اقتصادی ابزار هوشمندی نا مغز برای موجود زنده باالمت لا جانی ک  ب  غذای 

 دارد ولی لكامل مجبور امت در مییر انن رونكرد نعنی پیشرفت دادن ابزار هوشمندی گام بردارد.

ههای مهاخت ابهزار ژنی از همان  غاز وجود داشت  امت؛ بنابرانن بانهد ژن ک  جهشنیجا ن از

ف للقهی ههدهوشمندی )برای مثال مغز( دنر نا زود ب  وجود  نند؛ هرچند جههش ژنهی کهامالً بی

 گردد.

حهاکم امهت،  (7)های برلهر نها بقهای موجهود برلهرک  در روند لكامل، قانون بقای ژن جا ن از

موی حرکت لكامل از  غاز مشخص بهوده و ههدف  ن نیهز  و لوانیم قاطعان  بگونیم ک  ممتمی

 شد.بابنابرانن لكامل هدفمند می های ابزار هوشمند و نا موجود باهوش بوده امت؛لولید ژن

گونهد که  می جها نبرای رد نظرن  الحادی دکتر داوکینز ) ،ب  نظر من انن امتدالل لام و لمام

 باشد.هدف امت( کافی میزندگی زمینی بر پان  لكامل، در درازمدت بی

لر کنیم و ب  همه  نهو  حیهات فرضهی لعمهیم در حقیقت اگر بخواهیم حكم پیشین را گیترده

برداری و انتخهاب قانون لكامل ک  بر جهش همانندمازها، نا ابزار نیخ لوانیم بر اماس دهیم، می

ها امتوار امت، قاطعان  نظر خود را چنین بیان کنیم: هر نو  زندگی، خواه زندگی زمینی  ن برلرننِ

انی امتوار امت( خهواه زنهدگی در مهیاره نها یما باشد )ک  بر  ب، کربن، نیتروژن و دنگر مواد شیم

لواند جای کربن بر میلیكون متكی باشد، چراک  می جای  ب بر  مونیاك نا ب )ک  ب جهانی دنگر 

های طوالنی همچون کربن را ب  وجهود  ورد( نتیجه  حتمهی  ن، انجهاد ابهزار هوشهمندی زنجیره
                                                

هستند و جاندار دستاورد اجرای  ها نقشهها با جاندار، مانند رابطه نقشه ساختمان و خود ساختمان است. ژنرابطه ژن. 1

 نقشه.
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شنامیم، انن همان هدف حتمی لكامل امهت و ههیچ خواهد بود و بر اماس قانونی ک  اکنون می

لواند دنر نا زود از رمهیدن به   ن برکنهار برداری و لكامل نمیزی نا ابزار نیخ حیات نا همانندما

 بماند.

رود هر نو  حیات در جهان ما باند بر  ب و کربن امتوار باشهد، زنهرا  ب دانیم ک  انتظار میمی

شهود اش کم میمانعی بییار منامب برای میزبانی زندگی امت، چراک  هنگام انجماد جرم حجمی

دهد که  زنهدگی در  ب جهاری در لرلیب نخ انن اجازه را می انن  ند و ب خ روی مطح  ب میو ن

زنرش همچنان ادام  نابد. انن یناصر چهارگان  هیدروژن، اکییژن، نیتروژن و کهربن، به  میهزان 

های ضعیفی را به  وجهود  ورد لنهانی قادر امت زنجیرهشوند. کربن ب بیشتری در جهان نافت می

شود و برای متابولییم و زنهدگی منامهب راحتی شكیت  میهای میلیكونی ب برخالف زنجیره ک 

 باشد.می

ب  مخن نهانی و حل اختالف در خصوص امكان اثبهات بر اماس نظرن  لكامل  ،لرلیب انن ب 

  رمیم. ثابت کردنم ک  زندگی هدف دارد و هدفمند امت و لكامل نیز بهوجود پروردگار نا خدا می

 در دارد، داللهت رثمهُ صهفت بر اثر، ونژگی و صفت ک  خاطر انن ب همین صورت هدفمند امت. 

 وجهود میهئل  بها انهن و دانامت؛ و هدفمند، یاقل ک  شود می ثابت صفت انن ،رثمُ برای نتیج 

ه ، خهواگردداثبات می نتیج  وجود پروردگار نا خدا در .نمودنم ثابت را دانا و یاقل هدفمند، ریثمُ

انهن  ؛ نعنی هدفمندی باشهد.بر انن صفت داللت کندمُثر باشد نا نكی از  ثارش  ،طور میتقیمب 

لكامل فاقد ههدفی درازمهدت  ک اننخود برای رد نظرن  الحادی جدند، مبنی بر خودی موضو  ب 

 کند.امت کفانت می

 صهفت انن مُثِر برای نتیج  در دارد، داللت موثِر صفت بر اثر، ونژگی و صفت ک  خاطر انن ب 

 را دانها و یاقل و هدفمند مُثِری وجود میئل  باانن و. دانامت و یاقل و هدفمند ک  شود می ثابت

 .نمودنم ثابت
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 ابزار هومشندی

گفتم ک  هدف لكامل، رمیدن ب  ابزار هوشمندی امت، چراک  ابهزار هوشهمندی همهان ابهزار 

باشهد. امهروزه وجهود میلیاردهها انیهان بهر روی ا میها برای بقلر در لناز  شدند ژنبقای شانیت 

انن حقیقهت را ، بد نییت زمین، برای اثبات انن حقیقت کافی امت، ولی برای روشن شدن مطلب

اختصار بررمی کنیم. حتی اگر فرض کنیم جهش ژنی از همان ابتدا لصادفی بهوده امهت، بانهد ب 

ندی را دارا باشد. منظور از ابهزار هوشهمندی، مغهز ک  قابلیت انجاد ابزار هوشمفراهم نماند ژنی را 

ینوان لصوری امهت که  بتهوانیم  ن را به هر چیز قابل ،فعلی انیان و حیوانات نییت، بلك  مراد

نخیتین مرحل  ماخت مغز در نظر بگیرنم، مثل نك ملول یصبی. میلماً جانهدارانی که  از ابهزار 

بنابرانن اگر لنهاز  بهین  ؛امتها برای بقا بیشتر هره  نمندند، در لناز  پیروزند و بهوشمندی بهره

هانی ک  هوشمندی بیشتری دارند، در موجودالی باشد ک  همگی دارای ابزار هوشمندی باشند،  ن

بنابرانن در لكامهل،  نابد؛ ورند؛ و ب  همین لرلیب ادام  میانن پیكار پیروزی بیشتری ب  دمت می

موضویی حتمی امت؛ همچنین بهبود و پیشرفت ابهزار هوشهمندی  مر غاز انجاد ابزار هوشمندی،

لهوانیم بگهونیم که  ابهزار لرلیب میانن رود. ب همراه با گذر زمان نیز فر نندی حتمی ب  شمار می

اختصهار، رمهیدن به  هوشهمندی باشد؛ نعنی هدف از لكامل ب هوشمندی هدف حتمی لكامل می

 امت.

اش ب   ند نتیج گونم هر لنازیی بین افراد ب  وجود میک  من نمیکنم مانلم ب  انن نكت  اشاره

دههد چنهین نظهری باشد. من در مورد لنازیی ک  حتی بین انوا  نیهز رخ میمود فرد هوشمند می

ندارم. مخن من انن امت:  ن ژنی ک  مازنده ابزار هوشمندی امت، در انن پیكهار دمهت برلهر را 

 شود.ز میداشت  و قطعاً در رقابت پیرو

مند امت،  ند ک  فرد هوشمندلر و نا جانداری ک  از ابزار هوشمندی برلری بهرهگاهی پیش می

لری برخوردار بهوده و نها از کیی ک  هوشمندی کمتری دارد نا کیی ک  از ابزار هوشمندی پانین

انط هها و شهرخورد. انهن وضهعیت پیامهد ونژگیحتی اصالً فاقد ابزار هوشمندی امت شكیت می

های درگیر امت. گاهی در لناز  بقا، نویی ک  از ابزار هوشهمندی برلهر برخهوردار رونی طرفنارو
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هها و خهورد، زنهرا از ونژگیلری دارد، شكیت میامت در مقابل نویی ک  ابزار هوشمندی ضعی)

 شرانط خاصی برخوردار امت.

ههای ای از ژنرد مجمویه البت  هر وقت ک  ژن انجادکننده ابزار هوشهمندی انجهاد شهود و وا

های دنگر شكیت بخورد و امكان مازنده موجودات زنده گردد، ممكن نییت در لناز  در برابر ژن

های یامل در ماختن موجودات زنده خارج شود، بلك  پهیش خواههد رفهت و ندارد از مجموی  ژن

شود ک  میان انهن شی مینا جا ن جلو با گذر زمان پیشرفت خواهد کرد. انن نتیج  از ب   هنگ رو

 ها در لناز  بقا نا پیشرفت و رمیدن ب  جانگاه نخیت، لفاوت بییاری وجود دارد.ژن و دنگر ژن

م و صدرنشینی ها برای لقدّشود، بلك  میان ژنها، فقط ب  لناز  بقا محدود نمیرقابت میان ژن

کوشهد وجود دارد. هر ژن می مازند نیز رقابتهانی ک  جیم موجودات زنده را میدر مجموی  ژن

لا لعداد بیشتری داشت  باشد. رقابت کردن انن ژن ب  شكلی نا گاهانه  و غیهر هوشهیاران  نییهت، 

 رود.گذرد و لابعی از  ن ب  شمار میبلك  انن رقابت و لناز ، از خالل قانون یمومی لكامل می

 دهددالیل عقلی که قرآن برای اثبات وجود اهلل ارائه می

نتیجه  بهرای اثبهات  لكامل هدفمند امت و در ک انندر انن فصل اراة  شد برای اثبات  چ  ن

باشهد. مها کیی وجود دارد ک  خواهان رمیدن ب  انن هدف امهت، کهافی می،  ن پشتدر  ک انن

وجود خداوند را اثبات کردنم و ثابت نمودنم که  اثهر « صفت اثر دال بر صفت مُثر»ضمن قانون 

لرلیب روشن کردنم ک  مهُثر  ن دارای  گهاهی انن زندگی زمینی، هدفمند امت؛ و ب نعنی همان 

وجود، انن کند. بر انن منوال، وجود خداوندی  گاه و دانا را ثابت کردنم. بابوده و هدفی را دنبال می

من در ادام  انن فصل، انن مطلب را بررمهی و بهر  ن لأکیهد خهواهم کهرد که  لكامهل حتهی از 

شنامان بر بخش بخهش کند نیز هدفمند امت، زنرا اگرچ  زنیتی ک   ن را جزء جزء میدندگاه

شنامان ملحد اصرار دارنهد که  لنهها از زاونه  ها زنیتکنند و از میان  نکردن لكامل ایتماد می

چشهم، من انن دندگاه را با نگاه کهردن بها نك ک اننرغم بخش بخش کردن ب   ن بنگرند، یلی

 بینم.میاوی می
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باند ب  انن موضو  لوج  نمود ک  اثهری که  بهرای « نییت خالق ،یدم»در خصوص امتدالل 

ینوان مُثر باند مورد بررمی قرار دهیم، همان اصل و مبدأ جهان مادی و مها بعهد داللت بر اهلل ب 

شهود، شنامی محدود نمیبحث فقط ب  نظرن  دارونن و یلم زنیت ،باشد و در انن خصوص ن می

های فیزنكی ک  ب  جهان هیهتی صورت یلمی در محدوده مباحث و لئوریلوان  ن را ب لك  میب

و کیفیت پیدانش  ن اختصاص دارد، مورد بحث و بررمی قرار داد. انن مبحث را در فصهل ششهم 

 طور مفصل بیان خواهیم نمود.ب 

 .دال بر صفت مؤثر است ،دلیل خنست بر وجود خداوندگار مطلق: صفت اثر 

گهذاری مهُثرش بر قانون ،گذاری امت. وجود قوانین در اثرها، دلیل قانونجمل  انن امتدالل از

 مت.نظر ما ک  اثبات  ن مورد ،نتیج  دال بر یالم بودن مُثر امت داللت دارد و در

دهندگی مُثرش داللت دارد بر نظم ،دلیل نظم امت. وجود نظم در اثر ها،جمل  انن امتدالل از

 مت.نظر ما دال بر یالم بودن مُثر امت ک  اثبات  ن مورد و لذا

دار بهودن مهُثرش ها، دلیل هدف امت. وجود هدف برای اثهر، بهر ههدفجمل  انن امتدالل از

 مت.نظر ما نتیج  دال بر یالم بودن مُثر امت ک  اثبات  ن مورد داللت دارد و در

حكمت، خواه در مخن باشهد  ن اثر ب دلیل حكمت امت. موصوف بود ها،جمل  انن امتدالل از

 مت.نظر ما و خواه در یمل، بر حكیم و دانا بودن مُثرش داللت دارد ک  اثبات  ن مورد

 خالص  امتدالل چنین امت:

نتیج  وجهود مهُثر  دهی امت. درفهمیم ک  مُثر  ن دانا و قادر ب  نظممنظم می ءشی با دندن

دانیم ک  از ک  با مخن نا یملی حكیمان  روبرو شونم، مییشود. هنگامدهنده و دانا اثبات مینظم

ای از ک  مجمویه شود. مثالً هنگامیفردی حكیم صادرشده امت و وجود مُثری حكیم اثبات می

هها را کاشهت ، کنیم کیی که   ندار را ک  بانظم خاصی کاشت  شده ببینیم، حكم میدرختان میوه

داده دانها و  انجهام چه  نگونیم ک  او نیبت ب  از همین رو می دار بوده ودهنده و هدفحتماً نظم

ک  با جنگلی پر از ولی هنگامی ؛باشدمثال خواهیم گفت ک  او نك انیان میینوان  گاه امت و ب 
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نظمی درختان، ما را به  انهن مطلهب ، صفت بیشونمدرختان نامنظم و بدون نظم و لرلیب مواج  

 انن درختان را نكاشت  امت. کند ک  انیانراهنمانی می

های  ن خصوصهاً در لواند در حیط  حیات زمینی قابل لطبیق باشد و نمونه انن دلیل یموماً می

شود ک  داللت بر  ن های خاصی وص) میمورد انیان بییار زناد هیتند، چراک  انیان ب  ونژگی

دار امت. ب  همین یلت، انن دلیل فدهی و هددارد ک  مُثر اصلی و پدند ورنده دانا و لوانا بر نظم

 ب  نظرن  لكامل ارلباط دارد.

 دال بر صفت مؤثر دارد ،کنیم صفت اثردر جهانی که در آن زندگی می 

و وجود قانون نعنی وجود نك امت ای از قوانین فیزنكی بر انن جهان حاکم لردند مجموی بی

ای دهنهدهنظم که اننگهردد و نظهام نعنهی نظام می شك منجر ب گذار. همچنین قانون، بیقانون

 وجود دارد.

 کنم:برای لوضیح بیشتر، مثالی بیان می

هها از چهراغ راهنمهانی بینیم که  در چههارراهی بهرای لنظهیم یبهور و مهرور الومبیلوقتی می

مهت نن نظهام وجهود دارد و اودهنده برای ادانیم ک  نیرونی  گاه، دانا و نظمشده امت، میامتفاده

کننده  ن امهت و گونیم: قانون جاذب  دال بهر وضهع  انن چراغ را قرار داده. ب  همین منوال میک

ای در مطح وجودی خود و ب  همچنین نیروهای الكترومغناطییی و نیروهای ضعی) و قوی هیت 

ا قوانین یبور و مرور جهان ر هااننکننده خونش داللت دارند. هم  میزان لوان خود، بر وجود وضع

ها در انن مقادنر و در ب   ن اشاره کردنم. اگر  ن ،گون  ک  در چهارراه مذکورکنند، همانلعیین می

شدنم.  نا یاقالنه   مد و ما در انن جهان پدندار نمیای ب  وجود نمیانن جانگاه نبودند، هیچ ماده

شهرداری حكم کنیم ک  راه نا امت ک  ما وقتی نك چراغ راهنمانی ماده را ببینیم ب  وجود پلیس

او انن یالةم راهنمانی و رانندگی را در لقاطع برای لنظیم یبور و مرور قرار داده و حكم کنیم که  

کند، ولهی حكهم نكنهیم که  انن پلیس، حكومتی وجود دارد ک  یملكرد  ن را لنظیم می پشتدر 

ان قهوانینی که  شهاهدش کننده قوانین جهان امت )همنیرونی حكیم و دانا وجود دارد ک  او وضع
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مت که  یبهور و مهرور و وده امت( و  نا نباند گفت ک  اوها را برای ما اثبات نمهیتیم و یلم،  ن

 مازد؟!کند و مشخص میحرکت را در کل جهان لنظیم می

دهنده جهان را وضع نظم کند ک  انن قوانینِای حكم میدهندهلردند فرد یاقل ب  وجود نظمبی

ای حكیم و دانا مُصر امت، فقط برخامت  از یناد دهندها اصرار کیی ک  بر انكار نظمکرده امت، ام

کیانی ک  بر نچرخیدن زمین اصرار داشتند لفاوت  دهد او باو لجاجتی مغرضان  امت ک  نشان می

 چندانی ندارد.

نهین کنم از کیی ک  به  چدهنده امت؟! ب  خدا موگند لعجب میبدون نظم ، نا کل انن نظام

راه نها مرکهز  کرده، پلیسگوند کیی ک  چراغ راهنمانی را نصبوجود می انن چیزی باور دارد و با

 جهااننهامت. او باند با خونشتن خونش منص) باشد و یدم ایتقاد خود ب  نظهم را در مدنرنت راه

رراه مهر در ورده خود از چههاشده و خودبه خود ماخت نیز ابراز کند و بگوند: چراغ راهنمانی خودب 

ای وجهود دارد دهندهجانی ببینیم و بگونیم: نظم امت.  نا یاقالن  امت ک  ما نظام و قوانینی را در

هها را وضهع نكهرده ی دانها  نادهنهدهو نظام و قوانینی را در جانگاهی دنگر ببینیم و بگونیم نظم

 !امت؟

) به  صهِ تَّیج  دال بر وجود مهُثر مُو درنت« دارد داللت بر صفت مُثر ،صفت اثر»اگر امتدالل 

 گونیم: ن صفت امت را خالص  کنیم، می

 نابیم:ما و ملحدان ب  دادگاه یقل انیانی رجو  کنیم، موارد زنر را می ک هنگامی

دهنهدگی و دانهانی؛ صفت مهُثر = نظم اثر = جهان هیتی؛ صفت جهان = قانونمندی و نظام،

 مُثر = ناشناخت .

در یلوم جدند بررمی نمودنم و صفت  ن را شناختیم و انن صفت، ما را به   ما جهان هیتی را

دهنهده صفت موصوفی ک  وجود  شكاری دارد راهنمانی کرد. از صفتش مشخص امت ک  او نظم

 .متگذار( امت و ب  دنبال  ن،  گاه و دانا)قانون

 باشد.) میصِتَّانی مُدهندگی،  گاهی و داناکنون ثابت شد مُثری وجود دارد ک  ب  صفات نظم
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دانا را ثابت کردنم ک  قوانین جهان هیتی را وضع کهرده امهت  ایدهندهبنابرانن ما وجود نظم

 )و همان چیزی امت ک  اثبالش مطلوب ما بوده امت(.

 باشداثر دال بر صفت مؤثر می صفت در زندگی زمینی، 

نیهز  امهت روی زمین در چ  ن ای از قوانین فیزنكی جهان هیتی بر زمین ومجموی  ،شكبی

ینوان دلیل و امتدالل مطرم شهود. و از همین رو شانیت  امت ک  انن قضی  نیز ب  ؛حاکم هیتند

زنهد بخش هیتند و طبیعتی ک  دمت به  انتخهاب میقوانین، دلیل ب  وجود  مدن انن نظام نتیج 

نی بر قهوانینی قطعهی امهت و لرلیب انن طبیعت مبتانن چیزی جز نتیج  همین قوانین نییت. ب 

نتیجه  انتخهاب اَشهكال  قانون ب  شهمار  ورد. درلوان  ن را لصادفی و بیباشد و نمیقانونمند می

ک  قوانین فیزنكی باشد. مادامیلر لومط طبیعت، قانونمند نا مبتنی بر قوانین میمنامب نا منامب

در مهطح المهی و غیهر المهی وجهود دارنهد و لوج ، ای قابلاندازهک  حداقل برای ما  شكارند و ب 

گهذاری نیهز دههد، قانونزندگی بر پان  انن مطح امتوار امت و زندگی بر روی زمین را شكل می

 و انن همان چیزی امت ک  ب  دنبال  ن هیتیم. ؛وجود دارد

ی جهان کنیم و درب  همین مقدار بیهنده مهی جااننبنابرانن در  انن موضو  کامالً بدنهی امت؛

طور خهاص به  دنگر ب  لشرنح  ن خواهیم پرداخت. در ادام  ب  مراغ م  موضهو  دنگهر که  به 

 رونم:می امتزندگی زمینی مرلبط 

 .نقش  ژنتیكی )ژنوم(

 .ومیل  انتخاب طبیعیب  ارلقاءقانون لكامل نا 

 (7).  انتخاب طبیعیومیلب  ارلقاءهدف از لكامل نا 

                                                
 .151وهم اإللحاد، ص . 1
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ها در زمهین و برخهورد کننهد: وقهو  زلزله بدنن شرم مطرم می باوران اشكالیخدا نا جاانندر 

 چه  ندهد ک  ، همگی نشان می...های گذشت  ها ب  زمین در زمانمنگها نا شهاببعضی منگ

 وجود دارد نك نظام منظم نییت، بلك  لصادفی امت.

 ؛داندیانن مخن در حقیقت فقط مانند اشكال گرفتن شخص نادان نیبت ب  چیزی امت ک  نم

وجهود حهوادثی  چون وجود نظام فراگیر مولّد و ثبوت  ن و ثبوت هدفمند بودن  ن، هیچ منافالی با

 ک  ظاهراً با نظام فراگیر هماهنگ نییت ندارد. برای لبیین بیشتر میئل  ب  انن مثال لوج  کنید:

شان وجود   بیناگر باغ منظمی با درختان منظم و با نهانت دقت و لنظیم از جهت انوا  و فاصل

شده و خاکش شیهت  شهده داشت  باشد و در ومط همین باغ لك  زمینی ببینیم ک  درختانش کنده

دهد ک  حكم کنیم ک  انن بهاغ، نهك هانش اجازه میباشد،  نا انن حادث  و جهل ما ب  شانیتگی

ن قطعه  جههت انه ههر بینیم که  ازهم  نظمی ک  میجنگل نا نك باغ نامنظم امت، باوجود انن

 زمین خراب را در برگرفت  امت؟!

اگر حكم کنیم ک  انن باغ نك جنگل امت،  ،واقعیت انن امت ک  ما در قل  پوچی خواهیم بود

دانیم مهبب  ن چییهت و نمی ک انن ای زمین خراب دندنم، باما در ومطش لك  ب  انن دلیل ک 

د نك امتخر برای پرورش ماهی نا شاند یلتش انجاد نك خان  برای مكونت در ومط باغ نا انجا

 ها یلت محتمل دنگر بوده باشد.گاوداری نا چراگاه روباز نا ده

گونند ناق  دلیل نظم در زمین و یالم  فرننش امهت منطبهق همین میئل  بر الفاقالی ک  می

ةهی شده امت، با الفاقهات جز روشن امت و با ادل  ثابت ،یالم یمندک  نظامجا ننعنی از ؛شودمی

دانیتیم بیا اگر یلت انن حوادث را میشود و چ دانیم نق  نمیک  یلتش را ب  شكل کامل نمی

 (7).گفتیم ک  انن نهانت نظم و حكمت امتمی

گهذرد ک  یمرش در بهتهرنن حالهت از صدمهال نمی یلر از انن نییت ک  موجودجهلی بزرگ

ران نا صدها هزار نا حتی چندنن میلیون مهال )مثل انیان( درباره الفاقی ک  اثرش بعد از او لا هزا

                                                
تواند احاطه کامل به اسباب و علةل در خأل برای رد این تصور کافی است که: انسان می های کوانتومیناپایداریوجود . 1

 داشته باشد.
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ادام  دارد حكم صادر کند.  نا انن لماماً مثل انن نییت ک  نك موش کهور زنرزمینهی که  همه  

خراش را در زمهین های  مهمانگذراند، درباره کیانی ک  پانه یمرش را در موراخی زنر زمین می

 امهت و نیرونهی غیهرمنظم و بهدون یقهلحكم کند ک  کارشان ونرانگری و پوچی  ،کنندحفر می

 امت؟ شده او فرهح رفتن بین از بایث  نان، حفاری مثال ینوان ب  ک  دلیل انن ب ، باشدمی

ای موجودات در پارهگوند هر الفاقی ک  مخال) مصالح مادی و جیمانی بعضی از چ  کیی می

صالم بعضهی از نفهوس نها  نا ممكن نییت هدفش ا ؟پوچ و غیریاقالن  امت یکار از زمان شود

ای ک  همگی ب   ن اقرار دارند ک  لصرنح ب  یقهاب ؟  نا قوانین یادالن باشدلحقق مصلحت هم  

دهنده یدم نظم و یدم یقالنیت امت، چون موجب کند، پوچ و نشانمجرم )مثالً قالل نا دزد( می

هانهت حكمهت و نظهام و ن ،انهن یقوبهت که اننشود؟! نا ها می میب رماندن ب  برخی از انیان

شهود و به  برخهی  مهیب ای میمیتلزم لل) شدن جهان نها مهال یهده ک انن یقالنیت امت، با

 رماند؟!می

دهنده حكیم هم برای کیی که  طالهب حهق نظم ،نتیج  در حقیقت، نظم امر ثابتی امت و در

 کنهد بلكه  دریگون  اشكاالت هرگز دلیل نظهم را نقه  نمو انن ؛باشد بییار روشن و ثابت امت

 ؛باشهددهنده شكیت صاحب اشكال در اثبات یقاندش میصرف اشكااللی امت ک  نشان ،نهانت

 (7)رفت. اشكال موی ب  ،نمود اقرار دلیل با مقابل  از اشنالوانی ب  اننك  از پس دلیلهمینب  و

 تراشندباوران میاشکاالتی که خدا نا

 ند؟کچرا با آتش عذاب می ،خدای رحیم مطلق

مالك حقیقی ب  مبب لصهرّف در امكان ندارد پیش از هر چیز باند ب  انن نكت  لوج  داشت ک  

نتیج  یذاب نا  لش جهنم ههیچ لعارضهی بها  و در ؛ش، ظالم شمرده شودنهای خوملك و دارانی

 مفهوم یدل ندارد.

                                                
ک بةه سِة مَّتِکنةد، یعنةی مُعمةل می گونهای خالف اعتقادش به او عرضه شود، همینبینیم که هر ناتوانی که عقیدهمی. 1

 .ش را برای تمسک به عقیده باطلش قانع کندبلکه نفس خوی شود،شبهات می
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نن امر بها ممكن امت ب  مبب فهم غلط از معنای یذاب نا  لش، کیی اشكال بگیرد ک  ا ،بل 

فانده و نویی بازی امت، چهون پوچ و بی ،رحمت خداوند لعارض دارد، نا اشكال بگیرد ک  انن امر

هها را هیچ حكمت و رحمتی در انن نییت ک  خداوند نخیهت بنهدگانش را بیافرننهد و مهپس  ن

 ها را از اول نیافرنند.یذاب دهد؛ پس مقتضای حكمت و رحمتش انن بود ک  اماماً  ن

 سخ اشکالپا

برداری از حقانق دنیوی برای کیانی ک  انن زندگی دنیا را چیزی جز پرده ،یذاب نا  لش جهنم

یزی فرالر از انن نییهت شدند، نییت. پس انن امر )یذاب و جهنم( چ ن بیت  انتخاب کرده و دل

ا( در انهن زنهدگی دنیه جاودانگیماندن و )همان چیزی را ک  برای خودش خوامت   ک  ب  شخص

نتیج  انن همان یدل و رحمت و احیهان  در انتخابش؛ حقیقت از برداشتن پرده با ولیایطا کنیم، 

ک  خوامت  و اختیار کرده را ب  او ایطها  چ  نامت، چون او زندگی دنیا را اختیار کرد و خداوند نیز 

 ظلم نا قیاوت در حق کیی امت؟ کجای انن کار کرد.

 فرمود: خدای متعال

لُیْئَلُون لَعَلَّكُمْ مَیاکِنِكُمْ وَ فی ِ أُلْرِفْتُمْ ما إِل  ارْجِعُوا وَ ضُوالَرْکُ ال(7) 

 (.گردند بازخوامت لا بازگردند خونش هاىخان  و لنعم و ناز ب  فرار نكنید و)

َبِالْكافِرنن لَمُحیطَوٌ جَهَنَّمَ إِنَّ وَ بِالْعَذابِ نَیْتَعْجِلُونَك(6) 

 (.دارد احاط  کافران اکنون ب هم جهنم ک  حالی در کنند،می یذابدر  طلب شتاب لو از)

ْوَ الْقِرَدَةَ مِنْهُمُ جَعَلَ وَ یَلَیْ ِ غَضِبَ وَ اللَّ ُ لَعَنَ ُ مَنْ اللَّ ِ یِنْدَ مَثُوبَوً ذلِكَ مِنْ بِشَرٍّ أُنَبِّئُكُمْ هَلْ قُل 

 (4)الیَّبیلِ مَواءِ یَنْ أَضَلُّ وَ مَكاناً شَرٌّ أُولئِكَ الطَّاغُوتَ یَبَدَ وَ الْخَنازنرَ

                                                
 .10قرآن کریم، سوره انبیاء، آیه . 1

 .91قرآن کریم، سوره عنکبوت، آیه . 2

 .53قرآن کریم، سوره مائده، آیه . 0



   انتشارات انصار امام مهدی  ......................................................................11

 

 

 خهدا که  هیهتند کیهان  خبر دهم؟ امت، بدلر خدا نزد کیفرشان ک  کیان  از را شما  نا بگو)

 و در ورده خهوك و بوزننه  صهورتب  را  نهان از برخه  و گرفته  خشهم  نان بر و کرده شانلعنت

 .(لرندگمراه رامت راه از و بدلر شاننزلتم و جانگاه انشان هیتند ک  پرمتیدند؛ را طاغوت

کلیدی یطها کهرده که  همه  درهها را بهاز و انن همان حقیقت امت؛ خداوند ب  هر انیانی شاه

هم  درها را نكی پس از دنگری باز کنهد لواند میکلید همین شاه کند؛ لذا باانیانیتش را ثابت می

مواجه  با نور مطلقی ک  هیچ ظلمتی در  ن نییهت  منتقل شود لا ب  لری یظیملا از نوری ب  نور

 مانی همان کلید را ب  زمین بیندازد و ب  حیوانیت خود برگهردد و به  لواند ب برمد؛ و همچنین می

 شده:چیزی برگردد ک  همیان میمون و بوزنن  شود، همچنان ک  در  ن  قر ن لصرنح

َالْقِرَدَةَ مِنْهُمُ جَعَلَ و 

همان دنیانی امت ک  انتخابش کردند و طالب  ،حت خداوند نییت؛ پس  لشهیچ ظلمی در ما

که  بها  ،را بیابندشود لا حقیقت  نبرداشت  می شانزودی پرده از چشمماندن در  ن شدند. فقط ب 

 وحشی هایاندنش  و شانحید هاییقرب و ؛ایمال و ظلم و فیادشان روشن و گداخت  شده امت

 و ،شودمی  شكار برانشان روشنی ب  ک  امت کرده پر را  ن ،شانبَهیمان  نیِحیوا حقانق و اةمجر و

 مهورد خبیهث، حقانق انن وامط  ب  و دنگر برخی وامط  ب   نان از برخی رود کنار پرده ک  زمانی

. ظلم و متمی در ماحت خداوند راه ندارد؛ هرک  طالهب مانهدن در دنیها شهود گیرندمی قرار یذاب

 شمانهد؛ فقهط پهرده از جلهوی چشهمانمی ردک  دومت دا جانارمد و هم رزونش میزودی ب  ب 

 گون  ک  هیتند، ببیند:شود لا حقانق را  نبرداشت  می

لُیْئَلُونَ لَعَلَّكُمْ مَیاکِنِكُمْ وَ فی ِ أُلْرِفْتُمْ ما إِل  ارْجِعُوا وَ لَرْکُضُوا ال (7) 

 (.گردند بازخوامت لا بازگردند خونش هاىخان  و لنعم و ناز ب  فرار نكنید و)

لهوانیم چیز یادل امت؛ بلك  او اهل احیان و کرامت امهت لها حهدّی که  نمیخداوند در هم 

را  زار  کسیادل باشد. برای همین او هیچ گون  نییت ک  فقطکرامت و احیانش را بفهمیم و انن
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تیهار و انتخهاب خهود انیهان را به  او دهد، بلك  شدندلرنن یقوبتش انن امت ک  اخو یذاب نمی

 ک  البت  معموالً هالکت ابدی انیان در همان امت. ،بدهد

 خامِئینَ قِرَدَةً کُونُوا لَهُمْ فَقُلْنا الیَّبْتِ فِی مِنْكُمْ ایْتَدَوْا الَّذننَ یَلِمْتُمُ لَقَدْ وَ بنابرانن، معنای  ن :

 (7)  :و همچنین فرموده خداوندْوَ اللَّه ُ لَعَنَه ُ مَهنْ اللَّه ِ یِنْدَ مَثُوبَوً ذلِكَ مِنْ بِشَرٍّ نَبِّئُكُمْأُ هَلْ قُل 

رٌّ أُولئِكَ الطَّاغُوتَ یَبَدَ وَ الْخَنازنرَ وَ الْقِرَدَةَ مِنْهُمُ جَعَلَ وَ یَلَیْ ِ غَضِبَ لُّ وَ مَكانهاً شهَ واءِ یَهنْ أَضهَ  مهَ

 (4)خامِئینَ قِرَدَةً کُونُوا لَهُمْ قُلْنا یَنْ ُ نُهُوا ما یَنْ یَتَوْا فَلَمَّاو همچنین  (6)الیَّبیلِ

شان انداختند و روم انیانی خود را ک  خداونهد کلیدها را از دمتها خودشان شاه ن ک انننعنی 

ها را لشونق ب  لحصیل  ن کرده بود ب  زمین انداختند و چیهزی دمیده و  ن در پدرشان  دم 

ی باقی نماند؛ پس ب  همان اصل طبیعی خودشان، نعنی حیوانات و بههاةمی برانشان جز روم حیوان

 (3)فهمند، برگشتند.ک  هرگز هیچ مخنی را نمی

 مطرم شود:ب  انن شرم اشكالی  جااننبیا در و چ 

گیهرد، نتیج  در معرض فرنهب قهرار می جاهل امت و درش حقیقت انتخابانن انیان نیبت ب 

بیند وجهود دارد و پشت انن صورت ظاهری ک  انیان در دنیا می ،ی پنهانداند ک  حقیقتنعنی نمی

صهورت هها ب  ندر  ن همراه با دندن و احیهاس  و زندگی اندداند ک  انن حقانق بییار زشتنمی

دانیهت، هرگهز چنهین لذا اگهر انهن نتیجه  را می لحمل نییت. یذابی بزرگ خواهد بود ک  قابل

 کرد.انتخابی نمی

 مبتنی بر انن پان  امت ک  انیان هیچ یلمی ب  نتیج  انتخاب و اختیهارش نهدارد؛ ،كالانن اش

حقیقت انتخهاب و اختیهارش خبهر  انن اشكال درمتی نییت. بل  اگر خداوند او را ب  دلیلهمینب 

 شد، اما خداوند او را خبر و هشدار داده بود.نداده بود، شاند انن اشكال وارد می
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 ریناتوانی و بیما

 کنند ب  انن شرم امت:باوران مطرم میاشكال دنگری ک  خدا نا

 ند چییت؟ اگر خهدانی وجهود داشهت  باشهد  ن خهدا گناه کیی ک  نالوان و معلول ب  دنیا می

 در اشزنهدگی طهول در که  امهت  فرنهده معلول را موجود انن او، ک  دلیلانن ب متمكار امت، 

ها مرگ را هم برای خود برلر برخی از  ن ک  حدی لا ود؛شمی برانش شدندی یذاب بایث زمین،

  دانند.از چنین حیالی می

 پاسخ اشکال

مشكالت بهداشتی و پزشكی نتانجی طبیعی هیتند، زنرا جیم انیان فقط نك جیهم حیهوانی 

  ل و مصون نییت؛ بلك  مانند هر جیم حیهوانی نها گیهاهیِنافت  بر روی زمین امت و اندهمللكا

 گیری، مهثالً درو در خهالل شهكل ؛امتشده لشكیلانی یشیم از مواد نگری بر روی زمین،زنده د

ای در معرض نقص و خلل قرار نتیج  نقص ژنتیكی نا حتی بعد از شكل گرفتنش در اثر هر حادث 

 ل م را انهدهیهالَ ،خداونهد گفت  شود: چرا ک انننتیج  انن اشكال هیچ معنانی ندارد، مگر  در ؛دارد

پامخ انن اشكال بییار ماده امهت. جههان   ل انجاد کند؟وضعیتی انده ک اننلق نكرده امت لا خ

باشد و نقهص و خلهل از ملزومهات ظلمهت  فرننش دارای ظلمت و لارنكی امت و نور مطلق نمی

خود محهال امهت و به  خودی امت و انن امكانی حتمی و غیرقابل اجتناب امت؛ پس انن امر ب 

حهال یین مخلوق باشد و در ،شود. غیرممكن امت ک  یالمرگز از خداوند صادر نمیهمین مبب ه

نتیجه ، جههان  فقط الهوت مطلق امهت و در ،نوری باشد ک  ظلمت در  ن نباشد، زنرا نور مطلق

 فرننش چیزی جز نور و ظلمت نییت و انن ظلمت همواره در  ن بوده امت. پس ناچار باند لهأثیر 

و لعارضی  مخالفتلمت ببینیم و درك کنیم و انن ظلمت همان نقص و یجز و  ن را مانند نك ظ

 هم  یوالم مخلوق امت. امت ک  مالزم با

نظر از حدود نقص در انهن یهالم، طراحهی ژنتیكهی ههم خلهل و اما انن اشكال ک  حتی صرف

 لوج  و  شكاری دارد، پامخش انن امت ک :اشكاالت قابل
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همان مخلوقهالی هیهتند  انن اجیام، یت، بلك  یامل  فرننشِیامل  فرننش، الهوت مطلق نی

 ها را  فرنده امت:ک  الهوت مطلق  ن

َلَمُومِعُون إِنَّا وَ بِأَنْدٍ بَنَیْناها الیَّماءَ و(7) 

 (.دهنده هیتیمو  ممان را با دمتانی برافراشتیم و حقاً ک  ما ومعت)

َمالِكُون لَها فَهُمْ أَنْعاماً أَنْدننا یَمِلَتْ مِمَّا لَهُمْ خَلَقْنا أَنَّا نَرَوْا لَمْ وَ أ(6) 

 شهانمالهك اکنهون و  فرنهدنم را ارپانهانهچ برانشهان خونش قدرت دمت اب ک  اندندنده  نا)

 (.هیتند؟

 امت، وگرنه  الههوت  ن از جزةی ک  باشد دمتانی مطلق، الهوت برای ک  نییت پذنرامكان 

هها به  و  ن ا همان خلقهی امهت که  خداونهد  فرنهددمتان خد ،تیج ن در .رودمی بین از بودنش

مانند یالم جیمانی ک  موضو  اشكال فعلی امهت، پرداختنهد. انهن  ،لر از خودپانین  فرننش خلقِ

وص) بییار شانع امت؛ پس معموالً ب  شخصی ک  ب  کار شخصی دنگر ب  نیابهت از او مبهادرت 

أنت ندی التهی اصهول »مچنان ک  کیی ب  دنگری گفت : گونند ک  دمت اومت و همی ،کندمی

 کنم.ومیل   ن چیزی کیب میک  ب  ،، نعنی لو دمت من هیتی«بها

قهی نمهود. انهن صورت مازگار بها لكامهل للّ لوان نظرن  طراحی هوشمند را ب رونكرد دوم: می

زنده و  اجیاممییتم رفت  در  کاررونكرد در پی  ن امت ک  از طرنق لرکیب، پیچیدگی و دقت ب 

اند و نافت  ای هدفمند طراحی و لكاملگون های  ن ثابت کند ک  موجودات زنده ب ها و بخشاندام

 باشد.ها خدانی وجود دارد ک  ب  دنبال رماندن  ن ب  هدفی می ن پشتلرلیب در اننب 

زنرا طرام مهوردنظر  شود،نواقص موجود در طراحی، اشكالی امت ک  بر هر دو رونكرد وارد می

اش کامل و گون  باشد قطعاً باند طراحی)خدا( از یلم و قدرت مطلق برخوردار امت و کیی ک  انن

چون ضع) متون فقرات در انیان ب  دور باشد. دلیل انهن ضهع) و از نواقص بزرگی  امتوار بوده
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قامت مانند جیم رامتو برای  متشده ک  دارای انحنامزبور برای بدنی طراحی  ن امت ک  اندام

های موجهود بهر گردد. ب  همین دلیل بییاری از انیهانجیم انیان، ناکامل و ناقص محیوب می

برند. همچنهین ای از زندگی خود از دردهانی در ناحی  کمر رنج میروی کره زمین حداقل در دوره

اشتباه در طراحهی برخی از دانشمندان کالبدشنامی لطبیقی  ن را  ک  نیصب حنجره و کشیدگی 

ها دانیت؛ شده برای هم  گون یاحلوان  ن را طرباشد؛ زنرا نمیدهند، بر همین منوال میلقب می

بخش لنها هیچ مود واقعی ب  دنبال ندارد، بلك  ب  حال جاندار زنانچراک  درازی یصب حنجره ن 

معرض  میب قرار گیرد، بیشهتر  جاندار در ک اننباشد، چراک  با انن طول و درازی، احتمال نیز می

ی نیهاز بهود، انهن احتمهال کهاهش انهدازه بود و درازنش ب ک  اگر یصب کولاه میحالی امت، در

 نافت.می

ای منطقی برطرف لوانند انن اشكال را ب  شیوهباره هیتند، نمیکیانی ک  قاةل ب   فرننش نك

بزرگ امت و ب  همین دلیل برای نق   اهیکنند، زنرا اشتباه ب  وجود  مده در یصب حنجره اشتب

لهوان کنهد. نمیها کفانت میهای بدن و برای هم  گون ها و بخشهم  اندام درطراحی هوشمند 

یبهارت از  که اننمگهر  ،هم در انن مطح دور بودن از طراحی هوشمند را لفییر کردانن خلل،  ن

 نك ارث لكاملی باشد.

حال طراحی هوشمند را قبول دارند، اگر بگوننهد یین تند و دراما کیانی ک  قاةل ب  لكامل هی

باشد، اشكال مزبهور همچنهان ک  طرام، الهوت مطلق امت و از یلم و قدرلی مطلق برخوردار می

کننهده واقهع نفی پابرجا و مطرم خواهد ماند، زنرا بروز نقص و انراد در طراحی موجودات زنهده، در

ولی اگر همان چیزی را بگونند ک  خداونهد در قهر ن فرمهوده شود، یلم مطلق طرام محیوب می

وامط  مخلوقهات خداونهد  فرننش نا طراحی و اجرای خلقت با دمتان خدا نعنی ب  ک اننمبنی بر 

لهوان دلیل اقام  کهرد و می ،طراحی نقصلوان بر مبحان صورت پذنرفت  امت، در انن حالت می

نتیجه  لكامهل  غهاز لكامهل را در نظهر گرفهت که  دربروز خطانی کوچك در طراحی در زمهان  

بری لكامل انباشتی، ب  بروز خطانی  شكار در طراحهی منجهر نافت  امت؛ لا جانی ک  ارثگیترش

 گشت  امت.



 11 .................................................................پرسنداز تو درباره روح  می د اسالم ویعقا

 ؛ ن امت ک  خالق اصلی و اصیل، همان اهلل، خداوندگار مطلق امت بیان کنندهانن خود کامالً 

ت، بلكه  چنهین خهالقی، مخلوقهالی شانیهت  هیهتند که  ولی خالق میتقیم، خداوند مبحان نیی

اند و نقص خونش را در انن  فرننش مهنعكس دار شدهفرمان خداوند، میئولیت  فرننش را یهدهب 

باشند. لنها نوری که  در  ن اند، زنرا خود، مخلوقالی نورانی هیتند ک  دارای ظلمت نیز میماخت 

مت که  یقهل اول نعنهی حضهرت خالقین( امت. اومبحان )أحین ال ظلمت نییت، همان خدای

هها را را  فرند و از او نخیتین انوار را خلق کرد؛ مپس او با حهول و قهوه خهودش  ن محمد 

 گون  ک  اراده فرموده بود، ب   فرننش فرمان داد. ب  همین دلیل خداوند فرموده امت: ن

َالنُّطْفَهوَ خَلَقْنَا * ثُمَّ مَكین قَرارٍ فی نُطْفَوً جَعَلْناهُ طینٍ * ثُمَّ مِنْ مُاللَوٍ مِنْ الْإِنْیانَ خَلَقْنَا لَقَدْ و 

 فَتَبهارَكَ  خَهرَ خَلْقهاً أَنْشَأْناهُ ثُمَّ لَحْماً الْعِظامَ فَكَیَوْنَا یِظاماً الْمُضْغَوَ فَخَلَقْنَا مُضْغَوً الْعَلَقَوَ فَخَلَقْنَا یَلَقَوً

 (7)الْخالِقینَ أَحْیَنُ اللَّ ُ

 ای در جانگاهی امتوار قهرارای از گل  فرندنم * مپس او را نطف هر نن  ما انیان را از یصاره)

و از  ن پهاره  دادنم *  نگاه از  ن نطف ، لخت  خونی  فرنهدنم و از  ن لخته  خهون، پهاره گوشهتی

ی دنگر دادنم. ها را با گوشت پوشاندنم؛ مپس او را  فرننشها  فرندنم و امتخوانگوشت، امتخوان

 (.خور لعظیم امت خداوند، بهترنن  فرننندگان در

«. خلقنا، جعلناه، خلقنا، فخلقنها، فخلقنها، فكیهونا، أنشهأناه»ب  مفرد و جمع در  ن  فوق بنگرند: 

های میتقیم خلق مان  افكنهده، بیان انن مطلب ک  مهیمن و میلطی ک  بر  فرنننده مپس  ن  با

درخهور لعظهیم امهت ) الْخالِقینَ أَحْیَنُ اللَّ ُ فَتَبارَكَنابد: پانان می همان خداوند مبحان امت،

 (.خداوند، بهترنن  فرننندگان

دمهتان  ههااننفرمانهد ها را لوصی) کهرده امهت و میهمچنین خداوند، وضعیت انن  فرنننده

 ب   فرننش نمود:ها اقدام وامط   نب « أحین الخالقین»خداوند هیتند؛ نعنی کیانی ک  خداوندِ 

َلَمُومِعُونَ إِنَّا وَ بِأَنْدٍ بَنَیْناها الیَّماءَ و(7) 
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 (.دهنده هیتیمنی برافراشتیم و حقاً ک  ما ومعتو  ممان را با دمتا)

ها بگونند: ممكن امت برای وضعیت متون فقرات در انیان ب  انهن شهكل و شاند برخی از  ن

ورت، فواند خاصی در مییر لكامل نها حتهی در مراحهل نیز نقش  یصب حنجره در بدن ب  انن ص

در حقیقت انن امر حتی اگر صحیح باشد و شكی در  ن راه نیابهد،  معینی از یمر وجود داشت  باشد.

بهاره رننش نكکننهده  فههم انن مطلب را ک  چنین چیزهانی ارثی لارنخی لكامل بوده و نفی باز

 .کندباشد، رد نمیمی

، دکنهرد نمی« چنین طراحی، از یالِم قادر مطلق صادر نشهده امهت»را ک  همچنین انن قضی  

لوانیهت  وجهود داشهت  باشهد و انهن خهود به   ن لوان لصور کرد طرحی بهتر از  ن میچراک  می

نتیجه  از اذیهان به   لرنن نبوده امت و درلرنن و کاملمعنامت ک  طراحی فعلی برلرنن و  رمانی

اند، دمهتان خداونهد در  فهرننش نقهش داشهت  ک اننیان فرموده مبنی بر خداوند در قر ن ب چ  ن

 گرنزی نییت.

 اشکال: عمر نوح نبی 

نظر ژنتیكی معلوم و معیّن امت؛ پهس چگونه   مفاد اشكال انن امت ک : زندگی جیم انیان از

، کنهددر انن حیات مادی دنیا  ن دوران طوالنی ک  قر ن نا نص دننهی بیهان می جیم نوم 

 زندگی کرده امت؟

 پاسخ اشکال

ک  با ادل  یلمی ضرورت وجود خدا را اثبات کردنم و الحاد یلمهی را نیهز در چهارچوب  جا ن از

گرفت  و به  وجهود خهدا بها لذا بانیتی هر ملحد ک  الحاد را در پیش دادنم، یلم مورد مناقش  قرار

صورت یلمی درمت و دقیهق پامهخ   ب  مناقش  و امتدالل یلمی و ب ،امتدالل یلمی کفر ورزنده
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جو خواههد بهود در غیر انن صورت معاندی متیزه .ام اقرار کنداثبات کرده چ  نب   ک انندهد، نا 

 گرامت، ن  بیشتر.ک  طالب شناخت حقیقت نییت، بلك  شخصی پوچ

امروزه  های انیانک  ژنجا ن دقت معروف امت: ازنظر یلمی و ب  گذشت  از اما یمر انیان در

فهمنهد که  چهرا داننهد و میژنتیكهی را می لاند و دانشمندان یلشده لا حدود قابل قبولی شناخت 

شود. همهین دانشهمندان لحقیقهالی را جههت انجهاد شوند و بدن انیان لجزن  میها پیر میملول

ز ممكن دهند. دمتیابی ب  انن امر نك رومی انجامجهش ژنتیكی برای طوالنی کردن یمر انیان 

و قبهل  دانند ک  انیان در زمان نوم صورت قطعی میامت ب  نتیج  برمد. دانشمندان نیز ب 

گونه  که  شهما طهول کهرد، دقیقهاً هماناز  ن هزار مال نا حتی نزدنك ب  انن مقدار زندگی نمی

 دانی.دقت میکشی ک  در دمت داری را ب خط

ههای یلمهی موجهود مخهال) امهت، واقعیتو دنگر میهاةلی که  بها  اما میئل  یمر نوم 

طور خیلی لوانیم ب وجود خدا( دچار اشكال کند، چون ما می)را ک  ما اثبات کردنم  چ  نلواند نمی

هها دهد، گرچ  برخی از  ن انجاممختصر بگونیم: هیچ اشكالی وجود ندارد ک  خداوند معجزالی را 

خواههد در می هیهتند که  امتثنانی ات، حاالتجود باشد، زنرا  ن معجزیلمی مو اتمخال) واقعی

ابتدا انیان  غازنن را در مییر انمان ب  خدانی ک  خالق جهان امت قرار دهد؛ به  طبهع بعضهی از 

هانی امت ک  فههم  ن بهر کیهانی که  زبهان مهتكلّم را انن امور اماماً معجزه نییت، بلك  گزاره

شنامهند، شهده را نمینازل جها ن اال ک  قهر ن ازک  کیانی ک  یوالم ب دانند دشوار امت، چرانمی

 دانند.زبان قر ن را نیز نمی

ک  نك ناظر خارجی منظومه  فیزنكهی  چ  ناختصار باند بگونم:  برای لوضیح یلمی میئل  ب 

نتیج  مثالً هنگام ومعت نها انقبهاض  بیند متفاوت امت و درنك ناظر داخلی می چ  نبیند با می

ههای نهاظر خهارجی های ناظر موجود در داخل منظوم  کهامالً از قیاسنكی، قیاسدر منظوم  فیز

نتیجه  مشهمول انبیهاط و انقبهاض  جدامت، چون ناظر داخلی خود جزةی از منظومه  امهت و در

منظوم  امت؛ پس امباب و یوامل قیامش نیز مشمول همین کشش و انقباض منظومه  هیهتند. 
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شهود شناخت نا قیاس هر لغییر کلی ک  شامل هم  منظومه  می شود ک  او ازانن فرانند بایث می

 یاجز باشد.

 -ماننهد مها حیهات نفیهانی داشهت  باشهداگهر ب -لحاظ روحی شود ک  ازانن امر مانع انن نمی

داده امت نا افزانش مریت نا کهاهش مهریتی وجهود دارد، احیاس کند ک  لغییر در منظوم  رخ

هها وقتهی  ن ک انن کنند ک  زمان شتاب گرفت ، بام احیاس میهمچنان ک  امروز بییاری از مرد

 نابند ک  چیزی لغییر نكرده امت.کنند، درمیگیری میزمان را اندازه

کنیم که  انیهانی در نهك الهاق زنهدگی کنم: فرض میبرای لوضیح انن مخن مثالی ذکر می

شت  باشد و از او بخهواهیم که  دا کش( در اختیارای برای منجش طول )مثالً خطکند و ومیل می

 ن  از بعهد بگیرد و قد خودش را با طول و ارلفا   ن بینجد. اندازه را ک  در الاق امت طول میزی

صورت فراگیهر کشهیده شهود که  از همه  جههات در  ن امت ب  چ  ناگر فرض کنیم ک  الاق و 

گیری و مقانیه  کنهد، به  انهن هاننك اگر از او بخواهیم ک  مجدداً  ن میز را انهداز میاوی باشد،

اش لغییر نكرده و اگر از او بخواهیم ک  قد خودش را با طول و ارلفها   ن رمد ک  اندازهنتیج  می

کهش ههم کنی، زنرا خهودش و انهدازه  ن خطجدول مقانی  کند، بازهم هیچ لغییری را حس نمی

 اند.دقیقاً ب  همان نیبت میز کشیده شده

لواند از خهارج منظومه  یهالمی لوان فهمید ک  هر ناظری ک  میشد، میاگر انن مطلب روشن 

های گیریهانش قطعهاً از انهدازهگیریکنیم، انن جهان را کنترل کنهد، انهدازهک  در  ن زندگی می

متفاوت و مختل) خواهد بود. پس اگر رونهد جههان  ،کنیمخود ما ک  در درون انن یالم زندگی می

عد چهارم جهان( کشیده نا کولاه شهود، ینوان بُزمان )ب  ک انن ری کند، مثلطورکلی لغییمادی ب 

لوانیم انن لغییهر کنیم نمیلر کند نا لند شود، ما ک  در درون انن جهان زندگی مینا ب  بیان ماده

لوانهد کنیم میرا بینجیم نا بشنامیم، اما ناظری ک  از بیرون منظوم  جهانی ک  در  ن زندگی می

 های ما بییار متفاوت امت.گیریضا  جهان را کنترل کند، ب  ما ارقامی خواهد داد ک  با اندازهاو
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کند ک  ناظر خارجی )مثالً خدای مبحان نها مالةكه ( اختصار برای ما روشن میانن موضو  ب 

ها مُال کنید نا خودشان مخن بگونند، به  شهما و قومش از  ن ک  درباره یمر نوم هنگامی

انهد بیهیار گیری کردهک  شما در داخل انن منظوم   فهرننش انهدازه چ  ن دهند ک  ازدی میید

مهال قبهل  70111یمر انیان امروزی را با یمر انیهان  ک  از او بخواهیو هنگامی متفاوت امت؛

شهما ههیچ اخهتالف ملمومهی را در  که انن مقانی  کند، ب  شما ایهداد مختلفهی خواههد داد، بها

 نابید.نمی کنیمای مادی و حدودش ک  در  ن زندگی میهاندازه

 

 اصل دوم: خلیفه

او دانالرنن مردم امهت و همه   ک اننو  (7)زمانی خلیف  نا رمولی برگزنند خداوند در هر ک انن

بنابرانن برگزندن خلیف  در ههر  امت؛در هر زمانی امری حتمی  فان مأمور ب  اطایتش هیتند،مكلّ

 زمان الزم امت.

 اند از:کند یبارتدالنلی ک  انن مطلب را اثبات می

و انن هدف در انن یالم برای یمهده مخلوقهات هرگهز  (6)اوالً: هدف خلقت همانا معرفت امت

ناقل یلم برگزنده شود ک  وظیف  او  شنا کردن مهردم به   ن امهت.  ک اننمگر  ،شودمحقق نمی

و  وجود قدرت بر  ن ب  معنای نق  غرض امت؛ کند، باک  هدف را محقق می چ  نندادن  انجام

ک  برگزندن خلیف  خدا )ک  معرفهی  جا ن شود. پس ازغرض از حكیم مطلق صادر نمی نق انن 

کننده خدا و دنن و اراده خدا ب  مردم امت( محقق کننده غرض خلقهت امهت، به  همهین خهاطر 

 گرنزی از  ن نییت.

                                                
اند و سخن او را شنیده و ندایش را اجابت شدهدگان خدا صرفاً بشری مانند دیگران هستند، اما برای خدا خالصفرستا. 1

سةوی خلقةش ها را جانشینان خود در زمةین قةرار داده و بهها تفضّل کرده و آننتیجه خداوند سبحان بر آناند. در کرده

 اند.ن حقی که خودشان شناختند و به آن رسیدهها معرّفی کنند، همافرستاده است تا حق را به آن

2 .َلِیَعْبُدُون إِالَّ الْإِنْسَ وَ الْجِنَّ خَلَقْتُ ما و /(کةه مةرا بپرسةتندما جن و انس را نیافریدیم مگر برای این)(، 95)ذاریات، 

 یعنی عالم شوند، پس عبادت کنند، پس عارف شوند.
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 ،ان از خلیف  صحیح نییت، زنرا در انن صورت مخلوقات، خالی بودن زمو پذنرنده وجود قابل با

دنن خدا و اراده خدا را نخواهند شناخت و نخواهنهد دانیهت و یبهادت نخواهنهد کهرد و معرفهت 

همچنهین  ؛در مباحث  ننده خواهد  مهد ک ناشود. چننخواهند داشت و هدف از  فرننش نق  می

وجود نداشت  باشد، زنرا  ایاگر قابل و پذنرنده لیف  خدا خالی باشد حتیاز خ ممكن نییت ک  زمان

کیهانی که  شود. انن برگزندن و ضرورلش را هم ومیل  او رشت  یذر و بهان  منكران برنده میب 

کننهد، اقرار می صورت یملی گذاری کنند، ب کرده لا برانشان قانوننا اوصیاةی بر دنن نصب ءفقها

کیی ک  دنهن خهدا را برانشهان نقهل ک  ب  نصب الهی و  ن نگاه ؛اگرچ  در زبان  ن را انكار کنند

هها از طرنهق ظهن و گمهان و کند کافر شدند و خودشان کیانی را نصب کردند که  بهرای  نمی

ک  نص صهرنحی از مهوی خهدا نزدشهان وجهود نهدارد لشهرنع و  چ  نهای نفیانی، در خوامت 

ضرورت نصب خلیف  خدا اقرار کردند و نیاز خهود را گذاری کنند. همچنین با انن رفتارشان ب قانون

 ای ایالم کردند.ب   ن خلیف  جهت نقل یلم الهی و حكم حقیقی خدا در هر میئل 

کنند را ب  لحقّق اراده خهودش امهر فانی ک  در ملك او کار میباند مكلّ ،ثانیاً: مالك مطلق یالم

هها در اجهرای وگرنه   ن (7)،انالر امتکند، چون او ب  صالم و مصلحت ملكش و اهل مملكتش د

شهود و نادانی خود در ملك خدا معذور خواهند بود و در انن صورت حكمت ب  مفاهت لبهدنل می

انن فرض از حكیم مطلق درمت نییت. برای لحقّق انن غرض ناچار باند امر و اراده خهود را به  

 فان مملكتش برماند لا بر اماس  ن یمل کنند.مكلّ

لحقّق اراده مالك ههیچ جهت  (7)،یامل در ملك او (6)لك و غیاب مالك از نزد مكلفانباوجود مُ

کنهد و کیی ک  مالك ب  او وحی می)وامط  کیی ک  نزد مالك حاضر امت  ب  جز، نییتراهی 

                                                
یز خودشان جزئی از ملک خةدا هسةتند، چةون خداونةد خةالق و مالةک حقیقةی حتی خود مکلّفان عامل در ملک خدا ن. 1

هةا و مالةک همةه ها در جان خودشان نیز باید به امر خداوند باشد، چون خداوند مالک آنهاست. پس حتی تصرّف آنآن

 هاست، به نحو ملکیت حقیقی.امور تحت سلطه آن

آمةده، وگرنةه شان از خةدا پیشهاست که به سبب تقصیر و غفلتغیاب خداوند حقیقی نیست، بلکه مربوط به خود آن. 2

تواند خود را خالص کرده و با پروردگارش مرتبط شةود و اراده او را بفهمةد، از خداوند شاهد غایب است و هر انسانی می

چیزهةایی کةه او و این طریق که خداوند او را بر غیب مطلّع کند، یعنی یا خودش خلیفه خدا در زمین شود که خداوند همه

که از بندگان خاصی شود کةه خداونةد دیگران به آن نیاز دارند را برحسب اقتضای حال و مقامش به او عنایت کند، یا این
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 چنهین نصهب مالهك، که  نییهت ممكهن پهسشنامهد(. با او در ارلباط امت و اراده مالك را می

 بهر قهدرت اننكه  با کند؛ لرك، اومت مُلك در کارگر مكلفان و مالك ینب وامط  ک  را جانشینی

کند و  ن غهرض زنرا انن کار نق  غرضی امت ک  مالك اراده می ؛را دارد جانشینی چنین نصب

 همانا اجرای اراده او در ملك و ملطنتش امت.

ک  بها او  ،زندش جانشینی برای خود برگندر ملك خو ،مطلق حكیمِ یالمِ ک  مالكِپس هنگامی

لواند دنگر مكلفان را نیز از اراده مالك مطلع کنهد، در داند و میدر ارلباط بوده و اراده مالك را می

ند و حجت نده مالك امت، اجرا کارا ک  ار چ  ننك از مكلفین هر انن هنگام ممكن امت ک  هر

گردد. خداوند مبحان در قهر ن شود و یذر و بهان  منكران و متكبران قطع میبر غافالن اقام  می

 کرده:ب  همین امر اشاره ،کرنم

ًلِ بَعْهدَ حُجَّهوٌ اللَّه ِ یَلَ  لِلنَّاسِ نَكُونَ لِئَالَّ مُنْذِرننَ وَ مُبَشِّرننَ رُمُال  یَزنهزاً اللَّه ُ کهانَ وَ الرُّمهُ

 (6)حَكیما

 و بهانه  و یذر پیامبران، ادنفرمت از پس را مردم لا بودند دهندهبیم و رمانمژده ک  پیامبران )

 .(امت حكیم و ناپذنرشكیت لواناى همواره خدا و نباشد؛ حجت 

 همچنین  ن  شرنف :

                                                                                                                                                          
هاست که از این مقدار برای شناخت خلیفه خةدا در زمةین و و البته فرض بر آن سازد؛ها را با مقداری از غیب آشنا میآن

دانند و برای تکامل خود همچنان بةه ، چون این بندگانِ اهل غیب نیز جز مقدار اندکی از غیب نمیاطاعت از او بهره ببرند

 بَةیْنِ مِةنْ یَسْلُکُ فَإِنَّهُ رَسُولٍ مِنْ ارْتَضى مَنِ أَحَدا * إِالَّ غَیْبِهِ عَلى یُظْهِرُ فَال الْغَیْبِ عالِمُمانند: خلیفه خدا محتاج باقی می

(، 22 -25)جةن/ عَةدَداً ءٍشَیْ کُلَّ أَحْصى وَ لَدَیْهِمْ بِما أَحاطَ وَ رَبِّهِمْ رِساالتِ أَبْلَغُوا قَدْ أَنْ رَصَداً * لِیَعْلَمَ خَلْفِهِ مِنْ وَ یَدَیْهِ

 پةیش نگهبانانی از پس است، برگزیده که را پیامبرانى کند * مگرنمى خود آگاه غیب بر را کسهیچ و است غیب داناى)

 بةه او و انةدرسةانده[ مردم به کامل طوربه] را پروردگارشان هاىپیام که کند مشخص * تا گماردمى سرشان پشت و رو

 .(است کرده احصا و شماره عدد، جهت از را چیزهمه و دارد احاطه است آنان نزد چهآن

که دریاهةا را بةرای انجةام کةاری زنیم. اگر صاحب کشتی بخواهد برای بیان این امر، مثال کشتی و صاحب آن را می. 1

بان )ملوان( انتخةاب کنةد. ثانیةاً عنوان کشتیترین شخص را بهکند که اوالً: داناترین و حکیمدرنوردد، حکمت اقتضاء می

ر این ملوان را از میان خدمه آشنا به کار انتخاب کند. ثالثاً همه کارکنان را به اطاعت از این ملوان برگزیده امر کند. اگر هة

 خردی گرویده است.یک از این سه امر را تخلف کند، از حکمت دور شده و به بی
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َأَنْ قَبْهلِ مِنْ  نالِكَ فَنَتَّبِعَ رَمُوالً إِلَیْنا أَرْمَلْتَ ال لَوْ رَبَّنا لَقالُوا قَبْلِ ِ مِنْ بِعَذابٍ أَهْلَكْناهُمْ أَنَّا لَوْ و 

 (7)نَخْزى وَ نَذِلَّ

 مها مهویب  رمهول  چرا! پروردگارا: گفتندم  قطعاً کردنم،می  ن هالك از پیش را  نان اگر و)

 .(کنیم پیروى را لو  نات شونم، رموا و خوار  نك  از پیش لا نفرمتادى

وجهود قابلیهت در  بنابرانن یدم برگزندن معرف اراده مالك، یلیهرغم غیهاب او از مكلّفهان و بها

کن شهدن یهذر و ک  انن برگزندن موجب اقام  حجت بر مكلفهان و رنشه فان نا با وجود اننمكلّ

شود، نویی دوری از حكمت و نق  غرض خواهد بهود که  نیهبت دادن چنهین بهان  منكران می

همچنان ک  دوری از رحمت و مهربهانی خواههد بهود که   (6)حكیم مطلق درمت نییت،چیزی ب  

 (4)شود.ادر نمیقطعاً از رحیم مطلق ص

ک  برگزندن شخصی بها یلهم کهم بهاوجود   نجا از (3)،اما میئل  ایلم بودن خلیف  در بین مردم

نتیجه   شخص ایلم و دانالر، میتلزم لضییع قیمتی از یلم موجهود در شهخص ایلهم امهت و در

 ،تو انن امر مخال) حكمت امه رمندمكلّفان ب   ن بخش از یلم موجود در نزد شخص ایلم نمی

طور و ب  فرماند؛نتیج  مالك ناگزنر هم  یلوم الزم برای ادای رمالت را ب  خلیف  خود یطا می در

ومهیل  همهین و ب  داند، ن  کیی دنگر؛یام، خلیف  همیش  دانالرنن امت، زنرا او اراده مالك را می

                                                
 .101قرآن کریم، سوره طه، آیه . 1

مثابه دوری از حکمت است و چنین کاری ناقض حکمت مطلق خداوند و بالتبع ناقص الهوت مطلق چون نقض غرض به. 2

 کند که خداوند از چنین اموری متعالی و منزّه است.الهوت مطلق را اثبات میاست و فقر و نیاز 

کةه آن مةردم قابةل هنگةام که عدم اجرای رحمت با عدم وجود مانع و وجود قابلیت برای آن رحمةت )درحالیجاازآن. 0

و عةدم کامةل بةودن آن  کننده نقض رحمت خداوند رحةیمشوند( اثباتمتذکّر خدا می ،فرستادن یک خلیفه خدا برایشان

که خداوند متعةالی و برتةر از ایةن  کندنتیجه مطلق بودن رحمت خدا و بالتبع الهوت مطلقش را نقض میرحمت است. در

 یَةوْمِ إِلى کُمْلَیَجْمَعَنَّ الرَّحْمَ َ نَفْسِهِ عَلى کَتَبَ لِلَّهِ قُلْ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ فِی ما لِمَنْ قُلْ عیوب است. در قرآن کریم آمده:

 و هةاآسةمان در چهآن فرمانروایى و مالکیت: بگو)( 12)انعام/ یُؤْمِنُونَ ال فَهُمْ أَنْفُسَهُمْ خَسِرُوا الَّذینَ فیهِ رَیْبَ ال الْقِیامَ ِ

 روز در راشةما همةه یقینةاً کرده؛ مقرّر و الزم خود بر را رحمت که خداست سیطره در: بگو کیست؟ سیطره در است زمین

 .(آورندنمى ایمان اند،کرده تباه را وجودشان سرمایه که کسانى فقط. کرد خواهد جمع نیست آن در تردیدى که قیامت

 زودی بحث مفصلی درباره آن علمی که خلیفه خدا در زمین باید دارای آن باشد خواهد آمد.به. 1
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ق به  ههدف و لحقه ادای وظیف  و رمیدنشنامد و بر وج  لمانز )یلم(، خلیف  خدا راه را بهتر می

 مقصود و اجرای غرض لوانالر امت.

ه ب  انن مبب امت که   و پذنرنده اما میئل  حتمیت امر یاملین ب  طایت خلیف  ه باوجود قابل

و چنهین  (7)شهدهای امت که  از خلیفه  خهدا خوامت مثاب  لعطیل کارکرد و وظیف لرك انن امر ب 

 شود.چیزی از حكیم مطلق صادر نمی

یدم وجود قابل نیز ممكن امت ک  خلیف  نا رمولی وجود داشت  باشد که  از مهوی  در صورت

کنهد، لعالی او را با یلم مهیا کرده باشد، اما او را امهر به  لبلیهم نمی شده باشد و حق خدا برگزنده

نقین موافق حكمت پروردگار ای در چنین حالتی ب ای منزوی امت. وجود چنین خلیف نعنی خلیف 

وجهود  زنرا اقام  حجت بر مردم و نفی یذر و بهان  بر منكران در  ن حاصل امت و مردم با امت،

 چنین رمولی حجتی نزد پروردگار ندارند:

َّالرُّمُلِ بَعْدَ حُجَّوٌ اللَّ ِ یَلَ  لِلنَّاسِ نَكُونَ لِئَال(6) 

  ن در فرمهتاده و رمهول که  امت فترت زمان زمان، انن(، لا برای مردم حجتی بر خدا نباشد)

اما مأمور ب  لبلیم نییت، نعنهی  .امت بندگانش بر حجتش و زمین در خداوند خلیف  ک  دارد وجود

دی در انن زمان بیانند. خدای متعالی فترت طوالنی باشد و رموالن متعد منزوی امت، هرچند انن

 کرده امت:ب  همین امر چنین اشاره

وَ بَشیرٍ مِنْ جاءَنا ما لَقُولُوا أَنْ الرُّمُلِ مِنَ فَتْرَةٍ یَل  لَكُمْ نُبَیِّنُ رَمُولُنا جاءَکُمْ قَدْ الْكِتابِ أَهْلَ نا 

 (7)قَدنرٌ ءٍشَیْ کُلِّ یَل  اللَّ ُ وَ نَذنرٌ وَ بَشیرٌ جاءَکُمْ فَقَدْ نَذنرٍ ال

                                                
ست و این مسئله همیشه جاری است، چه قابلی وجود داشته زیرا هدف از نصب خلیفه، اقامه حجت و نفی عذر و بهانه ا .1

هاست تا اراده خدا را وسیله یادآوری آنباشد یا نداشته باشد. همچنین هدف از نصب خلیفه، نجات مکلفان از غفلتشان به

ر بةاوجود قابةل. شود مگرسد؛ و این امر محقق نمیها میای که از سوی خلیفه خدا در زمین به آنقبول کنند؛ همان اراده

تبلیغ مکلفان نسبت به اطاعت خلیفةه )که قابلی وجود نداشته باشد، اشکالی در تخلّف جزء آخر قانون برای همین هنگامی

کند، چةه از که مطالبه برپایی حاکمیت خدا را میخدا در زمین( وجود ندارد، چه این تبلیغ از ناحیه خلیفه خدا باشد هنگامی

شةود، یةا از سةوی گونه که در رؤیا محقق میصورت مستقیم نسبت به مکلفان باشد، همانش بهطرف خدا و فرستادگان

 صورت مستقیم یا غیرمستقیم )باوجود فاصله میان دو خلیفه گذشته و حال( باشد.خلیفه گذشته خدا به
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 بیان کند ماش ک  براى  مد شما مویب  فترت روزگار از پس ما رمول لردندب ! کتاب اهل اى)

 مهونتان به  رمهانبیم و دهنده مژده نقیناً نیامد، رمانیبیم و دهنده مژده هیچ ما براى نگونید ک 

 .(لوانامت کارى هر بر و خدا  مد؛

ها و مناطقی نیز وجهود داشهت  باشهند که  رمهولی مكان   مبب یدم وجود قابل، ممكن امتب

های  ممانی ب  جود داشت  باشند ک  اصالً رمالتبرانشان فرمتاده نشده باشد و همچنین اقوامی و

 نرمیده باشد: ان ن

َمَعَهُمْ وَلَهوْ *  إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ یِنْدَ اللَّ ِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِننَ لَا نَعْقِلُون وَلَوْ یَلِمَ اللَّ ُ فِیهِمْ خَیْهرًا لَأَمهْ

 (6)أَمْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ

 ن  در خیرى خدا اندنشند * اگرنم  ک  هیتند الالن و کران خدا، نزد جُنبندگان بدلرنن قطعاً)

 .(گردانندم  روى کنانایراض باز کند، شنوا را  نان اگر و کردم  شنوا را انشان نقیناً دانیت،می

وجود خلیف   ان باشده و  نان و دنگر حجت بر هم  انن مردم اقام با وجود خلیف  خدا در زمین، 

هها مهأمور به  خدا هیچ حجتی بر خدا ندارند، هرچند  ن خلیف  ب  مبب یدم وجود قابل در بین  ن

ها رموالنی فرمتاده و پامخ  نان نیز داند و برای امثال  نخداوند حال  نان را می ؛لبلیم نشده باشد

هم بها نهك دلیهل بیاورند،  نداةماً لكذنب و طلب معجزات قهری بوده ک  مجبورشان کند انمان 

 مادی مح  ک  هیچ بهره و مهمی برای غیب باقی نگذارد:

َولًا ف نَتَّبِهعَ  نَالِهكَ وَلَوْلَا أَنْ لُصِیبَهُمْ مُصِیبَوٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَنْدِنهِمْ فَیَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْمَلْتَ إِلَیْنَها رَمهُ

لَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ یِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُولِیَ مِثْلَ مَا أُولِیَ مُومَ  أَوَلَمْ نَكْفُرُوا فَ*  وَنَكُونَ مِنَ الْمُُْمِنِینَ

 (4)بِمَا أُولِیَ مُومَ  مِنْ قَبْلُ قَالُوا مِحْرَانِ لَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ کَافِرُونَ
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 رمهولی چهرا! پروردگارا: گفتندمی رمید،می نان  ب  ایمالشان اثر بر مصیبتی و مجازات هرگاه)

 مها نهزد از حق ک  هنگامی ولی*  !باشیم؟ مُمنان از و کنیم پیروی  نالت از لا نفرمتادی ما برای

! امهت؟ نشده داده پیامبر انن ب  شد داده مومی ب  ک  چیزی همان مثل چرا: گفتند  مد  نها برای

: گفتنهد و نكردند انكار شد، داده مومی ب  گذشت  در ک  را لیمعجزا  نان، همانند جونانیبهان  مگر

 (.!کافرنم؟ دو هر ب  ما و اندداده هم دمت ب  دمت ک  ماحرند، نفر دو انن

 ناپذیر ارسال رسول، اقامه حجت است.علت مهیشگی و ختلف

زنهرا غهرض خلقهت  ؛زمهانی حتمهی امهت گذشت، روشن شد ک  ارمال رمول در هر چ  ن از

ومهیل  او محقهق نابد و اجرای اراده مالهك حقیقهی در ملكهش ب ومیل   ن لحقق میفت( ب )معر

ن دانیتیم ک  صرفاً ؛ همچنیکندانن مهم و وظیف  می انجامشود، چون رمول نا خلیف  اقدام ب  می

حتی اگر رمول و خلیف   ؛شودکن میشده و یذر و بهان  رنش  حجت اقام  ،با فرمتادن نك رمول

ها منزوی بوده و ب  دلیل یدم وجود قابل، مهأمور به  لبلیهم نباشهد؛ پهس یلهت برخی از زمان در

ناپذنر فرمتادن رمول، قطع یذر و بهان  امت، زنرا انن یلت پیومت  وجود دارد، همیشگی و لخل)

 خواه قبول کنندگانی برای دیوت رمول وجود داشت  باشند نا ن :

َلَ  اللَّ ِ حُجَّوٌ بَعْدَ الرُّمُلِ وَکَانَ اللَّ ُ یَزِنزًا حَكِیمًالِئَلَّا نَكُونَ لِلنَّاسِ ی(7) 

 لوانهاى همهواره خهدا و نباشهد؛ حجته  و بهانه  و یهذر پیهامبران، فرمتادن از پس را مردم لا)

 .(امت حكیم و ناپذنرشكیت

قطع یهذر و بلك  حتی در حالتی ک  هم  مردم ب  رمول انمان بیاورند نیز همین اقام  حجت و 

ها ب  مبب لقصیر ماند، زنرا معرفت و یمل  نینوان یلت ارمال رمول باقی میبهان ، همچنان ب 

و کولاهی خودشان بازهم دمتخوش نقص امت و ب  همین یلت وجهود رمهول برانشهان حجهت 

 امت.
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 سنت خداست ،استخالف

و لخل) از انن کار  نظر یقلی روشن کردنم ک  برگزندن خلیف  موافق حكمت و رحمت امت از

شود. اکنون به  نصهوص و متهون دننهی هرگز از رحیم و حكیم مطلق )خدای مبحان( صادر نمی

بهاره چه  انن ههای  مهمانی دررمیم لا ببینیم در یالم واقع چه  چیهزی محقهق شهده و کتابمی

 گونند:می

 

 خنست: قرآن:

( را حضهرت  دم )زندگی کرده ک  در انن زمین  (7)نخیتین انیانی ،خداوندبینیم ک  . می7

 ینوان خلیف  خودش در زمین برگزند و فرشتگان را امر ب  اطایت و فراگیری یلم از او کرد:ب 

ْفِكُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَالةِكَوِ إِنِّی جَایِلٌ فِی امئرْضِ خَلِیفَوً قَالُوا أَلَجْعَلُ فِیهَا مَنْ نُفْیِدُ فِیهَا وَنَی

وَیَلَّمَ  دَمَ امئمْمَاءَ کُلَّهَا ثُهمَّ * وَنَحْنُ نُیَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّی أَیْلَمُ مَا ال لَعْلَمُونَ الدِّمَاءَ 

لْهمَ لَنَها قَالُوا مُبْحَانَكَ ال یِ *یَرَضَهُمْ یَلَ  الْمَالةِكَوِ فَقَالَ أَنْبِئُونِی بِأَمْمَاءِ هَُاُلءِ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ 

قَالَ نَا  دَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَمْمَاةِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَمْمَاةِهِمْ قَالَ أَلَهمْ * إاِل مَا یَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ 

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَالةِكَهوِ  *مَا کُنْتُمْ لَكْتُمُونَ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّی أَیْلَمُ غَیْبَ الیَّمَاوَاتِ وَامئرْضِ وَأَیْلَمُ مَا لُبْدُونَ وَ

 (6)امْجُدُوا آلدَمَ فَیَجَدُوا إاِل إِبْلِیسَ أَبَ  وَامْتَكْبَرَ وَکَانَ مِنَ الْكَافِرِننَ

و چون پروردگار لو ب  فرشتگان گفت من در زمین جانشین  خواهم گماشت ]فرشتگان[ گفتند )

ک  ما با متانش لو ]لهو را[ ها برنزد و حال  نارى ک  فیاد انگیزد و خونگمم در  ن  نا کی  را 

و ]خهدا[  *دانیهد دانم ک  شما نمهییفرمود من چیزى م .پردازنمیکنیم و ب  لقدنیت میلنزن  م

ها را بر فرشتگان یرض  نمود و فرمهود اگهر رامهت مپس  ن ها را ب   دم  موختهم  ]معان [ نام
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مها را جهز  نچه  ]خهود[ به  مها  ،گفتنهد منزهه  لهو* ها ب  من خبر دهیدمام  اننگونید از ایم

انشان را از امام   نان خبر ده و  ،فرمود اى  دم* لون  داناى حكیم ،اى هیچ دانش  نییت موخت 

ها و زمین  نا ب  شما نگفتم ک  من نهفت   ممان :خبر داد فرمود شانامیچون ] دم[ انشان را از ام

و چهون فرشهتگان را  *دانهمداشتید مه یچ  را پنهان مکنید و  نیچ  را  شكار مدانم و  نیرا م

جز ابلیس ک  مر باز زد و کبر ورزند و از کافران شد ]هم [   فرمودنم براى  دم مجده کنید پس ب

 (.افتادند ب  مجده در

 

ینوان جانشهین به را   نات کامالً روشهن هیهتند؛ خداونهد از  غهاز و از روز اول،  دم 

که  ایتهراض و هنگامی ؛ش در زمین برگزند و ب  فرشتگان ابالغ کرد ک  اطهایتش کننهدنخو

 جهاانن پرمند نادان هیهتند و ازمی چ  نجدل کردند، خداوند برانشان بیان کرد ک  نیبت ب  

 دم نتیج  شانیهتگی  ودنع  نهاده بود را روشن ماخت و درب  ک  در او  بود ک  یلم  دم 

 هها را امهر به  مهجده کهرد. را درنافت  و برای حق خضو  کردند. مپس خداوند هم   ن

کند، ک  خدا را ب   نان معرفی می ،م و قبل  ب  ممت خداینوان امام و معلن نیز او را ب فرشتگا

 الخاذ کردند.

 شده امت: در لفییر انن  ن  روانتی وارد

نِ یَنِ یبداهلل بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ یَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلَّ مُ یَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ )الْحُیَیْنُ  ابْهنِ یَهنِ الْحَیهَ

 مَهنْ إِلَه  لَهدُلُّنِی لَها أَ  الْأَوَّلِ الْحَیَنِ لِأَبِی قُلْتُ: قَالَ یمار بْنِ إِمْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ یَنْ یُمَیْرٍ أَبِی

 بُنَیَّ نَا فَقَالَ  اهللرمول قَبْرِ إِلَ  فَأَدْخَلَنِی بِیَدِی أَخَذَ أَبِی إِنَّ یَلِیٌّ نِیابْ هَذَا فَقَالَ دِننِی یَنْ ُ  خُذُ

 (7).بِ ِ( وَفَ  قَوْلًا قَالَ إِذَا جَلَّ وَ یَزَّ اللَّ َ إِنَّ وَ خَلِیفَوً الْأَرْضِ فِی جایِلٌ إِنِّی قَالَ جَلَّ وَ یَزَّ اللَّ َ إِنَّ

یهرض کهردم:  نها مهرا راهنمهانی  گوند به  امهام کهاظم بن یمار می)محمد بن امحاق 

انن پیرم یلی. همانا پدرم دمت مرا گرفت و به   کنی ک  دننم را از چ  کیی بگیرم؟ فرمود:نمی
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دهم. خدا فرموده ک  من در زمهین خلیفه  قهرار مهی ،وارد کرد و فرمود: پیرم اهلل مزار رمول

 (.کند   ن وفا میک  خداوند چیزی بگوند بوقتی

 . خداوند ب  ابراهیم ملطنت و حكومت الهی داد و او را خلیف  خودش در زمین قرارداد:6

ِی نُحْیِهی أَلَمْ لَرَ إِلَ  الَّذِی حَاجَّ إِبْرَاهِیمَ فِی رَبِّ ِ أَنْ  لَاهُ اللَّ ُ الْمُلْكَ إِذْ قَهالَ إِبْهرَاهِیمُ رَبِّهیَ الَّهذ

أُحْیِی وَأُمِیتُ قَالَ إِبْرَاهِیمُ فَإِنَّ اللَّ َ نَأْلِی بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْهرِبِ  وَنُمِیتُ قَالَ أَنَا

 (7)فَبُهِتَ الَّذِی کَفَرَ وَاللَّ ُ ال نَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِین

 به  پروردگهارش دربهاره یمابراه با بود داده پادشاه  را او خدا چون ک  کی  ب  ننگرنیت   نا)

 ک  امت کی  پروردگارم: گفت ابراهیم ک هنگامی! پرداخت؟ منطقب  گفتگوى و متیز و مجادل 

 خهدا میهلماً: گفهت ابراهیم. میرانمم  و کنمم  زنده هم من: گفت[ او] میراند.م  و کندم  زنده

 و متحیهر بهود، شهده کهافر  نك  پس! بر ور مغرب از را  ن لو  ورد،م  بیرون مشرق از را خورشید

 (.کندنمی را هدانت متمگر گروه خدا و شد؛ مبهوت

 اش در زمین برگزند:ینوان خلیف را ب  اهلل داود . خداوند نبی4

 لَّكَ یَهنْ نَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَوً فِی الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا لَتَّبِعِ الْهَوَى فَیُضهِ

 (6)مَبِیلِ اللَّ ِ إِنَّ الَّذِننَ نَضِلُّونَ یَنْ مَبِیلِ اللَّ ِ لَهُمْ یَذَابٌ شَدِندٌ بِمَا نَیُوا نَوْمَ الْحِیَابِ

خوامت   از و کن داورى حقب  مردم میان پس قراردادنم؛ جانشین زمین در را لو همانا! داود اى)

 منحهرف خهدا راه از که  کیهان  لردنهدبه . کندم  منحرف خدا راه از را لو ک  مكن خود پیروى

 .(دارند مخت یذاب  اند،کرده فراموش را حیاب روز چون شوند،م 

 فرمود: یهمچنین در  ن  دنگر
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َّاءُ وَلَهواْل دَفْهعُ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّ ِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَ لَاهُ اللَّ ُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَوَ وَیَلَّمَ ُ مِم ا نَشهَ

 (7)اللَّ ِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْ ٍ لَفَیَدَتِ امئرْضُ وَلَكِنَّ اللَّ َ ذُو فَضْلٍ یَلَ  الْعَالَمِینَ

 و فرمهانروان  را او خهدا و کشهت را جهالوت داود و دادنهد؛ شكیت خدا لوفیق ب  را  نان پس)

 دنگهر برخه  ومیل ب  را مردم از برخ  خدا اگر و خت؛ مو او ب  خوامتم  چ  ن از و داد حكمت

 احیهان و فضل داراى جهانیان ب  نیبت خدا ول  گرفت؛می فرا فیاد را زمین قطعاً کرد،نم  دفع

 .(امت

 فرماند:. قر ن کرنم در جای دنگر می3

َّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍوَنَقُولُ الَّذِننَ کَفَرُوا لَواْل أُنْزِلَ یَلَیْ ِ  نَوٌ مِنْ رَبِّ ِ إِن(6) 

 اىدهنهدهبیم فقط لو نشده؟ نازل او بر اىمعجزه پروردگارش موى از چرا: گونندم  کافران و)

 .(یته اىکنندههدانت قوم  هر و برای

اهلل محمهد کند ک  هر قومی چ  درگذشت  نعنی قبل از رمولوضوم بیان می انن  ن  کرنم  ب 

 .و چ  در  ننده پس از او، هدانتگری دارند 

 اند، انن هدانتگر را ب  شهخصکردهدر احادنثی ک  اهل منت در کتبشان نقل  رمول خدا 

ذکهر کهرده  هاشم لفییر کرده و در روانتی نیز نكی از مصادنق  ن را امام یلی از بنی یمعین

 امت:

( ب  مند خهود از ابهن یبهاس روانهت 736ص  74ابن جرنر طبری در کتاب جامع البیان )ج  -

 دمتش را بر مین  خود قهرار لی اهلل یلی  و ملمصاهلل شد، رمولک  انن  ن  نازلکرده ک  هنگامی

رند و با دمتش اشاره ب  شهان  گری دادهنده هیتم؛ و هر قومی هدانتمن همان بیمداد و فرمود: )

 (4)(.شوندانت میومیل  لو هدکرد و فرمود: ای یلی، هدانت نافتگان پس از من ب  یلی
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نقهل  ( از امهام یلهی 76706شماره روانهت  6660ص  1ابن ابی حالم در لفییرش )ج  -

ابهن هاشم امت. هر قومی نك هدانتگر دارند، نعنی هدانتگرشان مردی از بنیکند ک  فرمود: )می

طالهب هاشهم همهان یلهی بهن ابیگونهد که  ابهن الجنیهد گفهت:  ن شهخص بنیابی حهالم می

(7)(.امت 

طالهب  ( ب  مند خهود از یلهی بهن ابی741، ص 4حاکم نیشابوری در میتدرك الصحیحین )ج 

منهذر  لی اهلل یلیه  و مهلمصهرمهول خهدا کند ک  دربهاره  نه  محهل بحهث فرمهود: )روانت می

 (.)هشداردهنده( بود و من هدانتگرم

نونید: انن حدنث صحیح الیهند امهت، امها  ن دو نفهر حاکم نیشابوری در ذنل انن روانت می

 اند!اری و میلم( نقل نكرده)بخ

                                                
آوری ترین روایةات را جمةع( تصریح کرده که در ایةن کتةاب صةحیح11ص  1ج ) تفسیرش مقدم  در حاتم أبی ابن .1

 ام:کرده

 ...ترین سةندها باشةد)گروهی از برادران از من خواستند تا تفسیری برای قرآن بنویسم که مختصر بوده و حاوی صحیح

خةدا.  ازخواهیم و حول و قوتی نیست مگةر می ها را اجابت کردم و توفیق از خداست و از او یاریپس من درخواست آن

حق از حیث متن تدوین ها بهترین آنترین اخبار از حیث سند و شبیهپس شایسته دانستم که چنین تفسیری را با صحیح

یافتم دیگر همراه او هیچ یک از صحابه )کةه چنةین  صلی اهلل علیه و سلماهلل که تفسیری از خود رسولکنم. پس هنگامی

که حدیثی را از صحابه یافتم، اگر همگی در نقل آن متفق بودند من آن حدیث ری را نقل کرده( روایت نکردم؛ و هنگامیخب

ترین سندها نقل کردم و موافقان و دیگر راویان و صحابه را صرفاً نةام بةردم؛ و اگةر ها با صحیحترین آنرا از بلندمرتبه

ای بیان نمودم و موافقانش را بةا حةذف ها سند جداگانهیک از آندم و برای هراختالف داشتند، من اختالفشان را ذکر کر

اسناد نام بردم. پس اگر حدیثی از صحابه نیافتم و بلکه از تابعین به دستم رسیده بود، در آن احادیث نیز همان روشی که 

 .(...ها با صحابه عمل کردم را پیدا نموده و به همین شکل با اتباع تابعین و اتباع آن

این عبارت شهادتی از سوی اوست، نسبت به صحت همه روایات و اخباری که در تفسیرش جمع نموده و ایةن شةهادت 

 در توثیق روایت یادشده کافی است.

 اند؛ مثالً:به عالوه، دیگر محدّثان و علمای اهل سنت نیز حدیث مزبور را در کتب خود ذکر کرده

 .191ة  190ص  9و ج  51 ص 2طبرانی در المعجم االوسط ج 

( 15ة  12ص  2. احمد محمد شاکر در تعلیقه و حاشیه خود بر کتاب مسند احمد )ج 125ص  1مسند احمد بن حنبل ج 

سندش صحیح است. مطلب بن زیاد بن ابی زهیر ثقفی کوفه ثقةه اسةت، چةون گوید: )این روایت را تصحیح کرده و می

( احوال او را ذکر کرده و هةیچ مةذمت و 2/2/1اند و بخاری در کتاب الکبیر )یق کردهاحمد و ابن معین و دیگران او را توث

 (.و این حدیث از اضافات عبداهلل بن احمد است ؛...عیبی درباره او نگفته است

عبد اهلل بن احمد و طبرانةی در المعجةم الصةغیر و سپس درباره این روایت گفته: ) ،11ص  7هیثمی در مجمع الزوائد ج 

 (.اند و رجال و راویان مسند احمد همگی ثقه )معتبر و مورد اعتماد( هستندمعجم االوسط آن را نقل کردهال



 01 .................................................................پرسنداز تو درباره روح  می د اسالم ویعقا

 فرماند:. قر ن کرنم می0

امَهوِ ل لِّمَن مَّا فِی الیَّمَاوَاتِ وَامئَرْضِ قُل لِلّ ِ کَتَبَ یَلَ  نَفْیِ ِ الرَّحْمَوَ لَیَجْمَعَنَّكُمْ إِلَ  نَوْمِ الْقِیَق

 (7)الَ رَنْبَ فِی ِ الَّذِننَ خَیِرُواْ أَنفُیَهُمْ فَهُمْ الَ نُُْمِنُونَ

 مهیطره در: بگو کییت؟ میطره در امت زمین و ها ممان در چ  ن فرمانروان ِ و مالكیت: بگو)

 لردنهدى ک  قیامت روز در را شما هم  نقیناً ؛امت کرده رمقر و الزم خود بر را رحمت ک  خدامت

 (. ورندم ن انمان اند،کرده لباه را وجودشان مرمان  ک  کیان  فقط. کرد خواهد جمع نییت  ن در

دانیم ک  قرار دادن خلیف  و جانشینی که  حهدود خداوند رحمت را بر خودش واجب کرده و می 

خدا را در زمین اجرا کند از رحمت الهی امت؛ پس خداوند امتخالف خلیف  را بهر خهودش فهرض 

 صورت دلیل یقلی نیز بیان کردنم.گذشت  ب  کرده امت. انن امتدالل قر نی را در

 اهلل املهدییات درباره خلیفهدوم. روا

خبر داده ک  مهدی خلیف  خدامت و انن امری امت ک  در نزد شهیعیان ههیچ  رمول خدا 

گهاه اختالفی در  ن نییت و روانات  ن بییار امت. اصل مذهب لشیع انن امهت که  زمهین هیچ

 شود.خالی از حجت )خلیف  خدا( نمی

ها نیز ملزَم به  قبهول  ن  ن ،شده و درنتیج نی روانتروشاما در کتب اهل منت نیز انن امر ب 

 هیتند:

گوننهد که  یبهدالرزاق از مهفیان * در منن ابن ماج ، محمد بن نحیی و احمد بن نوم) مهی

صهلی اهلل اهلل الثوری از خالد الحذاء از ابی قالبو از ابی امماء رحبی از ثوبان نقل کهرد که  رمهول

 فرمود: یلی  و ملم

                                                
 .12قرآن کریم، سوره انعام، آیه . 1
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 الیهود الرانات لطلع ثم. منهم واحد إل  نصیر ال ثم. خلیفو ابن کلهم. ثالثو کنزکم یند )نقتتل

 فبهانعوه رأنتمهوه فإذا فقال. أحفظ  ال شیئا ذکر ثم. قوم نقتل  لم قتال فیقتلونكم. المشرق قبل من

 المهدی(. اهلل، خلیفو فإن . الثلج یل  حبوا ولو

فرزند خلیف  هیتند. مپس خالفهت به  ههیچ  شوند ک  همگینزد گنج شما م  نفر کشت  می)

را  شهوند و به  طهرزی شهماهای مهیاه از مشهرق خهارج میرمد. مپس پرچمنك از  ن م  نمی

چیزی فرمود که  نهادم  گون  نكشت  امت. مپس رمول خداننکشند ک  هیچ گروهی لاکنون امی

خیز بر روی برف، زنرا مین ک  او را دندند با او بیعت کنید حتی نییت. مپس فرمود: پس هنگامی

 (7)(.او خلیف  خدا مهدی امت

                                                
 عبةد - فؤاد گذاری و پاورقی محمده.ق با تحقیق و شماره 270 متوفای قزوینی یزید بن نوشته محمد ماج  ابن سنن .1

 ؛1321 ح 1057 ص 2 - ج: والتوزیع والنشر للطباع  الفکر دار الباقی، چاپ

 ص 1 ج: المرعشةلی الرحمن عبد ه.ق با اشراف یوسف 139نوشته حاکم نیشابوری متوفای  الصحیحین، على المستدرک

 ؛151 – 150

ه.ق بةا  252متوفةای  البةزاز العتیکةی الخالق عبد بن عمرو بن أحمد بکر نوشته أبی البزاز، بمسند المعروف الزخار، البحر

 ح/2/1057) م، 2330 - ه 1121چةاپ اول سةال  مدینةه منةوره، والحکةم، العلةوم چاپ مکتب  سعد، بن عادل تحقیق

 ؛(1321

ه.ق با  111متوفای  الدانی المقرئ سعید بن عثمان وأشراطها، نوشته أبی عمرو والساع  وغوائلها الفتن فی الواردة السنن

 ح 1302 ص 9 - ج: والتوزیةع للنشةر العاصةم  دار المبارکفوری، چةاپ ادریس بن محمد بن الدین رضاء دکتور تحقیق

 ؛912

 لبنةان، بیةروت العلمی ، الکتب چاپ دار قلعجی، المعطی دکتر عبد: با تحقیق ه.ق 192نوشته بیهقی متوفای  دالئل النبوة،

 ؛915 - 919 ص 5 ج: ه 1139 -چاپ اول 

 ؛221 - 223 ص 02 ه.ق. ج 971وفای نوشته ابن عساکر، مت دمشق، مدین  تاریو

 األندلسةی الخزرجةی األنصاری بکر أبی بن أحمد بن محمد اهلل عبدأبینوشته  اآلخرة، وأمور الموتى بأحوال التذکرة کتاب

 چةاپ اول، بالریةاض، المنهةاج چاپ مکتبةه دار إبراهیم، بن محمد بن الصادق دکتر ه.ق با تحقیق 571القرطبی متوفای 

 ؛1 ح ملکه، له یمهد من وذکر المهدی فی باب ،1231 ص 0 ج: ه.ق 1129

ه.ق بةا  771متوفای  الدمشقی القرشی کثیر بن عمر بن إسماعیل الدین عماد الفداء نوشته أبی والملحم، الفتن فی النهای 

 ؛12 ص 1 ج: القاهرة الحدیث، چاپ دار الصبابطی، الدین تحقیق عصام
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 - ه 1132 چةاپ اول، لبنةان، بیةروت العربی، التراث احیاء چاپ دار شیری، علی تحقیق ر،والنهای ، نوشته ابن کثی البدای 

 ؛275 - 279 ص 5 ج: م 1522

 شةیو وتعلیةق تصةحیح ه(، 213) البوصةیری إسةماعیل بن بکرأبی نوشته احمد بن الخمس ، الکتب على ماج  ابن زوائد

 922 - 927 ص: لبنةان-بیةروت العلمیة ، الکتةب پ دارچا م، 1550 - ه 1111 چاپ یازدهم سال حسین، مختار محمد

 ؛1073شماره حدیث 

شةماره حةدیث  297 ص 10 ج: م 2339 - ه 1125 الشةریف، چاپ األزهر السیوطی، نوشته جالل الدین الجوامع، جمع

 ؛22325/  1195

 ؛92 ص 5 ج: السیوطی نوشته جالل الدین بالمأثور، التفسیر فی المنثور الدر

نیةز در  سةیوطی. 02حدیث : باقر جالل علی تحقیق ه(، 103 )ت األصبهانی نعیم نوشته أبی المهدی، فی ثاحدی األربعون

 بیةروت العلمیة ، الکتةب دار نوشته لسیوطی، للفتاوی، ر.ک: الحاوی نعیم؛ این حدیث را نسبت داده به أبی کتاب الحاوی

 ؛53 ص 2 ج: م 1520 - ه 1130 - لبنان،

 قرطبة ، مؤسس  یمانی، أبو علی أیمن وتعلیق ضبط ه(، 037 )ت الرویانی هارون بن محمد بکر أبینوشته  مسندالرویانی،

 ؛507حدیث شماره  112 - 117 ص 1ج : م 1559 - ه 1115 چاپ اول،

 ؛02592حدیث شماره  250 - ص 11 ج: ه( 579 )ت هندی نوشته متقی العمال، کنز

 ؛17 ص هندی، تقینوشته م الزمان،آخر مهدی عالمات فی البرهان

 النمیسی، الحمید عبد محمد تحقیق ه(، 219 )ت المقریزی القادر عبد بن علی بن أحمد الدین نوشته تقی األسماع، إمتاع

 ؛257 - 255 ص 12 ج: م 1555 - ه 1123 چاپ اول، لبنان، بیروت العلمی ، الکتب دار

 جمةال علةی سةید تحقیةق ه(، 1251 )ت الحنفةی لقندوزیا إبراهیم بن سلیمان شیونوشته  القربى، لذوی المودة ینابیع

 ؛051 ص 0 ج: ه 1115 چاپ اول، األسوة، دار الحسینی، أشرف

دکتر  تحقیق از علمای قرن هفتم هجری، السلمی؛ الشافعی المقدسی یحیى بن نوشته یوسف أخبارالمنتظر، فی الدرر عقد

 .97 ص: م 1575 - ه 1055 پ اول،چا القاهرة، الفکر عالم مکتب  الحلو، محمد الفتاح عبد

 اند:برخی از علمای اهل سنت که این حدیث را تصحیح کرده

مةا ایةن حةدیث را  ...گویةد: )حدیث را نقل کرده و در تصةحیح آن می 1321 ح 1057 ص 2 ج: الزخار البحر فی أ. بزاز

 .القدر است و اسناد او صحیح است(انتخاب کردیم زیرا صحیح است و ثوبان جلیل

الثةوری نسةبت داده و  این حدیث را به سند دیگری به سفیان 151 - 150 ص 1 ج: نیشابوری در المستدرک ب. حاکم

 گوید: )این حدیث طبق میزان شیخین )بخاری و مسلم( صحیح است(.می

 از ابةن 1 ح ملکةه، لةه یمهةد و ذکر من المهدی باب 1231 ص 0 ج: اآلخرة وأمور الموتى بأحوال التذکرة فی ج. قرطبی

 گوید: )اسنادش صحیح است(.ماج ، حدیث را نقل کرده و می
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 کند:* حاکم نیشابوری در میتدرك ب  مند دنگری از مفیان ثوری نقل می

ابویبداهلل صفار از محمد بن ابراهیم بن ارومو از حیین بن حفص از مفیان از خالد حذاء از ابی 

 فرمود: صلی اهلل یلی  و ملمخدا کند ک  رمول روانت میقالبو از ابی امماء از ثوبان 

 الیهود الرانهات لطلهع ثم منهم واحد إل  نصیر ال ثم خلیفو ابن کلهم ثالثو کنزکم یند )نقتتل

 یلی حبوا ولو فبانعوه رأنتموه إذا فقال شیئا ذکر ثم قوم نقالل  لم قتاال فیقاللونكم المشرق قبل من

 (7).الشیخین شرط یل  صحیح حدنث هذا. المهدی( اهلل خلیفو فإن  الثلج

شوند ک  همگی فرزند خلیف  هیتند؛ مپس خالفهت به  ههیچ نزد گنج شما م  نفر کشت  می)

ای گونه شهوند؛ پهس بها شهما ب های میاه از ممت مشهرق خهارج میرمد؛ مپس پرچمنك نمی

که  او . مپس چیزی فرمود و مپس گفت: هنگامیاندطور نجنگیدهجنگند ک  هیچ گروهی اننمی

 (.خیز بر روی نخ، زنرا او خلیف  خدا مهدی امترا دندند با او بیعت کنید حتی مین 

 گوند: انن حدنث طبق معیار شیخین صحیح امت.حاکم نیشابوری می

کند: حیین بن نعقوب بن نومه) یهدل از * حاکم نیشابوری در میتدرك الصحیحین روانت می

کند ک  خالد الحذاء خبر داد از ابی قالب  از ابی می طالب از یبد الوهاب بن یطاء نقلی بن ابیینح

 :گوندمی امماء از ثوبان 

                                                                                                                                                          
گوید: )ابن ماجه تنها همین حدیث را نقل کرده و می ،12 ص 1 ج: والملحم الفتن فی النهای  فی ماج  ابن عن کثیر د. ابن

 است(. نقل کرده و این اسناد قوی و صحیحکسی است که این طریق حدیث را 

گوید: این همین حدیث را نقل کرده و می ،1073 ح 922 - 927 ص: الخمس  الکتب على ماج  ابن ئدزوا فی ه. بوصیری

است و راویانش همگی ثقه هستند. حاکم نیشابوری در مستدرک از طریق حسین بن حفص از سفیان نقةل  صحیح إسناد

 گوید: )این حدیث بر طبق میزان شیخین )مسلم و بخاری( صحیح است(.کرده و می

 ، نیز این حدیث را تصحیح کرده است.512حدیث شماره  1 ج: الصغیر الجامع فی و. سیوطی

المستدرک موافقت کرده که حق با اوست، یعنی این حدیث طبق میةزان  ز. ذهبی نیز با حاکم نیشابوری در کتاب تلخیص

 شیخین صحیح است.

 ص 1 ج: المرعشلی الرحمن عبد یوسف با إشراف ه(، 139 - )ت نیشابوری الصحیحین، نوشته حاکم على المستدرک .1

150 – 151. 
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المههدی  اهلل خلیفهو فیهها فإن حبوا ولو فالوها خرامان قبل من خرجت الیود الرانات رأنتم )إذا

 (7).(نخرجاه ولم الشیخین شرط یل  صحیح حدنث هذا

ها بشتابید؛ چون موی  نپس ب  ،شدهارجهای میاه از ممت خرامان خک  دندند پرچمهنگامی)

 (.هامتخلیف  خدا مهدی در بین  ن

گوند ک  انن حدنث طبهق معیهار شهیخین صهحیح امهت، امها  ن را بیهان حاکم نیشابوری می

 اند!نكرده

کند از یبداهلل از ابی ثنا وکیع از شرنك از یلی بن زند از ابی * در میند احمد بن حنبل روانت می

 فرمود: صلی اهلل یلی  و ملمرمول خدا  ک  ناثوب قالبو از

 (6).المهدی( اهلل خلیفو فیها فإن فاةتوها خرامان قبل من جاءت قد الیود الرانات رأنتم )إذا

 نند ب  ممتش بروند، چون خلیف  خهدا های میاه از ممت خرامان میک  دندند پرچمهنگامی)

 (.هامتمهدی در میان  ن

                                                
 9 ج: ه( 211 )ت حنبل بن أحمد حنبل، بن أحمد مسند ؛932 ص 1 ج: النیسابوری حاکم الصحیحین، على المستدرک .1

 المعطةی عبةد. د: تحقیةق ه(، 192 بیهقی )ت دالئل النبوة، ؛122 ص: (225 )ت المروزی حماد بن نعیم الفتن، ؛277 ص

 والنهایة ، ابةن کثیةر، البدایة  ؛915 – 919 ص 5 ج: ه 1139- األولةى الطبع  لبنان، بیروت العلمی ، الکتب دار قلعجی،

 مشةکاة ؛275 - 279 ص 5 ج: م 1522 - ه 1132 ،1 - ط لبنةان، بیةروت العربی، التراث إحیاء دار شیری، علی تحقیق

 للطباعة  الْسلمی المکتب األلبانی، الدین ناصر محمد تحقیق ه(، 711 )ت التبریزی الخطیب اهلل عبد بن محمد المصابیح،

 ابن حجر والمشکاة، المصابیح أحادیث تخریج إلى الرواة هدای  ؛9151حدیث شماره  1930 ص الفتن کتاب 0 ج: والنشر

 2331 - ه 1122 ،1 - ط عفان، ابن دار القیم ابن دار الحلبی، الحمید عبد حسن بن علی تحقیق ه(، 292 )ت العسقالنی

 ؛1227/  572حدیث شةماره  052 ص 1 ج: سیوطی جالل الدین الجوامع، جمع ؛9025حدیث شماره  120 ص 9 ج: م

 133 ص 1 ج: ه( 511 )ت بکرالسةیوطی أبةی بةن الةرحمن عبةد الدینجالل  النذیر، البشیر أحادیث فی الصغیر الجامع

همین حدیث را به  الحاوی فی سیوطی. 25حدیث : األصبهانی نعیم أبی المهدی، فی حدیثا األربعون ؛512حدیث شماره 

حةدیث  251 ص 11 ج: هنةدی متقةی العمةال، کنةز ؛50 ص 2 ج: سیوطی للفتاوی، ر.ک: الحاوی نسبت داده؛ نعیم أبی

 الصةحاب  دار بالةدار، التحقیةق قسم ودراس  تحقیق هندی، متقی آخرالزمان، مهدی عالمات فی البرهان ؛02591شماره 

 الصةالحی یوسةف بن محمد العباد، خیر سیرة فی والرشاد الهدى سبل ؛75 ص: م 1552 - ه 1112 ،1 ط بطنطا، للتراث

 ط لبنان، بیروت العلمی ، الکتب دار معوض، محمد علی و شیو الموجود عبد احمد عادل شیو تحقیق ه(، 512 )ت الشامی

 بةن أحمد والتاریو، البدء ؛295 ص 0 ج: قندوزی القربى، ذویل المودة ینابیع ؛171 ص 13 ج: م 1550 - ه 1111 ،1 -

 .و ...  ؛129 ص: مقدسی یحیى بن یوسف المنتظر، أخبار فی الدرر عقد ؛171 ص 2 ج: ه( 937) البلخی سهل

 .277 ص 9 ج: ه( 211 )ت حنبل بن أحمد حنبل، بن أحمد مسند .2
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کند ک  رمول خدا در کتاب القول المیدّد از یبداهلل بن میعود روانت می * ابن حجر ییقالنی

 فرمودند: صلی اهلل یلی  و ملم

 (7).المهدی( اهلل خلیفو فیها فإن فاةتوها خرامان من الیود الرانات أقبلت )إذا

ها بروند چهون خلیفه  خهدا پس ب  ممت  ن ،های میاه از خرامان رو کردندک  پرچمهنگامی)

 (.هامتی در میان  نمهد

یبهداهلل بهن  از 72المهدی در حدنث شماره  فی الحدنث در کتاب امئربعین امئصبهانی نعیم أبو

 فرمود: صلی اهلل یلی  و ملمکند ک  رمول خدا یمر نقل می

 (6).فالّبعوه( اهلل خلیفو المهدی هذا: ننادی مناد فیها یمامو، رأم  ویل  المهدی )نخرج

ای نهدا ای امت؛ در  ن یمام  ندادهندهک  بر روی مرش یمام حالی ند درکمهدی خروج می)

 (.دهد: انن مهدی خلیف  خدامت؛ پس از او پیروی کنیدمی

 بنابرانن نتیج  کلی از قر ن و منت نبوی انن امت:

از موی خدا وجهود داشهت و او همهان  منصوبیاز نخیتین روز برای بشر در انن زمین، خلیف   

او را خلیف   و در قر ن کرنم  مد های طوالنی بعد  دم بود ک  مال و داود  بود  دم 

باشهد  خدا خوانده امت؛ بلك  حقیقت انن امت ک  من معتقد نییتم ک  کیی مُمن ب  انبیاء 

که  در  و مههدی  در زمین ایتراض داشت  باشهد؛ ، مانند  دم هاو بر خلیف  خدا بودن  ن

 باشد.  خدا در زمین می ند نیز خلیفختام می

کنیم و ببینیم ک  در  بنابرانن اگر دنن خدا را ب  شكل کتابی لصور کنیم و صفح  اول  ن را باز

کنیم و ببینیم ک  در  ن نوشت  باشد   ن نوشت  امت:  دم خلیف  خدامت؛ اگر صفح  ومطش را باز

                                                
 .55 ص: حجر ابن أحمد، مسند عن الذب فی المسدد القول .1

 ح 5 ب البورینی، صالح بن مهیب الشیو تحقیق المنتظر، أخبار فی الدرر عقد. 51 ص 2 - ج: سیوطی للفتاوی، الحاوی .2

گویةد کةه همچنةین می ،192 ص ،1 ط ه، 1010 - سن  بمصر المحمودی  المطبع  شبلنجی، األبصار، نور. 239 ص 212

 اند.کردهابونعیم و طبرانی و دیگران نیز این روایت را نقل 
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باشد مهدی خلیفه    ن نوشت  داود خلیف  خدامت؛ و اگر صفح   خرش را بگشانیم و ببینیم ک  در

لهوانیم شهود، چه  چیهزی میاز انن کتابی ک  اول و ومط و  خرش خلیف  خدا دنهده می؛ خدامت

گوند؟  نا واقعاً روشن نییت ک  هم  انهن کتهاب از بفهمیم؟ انن کتاب درباره چ  چیزی مخن می

ك منت همیشگی الهی گوند؟  نا اکنون واضح نشده ک  لنصیب خلیف  خدا نخلیف  خدا مخن می

 زمان، ک  ندارد امكاندانیم ک  منت خداوند لبدنل و لغییر ندارد و در انن زمین بوده و هیت؟ می

. اکنون برای کیی ک  طالب حق باشد  نا کامالً واضح نییت باشد خالی زمین در خداوند خلیف  از

 ک  دنن خدا همان خلیف  خدامت؟

 فرمود: همچنان ک  امام صادق 

 أَهْهلِ وَ أُمَّتِه ِ إِمَامُ هُوَ وَ الْإِنمَانُ هُوَ وَ الْیَقِینُ هُوَ الرَّجُلُ ذَلِكَ وَ رَجُلٌ هُوَ الدِّننِ أَصْلَ وَ الدِّننِ نَّ)اِ

 وَ حُهدُودَهُ وَ دِننَه ُ وَ اللَّه َ جَهِلَ جَهِلَ ُ مَنْ وَ دِننَ ُ وَ اللَّ َ أَنْكَرَ أَنْكَرَهُ مَنْ وَ اللَّ َ یَرَفَ یَرَفَ ُ فَمَنْ زَمَانِ ِ

 ثَابِتَهوٌ مَعْرِفَوٌ وَجْهِ ِ یَلَ  الْمَعْرِفَوُ وَ اللَّ ِ دِننُ الرِّجَالِ مَعْرِفَوَ بِأَنَّ جَرَى کَذَلِكَ الْإِمَامِ ذَلِكَ بِغَیْرِ شَرَاةِعَ ُ

 (7)اللَّ ِ(. مَعْرِفَوِ إِلَ  بِهَا نُوصَلُ وَ اللَّ ِ دِننُ بِهَا نُعْرَفُ بَصِیرَةٍ یَلَ 

 همهان او و امهت انمان همان او و امت نقین همان مرد، انن و امت مردی دنن، اصل و دنن)

 که  فردی هر و امت شناخت  را خداوند بشنامد، را او ک  فردی هر. امت زمانش اهل و امت امام

 داشهت  اهینا گه او به  نیهبت ک  فردی هر و امت کرده انكار را دننش و خداوند کند، انكار را او

 امهت چنینانن. دارد نا گاهی او شرانع و حدود و دنن و خداوند ب  نیبت -امام  انن بدون - باشد

 به  که  امهت با بصیرلی و ثابت شناخت  ن، شكل ب  شناخت و خدامت دنن مردان، شناخت ک 

 (.شودمی رمیده خداوند شناخت ب  اشوامط  ب  و شودمی شناخت  خداوند دنن اش،وامط 

 فرمود: اهلل رمول محمد اند ک اهل منت هم در صحیح میلم روانت کرده

                                                
 ؛22 ص: الحلةی سةلیمان بةن الةدرجات، حسةن بصائر مختصر ؛915 ص: الصفار الحسن بن محمد، الدرجات بصائر. 1

 .253 ص 12 ج: المجلسی األنوار بحار ؛112 ص 1 ج: نوری المستدرک، میرزا خاتم 
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 مهات بیعهو ینق  ولیس فی مات ومن ل ، حجو ال القیامو نوم اهلل لقی طایو من ندا خلع )من
 (7)جاهلیو( میتو

ای ندارد کند ک  حجت و بهان دمت از طایت خدا بكشد، در حالی خداوند را مالقات می ک  ن)

 (.ک  در گردنش بیعتی نییت، ب  مرگ جاهلیت )کفر( از دنیا رفت  امتحالی بمیرد در  ک نو 

نتیج  معنای حدنث انهن امهت که :  در ؛واضح امت ک  بیعت مخصوص امام و خلیف  امت پر

و حتی انمانش ب   روزه و نماز و یبادتبیعت نكند ب  مرگ جاهلیت از دنیا رفت  امت، نعنی  ک  ن

هیچ مودی ندارد، اگر در گردنش بیعتی برای شخص معینی وجهود نداشهت    اهللمحمد رمول

 باشد.

پیرامون بیعت با نك مهرد و اطایهت از او در ههر زمهان  ،بنابرانن طبق صحیح میلم هم  دنن

خطاب ب  هر میلمانی لا روز قیامهت امهت و بهر همه  مهردم لكلیه)  ،زنرا انن حدنث ؛چرخدمی

 بیعت کنند نا ب  مرگ کفر و جاهلیت بمیرند.کند ک  با شخص معینی می

 اصالتاً مخصوص و منحصر ب  خدامت: ،دانیم ک  والنت و حاکمیت بر خلقمی

ْنِهی فَتَعَالَ  اللَّ ُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا لَعْجَلْ بِالْقُرْ نِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُقْضهَ  إِلَیْهكَ وَحْیُه ُ وَقُهلْ رَبِّ زِد

 (6)یِلْمًا

 خوانهدنش در گیهرد پانهان لهو بر قر ن وح   نك  از پیش و ؛حق فرمانرواى خدای ه امتمنزّ)

 .(فزاىبی مرا دانش پروردگارا،: بگو و مكن شتاب

 َالْكَرنمِ الْعَرْشِ رَبُّ هُوَ إاِلَّ إِل َ ال الْحَقُّ الْمَلِكُ اللَّ ُ فَتَعال(4) 

 یهرشِ پروردگار نییت، او جز معبودى هیچ ؛امت حق فرمانروای ک  خداوندی امت برلر پس)

 .(کرنم امت

                                                
 22 ص 5 ج :مسلم صحیح .1

 .111قرآن کریم، سوره طه، آیه . 2

 .115ون، آیه قرآن کریم، سوره مؤمن. 0
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بنابرانن انتقال فرمانروانی و حاکمیت ب  غیرش و خلیف  قرار دادن  ن نیز محتاج دلیل قطعی 

 لشخیصی امت.

چ  کیهی شده و خداوند باند جیتجو کنیم ک  والنت الهی ب  چ  کیی منتقل دلیل همینب 

لا با او بیعهت کنهیم و از مهرگ جاهلیهت و کفهر اجتنهاب  تام ینوان خلیف  و امام برگزندهب را 

 نمانیم.

 ورودچیزی جز  -خواهد باشدهرک  می- کس دنگری از ناحی  خودش نا مردماما برگزندن هر

جا و لجاوز بر حرنم فرمانروانی و حاکمیهت خهدا بهدون اجهازه از طهرف او نییهت. و دخالت بی

خهدا و طهرف ب از وجز شخص منصب  فردیخالفت  مان هر مذهبی ک  قاةل ب  نصب نابدنن

 شود.بیعت با او و وجوب اطایت از او باشد، باطل می

ینهوان دلیهل وجهوب بیعهت و اطایهت شهخص  همین حدنث محهل بحهث را به  ک انناما 

خدا( انیان  منصوب از مویبیعت با شخص غیر)بدون چنین بیعتی  ک اننبگیرند و  منصوبغیر

یانی امت ک  دمت کشهیدن به  شهاخ  پهر خهار از اثبهات  ن ادرود، ز دنیا میبا مرگ جاهلی ا

 ،دهد ک  اطایت و خالفت برای کیی نخواههد بهودلر امت. چراک  همین حدنث نشان میماده

بنابرانن حدنث مزبور اوالً پیش از هر چیز و طبهق  ینوان جانشین؛شده ب جز برای شخص لعیین

شود و در می اهلل محمد در  ن صادرشده، شامل زمان رمولواقع حال و شرانطی ک  حدنث 

 شده بود: خداوند برگزندهبوده ک  از موی  اهلل  ن زمان بیعت مخصوص رمول

ُنَفْیهِ ِ  یَلَهإِنَّ الَّذِننَ نُبَانِعُونَكَ إِنَّمَا نُبَانِعُونَ اللَّ َ نَدُ اللَّ ِ فَوْقَ أَنْدِنهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا نَنْكُهث  

لَقَدْ رَضِیَ اللَّه ُ یَهنِ الْمُهُْمِنِینَ إِذْ نُبَانِعُونَهكَ ... وَمَنْ أَوْفَ  بِمَا یَاهَدَ یَلَیْ ُ اللَّ َ فَیَیُُْلِی ِ أَجْرًا یَظِیمًا 

 (7)حًا قَرِنبًالَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِی قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ الیَّكِینَوَ یَلَیْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْ

 خهدا دمهت کننهد؛مه  بیعت خدا با ک  نییت انن جز کنند،م  بیعت لو با ک  کیان  نقین ب )

 به  که  کی  و شكندم  خود زنان ب  فقط شكندم  پیمان ک  کی  پس. هامت ن اندمت باالى

                                                
 .12ة  13قرآن کریم، سوره فتح، آیات . 1
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 از خهدا نقینهاً ...دههدمه  او به  بزرگ پاداش  زودی ب  خدا کند، وفا امت بیت  خدا با ک  پیمان 

 هانشهاندل در را چه  ن خدا و شد خشنود کردندم  بیعت لو با درخت  ن زنر ک هنگامی مُمنان

 .(داد پاداش  نان ب  را نزدنك  پیروزى و کرد نازل  نان بر را  رامش نتیج  در دانیت،م  بود

ی بخواههد شده امت؛ پهس اگهر کیه از موی خداوند مبحان برگزندهبیعت شونده  جاانندر 

 ،شروط بیعت شونده و حالت او را از اصل خود لغییر دهد، باند دلیل قطعهی بیهاورد. اههل مهنت

اما  نان ک  بر همان اصل نخیتین  ؛شروط بیعت شونده را بدون هیچ دلیلی لغییر و لبدنل کردند

 ادرشان انن امت ک  انن بیعت بر همان اصل اولی  که  حهدنث دربهاره  ن صهباقی ماندند دلیل

شده از موی خدامهت،  و  ن اصل انن امت ک  بیعت مخصوص خلیف  برگزنده باقی امت ،شده

او همان  شد وهمچنان ک  انن بیعت در  غاز برای اولین کیی بود ک  حدنث مزبور شامل او می

شده بود. انن همان یقیده مامت که  به   بود ک  از موی خداوند برگزنده اهلل محمد رمول

 هیتیم و انن همان فصل الخطاب و مخن نهانی امت. ن قاةل 

 شده:در عهد قدیم )تورات( نقل چهآنسوم. 

روشنی در یههد ب  ،اندهمین منت الهی ک  قر ن و دنن امالم  ن را روانت کردهبینیم ک  می

 شده امت. برای نمون  ب  بعضی از انن متون لوج  کنید:قدنم نیز بدان اشاره

ب  مرگ برمی. نشهو  )نوشهع  لامی گفت: ک  انن روزگار لو نزدنك امت *)پروردگار ب  مو

و نشهو  رفتنهد و در  . پهس مومهیرا در خیم  محل اجتما  بخوان لا او را وصیت کنمبن نون( 

درب خیم   برو متون ابر  ،دنده شددر خیم  در متون ابر خیم  اجتما  انیتادند * پس پروردگار 

 (7)انیتاد(.

 بود. نشو  نا نوشع همان وصی مومی  ک اننامت در انن گفت  واضح 

                                                
 .02تورات، سفر تثنیه، اصحاح  .1
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امراةیل ینانهت کهرد * * )و انن همان برکتی امت ک  مومی مرد خدا قبل از مرگش ب  بنی

ییر برانشان نورافشانی کرد و از کوه فاران درخشید و از اپس فرمود: پروردگار از میناء  مد و از م

رامهتش  لهش و شهعل  احكهام و شهرنعتی بهرای که  از مهمت حالی های قدس  مد درمرزمین

هها نهزد پهای لهو انهد و  ن هانش در دمت لوهامت * پس مردم را دومت دارم، هم  قدنس ن

 (7)پذنرند(.میرا اند و مخنانت نشیت 

در  چه  نلوانیهد به  کنهد. میرا ناد می و محمد  یییی ، مومی  ،انن یبارت

 اجع  کنید.ام مرلفییر دیای ممات بیان کرده

گفت: صادوق کاهن و ناثان نبی و بناناهو فرزند نهونادا  را نزد من بخوانید.  *)فرمانروا داود

ها گفت ک  بندگان موالنتان را با خود ببرند و پیش فرمانروا داخل شدند * فرمانروا ب   ن پس ب 

صادوق کاهن و  جا ن فرزندم ملیمان را بر قاطر من موار کنید و او را در جیحون منزل دهید *

ک  ملك و شیپور بزنید و بگونید  ؛میحش کنندامراةیل ینوان پادشاه بنیب ناثان نبی باند 

نشیند و  ند و بر لخت من میروند؛ پس او می ند * و پشت مر او باال میحكومت ب  ملیمان می

اةیل و نهودا رنامت کند * امرام ک  بر بنیشود و فقط ب  او وصیت کردهجای من فرمانروا میب 

پس بناناهو فرزند نهونادا  فرمانروا پامخ داد و گفت:  مین. پروردگار، خدای  قا و فرمانروای من 

طور باند با ملیمان گوند * همچنان ک  پروردگار با  قای فرمانروای من بود، همینگون  میانن

 (6)ار دهد(.لر از لخت  قانم فرمانروا داود قرباشد و لختش را بزرگ

ک  انام وفات داود رمید ب  پیرش مهلیمان وصهیت کهرد و گفهت * مهن همه  * )و هنگامی

های زمین را رفتم. پس محكم باش و مرد باش * شعارهای پروردگار و خهدانت را حفهک کهن راه

های او را پامهداری   و وصانا و احكام و شههادتةکنی و فرامی حرکتهای او ک  در راههنگامی

لا رمتگار و پیروز شهوی در ههر کهاری که   شده گون  ک  در شرنعت مومی نوشت کنی همانمی

کنی * لا پروردگار اقام  کند کالمش را که  بها  ن دربهاره مهن کنی و ب  هر ممتی ک  رو میمی

                                                
 .00تورات، سفر تثنیه، اصحاح  .1

 .1سفر پادشاهان، اول، اصحاح  .2
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ک  فرمود: فرزندانت راهشان را پامداری کردند و پیشاپیش من به  امانهت از مخن گفت، هنگامی

شان ملوك کردند، هیچ مردی برای لهو از لخهت امهراةیل از دمهت شان و یمق جانصمیم قلب

 (7).رود(نمی

 اهلل فرمهانروا داود وصی نبی اهلل ملیمان کنند ک  نبیروشنی بیان میدو متن فوق ب 

 وصیت کرد لماماً ب  امر خداوند مبحان بود. ب  ملیمان  داود  چ  نبود و 

 شده:جدید )اجنیل( نقل در عهد چهآنچهارم. 

غذا خوردند، نیو  )یییی( ب  ممعان پطرس فرمود: ای مهمعان  ک  ن از پس بعد 70: 67* )

دانهی که  دومهتت دومت داری؟ فرمود: بل  ای پروردگار، لو مهی هااننفرزند نونا،  نا مرا بیش از 

  .او فرمود: گومفندانم را چرا کن دارم. یییی ب 

ب  ممعان گفت: ای ممعان بن نونا،  نا مرا دومهت داری؟ گفهت:  م ییییبرای بار دو 72: 67

  .  او گفت: گومفندانم را چرا ببر ری ای پروردگار، لو میدانی ک  دومتت دارم. ب

ی؟ پس پطرس ناراحهت شهد، بار موم ب  او گفت: ای ممعان بن نونا،  نا مرا دومت دار 71:67

چیز را نا مرا دومهت داری؟ گفهت:  ری پروردگهار. لهو همه م  بار ب  او گفت  بود ک    زنرا یییی

 (6)ب  او گفت: گومفندانم را چرا ببر(. دانی ک  من دومتت دارم. ییییدانی. لو میمی

 (4)امت. روشن امت ک  ممعان پطرس )شمعون الصفا( همان وصی بعد از یییی 

رات همهان رییهت او و و مقصود از انهن یبها نا نیو ، گومفند و گل  نداشت  پس یییی 

 ها کرد.مُمنان هیتند ک  شمعون را مأمور نگهداری  ن
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 آن از خارج، عامل در که است مهیشگی سنتی استخالف )تعیین جانشین(،

 .است نشده ختلف

خدای مبحان مالك زمین و اهل  ن امت و در ملهك خهودش حاکمیهت مطلهق دارد و بهرای 

منتقل شود، باند خود خداوند )مالك اصهلی و حقیقهی(  انن حاکمیت در ملك او ب  دنگری ک انن

مهازد؛ پهس کیهی که   دینوان خلیف  و جانشین لعیین کرده و به  او رهنمهو فرد مشخصی را ب 

ینوان رهبر برگزنند، غاصب  جا کرده و خودش نا دنگری را در حوزه مالكیت خداوند ب دخالت بی

 شود.و پادشاهی خداوند محیوب میخالفت الهی و ظالم و متجاوز بر فرمانروانی 

نیز خلفانی را در زمین خهود  اهلل محمد بینیم ک  منت خدا انن بود ک  قبل از رمولما می

 اهلل مردم را پهس از رمهول ،را نیز برگزند و بدون شك اهلل محمد برگزنده بود و رمول

 کرنم  مده امت:رها نكرده امت، همچنان ک  در قر ن  اینیز بدون برگزندن خلیف 

ٍوَنَقُولُ الَّذِننَ کَفَرُوا لَواْل أُنْزِلَ یَلَیْ ِ  نَوٌ مِنْ رَبِّ ِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَاد(7) 

 اىبیم دهنده فقط لو نشده؟ نازل او بر اىمعجزه پروردگارش موى از چرا: گونندمی کافران و)

 .(امت ىاکنندههدانت قوم  هر و براى

امت، باند انهن امهتدالل  اهلل بعد از رمول ،اما کیی ک  قاةل ب  لخل) منت میتمر الهی

 ،اشلشخیصی ملك و حكومت برای خدامت و لصرف  ن بدون اجازه او و نص» ک بر انن مبتنی

را نق  کند. مپس باند دلیل قطعی بر لخل) انن منت الهی ک  در طول مییر دنن « جانز نییت

 ادام  داشت  امت بیاورد. از  دم لا محمد الهی 

 .گذاری و اجرا خمصوص خداستحاکمیت در مقام قانون

گذشت روشن شد ک  یقیده خالفت خدا در زمینش همان یقیده حق امهت و خداونهد  چ  ن از

فرمتد، چ   شكار و ایهالن کننهده باشهند که  برخهی از مهردم در زمانی می خلفای خود را در هر
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در صورت یدم وجود قابل، پنهان و منزوی باشند؛ پس  چ ها را ناری کنند، د قابل،  نصورت وجو

شهود: هها منتفهی میشهده و یهذر  نومیل  انن خلفای الهی حجت بر مردم اقام صورت ب  هر در

لِئَالَّ نَكونَ للنّاس یلی اهلل حُجَّوٌ بَعدَ الرُّمُل.(7) 

خوامت خهدا  هانومیل  ان کنند و ب رفت را محقق مینعنی مع ،انن خلفای الهی یلت  فرننش

ها لنها راه رمیدن ب  انن مقصد هیتند، چون دنگهران شود، زنرا  ندر حكومت و ملكش اجرا می

 از شناخت اراده خدا یاجزند؛ پس چگون   ن اراده را در قلمروی ملك خدا اجرا کنند؟!

که  ههر مهُمن   قبالً بیان کردنم، با اصهلی ک یالزم ب  ذکر امت ک  انن یقیده حق جاانندر 

مهین و اههل  ن ند هماهنگ امت.  ن اصل انن امت ک : مالك حقیقهی زکیاقلی  ن را درك می

ک  ایتقاد حالی در ملك خدا بدون اجازه او والنت و حق لصرف ندارد، در کسفقط خدامت و هیچ

اجرا و یمل، ب  معنای امكان لخلّه)  گذاری و چ  درب  حاکمیت مردم چ  در مقام لشرنع و قانون

والنت و  ،نعنی غیر از خدا نیز در ملك او بدون اجازه او ؛از انن قایده کلی و یقلی امتخالف امت

به  ابطهال که  بیها حاکمیت و حق لصرف دارند و بدنهی امت ک  انن یقیده باطهل امهت و چ 

 شود.الهوت مطلق خداوند منجر می

گونند لنصیب خلیف  و امام ب  دمت مهردم امهت می ک و دنگران نن ومیل  قول اهل منت دب

( هها...بقیه  ابزارهها و راهنا بیعت اهل حل و یقد نا غلب  و چیرگی و فرادمهتی نها  ومیل  شورا )ب 

 شود.باطل می

هامت، همگی مخلوق خداونهد هیهتند و او مالهك در  ن چ  نها و زمین و اهل  ن و  ممان 

البداهه  ثابهت امهت که  لصهرف در ههر ملكهی مُلك، مُلك خدامت و فهی  هامت. پس نهم  

ندارد، مگر بها اجهازه را حق لصرف در ملك دنگری  کسخصوص مالك حقیقی  ن امت و هیچم

 خود او.
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اهل منت حق لصرف در ملك خدا را ب  مردم لفون  کردند و حاکمیت در ملك خهدا  ک انن 

هم بدون  دارند ک  هرکیی را ک  بخواهند  ن ونند مردم حقگمی ک اننرا ب  دمت مردم دادند و 

در حقیقت غصهب حهق خهدا و لجهاوز بهر  ینوان حاکم در زمین قرار دهند،و دلیل قطعی، ب  نص

اقهرار کننهد که  حاکمیهت مخصهوص  که اننخدای مبحان امت و هیچ راه گرنزی ندارند مگهر 

 مبحان امت. خدامت و لنصیب امام و خلیف  لنها ب  دمت خداوند

پردازان اهل منت نظرن  ک اننامت، مگر  شود ک  حق با  ل محمد می ثابتبدنن طرنق 

ینوان امهام و رهبهر  دلیل قطعی اقام  کنند ک  خداوند ب  مردم اجازه داده ک  هرک  را بخواهند ب 

هها ههیچ و  نشهود ک  چنین دلیلی وجود ندارد؛ یقاند از ادل  قطعی اخهذ میحالی نصب کنند، در

 در دمت ندارند. ،صحت نظرشان دلیل قطعی بر

 بد نییت انن امر را ب  شكل دنگری بیان کنیم:

انن امت ک  مخصوص خدامت و امتخالف )جانشینی( فر  بهر انهن  ،اصل در والنت بر مردم

 اصل امت. لذا خلیف  خدا والنتش فر  بر والنت خدامت و کیی حق ندارد والنت خدا را ب  کس

 منتقل کند مگر با دلیل شریی قطعی. گریدن

بنابرانن اصل انن امت ک  والنت بر مردم فقط برای خدا ثابت امت و هیچ انیانی بهر انیهان 

هرکدام از خلفانشان( بهر مهردم )بگونند حاکم  ک انناما  دنگری مگر با دلیل قطعی، والنت ندارد؛

امها  گهردد؛ش نقه  شهده و باطهل میندارد، ب  انن معنامت ک  اصل حكومت و حهاکمیتوالنت 

ز جانب خدامهت، پهس بانهد شده ابگونند ک  والنت او بر مردم مانند والنت شخص نصب ک انن

یی خالفت و والنتش بهر مهردم ی از موی خدا برای هر فردی ک  مدلشخیص دلیل قطعی و نص

 بیاورند. ،امت

 های فرتتزمان

ب  شناخت  ،از او زمان فترت بوده قبلشوند ک    می)خلیف ( مواج ایمكلفانی ک  با هر فرمتاده

ک  در زمان فترت قبل از انن خلیف  مرمَل زمان خودشان مكلّ) نییتند، نا انن ،حال مردم گذشت 
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 ؛گرفتندک  باند چ  چیزهانی را ناد میاند نا بهشتی، و اننها چ  شده و جهنمی شدهیاقبت  ن

شان مپری شد. ومی بودند ک  از دنیا رفتند و زمان لكلی)ها قزنرا  ن زمان گذشت  امت و  ن

یای او جیتجو کنند، شوند، انن امت ک  درباره دلیل ادک  با فرمتاده خدا مواج  میلكلی) کیانی

نی را باند ک  چ  چیزهاها شوند و اننک  مشغول ب  مُال از حال گذشتگان و یاقبت  نن  انن

 بود نا ن ؟ ها را اهل جهنم کردهک   نا لقصیرشان  ننا ن ، نا اننر بودند دانیتند و  نا مقصمی

 را شنید، چنین مُال و اشكالی مطرم کرد:  ک  دیوت حضرت مومی فریون هنگامی

َالْأُول  الْقُرُونِ بالُ فَما قال(7) 

 .(امت؟ چگون  پیشین هاىامت حال پس: گفت)

 انن امت ک : جاری کرد پامخی ک  خداوند بر زبان مومی 

ََلا نَنْیَ  قَالَ یِلْمُهَا یِنْدَ رَبِّی فِی کِتَابٍ لَا نَضِلُّ رَبِّی و(6) 

 اشهتباه نه  پروردگهارم که  امهت، من پروردگار نزد کتاب  در  نان[ حال] ب  یلم: گفت موم )

 .(بردم  ناد از ن  و کندم 

عنانش انن امت ک  لو ب  قصد جاری شد، م انن پامخ الهی ب  فریون ک  بر زبان مومی 

در حال حاضر های گذشت  مُال نكن، چون قوم خودت ب  ومیل  انن اشكال، از امت شماریمبك

و  هیچ ارلباطی با موضو  طرم شده کنونی نعنی صحت بعثت مومی ، مُال از  ن اقوام

 بطالن یقیده فریون و قومش ندارد.

 مدن لو باند چ   ک  مردم قبل ازا اننشود؟ نهای گذشت  چ  میمُال )لكلی) امت 

همیش  برای لأنید روش باطل خودشان ب   ،کردند؟( پرمش نا اشكالی امت ک  یلمای گمراهمی

ای ک  هیچ غیر، ب  گون ال و ها بودهگرفتند لا بگونند ک  امر دنن منحصر ب  روش  نکار می

چرا خداوند  اگر خطانی در انن میان بود، رد ووجود ندا ،از موی خدا قبل از بعثت رمول جانگزننی

 رموالنی را برای اصالم انن خطا نا گمراهی نفرمتاد؟قبل از لو 
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چرا اصالم دننی در هم  انن مدت لأخیر افتاد و گناه گذشتگان چ  بهوده که  از انهن اصهالم  

 دننی محروم شدند؟

ب   اشكال با محمد احناف و نهودنان و مییحیان نیز دقیقاً ب  همین روش و با همین 

های گذشت  ناطل بوده، پس جانگزنن الهی در زمامتیز برخامتند؛ نعنی اگر روش مرجعیّت یلما ب

نشد؟ اصالً چرا زمان فترت  فرمتادهچییت؟ چرا قبل از لو در انن مدت طوالنی هیچ رمولی 

 وجود دارد؟

 ُلَكُمْ یَلَ  فَتْرَةٍ مِنَ الرُّمُلِ أَنْ لَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِیرٍ وَنَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَکُمْ رَمُولُنَا نُبَیِّن 

 (7)اللَّ ُ یَلَ  کُلِّ شَیْءٍ قَدِنرٌنَذِنرٌ وَ لَا نَذِنرٍ فَقَدْ جَاءَکُمْ بَشِیرٌ وَ

 براى  مد، شما موى ب  پیامبران خأل و فترت روزگار از پس ما رمول لردندب ! کتاب اهل اى)

 و دهندهمژده نقیناً نیامد، رمان بیم و دهندهمژده هیچ ما براى: نگونید ک  کندم  بیان شما

 .(لوانامت کارى هر بر و خدا  مد؛ مونتانب  رمانبیم

تُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ  بَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَل(6) 

 .(خبرندب  یلت انن ب  و اندنداده بیم را شانپدران ک  ده  بیم را مردم  لا)

 اند.همین اشكاالت امروز هم لكرار شده

حال مردمان  همچنینبنابرانن با وجود انن، اشكالی ندارد ک  معنای فترت و یلت )مبب(  ن و 

 ها بودند را بیان کنیم.گذشت  ک  پیش از ارمال رموالن در زمان فترت

امت.  م رمالت برای مردم باشد وجود نداشت ای ک  مأمور ب  لبلیفترت: زمانی امت ک  فرمتاده

 از موی خدا موجود باشد ک  او را با یلم مهیا کرده وبدر زمان فترت ممكن امت رمولی منص

 کند:مبب یدم وجود قابل، خداوند او را امر ب  لبلیمِ دیوت نمیباشد، اما ب 

نُُْمِنُونَ  لَا لُنْذِرْهُمْ لَمْ أَمْ أَأَنْذَرْلَهُمْ یَلَیْهِمْ ... وَ مَوَاءٌتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ  بَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَل(4) 
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 نكیان  نان برایخبرند... ب  یلت انن ب  و اندنداده بیم را شانپدران ک  ده  بیم را مردم  لا)

 (.! ورندنمی انمان نكنی، نا کنی انذارشان چ  امت

  بخشی از لبلیم بها وجود ندارد و هیچ نتیج  امیددر بین  ن ک  هیچ قابلیلبلیم چنین کیانی 

 ند، حكیمان  نییت. وجود رمول در چنین حالتی موافق حكمت امت، چون فرمتادن دمت نمی

زمان فترت ، رمول، اقام  حجت بر مردم امت و مردم با وجود رمول حجتی ندارند. ب  انن زمان

بر مردم، نا فرد  شاو همان خلیف  خدا در زمین و حجتو  ک  رمول در  ن وجود دارد،گونند می

فترت  هرچند انن، نییتاما مأمور ب  لبلیم  (7)،باشداو در زمان غیبت نا رفع او میمنصوب از طرف 

باشد. خداوند مبحان ب  همین  بییار طوالنی بوده و بیش از نك رمول در  ن زمان وجود داشت 

 اند:فرمزمان فترت اشاره کرده و می

ِنْ بَشِیرٍ وَ نَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَکُمْ رَمُولُنَا نُبَیِّنُ لَكُمْ یَلَ  فَتْرَةٍ مِنَ الرُّمُلِ أَنْ لَقُولُوا مَا جَاءَنَا م 

 (6)اللَّ ُ یَلَ  کُلِّ َشْیءٍ قَدِنرٌ نَذِنرٌ وَ لَا نَذِنرٍ فَقَدْ جَاءَکُمْ بَشِیرٌ وَ 

 براى  مد؛ شما موى ب  پیامبران خأل و فترت روزگار از پس ما رمول دلردنب ! کتاب اهل اى)

 و دهنده مژده نقیناً نیامد، رمان بیم و دهندهمژده هیچ ما براى نگونید ک  کندم  بیان شما

 .(لوانامت کارى هر بر و خدا  مد؛ مونتانب  رمانبیم

ب  معنای ضع) و میتی امت، نعنی کلم  فترت در انن  ن  ب  معنای انقطا  لام نییت، بلك  

ک   ردها وجود دا ن اما فترت و مكونی در وظیف  رمالترموالن در زمان فترت موجود هیتند، 

اقل روشن شود ک  انن ب  انن معنا ک  ال ؛شود شكار می در یدم لكلی) ب  لبلیم رمالت الهی

ها ب  مبب و یلت یدم لكلی)  ن رموالن حجت بر بقی  مردم و بیانگر اراده خداوند متعال هیتند.

ک  مُمنان بیشتر امت، نعنی انن لبلیم، یالوه بر یدم وجود قابل، رحمت و لرحم بر مردم نیز بوده

فرمتادگان از غیب نیز انش دارند و متأمفان  در امتقبال اندکی ب  باطل گر حق را قبول دارند و

نم ابدی باشند؛ بلك  مقتضای رحمت الهی کولاهی کردند، میتلزم انن نییت ک  حتما در  لش جه

ها رحم ندر گذشت  انن بوده ک  چون قابلی برای رمالت و دیوت رمول وجود نداشت ، خداوند ب   

                                                
 رفع داده شدند. و حضرت محمد بن الحسن  و ایلیا  که عیسی همچنان .1
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خونش را برای یام  مردم اجازه نداده ک  دیوت  ها نكرده ولبلیم  ن مورکرده و رمول  ماده را مأ

شد ک  میتحق کردند، نتیج  انن میو قبول نمی بود ها را لبلیم کرده، چون اگر  نیلنی کند

ها را ب  مبب رحمتش رها کرده و رمول خود را امر ب  ، خداوند  نیلتشدند و ب  همین جهنم می

 امت و مردم نیز ب  انن مبب، در زمان فترت منتظر و امیدوار ب  امر خدا هیتند. لبلیم ننموده

َاللَّ ُ یَلِیمٌ حَكِیمٌ  إِمَّا نَتُوبُ یَلَیْهِمْ وَ  ِ إِمَّا نُعَذِّبُهُمْ وَ خَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّ و(7) 

 را  نان لوب  نا کندم  یذاب را  نان نا خدامت، مشیّت ب  موقوف کارشان دنگر گروه  و)

 .(امت حكیم و دانا خدا و پذنرد؛م 

دهنده انن فترت نشان نهمچنیامت  نعنی مبب و یلت فترت همانا یدم وجود قابل بوده

 امت. رحمت و لرحم خداوند نیبت ب  مردم بوده

بینیم ک  خدای مبحان ب  روشنی لمام، در جای دنگری از قر ن کرنم، میئل  فترت و می

ها در ک  حال  نها نفرمتاده و اننک  چرا رموالنی ب  ممت  نحالت مردم در  ن زمان، و انن

 امت. ، را بیان نمودهشدصورت ارمال رموالن چ  می

َإِنَّا  * لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ یَلَ  أَکْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا نُُْمِنُونَ * لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ  بَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُون

مِنْ  ا ِمْن بَیْنِ أَنْدِنهِمْ مَدًّا وَجَعَلْنَ وَ * جَعَلْنَا فِی أَیْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِیَ إِلَ  الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ

إِنَّمَا  * مَوَاءٌ یَلَیْهِمْ أَأَنْذَرْلَهُمْ أَمْ لَمْ لُنْذِرْهُمْ لَا نُُْمِنُونَ وَ * خَلْفِهِمْ مَدًّا فَأَغْشَیْنَاهُمْ فَهُمْ لَا نُبْصِرُونَ

 إِنَّا نَحْنُ نُحْیِی الْمَوْلَ  وَ  * أَجْرٍ کَرِنمٍ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَ لُنْذِرُ مَنِ الَّبَعَ الذِّکْرَ وَخَشِیَ الرَّحْمَنَ بِاْلغَیْبِ

 (6)ینٍکُلَّ شَْیءٍ أَحْصَیْنَاهُ فِی إِمَامٍ مُبِ  ثَارَهُمْ وَ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَ

 ند * نقیناً خبرب [ حقانق از] یلت انن ب  و اندنداده بیم را شانپدران ک  ده  بیم را مردم  لا)

 شاننگرد بر هان غل ما  ورند * میلماً نم  پس انمان امت،شده ثابت بیشترشان  ن مخن بر

 رونشان پیش از امت * و مانده باال مرهانشان ک  طورى ب  دارد قرار هانشانچان  لا ک  انمنهاده

 ب  انم،پوشانده فرو را انشدندگان فراگیر صورت ب  و انم،داده قرار حانل  مرشان پشت از و حانل 

 نده ، شانبیم نا ده  شانبیم چ  امت نكیان  نان براى بینند * ونم  را حقانق خاطر انن
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 از نهان در و کند پیروى قر ن از ک  امت ثمربخش کی  براى فقط دادنت  ورند * بیمنم  انمان

 ما لردندده * ب  مژده ارزش با و نیكو پاداش  و  مرزش ب  را او پس بترمد، رحمان خداى

 انشان از مانده جا بر[ هاىبدى و هاخوب ] و اندفرمتاده پیش را چ  ن و کنیمم  زنده را مردگان

 .(انمبرشمرده روشن امامی در را چیز هم  و کنیمم  ثبت را

ب  روشنی  همچنینکند، فترت و یلت  ن و یدم وجود قابل را بیان می ک ناانن  نات همچن

ک  اکنون پس از  ن فترت گذشت  رمولی را مأمورنت داده و ب  ممت کند ک  یلت اننن میبیا

إِنَّمَا لُنْذِرُ مَنِ الَّبَعَ ها فرمتاده انن امت ک  اکنون قابلی برای دیوت رمول الهی وجود دارد:  ن

 .رٍ کَرِنمٍ أَجْ خَشِیَ الرَّحَْمنَ بِاْلغَیْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَ الذِّکْرَ وَ

در هر دو حالت، یامل اصلی ارمال و لبلیم نا یدم ارمال و لبلیم، همانا رحمت مطلق الهی و 

 یلم او ب  حال بندگانش بود:

ٍإِنَّا نَحْنُ نُحْیِی اْلمَوْلَ  وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا و ثَارَهُمْ وَکُلَّ شَیٍْء أَحْصَیْنَاهُ فِی إِمَامٍ مُبِین. 

ک  قابلی وجود ندارد، فرمتاده خود را ، مقتضای رحمت الهی انن امت ک  هنگامیبرای همین

امر ب  بیم دادن و لبلیم نكند، بلك  بندگانش را ب  مبب رحمتش رها کند ک  منتظر امر خدا باشند، 

را فرمتد لا اولیاء او بااللرنن درجات دهنده و مبلغی را میک  وقتی ک  قابل پیدا شود، بیمدر حالی

 کیب کنند و رموالن و امر خدا و حاکمیت خدا را ناری کنند. 

کنند، می هانشان را لبلیم و ایالمکند  ن رموالنی ک  دیوتاز مونی قر ن کرنم بیان می

 برگزندگانی از یموم رمل بودند.

ََما َکانَ اللَُّ   الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ وَ مَا َکانَ اللَّ ُ لِیَذَرَ الْمُُِْمنِینَ یَلَ  َما أَنْتُمْ یَلَیْ ِ حَتَّ  نَمِیز

لَتَّقُوا  إِْن لُُْمِنُوا وَ ُرمُلِ ِ وَ لِیُطْلِعَكُمْ یَلَ  الْغَیْبِ وَلَِكنَّ اللَّ َ نَجْتَبِی مِنْ رُمُلِ ِ مَنْ نَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّ ِ وَ

 (7)فَلَكُمْ أَجْرٌ یَظِیمٌ 

 مُمن، از منافق ک ] دارند قرار  ن بر شما ک [ وضع ] انن بر را مُمنان ک  نییت  ن بر خدا)

 مبب ب ] پاك از را پلید لا[ امت  ن بر] واگذارد،[ نییت معلوم و مشخص بد از خوب و
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 میان از خدا ول  ؛کند  گاه غیب بر را شما ک  نییت  ن بر خدا و. مازد جدا[ مختل)هاى  زمانش

 انمان اگر و.  ورند انمان فرمتادگانش و خدا ب  پس گزنند،م ربخواهد ب را کسهر فرمتادگانش

 .(بود خواهد بزرگ پاداش  شما براى کنید، پیش  لقوا و  ورند

ب  زمان  صورت مرجون مئمر اهلل )منتظران امر و لصمیم خدا(، صرفاًمیئل  رها کردن مردم ب 

، بلك  امت اختصاص نداردت ای مردم نداشی نیبت ب  رمالتش برفترلی ک  رمول هیچ ایالن

کند، اما  ن رمالت را ب  برخی از مردم ب  با خبر می مردم را از رمالتش از ی رمولی، بعضیگاه

امر دنگری ک  خدا  ها نا هرمبب مصلحت نا فانده بزرگتری مثل لقی  نا محافظت از جان  ن

 نیز الفاق افتاده اةم   کند و انن امر حتی برای برخی از فرزندانیلنی نمیاراده فرموده 

 (7)امت.

برای  الطاق و اقرار امام صادق  باره مناقش  زند بن یلی و مُمندر (6)در ذنل، روانتی

پیرش زند را منتظر امر خدا رها کرد و امكان  کند ک  امام مجاد الطاق ک  بیان می مُمن

 برخورداری از شفایت امام را برانش باقی گذاشت:

 یَبْدِ  أَبِی یِنْدَ کُنْتُ: قَالَ ) الْأَحْوَلُ، جَعْفَرٍ أَبُو النُّعْمَانِ بْنِ یَلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُ امْمُ ُ  وَ الطَّاق ین مُُْمِن

 إِمَاماً ُمحَمَّدٍ   لِ فِی أَنَّ لَزْیُمُ الَّذِی أَنْتَ یَلِیٍّ  ْبنَ مَُحمَّدَ نَا ِلی فَقَالَ  یَلِیٍّ بْنُ  زَنْدُ فَدَخَلَ  اللَّ ِ

 أَنْ  مِنْ  نَمْنَعُ ُ َکانَ فَمَا وَنْحَكَ قَالَ أَحَدَهُمْ، أَبُوكَ کَانَ نَعَمْ قُلْتُ قَالَ بَِعیْنِ ِ مَعْرُوفاً الطَّایَوِ مُفْتَرَضَ

 ثُمَّ  فَیُبَرِّدُهَا بَضْعَوَالْ نَتَنَاوَلُ وَ فَِخذِهِ یَلَ  فَُیقْعِدُنِی اْلحَارِّ بِالطَّعَامِ نُُْلَ  کَانَ لََقدْ اللَّ ِ فَوَ لِی؟ نَقُولَ

 أَنْ  کَرِهَ قُلْتُ قَالَ النَّارِ حَرِّ مِنْ یَلَیَّ نُشْفِقُ لَا وَ الطَّعَامِ حَرِّ مِنْ یَلَیَّ نُشْفِقُ کَانَ فَتَرَاهُ  أَ نُلْقِمُنِیهَا،

 فِیكَ  لِلَّ ِ مُرْجِوٌ فَتَرَکَكَ شَفَایَوٌ، فِیكَ  ُلَ نَكُونَ َلا وَ الْوَیِیدُ یَلَیْكَ اللَّ ِ مِنَ فَیَجِبَ فَتَكْفُرَ لَكَ نَقُولَ

 (4).(الشَّفَاَیوُ فِیكَ لَ ُ وَ الْمَشِیئَوُ

                                                
خبر بگذارد، و بعضی از فرزندانش را از امامت خود بی ،مکه مصلحتی اقتضاء کند، هیچ اشکالی ندارد که اماهنگامی. 1

داند، چون امام متصل به خداست و از سوی خدا به او وحی تواند ادعا کند که مصلحت را بهتر از امام خود میکسی نمی

 شود.می
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گوند: )نزد امام صادق طاق )ک  نامش ابوجعفر احول، محمد بن یلی بن نعمان( بود میالمُمن 

 ان بودم؛ پس زند بن یلی بر حضرت وارد شد و ب  من گفت: ای محمد بن یلی، لو هم

االطای  معروف و معینی هیت؟ امام واجبی ک  در بین  ل محمد کنکیی هیتی ک  گمان می

شد ک  انن چیزی مانع او میها بود. زند گفت: وای بر لو. پس چ گفتم: بل ؛ پدرت نكی از  ن

شد؛ پس مرا روی حقیقت را ب  من بگوند؟ پس ب  خدا قیم در کودکی، غذای داغ ب  او داده می

گذاشت.  نا کرد و مپس ب  دهان من میگرفت و  ن را مرد مینشاند و لقم  میخود میپای 

کنی ک  او در مورد داغی غذا بر من شفقت داشت و در مورد داغی  لش جهنم نیبت گمان می

گوند ب  او گفتم: پدرت دومت نداشت  ک  انن ؟ مُمن الطاق میامت ب  من هیچ ینانتی نداشت 

ک  کافر شوی و یذاب خدا بر لو واجب شود و دنگر نتواند لو را شفایت کند. ب   را ب  لو بگوند

 لواند لو را شفایت کند(.همین مبب لو را منتظر امر و لصمیم خدا رها کرد و می

 از مُمن الطاق روانت شده ک  گفت: همچنین

 الطَّایَهوِ مُفْتَهرَضَ إِمَامهاً مُحَمَّدٍ  لِ فِی أَنَّ لَزْیُمُ أَنَّكَ بَلَغَنِی یَلِیٍّ بْنَ مُحَمَّدَ نَا یَلِیٍّ بْنُ زَنْدُ قَالَ)

 هِهیَ وَ بِلُقْمَهوٍ نُهُْلَ  کَانَ قَدْ وَ کَیْ)َ وَ فَقَالَ أَحَدَهُمْ، الْحُیَیْنِ بْنُ یَلِیُّ أَبُوكَ کَانَ وَ نَعَمْ قُلْتُ قَالَ

 حَهرِّ مِنْ یَلَیَّ نُشْفِقُ لَا وَ اللُّقْمَوِ حَرِّ مِنْ یَلَیَّ نُشْفِقُ کَانَ أَنَّ ُ فَتَرَىأَ نُلْقِمُنِیهَا، ثُمَّ بِیَدِهِ فَیُبَرِّدُهَا حَارَّةٌ

یئَوُ، فِیكَ اللَّ ِ وَ لَا الشَّفَایَوُ فِیكَ لَ ُ نَكُونَ فَلَا فَتَكْفُرَ نُخْبِرَكَ أَنْ کَرِهَ لَ ُ قُلْتُ قَالَ النَّارِ  فَقَهالَ الْمَشهِ

 (7).(مَخْرَجاً لَ ُ لَرَکْتَ فَمَا خَلْفِ ِ مِنْ وَ نَدَنْ ِ بَیْنِ مِنْ أَخَذْلَ ُ  ِاللَّ یَبْدِ أَبُو

کنی ک  در ک  لو گمان میزند بن یلی ب  من گفت: )ای محمد بن یلی، ب  من خبر رمیده 

ها نكی از  ن االطای  وجود دارد؟ گفتم: بل  و پدرت یلی بن الحیین امام واجب  ل محمد

ک  لقم  غذای داغ را خودش مرد زند گفت: پس چگون  چنین چیزی ممكن امت، در حالیبود. 

باره داغی لقم  غذا بر من کنی ک  او درگذاشت؟  نا گمان میکرد و مپس ب  دهان من میمی

گوند ب  او گفتم: یطوفت داشت و نیبت ب  داغی  لش جهنم یطوفت نداشت؟ مُمن الطاق می

لو را خبر کند پس لو کفر بورزی و دنگر نتواند لو را شفایت کند. ن  ب  پدرت دومت نداشت ک  
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از هر طرف راه او را بیتی  فرمود: ای. امام صادق خدا قیم، لو فقط ب  اراده خدا واگذار شده

 (.و راه فراری برانش باقی نگذاشتی

 در روانت دنگری  مده: همچنین

 : قَالَ أَبَانٍ یَنْ اْلحَكَمِ بْنِ یَلِیِّ َینْ یِییَ  بْنِ مُحَمَّدِ  بْنِ أَحْمَدَ یَنْ  أَصْحَابِنَا مِنْ یِدَّةٌ

 لِی فَقَالَ فَأَلَیْتُ ُ قَالَ مُیْتَخْ)ٍ هُوَ وَ إِلَیْ ِ بَعَثَ  الْحُیَیْنِ بْنِ یَلِیِّ بْنَ زَنْدَ أَنَّ الْأَحْوَلُ أَخْبَرَنِی)    

 خَرَجْتُ  أَخَاكَ أَوْ أَبَاكَ کَانَ إِنْ لَ ُ فَقُلْتُ قَالَ مَعَ ُ لَخْرُجُ أَ مِنَّا طَارِقٌ طَرَقَكَ إِنْ  لَقُولُ مَا جَعْفَرٍ أَبَا نَا

 جُعِلْتُ أَفْعَلُ َما لَا قُلْتُ قَالَ  مَعِی فَاخْرُجْ الْقَوْمَ هَُُلَاءِ أُجَاهِدُ أَخْرُجَ أَنْ أُرِندُ فَأَنَا لِی فَقَالَ قَالَ مَعَ ُ

 فِی لِلَّ ِ کَانَ فَإِنْ  وَاحِدَةٌ نَفْسٌ  هِیَ إِنَّمَا لَ ُ قُلْتُ قَالَ یَنِّی بِنَفْیِكَ لَرْغَبُ أَ لِی فَقَالَ قَالَ فِدَاكَ

 الْأَرْضِ  فِی حُجَّوٌ لِلَّ ِ لَكُنْ لَا إِنْ وَ هَالِكٌ َمعَكَ الْخَارِجُ وَ نَاجٍ یَنْكَ فَالْمُتَخَلِّ)ُ حُجَّوٌ الْأَرْضِ

 اْلخِوَانِ یَلَ  أَبِی مَعَ أَجْلِسُ کُنْتُ جَعْفَرٍ أَبَا نَا لِی فََقالَ قَالَ مَوَاءٌ مَعَكَ الْخَاِرجُ وَ كَیَنْ فَالْمُتَخَلِّ)ُ

 النَّارِ  حَرِّ مِنْ  یَلَیَّ نُشْفِقْ لَمْ وَ  یَلَیَّ شَفَقَوً لَبْرُدَ حَتَّ  الْحَارَّةَ  اللُّقْمَوَ لِیَ  نُبَرِّدُ وَ الیَّمِینَوَ الْبَضْعَوَ فَیُلْقِمُنِی

 نُخْبِرْكَ لَمْ النَّارِ حَرِّ مِنْ یَلَیْكَ شَفَقَتِ ِ مِنْ فِدَاكَ جُعِلْتُ لَ ُ فَقُلْتُ بِ ِ ُنخْبِرْنِی لَمْ وَ بِالدِّننِ أَخْبَرَكَ إِذاً

 أَدْخُلَ  أَنْ نُبَالِ لَمْ أَقْبَلْ لَمْ إِنْ وَ جَوْتُنَ قَبِلْتُ َفإِنْ أَنَا أَخْبَرَنِی وَ النَّارَ فَتَدْخُلَ لَقْبَلَ ُ َلا أَنْ یَلَیْكَ خَافَ

 نا لِیُومُ)َ نَعْقُوبُ نَقُولُ قُلْتُ الْأَنْبِیَاءُ بَلِ قَالَ الْأَنْبِیَاءُ أَمِ أَفْضَلُ أَنْتُمْ فِدَاكَ جُعِلْتُ لَ ُ قُلْتُ ثُمَّ النَّارَ

 وَ  نَكِیدُونَ ُ لَا کَانُوا حَتَّ  نُخْبِرْهُمْ لَمْ لِمَ کَیْداً  لَكَ دُوافَیَكِی إِخْوَلِكَ یَل  رُؤْناكَ لَقْصُصْ ال بُنَیَّ

 لَقَدْ ذَلِكَ قُلْتَ لَئِنْ اللَّ ِ وَ أَمَا فَقَالَ قَالَ یَلَیْكَ خَافَ لِأَنَّ ُ کَتَمَكَ أَبُوكَ فَكَذَا ذَلِكَ کَتَمَهُمْ لَكِنْ

 صَلْبِی وَ قَتْلِی فِیهَا لََصِحیفَوً یِنْدَهُ إِنَّ وَ بِالْكُنَامَوِ أُصْلَبُ وَ قْتَلُأُ أَنِّی بِالْمَدِننَوِ صَاحِبُكَ حَدَّثَنِی

 مِنْ وَ نَدَنْ ِ بَیْنِ مِنْ أَخَذْلَ ُ لِی فَقَالَ  لَ ُ قُلْتُ مَا وَ  زَنْدٍ بِمَقَالَوِ  اللَّ ِ یَْبدِ أَبَا فَحَدَّثْتُ فَحَجَجْتُ

 (7)(.نَیُْلكُ ُ مَیْلَكاً لَ ُ لَتْرُكْ لَمْ وَ قَدَمَیْ ِ لَحْتِ مِنْ وَ  رَأْمِ ِ فَوْقِ مِنْ وَ شِمَالِ ِ یَنْ وَ نَمِینِ ِ یَنْ وَ خَلْفِ ِ

کیی را ب  ممتش  گوند: )مُمن الطاق خبرم داد ک  زند بن یلی ابان بن لغلب می

  من گفت: ای گوند ب  نزد زند رفتم؛ پس بک  مخفی بود. مُمن الطاق میفرمتاد در حالی

در شما را بكوبد و شما را ب  ناری بطلبد،  نا  گونی اگر کیی از ما  ل محمد اباجعفر، چ  می

کنی؟ گفت ب  او گفتم: اگر پدرت )امام مجاد( نا برادرت )امام باقر( باشد، با او با او خروج می
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م.  نا با من خارج خواهم خروج کنم و با انن جمایت بجنگکنم. زند گفت: پس من میخروج می

کنم. زند گفت:  نا جان گوند گفتم: ن ، فدانت شوم چنین کاری نمیشوی؟ مُمن الطاق میمی

ای دهی؟ گفتم: من فقط نك جان دارم؛ پس اگر خداوند در زمین خلیف خودت را بر من لرجیح می

 شود هالك شدهک  با لو خارج ک  از لو لخل) کند نجات پیدا کرده و کییباشد، کیی داشت 

با لو خروج کند فرقی  ک  ناز لو لخل) کند و  ک  ن، اما اگر در زمین حجتی نباشد، پس امت

نشیتم؛ پس از روی یطوفت و شفقتش ها میمفره کنارندارند. زند گفت: ای اباجعفر، من با پدرم 

شود، اما اگر لو را از کرد لا خنك های داغ را برانم مرد میداد و لقم های چرب را ب  من میلقم 

امر دنن خبر داده باشد و ب  من خبر نداده باشد، نعنی در مورد داغی  لش جهنم ب  من یطوفت و 

گوند ب  زند گفتم: فدانت شوم، انن هم ب  مبب شفقت او امت. مُمن الطاق می شفقت نداشت 

ه ک  قبولش نكنی؛ پس نیبت ب  شما از  لش جهنم بوده ک  لو را خبر نداده، چون بر لو لرمید

و  نافتممیکردم نجات ک  اگر قبول میوارد جهنم شوی. پدرت انن امر را ب  من خبر داد، در حالی

کردم برانش مهم نبود ک  من داخل جهنم باشم. مپس ب  زند گفتم: فدانت شوم، اگر قبول نمی

 نا گفت: قوب ب  فرزندش نوم)بلك  انبیاء برلرند. گفتم: نع نا شما برلرند نا انبیاء؟ زند گفت: 

نت را بر برادرانت رؤناای پیرکم، ) (7)کَیْداً لَكَ فَیَكِیدُوا إِخْوَلِكَ یَل  رُؤْناكَ لَقْصُصْ ال بُنَیَّ

مكر  رزندانش را مطلع نكرد لا با نوم)ف چرا نعقوب (.بازگو مكن، چون با لو مكر می ورزند

را بر لو  طور امر امامت امام باقریز همینن کرد؟ پس پدر لو نها کتمانورزند، بلك  انن امر را از  ن

گونی، ب  خدا قیم صاحبت لرمید. زند گفت: اگر لو انن را ب  من میپنهان کرد، چون بر لو می

شوم و نزد او ب  دار  ونخت  می کُنام شوم و در )امام باقر( ب  من در مدنن  گفت ک  من کشت  می

امت. مُمن  ن خبر کشت  شدن و ب  دار  ونخت  شدن من نوشت  شدهای امت ک  در  صحیف 

باره گفتگوی خودم با زند مخن در حج رفتم و با امام صادق  ب  گوند: پس منالطاق می

 (.یتی و راهی برانش نگذاشتیاز هم  طرف راه را بر او ب رمود:گفتم. حضرت ف
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  فرتت قبل از ظهور مهدی

 رامام منتِظر است، نه منتَظ

ب  شكلی ب   ن   ل محمد محمد و انن همان حقیقتی امت ک  هم  مُمنان ب  روانات 

مرد امت لا قیام کند،  474منتظر  ماده شدن  ،گونند ک  امامک  میاقل هنگامیاقرار دارند و ال

ای انن اند، اگرچ  مابقاً و قبل از انن بیان، معناند و انن بیان را پذنرفت ب  انن مطلب اقرار کرده

اند گوند گروهی برای ناری منجی برگزنده شدهک  میمخن را نفهمیده باشند، بلك  هر

 ب  انن موضو  اقرار دارد. (7)گون  ک  در انجیل  مده()همان

در نتیج   ن پرمش لكراری گذشت  و حال و لالش برای لنزن  و لطهیر امتمرار مییر غلط و 

احوال اقوامی » "و حال مردمان گذشت  نا پیشینیان ما چ  بودهلكلی) "ک  با گفتن انن (6)انحرافی

                                                
باره آن سخن گفت را مشاهده کردید که در مکان مقدس محقق شده در که لرزه ویرانی که دانیال نبیمیاهنگپس ) .1

اش آید تا از خانهکه روی پشت بام است پایین نمی( و کسی17کنند )ها فرار می( در آن هنگام یهودیان به کوه15)

( و وای بر زنان 15گردد تا لباسش را بردارد )که در زمین کشاورزی است به پشت خود برنمی( و کسی12چیزی بردارد )

( چون در آن هنگام 21( و نماز بخوانید تا فرار شما در زمستان یا تعطیلی )شنبه( نباشد )23حامله و شیرده در آن ایام )

( و اگر آن روزها کوتاه نباشد هیچ 22و نخواهد بود )تنگنای عظیمی خواهد بود که مانند آن از آغاز عالم تا کنون نبوده 

( در آن هنگام اگر کسی به شما گفت که 20شود )خاطر آن برگزیدگان، آن ایام کوتاه میشود، اما بهجسدی خالص نمی

نند کهای دروغین و انبیای دروغین قیام می( زیرا در آن هنگام مسیح21جاست پس تصدیقش نکنید )جا یا آنمسیح این

که همه را گمراه کنند و حتی اگر امکان داشت، آن برگزیدگان را نیز گمراه آورند تا اینها و عجایب بزرگی میو نشانه

 (.21 اصحاح متى، )إنجیل (.کردندمی

آن سخن گفت را دیدید که در جایی که شایسته نیست محقق شد، درباره  که لرزه ویرانی که دانیال نبیمیپس هنگا)

آید و چیزی که در پشت بام است به سمت خانه پایین نمی( و آن19ها فرار کنند )آن هنگام اهل یهود باید به کوه پس در

( و وای بر زنان حامله و 17گردد تا لباسش را بگیرد )که در مزرعه است به پشت برنمی( و آن15دارد )اش برنمیاز خانه

( چون در آن ایام تنگنایی هست که مثل آن 15فرار شما در زمستان نباشد )( و نماز بخوانید تا 12شیرده در آن ایام )

( و اگر پروردگار آن ایام را کوتاه نکند هیچ جسدی خالص 23هرگز از ابتدای خلفت خدا تا امروز نبوده و نخواهد بود )

( در آن هنگام اگر کسی 21کند )شان کرده آن روزها را کوتاه میخاطر آن برگزیدگانی که خداوند انتخابشود، اما بهنمی

های دروغین و انبیای زودی مسیح( چون به22جاست، پس تصدیقش نکنید )جا یا آنبه شما گفت که آن مسیح در این

 (.آورند تا حتی اگر امکان داشته باشد آن برگزیدگان را هم گمراه کنندها و عجایبی میکنند و نشانهدروغینی قیام می

 (.10 صحاحا مرقس، )إنجیل

بار است؛ پس بعد از سقوط علمی حقیقت این است که حال مُرَوِّجان عقیده وجوب تقلید از غیر معصوم، امروز مصیبت .2

که دانستند که این عقیده کردند و پس از آنمسلک وجوب تقلید از غیر معصوم که آن را ترویج کرده و بر مردم فرض می

ها ندارد، شروع به چسبیدن به شبهات کردند و یکی از آن شبهات هوای نفس آن صرفاً اوهامی است که هیچ دلیلی جز

 کردند؟همین است که اگر مسلک ما غلط بوده، پس در گذشته مردم باید چه می
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دانستند، پس امروز گذارند و پیروان بدعت هستند. اگر بطالن این عقیده را در گذشته نمیها بدعتپس به خدا سوگند آن

ها وجوب تقلید از غیر معصوم را از شان بدعتی بیش نبوده است. آناند که عقیدهدعوت حق مهدوی فهمیده به برکت

های که اکنون کتاب درسی و رسمی حوزه« عقائد اإلمامی »که شیو محمدرضا مظفر در کتاب شمارند، همچنانعقاید می

ه عقیده نیاز به دلیل قطعی دارد، یعنی روایت واحد حتی گویند ککند. از طرفی میعلمیه است، این مسئله را تصریح می

کند و همچنین آیه غیر محکم و غیر واضح الدالله از قرآن نیز ها( کفایت نمیالسند هم باشد )طبق مسلک آناگر صحیح

، باز هم کند. بلکه حتی اگر منکر برشمردن بدعت وجوب تقلید غیر معصوم از عقاید شوندبرای اثبات عقیده کفایت نمی

توان تقلید شود که در اصول شرعی )مثل وجوب نماز و روزه( نمیها الاقل یک اصل شرعی محسوب میاین مسئله نزد آن

کند. با این حال، کرد و در نتیجه باید دلیل قطعی بر آن اقامه کنند و ظن و وهم برای اثبات این اصل شرعی کفایت نمی

المعنی برای السند و محکمالدالله و روایت واحد مُسند صحیحیچ آیه محکم واضحآیند، چون هباز هم با دست خالی می

دی که مفید تواتر یا قطع باشد نیاز طبق مسلک خودشان به روایات متعد هاکه آناثبات مدّعایشان وجود ندارد، با این

آورند، نه بیشتر؛ هایی میکه ظنون و گمانآورند و اگر بخواهیم کوتاه بیاییم باید بگوییم دارند. آنان فقط اوهامی را می

 عوام و مردم مستضعف به که اندکجا آورده از را عقیده این به و قطعیت کجاست؟ آنها ادعای مورد قطعیت پس

اش باطل خواهد ها تقلید نکند، اعمال و نماز و روزهعمل شخص عامی بدون تقلید باطل است و اگر کسی از آن :گویندمی

 بود؟

ها نیست، بلکه دقیقاً معارض اوهام روایت شده، نه تنها مؤید عقیده باطل آن چه از اهل بیت وه اساساً آنبه عال

 فرمود:  هاست. برای مثال امام صادق آن

 و اهلل فال. اهللَّ دُونِ مِنْ أَرْبابا وَ رُهْبانَهُمْ  أَحْبارَهُمْ  اتَّخَذُوا: یقول تعالى اهلل إن هلک، دینه فی قلد من فإنه والتقلید إیاکم)

 .(یشعرون ال وهم فعبدوهم ذلک فی فقلدوهم حالالً، علیهم وحرموا حراما لهم أحلوا ولکنهم صاموا ال و لهم صلوا ما

 (70 اعتقادات اإلمامی ، شیو مفید، ص )تصحیح

یهودیان و مسیحیان، احبار و  فرماید: آنشود. خداوند میکه در دینش تقلید کند نابود میبپرهیزید از تقلید، چون آن)

ها برای علمای خود نماز نخواندند و روزه نگرفتند، برگزیدند. پس به خدا قسم آن عنوان ربن خود را به جای خدا بهرهبا

ها تقلید کردند و در بلکه حاللی را برایشان حرام کرده و حرامی را برایشان حالل کردند؛ پس عوام نیز در آن مسائل از آن

 (.ها را پرستیدندکه خودشان بفهمند آنه بدون آننتیج

کنند، همانا اصل لزوم رجوع جاهل به عالم است. این اصل عقلی اما دلیل عقلی که برای اثبات وجوب تقلید ادعا می

است، یعنی عالم چه کسی است « عالم»شود، چون همه بحث در کلمه صحیح است، اما بر فقهای غیر معصوم منطبق نمی

ظانّ و »که طبق اصطالح خودشان مراجع و فقهاء صرفاً شود، در حالیا این کلمه بر فقهاء یا مراجع منطبق میو آی

گویند که دهند چیزی جز ظن و گمان و حدس نیست. خود مراجع میچه که به مردم ارائه میهستند و آن« کنندهگمان

گوید که جاهل باید به ظانّ و ظنّی است. پس آیا عقل میدهیم ظن است و علم نیست، بلکه احکام چه ما ارائه میآن

 کننده مراجعه کند؟گمان

کند فقط حجت خداست، همان حجتی که از روی علم و بر آن تطبیق می« وجوب رجوع جاهل به عالم»عالمی که قاعده 

 که مانند این فقهاء بر اساس ظن و گمان باشد.دهد، نه اینیقین فتوا می

کنند که مردم مسکین و مستضعف را با پیش کشیدن مثال رجوع بیمار به پزشک ها تالش میکه آن مصیبت این است

کننده مراجعه زنند که در آن مثال، بیمار به یک پزشک ظانّ و گمانکه خودشان را به غفلت میفریب بدهند، در حالی

 اش یقین دارد، یعنی دربارهدر صد به نسخه کند که او عالم است و صدکند، نه به یک عالم. پس طبیب ادّعا نمیمی

بر « وجوب رجوع جاهل به عالم»دهد و در نتیجه قاعده عقلی  نمی صد در صد موافقتِ ضمانتِ اش، نسخه و دستورش

کند همان ای که بر مورد شما تطبیق میکند. بنابراین، پس بر شما الزم است که بگویید: قاعده عقلیاین مثال تطبیق نمی
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، همگی مبتنی بر انن «کردندو چگون  باند ب  دنن یمل می امتاند چگون  ک  پیش از ما زنیت 

کنند مردمان گذشت  هیچ لقصیری نداشتند و در نتیج   ن مییری ک  مغالط  امت ک  گمان می

بیان شد، درمت  ک ناامت، اما انن مخن چن طلق بودهاند هم  حق و حقیقت مدر  ن بوده

مرد امت، بیانگر  474ک  فرج در گرو  ماده شدن نییت. انن میئل  ک  در روانات  مده، نعنی انن

کنند ک  فترت پیش از قیام قاةم امت، نعنی انن روانات بیان می همین انتظار امام مهدی 

   تقبال مهدی شخص  ماده برای ام 474زمانی امت ک نعنی  (7)،دوشدر  ن نافت نمی

کشد وجود ای برای خلیف  خدا در زمین و رمالت اصالحی ک  او ب  دوش میقابلی و پذنرنده

حجت  بیان شدهدر روانت  ک ناو همچنامت؛ ندارد و ب  همین مبب غیبت کبری پیش  مده 

هدی اول ب  انن یالم جیمانی لا و  مدن م (6)د،قصیرشان گرفت  شها ب  یلت لخدا از میان  ن

 ب  لأخیر افتاد. ،زمان مهیا شدن قابل

                                                                                                                                                          
که این قاعده جدید توهم محض است؛ پس شما از کجا کشف کردید که مردم باید است، در حالی« ع جاهل به ظانرجو»

 به اهل ظن و حدس و گمان و ظنون او در دین خدای سبحان مراجعه کنند؟

اما اگر بخواهیم  ها ظن به مسائل شرع دارند،ها کوتاه بیاییم و بگوییم که آناین در صورتی است که بخواهیم در مورد آن

ها و ادله علمی آنان مناقشه کنیم، روشن خواهد شد که ظانّ هم نیستند، بلکه در بسیاری از به دقت درباره داشته

اند و بس. و اوقات نماز در قطب و مناطق نزدیک به آن صرفاً متوهم و شبیه سازیفتواهایشان مثل مسئله تلقیح مصنوعی 

غیر معصوم یا از ی خلط بین وجوب تقلید از غیر معصوم با نظر دیگری یعنی جواز تقلید اما تالش برخی از جاهالن برا

که جواز تقلید از غیر معصوم را هم عین وجوب تقلید از غیر معصوم اخذ حکم شرعی از غیر معصوم و تالش برای این

صرفاً تالش  ،جیه کنند، و در حقیقتخواهند خودشان را بعضی اوقات با آن توای است که میبشمارند، پس صرفاً مغالطه

افزاید و ما پاسخی داریم که برای نفی مسئله جواز ها میآبرویی آنکاری و بیبرای فرار و گریزی است که تنها بر زیان

ائل ها اکنون قائل به این امر نیستند، بلکه قکنیم، چون آنتقلید غیر معصوم هم کافی است، اما فعالً آن پاسو را ارائه نمی

 به وجوب تقلید از غیر معصوم هستند.

باره رأی ها درطورکلی هرگاه از این سخن کوتاه آمده و قائل به جواز تقلید از غیر معصوم شوند، در آن هنگام با آنبه

شان در کتب فقهی و که به نظریه بدعت و باطل اولکنیم، به شرطی که به آن تصریح کنند، همچنانجدیدشان بحث می

 ادی تصریح کردند.اعتق

آور است که کسانی هستند که بین این سخن که وجوب تقلید از غیر معصوم بدعت است، با این سخن همچنین تأسف

گذارند، بلکه میان فتوا دادن غیر معصوم با استناد به قول که فتوا دادن غیر معصوم جایز یا حرام است، فرق و تمییز نمی

گذارند؛ و با این حال مدّعی فقاهت هستند و دیگران را اجماع و عقل نیز فرق و تمییز نمیمعصوم، با فتوا دادن مستند به 

 کنند.به تقلید و اطاعت از خود دعوت می

 خواهد آمد. 1بعضی از این روایات در ضمیمه شماره  . 1

خداوند وقتی دوست نداشته باشد کةه مةا ، )(أَظْهُرِهِمْ بَیْنِ مِنْ نَزَعَنَا قَوْمٍ جِوَارَ لَنَا کَرِهَ إِذَا اللَّهَ إِنَّ)فرمود:  امام باقر  .2

 (.211، ص 1)علل الشرایع، ج  .(گیرددارد و میها برمیهمسایه قومی باشیم، ما را از بین آن
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 زمهان جهز چیزی( مهدی  امام رفع و) غیبت زمان کند ک  می بیان روشنی ب  روانت انن

و  امهت داشت  وجود محمد  خدا، رمول بعثت از پیش ک  فترلی زمان همچون نییت؛ فترت

دارد ک   ن مهدی ک  زمین را پر از یهدل وضوم بیان میبلك  ب  بود؛  مرفو  زمان،  ن در یییی

شود، چهون امهام مبعوث می از فترلی از اةم   پسامت ک   کند، همان مهدی اول می

مبعوث نشد، بلك  بعثهت و فرمهتادن و  پس از فترلی از اةم   مهدی محمد بن الحین 

 امت: بوده  ایالم رمالتش میتقیماً بعد از شهادت پدرش امام حین ییكری

 بْنِ مُحَمَّدِ یَنْ إِدْرِنسَ بْنِ أَحْمَدَ یَنْ نَحْیَ  بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْكُلَیْنِیُّ نَعْقُوبَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 یَنْ زِنَادٍ بْنِ الْحَارِثِ یَنِ یُقْبَوَ بْنِ الْوَلِیدِ یَنِ الْخَزَّازِ الْوَلِیدِ بْنِ مُحَمَّدِ یَنْ الْقَامِمِ بْنِ جَعْفَرِ یَنْ أَحْمَدَ

 :فَقَهالَ امئَمْهرِ؟ هَذَا صَاحِبُ أَنْتَ لَ ُ فَقُلْتُ  اللَّ ِ یَبْدِ أَبِی یَلَ  دَخَلْتُ): قَالَ حَمْزَةَ أَبِی یَنْ شُعَیْبٍ

 فَمَهنْ قُلْهتُ لَها. :قَهالَ وَلَدِكَ؟ وَلَدِ فَوَلَدُ لْتُقُ لَا. :فَقَالَ وَلَدِكَ؟ فَوَلَدُ فَقُلْتُ لَا. :فَقَالَ فَوَلَدُكَ؟ فَقُلْتُ لَا.

  النَّبِهیَّ أَنَّ کَمَها الْأَةِمَّو نَهأْلِی مِنَ فَتْرَةٍ لَعَلَ  جَوْراً وَ ظُلْماً مُلِئَتْ کَمَا یَدْلًا نَمْلَأُهَا الَّذِی :قَالَ هُوَ؟

 (7).(الرُّمُلِ مِنَ فَتْرَةٍ یَل  بُعِثَ

وارد شدم و پرمیدم: ) نا شما صاحب انن امر )نعنی قاةم  د بر امام صادق گونابوحمزه می

پیهر پیهر : یهرض کهردمنه .  : پیهر شمامهت؟ فرمهود:یرض کردمن .  مویود( هیتید؟ فرمود:

: پهس او یهرض کهردمنه . : پیر پیر پیهر شمامهت؟ فرمهود: یرض کردمن .  شمامت؟ فرمود:

طور ک  پر از ظلم و متم شده، بر فترلی از کند همانیزمین را پر از یدل م ک  ن کییت؟ فرمود:

 (.بر فترلی از رموالن مبعوث شد پیامبر  ک  نا ند، همچنمی اةم  

گونند مهدی فقط همهان کیهی امهت که  در  خرالزمهان متولهد ک  میاما در رابط  با کیانی

، همان یلهت گذشهت  و غیبت او ندارند شود و ایتقادی ب  امام مهدی محمد بن الحین می

به   گونیم ک  لهأخیر والدت مههدی مویهود ها میها نیز صادق امت، نعنی ب   ندرباره  ن

امت. اگهر قهابلی وجهود  های گذشت  نبودهقابل در زمان د خرالزمان، مببش چیزی جز یدم وجو

فرمهتاد لها کرد و او را میداشت، خداوند  ن مهدی را پیش از انن در انن یالم جیمانی خلق می

                                                
 .125غیبت نعمانی، ص  .1
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 بشارت داده  اهللرمولطور ک  را، همان یدل و قیط را منتشر کند و منت رمول خدا 

 گرداند.بود از نو  باز 

 ک  نزد همین اهل منت نیز مهدی ننرغم ایلی- بلك  حتی اگر وظیف  مهدی 

  جاری امت، باز هم همان یلت گذشت ،صرفاً اقام  خالفت راشده بدانند را (7)-خلیف  خدامت

بیش از هزار مال قبل  نا حین  چون خالفت راشده نزد اهل منت با خالفت یلی 

امت. پس اگر انن امر  همان گون  ک  بیان کردم مربوط ب  قابل نبوده، چرا ظهور  لمام شده

 امت؟! انن هم  ب  لأخیر افتاده خلیف  خدا مهدی 

 چه گذشت دانستیم:از آن

و  مدن مهدی اول  ک  فاصل  بین رفع امام مهدی محمد بن الحین  نافتیمب  روشنی در

و بعثت  زمان بین رفع یییی  ک ناشود، همچن، زمان فترت محیوب مینا نمانی 

گون  ک  بیان کردم، یدم وجود قابل امت و یلت فترت همان فترت رموالن بوده (6)محمد 

ها را منتظر امر و لصمیم خود رها کرده لا  ن ،مبب شدت رحمت خداوند ب  مردم امت، و ب 

 ها شود. رحمتش شامل  ن

و  یلت غیبت بلك  حتی یلت لأخیر و لعونق والدت مهدی اول  ،ب  وضوم همچنین

 خلقت او در انن یالم جیمانی نیز روشن شد.

                                                
ج شما سه نفر کشته نزد گنروایت کرده که فرمود: ) صلی اهلل علیه و سلمدر سنن ابن ماجه، ثوبان از رسول خدا  .1

های مشکی از سمت رسد. سپس پرچمها نمییک از آنشوند که همگی فرزند خلیفه هستند؛ سپس خالفت به هیچمی

گوید: سپس چیزی ؛ ثوبان میاستکشند که تا کنون هیچ قومی نکشته شوند؛ پس به روشی شما را میمشرق خارج می

 (. است یعت کنید، چون او خلیفه خدا مهدیکه او را دیدید پس با او بهنگامی فرمود که یادم نیست و سپس فرمود:

های سیاه را دیدید که از سمت خراسان خارج که پرچمهنگامی: )گویدمیدر کتاب المستدرک علی الصحیحین، ثوبان 

حاکم  .(هاستدر بین آنسمتش بروید، چون خلیفه خدا مهدی  ها بهخیز روی یوشود، پس حتی به شکل سینهمی

 اند!گوید: این حدیث طبق میزان شیخین )مسلم و بخاری( صحیح است، اما آن را ذکر نکردهمی

وقتی دیدید که کند که فرمود: )نقل می صلی اهلل علیه و سلمدر کتاب مسند أحمد بن حنبل نیز ثوبان از رسول خدا 

 (.هاستدر آن ن خلیفه خدا مهدیشان بشتابید، چوآیند پس به سمتهای سیاه از سمت خراسان میپرچم

کند که فرمود: نقل می صلی اهلل علیه و سلماز پیامبر  مسعودنوشته ابن حجر، عبد اهلل بن « القول المسدّد»در کتاب 

 (.هاستدر آن شان بشتابید، چون خلیفه خدا مهدیهای سیاه از خراسان رو کردند، پس به سمتکه پرچمهنگامی)

رسولی که آماده  اهلل محمد است، یعنی قبل از رسولز بر حسب شرایط فترت، رسول وجود داشتهدر زمان فترت نی .2

 است.  آن فرستاده آماده، از سوی امام مهدی  تبلیغ بوده فرستاده خداوند بوده است، اما در غیبت امام مهدی 
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چ  بیان کردنم، پامخ انن شبه  ک  غیبت نا رفع حجت با وجود احتیاج مهردم در  ن همچنین

کننهد، نیهز بیهان ها ادیا میوهابیت نا ملفی ک ناب  او، مخال) یدل و حكمت الهی امت همچن

 شد.

پرچم  گونند هر پرچمی قبل از قاةم در مباحث گذشت  معنای روانالی ک  می همچنین

هانی در زمان فترت پیش از ظهور هیتند و در ها پرچمنیز روشن شد، چون  ن (7)طاغوت امت،

 باشد. ها همراه شدهچ  بخشی از حق با  نل بخشی از باطل هیتند، اگرنتیج  حام

غیَّب )ب  غیبت فرمتاده شده( ب  دلیل یدم وجود قابل، در حقیقت مُ بنابرانن امام مهدی 

 بَیْنِ  مِنْ  نَزَیَنَا قَوْمٍ جِوَارَ لَنَا کَرِهَ  إِذَا اللَّ َ إِنَّ»فرمود:  امت، امام باقر  و لرك شده

ک  دومت نداشت  باشد ما اهل بیت همیان  و مجاور قومی باشیم، خداوند هنگامی) (6)،«ظْهُرِهِمْ أَ

 (.متاندها میما را از بین  ن

                                                
هر پرچمی ) ،(و جل عز اهلل دون من یعبد طاغوت فصاحبها  القائم قیام قبل ترفع رای  کل)فرمود:  امام صادق . 1

(. )الکافی، شودبرافراشته شود پس صاحب آن پرچم، طاغوتی است که به جای خداوند پرستیده می قبل از قیام قائم 

 (.92 ص 19 ج: العاملی الحر الشیع ، وسائل ؛ 259 ص 2 ج

برافراشته  هر پرچمی قبل از پرچم قائم ، )(تطاغو صاحبها  القائم رای  قبل ترفع رای  کل)فرمود:  امام باقر 

 (.01 ص 11 ج الوسائل، مستدرک ؛ 119 ص للنعمانی، (. )الغیب شود، صاحب آن پرچم، طاغوت است

، (طاغوت صاحبها  القائم قیام قبل ترفع رای  کل)شنیدم که فرمود:  گوید از امام باقر مالک بن اعین جهنی می

 .119 ص للنعمانی، (. الغیب صاحبش طاغوت است ئم هر پرچمی قبل قیام از قا)

 صاحبها  القائم قیام قبل تخرج أو ترفع رای  کل)شنیدم که فرمود:  گوید از امام باقر مالک بن اعین جهنی می

 (.119 للنعمانی، ص (. )الغیب بلند شود یا خروج کند، صاحبش طاغوت است هر پرچمی قبل از قیام قائم ، )«طاغوت

 من طار فرخ مثل مثله کان إالَّ علیه وسلمه اهلل صلوات القائم خروج قبل منا واحد ال یخرج و اهلل»فرمود:  ام سجاد ام

کند، خروج نمی به خدا سوگند کسی از ما قبل از خروج قائم ، )«به فعبثوا الصبیان فأخذه جناحاه یستوى أن قبل وکره

(. کنندل از فراگیری پرواز از النه بیرون بپرد؛ پس نوزادان با او بازی میکه مثل او مثل گنجشکی است که قبمگر این

 (. 91 ص 19 ج الشیع ، وسائل ؛ 022 ح 251 ص 2 )الکافی، ج

 مثل  القائم قیام قبل البیت أهل منا خرج من و مثل اهلل رسول کخروج منا القائم خروج مثل»فرمود:  امام باقر 

است و هرکه از ما اهةل  اهلل مانند خروج رسول مثل خروج قائم ما ، )«الصبیان به لعبفت وکره من و وقع طار فرخ

اش بیرون خروج کند، مثلش مانند بچه گنجشکی است که قبل از بلوغ و فراگیری پرواز، از النه بیت قبل از قیام قائم 

 (.95 ص 0 المغربی، ج القاضی األخبار شرح ؛ 235 للنعمانی، ص (. )الغیب بپرد و در نتیجه نوزادها با او بازی کنند

 .211، ص 1علل الشرایع، ج  .2
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لواند یدم وجود قابل در زمان غیبت نا پیش از قیام و اقام  یدل در بنابرانن هیچ کس نمی

ذکر شده همان  ظهور و قیام قاةم  زمین را انكار کند، زنرا حداقل قابلی ک  در روانات برای

 مغیَّب بوده و امام مهدی  (7)د؛ پس قابل در طول فترت غیبت وجود نداشت نباشنفر می 474

 ، ن  غانب.امت

 آیه اکمال الدین

 خدای لعالی فرمود:

َالْمَوْقُوذَةُ وَ  اْلمُنْخَنِقَوُ وَ اللَّ ِ بِ ِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَیْرِ َلحْمُ الْخِنْزِنرِ وَ الدَّمُ وَ حُرِّمَتْ یَلَیْكُمُ الْمَیْتَوُ و 

أَنْ لَیْتَقْیِمُوا بِالْأَزَْلامِ ذَلِكُْم  مَا ذُبِحَ یَلَ  النُّصُِب وَ َما َأکَلَ الیَّبُُع إِلَّا َما ذَکَّیْتُمْ وَ النَّطِیحَوُ وَ  الْمُتَرَدِّنَوُ وَ

اخْشَوْنِ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَكُمْ دِننَكُمْ وَأَلْمَمُْت  نْ دِننِكُمْ فَلَا لَخَْشوْهُمْ وَفِیْقٌ الْیَوْمَ نَئِسَ الَّذِننَ کَفَرُوا مِ

رَضِیتُ َلكُمُ الْإِمْلَامَ دِننًا فَمَنِ اْضطُرَّ فِی مَْخمَصَوٍ غَیْرَ مُتَجَانِ)ٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّ َ غَفُورٌ  یَلَیْكُمْ نِعْمَتِی وَ

 (6)رَحِیمٌ 

 حیوانات و شوند، ذبح خدا نام غیر ب  ک  حیوانالی و خوك، گوشت و خون، و مردار، گوشت)

 ضرب ب  ک  ها ن و بمیرند، بلندی از شدن پرت اثر بر ک  ها ن و شده،زجر کشت  ب  و شده، خف 

 ببرند و مر را  ن ک  ن مگر درنده حیوان صید ماندهو باقی باشند، مرده دنگری حیوان شاخ

چنین( )هم و امت؛شده حرام شما بر شوند،ها( ذبح می ن برابر در )نا بتها روی ک  حیوانالی

 ایمال، انن لمام  زمانی؛ مخصوص بخت لیر هایچوب  ومیل ب  حیوان گوشت کردن قیمت

                                                
کنند که عبارت از تصحیح و اصالح دینی، عقایدی، را قبول می این قابالن همان کسانی هستند که رسالت مهدی  .1

های قبلی و داشتهکند و مخالف با قواعد آن رسالت را حمل می شرعی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که مهدی 

هاست؛ و این پذیرش برایشان گوارا و ساده نیست، چون این اصالحات در زمان ظهور به معنای مخالفت با موروث آن

 است.  دینی فاسد و مخالفت با همه مرجعیات دینی پابرجا هنگام ظهور مهدی 

به استنشاق آن مانند سایر مردم عادت پذیرند از مکان متعفن آکنده از بوی کثیفی که ها قومی هستند که میاین

بودند، خارج شده و به هوای آزاد بروند تا بوی پاکیزه استنشاق کنند و سپس اوج کثافت و عفونت و نجاست آن کرده

کردند را مورد تحقیق و تبیّن و تمییز قرار دهند. این کار هم آسان و هم بسیار دشوار است؛ آسان هوایی که استنشاق می

انسان چند قدم حرکت کند تا هوای پاکیزه استنشاق نماید؛ و دشوار است که اعتراف کند که قبالً در مکانی است که 

که خودش بفهمد تا مسیر صحیح اول )هوای پاکیزه( را کرده، بدون اینعفونی و متعفن و آکنده از بوی نجس زندگی می

 انتخاب کند.

 .0قرآن کریم، سوره مائده، آیه . 2
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 من از و نترمید ها ن انن ازبربنا شدند؛ مأنوس شما  نین از امروز کافران امت. گناه و فیق

 ینوان را ب  امالم و نمودم؛ لمام شما بر را خود نعمت و کردم کامل را شما دنن ز،امرو بترمید.

 ب  و متمانل نرمد، دنگری غذای ب  شاندمت گرمنگی، حال در ک  ها ن دادم، اما قرار شما  نین

 (.امت مهربان و بخورند( خداوند  مرزنده ممنو  هایگوشت از ک  ندارد )مانعی نباشند، گناه

قاةل شدن  و ؛امت یقیده و شرنعت همان دنن و امت دنن ،شده کامل چ  ن  ن  انن حیب بر

 هر بودن کامل یدم ک  گون همان امت، لعارض در  ن  ظاهر کدام از  ن دو، باب  کامل نبودن هر

 حق بر طاةف   ن ک  معنامت بدنن امالمی طواة) از نكنگرش هر در و واقع در ها ن از کدام

 .امت مخال) روشن قر ن ظاهر با ها ن واقعیت امر چون نییت،

 معصوم از ینصّ داشتن بدون ،حال و گذشت  در منت اهل یموم طور ب  و وهابیّون نا ملفیّون

 شریی حكم خود از دارند لعبّدی حكم ب  نیاز ک  زندگی جدند روندادهای و از حوادث بییاری در

 از حاکی ها ن احوال واقعیت ،امر نهانتِ قطب. در  ب نزدنك در مناطق نماز کنند، مانندمی صادر

 طبق ،نص نبود هنگام ب  شدند ناچار مبب همین ب  نییت و کامل ها ن نزد دنن ک  امت  ن

 دارند؛ زنادی اختالف خود میان در یقیده نیز ها ن ک  طورهمان نمانند، لشرنع خود نظرات و  راء

 معتقد خداوند حقیقی برای انگشت و دمت دو و چشم ود وجود ب  وهابیّون نا ملفیّون مثالً

 نا ایتقادات ملفیّون ک  معتقدند بلك  ،نییتند معتقد انن ب  اَزْهَر اشایره همچون ،اشایره و. هیتند

 امت. باطل وهابیون

 ک  رمول خدانیجا ناز  ؛شودمی کامل الهی خلیف  لنصیب با دنن   ل محمد نزد اما

 انن میان و لناقضی شكاف هیچ نتیج  در بودند، خدا امر ب  لشرنع و درمت دهیقی ) ب  بیانمكلّ

 .شودنمی دنده دنن اکمال  ن  ظاهر و یقیده

 شودکامل می  اهللرمول از بعد خدا خلیف  نا خداوند طرف از لنصیب ناطق با دنن براننبنا

 نافت دننی چنین در شكافی هیچ و گردد،می کامل لشرنع و یقیده لحاظ از دنن ومیل  بدنن و

 و حال همانند درمت ؛کنند کامل را  ن هواهای خود و  راء با معصوم غیر فقهای شود ک نمی

 .امت لعارض در  ن  ظاهر با منت ک  اهل ایتقاد وضع
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غانب کردن او،  ازامت  یبارت معصوم غیبت: ک  گونیممی ما معصوم، غیبت میئل  درباره اما

 ،گون  ک  هیتهمان و طرم الهی ؛نیبت ب  امام مهدی  قابل وجودیدم  دلیل  ن هم ب 

و  ؛پرورانندمی خود خیال در و کنندمی را فرض  ن پردازنظرن  منتظران ک  گون همان باشد ن می

 .ندارد دنن وجود اکمال  ن  ظاهر و یقیده انن بین لعارضی هیچ نتیج  در

رها  را لشرنع و شده بغان معصوممعتقدند  ک  امت کیانی نزد دنن اکمال  ن  با لعارض  ری،

 روندادهای و حوادث در و الهی دنن در خود نظرات با و شوند داوطلب معصومغیر فقهای لا نموده

 غیر از لقلید وجوب یقیده و کرده چندان دو را مشكالت مپس نمانند، صادر حكم شریی زمان 

 نمانند. لحمیل مُمنان را بر معصوم از نیابت و معصوم

 قاةل  ن ب   نچ  مگر ندارد، وجود دنن اکمال  ن  ظاهر با لعارض یدم برای راهی حقیقت در

 لشرنع ک کیانی و  اهللرمول از بعد خدا خلفای لنصیب با دننک   دارنم ایتقاد و هیتیم

 پذنرنده وجود یدم یلت ب  امام ک انن و. گردند کامل رمانندمی ب  مردم خدا از را  ن و کنندمی

ذکر   اهللرمول وصیت در ک  اول  مهدی ظهور از قبل زمان ک  انن کردند و غیبت

 درنافت امتحقاق و خدانند فرمان ب  موقوف  ندر  مردم ک  امت زمانی یبازه همان ،اندشده

 .گیرندمی خداوند پاداش رحمت وامط  ب  بلك  ندارند را ثواب

 ک  وهابی ملفی نا منی منش همانند َمنِشی و راه هر ودنب باطل  ن  اکمال دنن، بنابرانن،

 مَنِشی و راه هر بطالن چنینهم و ؛کندمی ثابت را متخدا از خلیف  زمان بودن فارغ جواز ب  قاةل

 .کندمی ثابت نیز را پذنرنده وجود یدم و تکولاهی ام و لقصیر بدون معصوم غیبت ب  قاةل ک 

 .ز رنش  در لعارض امتا هاروش انن با  ن  بنابرانن

 خدا جانب از ک  خدا خلیف  لنصیب با،  نان یملی واقعیت حیب بر و  نان نزد دنن ،حقیقت در

 نشده کامل شوندمی انتخاب مردم با ارلباط برای ک  مفراء همانند افرادی نا و شودبرگزنده می

 در ران کورکو و اوطلبان د ک  هیتند معصوم غیر فقهانی ،دنن کنندهکامل  نان نزد بلك  امت،

 یدم ب  قاةل خود ک  نمانند اراة  را احكامی و لشرنع بپردازند ب  گمان و ظن با زمان از ایبره 

 .هیتند خداوند واقعی احكام با هامطابقت  ن
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 و بوده ناقص باورهانشان حیب بر و ها ن نزد دنن ک  کنندمی اقرار ناخوامت  امر، نهانتِ در و

 با ها ن یقاةدی باورهای ک  کنندمی اقرار بدانند ک انن بدون  نان خود متعاقباً و. امت نشده کامل

 . امت در لعارض دنن اکمال  ن 

 و خدا ب  را لقصیر روش، و راه دو هر ک انن  ن نمود و لوج  مهمی بییار امر ب  باند اننجا در

  نان ب  را دنن متعال خداوند د ک کننمی چون خیال دهند،معصوم نیبت می امام نا او خلیف 

 جایب  پس ؛صادر نمانند شریی احكام دارند احتیاج و نیاز بدان ک  روندادی هر در لا نموده واگذار

امتنا   انشان( ب)نان نا خداوند خلیف  قبول از  نان ک  چرا-نمانند  خود لقصیر ب  اقرار ک انن

 غیر و معصوم غیر افرادی برای را دنن ،متعال وندخدا ک  اندگذاشت  انن بررا  فرض -ورزندمی

 هر داشتن بدون و خود نظر و رأی با ها ن نك ازهر لا نموده واگذار جانب معصوم، از منصوب

 .نمانند لشرنع شریی، حكم گون 

 با شد بیان ک ناهمچن  ن، بر یالوه ؛امت الهی حكمت ب   شكار زدن طعن  حقیقت امر در انن

 امت. لعارض در دنن شدن کامل بر مبنی د مبحانخداون فرموده

 :در انن بحث کولاه و مختصر ب  انن نتیج  رمیدنم ک  بنابرانن،

 مانند امت؛ معتقد الهی حجت از زمین شدن خالی ب  ک  دارد وجود روشی و راه در انن میان

 جمل  از و  نیقر نص ظاهر با روش و راه انن شد، بیان قبالً ک  گون همان ملفی، نا منی روش

 دارد. لعارض دنن اکمال  ن 

وجود  با حجت انن اما گردد،نمی خالی الهی حجت از زمان ک  کندمی اقرار دنگر روش اما

 و باشد او جای ب  ییناً لا کند لعیین و لنصیب را کیی ک انن بدون ؛شود بامت غان ممكن ،قابل

 کنندمی پُر فقهانی را دنن در نقص انن نتیج  در و ؛برماند ب  مردم را خدا واقعی حكم ب،نان انن

 اکمال  ن  با روش انن لعارض ک  ،اندشده خودشان داوطلب و نشده لعیین خدا حجت طرف از ک 

 همین ب  امت.نكرده کامل را دنن شان، خداونداحوال واقع حیب بر و ؛امت روشن و واضح دنن

 وجود ها ن بر نصی مشخص گون هیچ ک  ،حقنا ب  فقهانی ک  امت انن  نان نزد حل راه دلیل

 خداوند ندارند واقعی حكم با ارلباطی هیچ ک  فتواهانی و احكام با نقص انن کردن پُر برای ندارد
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 دو هر و ندارد لفاولی )روش ملفیون( چندان قبلی روش با روش انن حقیقت در ک  شوند، داوطلب

 .انددر لعارض دنن اکمال  ن  با

 و شودنمی خالی الهی حجت از زمان ک  امت انن کردنم مطرم را  ن ما ک  موم روش اما

 بدون ک هنگامی و ؛شود بغان کند، لعیین نیابت ب  را فردی ک  ن بدون حجت نییت ک  صحیح

 حق از و بوده مقصر امت هم  حال  ن در شود، بغان کند یلنی لنصیب طور ب  را فردی ک  ن

 انن در. ندارد وجود باشد، داشت را  صحیح الهی پذنرش روش ابلیتق ک  کیی و اندشده منحرف

 خوامت  او از قابل وجود یدم ب  دلیل اما ،شودمی اقام  حجت ب،نان نا فرمتاده لعیین با حال

 .شود مرلبط ها ن با و مازد مطلع را مردم ک  شودنمی

 : در انن حالت، امت مُمن ب  خلفای خدا در زمان فترت خواهند بود

وَ  بَشِیرٍ مِنْ جَاءَنَا مَا لَقُولُوا أَنْ  الرُّمُلِ مِنَ فَتْرَةٍ یَلَ  لَكُمْ  نُبَیِّنُ رَمُولُنَا جَاءَکُمْ قَدْ الْكِتَابِ أَهْلَ نَا

 (7)قَدِنرٌ َشْیءٍ کُلِّ یَلَ  وَ اللَّ ُ َو نَذِنرٌ بَشِیرٌ جَاءَکُمْ فَقَدْ نَذِنرٍ لَا

 بهراى  مد، شما موى ب  پیامبران خأل و فترت روزگار از پس ما رمول لردندب ! کتاب اهل اى)

 و دهنهدهمهژده نقینهاً نیامهد، رمهان بهیم و دهنهدهمژده هیچ ما براى: نگونید ک  کندم  بیان شما

 .(لوانامت کارى هر بر خدا و  مد؛ مونتان ب  رمانبیم

 مان و لصمیم خدا هیتند: گون  امت ک  موقوف و منتظر فرحال مردم در زمان فترت انن

َحَكِیمٌ  یَلِیمٌ وَ اللَّ ُ یَلَیْهِمْ نَتُوبُ وَ إِمَّا نُعَذِّبُهُمْ إِمَّا اللَّ ِ مئَمْرِ مُرْجَوْنَ وَ خَرُون(6) 

 را  نان لوب  نا کندم  یذاب را  نان نا خدامت، مشیّت ب  موقوف کارشان دنگر گروه  و)

 .(تام حكیم و دانا خدا و پذنرد؛م 

و حال شیعیان قبل از بعثت مهدی اول  محمد  اهللرمولقبل از بعثت  (7)مانند حال احناف

  اهللرمولک  در وصیت  امت. ذکر شده 

                                                
 .15ریم، سوره مائده، آیه قرآن ک .1

 .15قرآن کریم، سوره توبه، آیه  .2
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 :روانت شده نعمانی غیبت کتاب در

 ْبنِ  مَُحمَّدِ یَنْ إِْدرِنسَ بْنِ مَدَأَحْ َینْ نَحْیَ  بْنُ ُمحَمَّدُ  حَدَّثَنَا قَالَ اْلكُلَیْنِیُّ نَعْقُوبَ بْنُ مُحَمَّدُ  حَدَّثَنَا

 َینْ زِنَادٍ بْنِ الَْحارِثِ یَنِ یُقْبَوَ بْنِ  الْوَلِیدِ یَنِ اْلخَزَّازِ الْوَلِیدِ بْنِ مُحَمَّدِ یَنْ الْقَاِممِ بْنِ جَعْفَرِ یَنْ أَحْمَدَ

 لَا. فَقَالَ امئَمْرِ؟ هَذَا صَاحِبُ أَنْتَ لَ ُ فَقُلْتُ   ِاللَّ  یَبْدِ أَبِی یَلَ  دَخَلْتُ): َقالَ  حَمْزَةَ أَبِی یَنْ شُعَیْبٍ

 هُوَ؟ فَمَنْ قُلْتُ لَا. قَالَ وَلَدِكَ؟ وَلَدِ فَوَلَدُ قُلْتُ َلا. فَقَالَ وَلَدِكَ؟ فَوَلَدُ فَقُلْتُ لَا. فَقَالَ فَوَلَدُكَ؟ فَقُلْتُ

 بُعِثَ  النَّبِیَّ أَنَّ کَمَا اْلأَةِمَّو نَأْلِی مِنَ فَتْرَةٍ لَعََل  جَوْراً وَ  اً ظُلْم ُملِئَتْ َکمَا یَْدلًا َنمْلَأُهَا الَّذِی قَالَ

 (6).(الرُّمُلِ مِنَ فَتْرَةٍ یَل 

وارد شدم و پرمیدم:  نا شما صاحب انن امر هیتید؟  گوند: )بر امام صادق ابوحمزه می

. ن پیر پیر شمامت؟ فرمود: : یرض کردم. ن : پیر شمامت؟ فرمود: یرض کردم ن .فرمود: 

زمین  ک  ن: پس او کییت؟ فرمود: یرض کردم. ن : پیر پیر پیر شمامت؟ فرمود: یرض کردم

 ک نا ند، همچنطور ک  پر از ظلم و متم شده، بعد از فترلی از اةم  میکند همانرا پر از یدل می

 (.بعد از فترلی از رموالن مبعوث شد پیامبر 

 با چنینهم و بدارد منزه کولاهی و لقصیر از را الهی ماحت ک  ندارد وجود روشی هیچ: خالص 

 و کردنم مطرم را  ن ما ک  روشی جز ب  نباشد، متعارض  ن با و داشت  دنن مطابقت اکمال  ن 

 :از شد خالی نخواهد زمان ک  امت انن  ن

ها در با  ن مفیرانی قطرن در صورت وجود مانع از نا میتقیم، طورب  مردم با ک   شكار حجتی

همان زمان  چنین حالتی زمان، در و ،نییت ارلباط در مردم با ک  بحجتی غان نا ارلباط باشد،

 انن در مُمنین و باشند خواهد بود داشت  را او پذنرش قابلیت ای ک یده وجود مبب یدم فترت ب 

 .و لصمیم خدامت فرمان موکول ب  ها ن حال و بوده مقصر امر

                                                                                                                                                          
بودند؛ احناف غالباً در حجاز ساکن  ]احناف جمیع حنیف و به معنای کسانی است که پیرو ملت و دین حنیف ابراهیم  .1

می را تحریف کرده و رفته کیش حنیف ابراهیشان توحید و اطاعت از خلیفه خدا بود، اما متأسفانه رفتهبودند و اساس دین

ها و شرایع ابراهیمی مانند حج و که هنوز اصل سنتخانه تبدیل کردند، در حالیای که مقرّ یکتاپرستی بود را به بتکعبه

های حرام و ... را قبول داشتند، اما اساس دین که اطاعت از خلیفه خدا و یکتاپرستی است را کامالً نماز و قربانی و ماه

 .[)مترجم(استحاله کردند

 .125غیبت نعمانی، ص . 2
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 شود؟شناخته می گونهخدا در زمین چ خلیفه

امری حتمی امت، چون لرك  ن مخال) حكمت و یقل و مخال)  ،بیان شد امتخالف ک ناچن

لرنن نو  بین مخلوقات امت، لذا حتماً انتخاب خلیف  رحمت امت، و از  ن جهت ک  انیان کامل

 از میان افراد انن نو  انیانی خواهد بود.

امهت از  یبهارت انیهان ک  امت ردهک اشاره میتخلِ)، نا جانشین کنندهلعیین ینوانب  خداوند

 ای مرشت  شده ک  بتواند خلیف  خدا شود: و ب  گون  امتخالف قانون

َإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِْلمَلَاةِكَِو إِنِّی جَایِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَوً  و(7) 

 .(دهمای قرار میمین خلیف ک  پروردگارت ب  فرشتگان فرمود: من در زو هنگامی)

 امت: در روانت  مده همچنین

 (6)(.صُورَلِ ِ یَل   دَمَ خَلَقَ اللَّ )

 (.خداوند  دم را ب  صورت خود  فرند)

 در لورات نا یهد قدنم  مده امت:

 (4)(.نمانیم می خلق خودمان شبی  و صورت بر را انیان: فرمود خداوند و* )

 (3)(.نمود خلق را او خداوند صورت بر.  فرند خود صورت بر را انیان خداوند پس* )

را انتخاب کند لا  یانیان حتمیات امت ک  خداوند در هر زمان،بنابرانن با چنین وصفی، از 

ناچار ب  همان مبب  ب  ک  خلیف  مجبور ب  غیبت شود،خلیف  او در زمین باشد، بلك  حتی هنگامی

خلیف  را از بین یموم مخلوقات مشخص کردنم  ،جااننما در باند کیی جانشین او شود. بنابرانن 

چون انیان بر صورت الهوت  فرنده و مرشت   .ک  انیان امتانن و گون   ن را معین کردنم و

 امت. شده

                                                
 .03قرآن کریم، سوره بقره، آیه  .1

 . 130؛ التوحید )صدوق(، ص 101، ص 1الکافی، ج . 2

 .1تورات، سفر پیدایش، اصحاح . 0

 .1تورات، سفر پیدایش، اصحاح  .1
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. در ن نو  را در یالم خارج مشخص کنیمماند انن امت ک  فردی از انچیزی ک  باقی می

 هدفهمیش  بتوانیم با  ن خلیف  را از دنگران لمییز دهیم، وگرن  نیاز ب  قانونی دارنم ک   جاانن

شان با خدا و اوامر و نواهی و اراده اومت نق  امتخالف ک  همانا هدانت مردم و  شنا کردن

شود و در نتیج  ما نیازمند قانونی هیتیم ک  حجت خدا را ب  ما معرفی کند و انن قانون باند از می

ف  لا هنگام قیام قیامت و انقضای امتحان در انن دنیا ماری و جاری باشد، نخیتین روز بعثت خلی

شان هیتند و شان و پس از بعثتچون مردم همواره مكل) ب  انمان ب  خلفای خدا در هنگام بعثت

ها و التزام ب  محتوای ها و فرهنگ و  ثار و کلمات  نمكل) ب  شناخت حق و یقیده صحیح از  ن

 ومیل  دیوت رمول بعد نیخ نشود. ند، لا زمانی ک  ب ها هیتدیوت  ن

بنابرانن حداقل انن قانون باند در طول مدلی از زمان امتداد داشت  باشد لا وقتی ک  فانده و نفع 

انن  نیبت ب  حضرت  محمد  با  ن ارمال شده لمام شود؛ مثالًرمالتی ک   ن فرمتاده 

 قانون لا امروز جاری امت.

 گانه آنسه ارکانحجت و قانون معرفت 

 ،ای امت ک  قبالً بیان کردنمگان م  ارکانهمان  قانونی ک  موافق یقل و حكمت باشد، لماماً

ک  برای اثبات لنصیب خلیف  خدا در زمین حتمی و قطعی امت و باند از حكیم و رحیم مطلق 

 ؛مكلّفان ب  اطایت از او یبارلند از: لنصیب خلیف ، ایلم بودن او، و امر رکنصادر شود و  ن م  

رابط  خلیف  با مكلفین ، مرحل   نکنیم ک  انن م  فقره را در مرحل  دنگری بیان می جاانناما در 

، دلیل خلیف  در مقام احتجاج و امتدالل بر مكلفین خواهد رکنک  چگون  انن م  امت و انن

 (7)بود.

                                                
لفین )بندگان خدا( به اگر مسئله را به این شکل تصور کنی: مستخلِف )خدا( و سپس خلیفه )حجت خدا( و سپس مک .1

ترتیب پشت سر هم قرار دارند، پس سخن گذشته ما در اثبات حتمی بودن استخالف مربوط به رابطه مستخلِف )خدا( با 

 جا مربوط به رابطه بین خلیفه و مکلّفین است.خلیفه خدا بود. اما کالم ما در این
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 اول: نص  

و ما چون همیش  لنصیب خلفای  ؛ص ممكن امتاثبات لنصیب خلیف  برای مكلفین از طرنق ن

خدا در زمین را از طرنق نص نافتیم، ثابت شده ک  قانون الهی ثابت و منت داةمی الهی در 

همان نص از موی خدا نا از موی خلیف  قبلی ب  شكل میتقیم نا  ،لنصیب خلفای خدا در زمینش

 تعالی فرمود:لی ندارد. خدای میتقیم امت و منت خدا لغییر و لحوغیر م

ََلا لَجِدُ ِلیُنَّتِنَا لَحْوِنلًا مُنَّوَ مَنْ قَدْ أَرْمَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُمُلِنَا و(7) 

 هرگز و امت، بوده[ جارى] فرمتادنم لو از پیش ک  پیامبران  درباره همواره ک  منتی امت)

 (.!نافت نخواهی دگرگونی و لغییر ما منت برای

َلا نَحِیقُ الْمَكْرُ الیَّیِّوُ إِلَّا بِأَهْلِ ِ فَهَلْ نَنْظُرُونَ إِلَّا مُنََّت  مَكْرَ الیَّیِّوِ وَ الْأَرْضِ وَ امْتِكْبَارًا فِی

 (6)اللَّ ِ لَحْوِنلًا وِلَنْ لَجِدَ لِیُنَّ اللَّ ِ لَبْدِنلًا وَ وِالْأَوَّلِینَ فَلَنْ لَِجدَ لِیُنَّ

 زشت نیرنگ و بود؛ شانزشت نیرنگ و زمین در  نان رلكبّ و کش گردن مبب ب  نفرت انن)

 خدا منت براى هرگز پس دارند؟ انتظار را پیشینیان منت جز  نا پس. کندنم  احاط  را اهلش جز

 .(نافت نخواه  دگرگون  خدا منت براى هرگز و ناب ،نم  لبدنل 

َِجدَ لِیُنَّوِ اللَّ ِ لَبْدِناللَنْ لَ مُنَّوَ اللَّ ِ فِی الَّذِننَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ و(4) 

 براى و امت، داده قرار گون انن گذشتند، در لرپیش ک  کیان  درباره را خود روش و شیوه خدا)

 .(نافت نخواه  دگرگون  و لغییر هرگز خدا روش و شیوه

َلَبْدِنلًا لَنْ لَجَِد لِیُنَّوِ اللَّ ِ مُنَّوَ اللَّ ِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ و(3) 

 خدا روش براى هرگز و امت، بوده جارى پیش از ک  امتکرده مقرّر قطع  و ثابت روش  خدا)

 .(نافت نخواه  لبدنل  و لغییر

                                                
 .77قرآن کریم، سوره اسراء، آیه  .1

 .10طر، آیه قرآن کریم، سوره فا. 2

 .52قرآن کریم، سوره احزاب، آیه  .0

 .20قرآن کریم، سوره فتح، آیه . 1
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 -  دم -میئل  با نص از موی خداوند مبحان و متعال و ب  شكل میتقیم، بر حجت اول 

یئل  ب  نص از موی حجت پیشین، هامت. مپس م غاز شده امت؛ ب  انن خاطر ک  اولین حجت

خواهد میتقیم باشد نا غیرمیتقیم؛ ب  انن خاطر ک  حجتی بر حجت بعدی لبدنل شده امت؛ می

 ند، دلیل روشنی بر لشخیص اومت. وجود دارد ک  با نص و وصیتش ب  فردی ک  پس از او می

ینوان دلیل ت؛ بلك  ب میئل  اول ک  نص از خداوند بر حجت امت، باقی امت و از بین نرفت  ام

 لشخیص خلیف  خداوند، با نصِ از موی خلیف  پیشین باقی مانده امت.

ک  مدّیی نص از خدا نا و ناچار باند نصّ الهی موافق با نص خلیف  مابق باشد؛ بنابرانن کیی

شهادت الهی بر خالف نا بدون نص از خلیف  مابق باشد، دروغگومت. نص از خلیف  مابق برای 

لكوت خدا غافلند و ها از ملر از شهادت خدا در ملكوت امت، چون  نلر و روشنمردم واضح یموم

طلبند ک  از یالَم خودشان ب  میرا لذا نصی  ،انداند و  با  ن خو گرفت ور شدهدر یالم ماده غوط 

 اند. ها برمد، ن  از یالم ملكوت ک  نیبت ب   ن جاهل و غافل ن

خالفت  ،خداوند ب  فرشتگانگون  ک  ومیل  وحی امت، همان ب مبحان نص میتقیم از خدای 

چ  ک  هم  مردم را وحی کرد و طرنق وحی در اختیار هم  مردم قرار گرفت  و  ن  دم 

میتقیم نا  ومیل  وصیت امت، خواه اما نص از خلیف  مابق ب  ؛مترؤنالوانند بشنوند همان می

در صورت و گان  نص خواهیم پرداخت های م ما ب  زودی ب  راهباشد.  شده نص او برغیرمیتقیم 

  ن را بررمی خواهیم کرد. ،نیاز ب  لفصیل

 . نص از سوی خدای سبحان1

بییار مهم بوده و دلیل بر خالفت امت، چون میتقیماً از موی خداوند امت و  ،گون  نصانن

 بی امت.قابل دمتیا (6)و برای هم  مردم (7)در هر زمانی حضور دارد

                                                
عد از وفات خلیفه نیز برای از اولین لحظه بعثت خلیفه یا رسول تا آخرین لحظه حیات او، بلکه این نص و این دلیل ب .1

 که طالب این شناخت باشد حاضر است.کسهر

ه دینی معینی است، پس اش برای مردم از طریق رؤیا محتاج پشتوانالهی بر خلیفه از آن جهت که شهادت خدا و نص .2

که به وجود خدا ایمان دارد، خواه یهودی یا مسیحی یا مسلمان یا بودا یا هندو یا از هر دیانتی باشد که به کسبرای هر

دلیل ملکوتی حتی برای ملحدان نیز وجود حقیقت فراتر از عالم جسمانی معتقد است، این دلیل حاضر است، بلکه این 



 01 .................................................................پرسنداز تو درباره روح  می د اسالم ویعقا

، مخالفت کند، یف  در صورلی ک  وجود داشت  باشدامكان ندارد ک  نص میتقیم الهی با نص خل

های رؤناها احتجاج کرد، لوان ب   نها )نصوص الهی( ک  میرؤنا (7)؛الهی هیتند چون هر دو نص

موی ها را لكذنب کرد، و با نص الهی رمیده از  ن لوان مدیی دندنمتوالری هیتند ک  نمی

میتقیم از موی خلیف  ک  موصوف ب  صورت میتقیم نا با نص لشخیصی غیرخلیف  مابق ب 

 موافق باشد.باشد، می« بازدارنده از گمراهی»

حكیم و رحیم مطلق  ن را پس انن چنین دلیلی موافق حكمت و رحمت امت؛  :از نظر عقلی

کردنم و ثابت کردنم ک  او حكیم و ک  وجود خدای مبحان را اثبات ما هنگامی (6)؛کندلرك نمی
                                                                                                                                                          

چون خداوند برای شخص ملحد به حقانیت و وجود  ؛اشحاضر است، اما به عنوان یک مقدمه برای شهادت خدا به خلیفه

 دهد تا نخست وجود خود را برایش اثبات کند.خودش شهادت می

گوید و نیازی به خداست، دروغ میعی نص الهی )از طریق رؤیا و کشف( مخالف نص خلیفه سابق که مدپس کسی. 1

مین هستند که رؤیاهای دروغینی ضد دعوت خلیفه خدا در زنیز بررسی ادعای او نیست. همانند این گروه دروغگو کسانی 

عیان دروغین و باطل خالفت الهی. پس هر دو گروه ممکن است دروغ بگویند و رؤیاهای کنند و همچنین مدگردآوری می

اند، اما این اوهام، نند یا این توهم را به خود القاء و تلقین کنند که خوابی طبق هوای نفس خود دیدهدروغینی گردآوری ک

 کند، چون مخالف نصّ خلیفه گذشته خداست.دلیل کذب خود را با خودش حمل می

و حکمت مقصود از مطلق یعنی محدود به هیچ حدی نیست؛ پس رحمت مطلق آن است که گستره آن هیچ حدی ندارد  .2

 فَسَأَکْتُبُهَا شَیْءٍ کُلَّ وَسِعَتْ وَرَحْمَتِی أَشَاء مَنْ بِهِ أُصِیبُ عَذَابِیمطلق آن است که هیچ نهایتی ندارد. خداوند فرمود: 

 و رسانممى بخواهم کس هر به را عذابم(، )195 . )األعراف،یُؤْمِنُونَ  بِآیَاتِنَا هُم وَ الَّذِینَ الزَّکَاةَ وَ یُؤْتُونَ یَتَّقُونَ لِلَّذِینَ

 آیاتم به و پردازندمى زکات کنند وپرواگری می که کسانى براى را آن زودىبه پس است، گرفته فرا را چیز همه رحمتم

 .(دارممى الزم و مقرّر آورند،مى ایمان

مت خداوند او را در پس رحمت خداوند همه چیز را در برگرفته و کافرِ مستحق جهنم نیز یک چیز است و در نتیجه رح

وَ  ال تَرْکُضُواکرده: گرفته و وارد شدن و ماندن در جهنم همان خواسته او بوده که وسایل ماندن در آن را فراهم میبر

 آن در که رفّهىم زندگى سوى به و نکنید، فرار(، )10)األنبیاء، تُسْأَلُونَ لَعَلَّکُمْ وَمَسَاکِنِکُمْ فِیهِ أُتْرِفْتُمْ  مَا إِلَى ارْجِعُوا

 (.مورد سؤال قرار بگیرید تا بازگردید هایتانخانه به و بودید نازپرورده

 وَ قُودُهَا الَّتِی النَّارَ فَاتَّقُواْبود: شان را در بر گرفته پس جهنم چیزی نیست جز همان عالم دنیایی که این کافران و اعمال

 که آتشى بپرهیزید؛ هایند،سنگ و مردم هیزمش که[ آتشى] پس از(، )21)البقرة، ینَلِلْکَافِرِ أُعِدَّتْ وَ الْحِجَارَةُ النَّاسُ

 .(استشده  آماده کافران براى

روشن  ونَ یُؤْمِنُ بِآیَاتِنَا هُم وَ الَّذِینَ  الزَّکَاةَ  وَ یُؤْتُونَ  یَتَّقُونَ لِلَّذِینَ فَسَأَکْتُبُهَا شَیْءٍ  کُلَّ  وَسِعَتْ وَ رَحْمَتِیدر آیه شریفه 

ها همان شود و آنجا تجلّی کرده شناخته میها مقرّر شده و در آنکه برای آنوسیله کسانیاست که رحمت خدا به 

ها انبیاء و اوصیاء هستند که ام؛ و آنها نوشته و مقرّر کردهفرماید رحمت خود را برای آنکسانی هستند که آیه شریفه می

وسیله  ها نیز، شکلی از رحمت خداست؛ و بهها ظاهر گشته و رحمت خود آنو در آنرحمت الهی برایشان واجب شده 

ان این است کل که معنای وجوب رحمت برای متقیشود؛ اما تفسیر آیه به این شها رحمت خداوند شناخته میرحمت آن
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رحیم مطلق امت و هیچ نقصی در ماحت او راه ندارد و حتمی بودن امتخالف را نیز ب  مبب 

چ  موافق با حكمت شود ک   نموافقت با حكمت و رحمت مطلق او اثبات کردنم، بالتبع ثابت می

مامت خلیف  و جانشین و رحمت مطلق اومت همانا نص و لصرنح میتقیم از موی خود او بر ا

ک  طرنق نص میتقیم از او، همان وحی  جا نو از  ؛امت اومت و همواره روش او همین بوده

شود مت، ثابت میرؤناامت و  ن طرنق وحی ک  بین او و مخلوقالش نعنی مردم باز امت همان 

ی رؤناز طرنق ومیل  وحی اکند و برای او ب ک  او حتماً بر خلیف  خود از انن طرنق نصّ می

کرد، مخال) دهد، وگرن  اگر انن طرنق نصّ را لرك میصادق  در خواب و بیداری شهادت می

رحمت و حكمت مطلق او بود، چون راهی را لرك کرد ک  هدف از  فرننش خلق )نعنی معرفت( با 

منزّه  گردند. خداوند از انن نقص مبرّا وشد و در نتیج  الوهیت مطلق او نق  می ن محقّق می

 امت.

 امت: صورت قطعی ثابت شدهانن طرنق ب  وضوم و ب  :از نظر نقلی

ب  ینوان اولین خلیف  خدا در  را در قص  برگزندن حضرت  دم  خدای مبحان انن طرنق

. ب  مالةك  وحی نمود  غاز امت. ب  همین طرنق نص بر خلیف  خود در زمینش را زمین بیان کرده

 ت: کرد ک   دم خلیف  اوم

ْوَ نَیْفِكُ  فِیهَا نُفْیِدُ مَنْ فِیهَا أَلَجْعَلُ قَالُوا خَلِیفَوً الْأَرْضِ فِی جَایِلٌ إِنِّی لِلْمَلَاةِكَوِ  رَبُّكَ قَالَ وَ إِذ 

 (7)لَعْلَمُونَ  لَا مَا أَیْلَمُ إِنِّی قَالَ لَكَ وَ نُقَدِّسُ بِحَمِْدكَ نُیَبِّحُ وَ نَحْنُ الدِّمَاءَ

                                                                                                                                                          
ر آن است، چون آغاز آیه شود، پس ظلم و تجاوز است؛ زیرا در این صورت آغاز آیه ناقض آخها میکه فقط شامل آن

گوید که این رحمت است و آخر آن )طبق این تفسیر به رأی غلط( میفرماید که رحمت خدا همه چیز را در بر گرفته می

شنوند و به آن ایمان دارند. اما فقط برای پرواگران پاکیزه است که به آیات خدا ایمان دارند، یعنی از ملکوت خدا می

ها و آیات ای که ایمان به ملکوت آسمانبیان کردم این است که رحمت خداوند بر پرواگران پاکیزه گونه کهحقیقت همان

شنوند نوشته شده یعنی تجلّی و ظهور کرده و حقیقت این است که تجلّی الهی گذشته و آینده دارند و کلمات خدا را می

ته شده است؛ پس اگر اخالص داشته باشد رحمت در این افراد تحصیل حاصل است، چون انسان بر صورت خدا سرش

تر و ی این صورت و ظهور آن در این شخص عظیمتر باشد تجلو هرچه اخالصش عظیم کندی میو تجلاین صورت در ا

  شود.آشکارتر می

 .03قرآن کریم، سوره بقره، آیه  .1
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. داد خواهم قرار زمین در جانشین  من میلماً: فرمود فرشتگان ب  پروردگارت ک هنگام  و)

 را لو ما ک  حال  در! رنزد؟م  خون و کندم  فیاد ک  ده م  قرار  ن در را کی   نا: گفتند

 شما ک  دانمچیزی م  من: فرمود. کنیمم  لقدنس و گونیمم  لیبیح متانشت و مپاس با همراه

 .(دانیدنم 

 امت. ب  نوم)  انن امر را بیان کرده در قضی  برگزندن حضرت نوم)  همچنین

 وحی کرد ک  لو خلیف  من در زمین خواهی بود:

ْرَ أَحَهدَ رَأَنْهتُ إِنِّهی أَبَهتِ نا لِأَبی ِ نُومُ)ُ قالَ إِذ مْسَ وَ کَوْکَبهاً یَشهَ  لهی رَأَنْهتُهُمْ الْقَمَهرَ وَ الشهَّ

 (7)ماجِدننَ

 بهرانم ماه و خورشید و متاره نازده دندم خواب در من! پدرم: گفت پدرش ب  نوم) ک  هگا ن)

 (.کردند مجده

واضح امت  بود و از مخن نعقوب  نوم)  خدا دلیل لشخیصی خلیفو رؤنا جاانندر 

 رؤنارا از نقل انن  چون نوم)  ؛دلیلی برای لشخیص خلیف  خدا در زمین بود رؤناک  انن 

وقتی  ،های هابیل لكرار نشودمصیبت، رؤناک  پس از شنیدن رانش برحذر داشت لا اننبرای براد

 امت:  ها ب  ینوان خلیف  خدا مشخص شدهاز بین  ن بفهمند ک  نوم) 

َیْطَانَ إِنَّ کَیْهدًا لَهكَ فَیَكِیهدُوا إِخْوَلِهكَ یَلَ  رُؤْنَاكَ لَقْصُصْ لَا بُنَیَّ نَا قَال ا الشهَّ  یَهدُوٌّ نِلِلْإِنْیهَ

 (6)مُبِینٌ

 بر خطرناك اىنقش  ک  مگو برادرانت براى را خود خواب! من پیرك اى: گفت نعقوب )

 .(امت  شكار دشمن  انیان براى شیطان شك بدون بندند،م  کار ب  لو ضد

 نیز بیان کرده در قص  برگزندن حضرت مومی  همچنینخدای مبحان انن دلیل را 

فان بود وحی کرد و شهادت داد ب  ک  خودش از مكل ب  مادر مومی  ارؤنامت. خداوند با 

 ک  مومی خلیف  خدا در زمین امت:انن
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إِنَّا لَحْزَنِی وَ لَا َلخَافِی َو َلا الْیَمِّ فِی فَأَلْقِی ِ یَلَیْ ِ خِفْتِ فَإِذَا أَرْضِعِی ِ أَنْ مُومَ  أُمِّ ِإلَ  وَ أَوْحَیْنَا 

 (7)الْمُرْمَلِینَ  مِنَ  وَ جَایِلُوهُ إِلَیْكِ رَادُّوهُ

درنا  در را وی لرمیدی، او بر ک  هنگامی و بده، شیر را او: ک  وحی کردنم موم  مادر ب  و)

 قرار پیامبران از را او و گردانیم،م  باز لو ب  را او حتماً ما ک  مباش غمگین و مترس و ،بیفكن

 .(دهیمم 

فرمود ک   انن دلیل را بیان کرد و ب  داود  د در قص  برگزندن حضرت داو همچنین

 لو خلیف  ما در زمین هیتی: 

لَّكَ الْهَوَى لَتَّبِعِ واَل بِالْحَقِّ النَّاسِ بَیْنَ فَاحْكُمْ امئرْضِ فِی خَلِیفَوً جَعَلْنَاكَ إِنَّا دَاوُدُ نا  یَهنْ فَیُضهِ

 (6)الْحِیَابِ نَوْمَ نَیُوا بِمَا شَدِندٌ یَذَابٌ لَهُمْ اللَّ ِ یلِمَبِ یَنْ نَضِلُّونَ الَّذِننَ إِنَّ اللَّ ِ مَبِیلِ

 هواى از و کن داورى حق ب  مردم میان پس دادنم؛ قرار جانشین زمین در را لو همانا! داود اى)

 منحهرف خهدا راه از ک کیهان  لردنهدبه . کنهدم  منحرف خدا راه از را لو ک  مكن پیروى نفس

 .(دارند مخت یذاب  اند،کرده فراموش را حیاب روز چون شوند،م 

امت، نعنی خداوند ب   نیز بیان کرده انن میئل  را در قص  برگزندن حضرت یییی 

 خلیف  اومت: حوارنون وحی کرد ک  حضرت یییی 

ْمُیْلِمُونَ  بِأَنَّنَا شْهَدْوَ ا  مَنَّا قَالُوا وَ بِرَمُوِلی بِی  مِنُوا أَنْ الْحَوَاِرنِّینَ إِلَ  أَوْحَیْتُ وَ إِذ(4) 

 انمان: گفتند. بیاورند انمان من فرمتاده و من ب  ک  کردم وح  حوارنون ب  ک هنگام  و)

 .(هیتیم لیلیم ما ک  باش شاهد و  وردنم

  ن  در وضوم ب  ک  دارد وجود خداوند دنن در رؤنا موضو  درباره انن، از بیش روشنی  نا

 !بینیم؟می
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 و خواب در رؤنا وحی، راه دو نییت؟ روشن وحی راه از حوارنون، ب  خداوند گواهی ن ،  در  نا

 اش خلیف  ب  خداوند گواهی راه رؤنا، ک  دارد وجود انن از بیشتر روشنی  نا. امت بیداری در رؤنا

 دوجو انن، از بیشتر روشنی  نا. هیتند خداوند گواهی خوامتار ک  بندگان هم  نزد و امت زمین در

 بخواهند ک  مردم از نك هر ک  راهی امت؛ زمین در اش خلیف  بر خداوند نص راه رؤنا، ک  دارد

 وشرطی. قید بدون شنوند، می بشنود،

بیان  ای در مورد دیوت حضرت محمد بدون هیچ شبه  وضوم و خداوند انن امر را ب

ند   خوامتار شهادت خداوککییبرای هر ک  خداوند خود را شاهدی برای او، طوریب  ،فرمود

 کند.مبحان امت معرفی می

َو  رَمُوًلا لِلنَّاسِ وَ أَرْمَلْنَاكَ نَفْیِكَ فَمِنْ مَیِّئَوٍ مِنْ  أَصَابَكَ وَ َما اللَّ ِ فَمِنَ حَیَنَوٍ مِنْ أَصَابَكَ مَا

 (7)شَهِیداً بِاللَّ ِ کَفَ 

 و. لومت خود موى از رمد، لو ب  بدى از چ  ن و خدامت موى از رمد، لو ب  نیك  از چ  ن)

 .(امت کاف [ لو پیامبرىِ بر] خدا بودن گواه و فرمتادنم، پیامبرى ب  مردم براى را لو

ِشَهِیداً  ِباللَّ ِ وَ کَفَ  نَشْهَدُونَ وَ الْمََلاةِكَوُ بِعِلْمِ ِ أَنْزَلَ ُ إِلَیْكَ أَنْزَلَ بِمَا نَشْهَدُ اللَّ ُ لَكِن(6) 

 و کرده، نازل خود دانش و یلم ب  را  ن ک  دهدم  گواه  کرده نازل لو بر چ  ن ب  اخد ول )

 .(امت کاف  خدا گواه  گرچ  دهند،م  گواه  هم فرشتگان

ُیِلْمُ یِنْدَهُ وَ مَنْ وَ بَیْنَكُمْ بَیْنِی شَهِیداً ِباللَّ ِ کَفَ  قُلْ مُرْمَلًا َلیْتَ کَفَُروا الَّذِننَ وَنَقُول 

 (4)لْكِتَابِا

 چون] کی  و خدا ک  امت کاف : بگو. نییت [ خدا] فرمتاده لو: گونندمی کافران)

 .(باشند گواه شما و من میان اومت، نزد کتاب دانش ک [ طالباب  بنیل  امیرالمُمنین
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ْبَصِیراً  خَبِیرًا بِعِبَادِهِ کَانَ إِنَّ ُ وَ بَیْنَكُمْ بَیْنِی شَهِیدًا بِاللَّ ِ کَفَ  قُل(7) 

 .(بینامت و  گاه بندگانش ب  او چون باشد؛ شاهد شما و من میان خدا ک  امت کاف : بگو)

َْو  بِالْبَاطِلِ  مَنُوا وَالَّذِننَ وَ امئرْضِ الیَّمَاوَاتِ فِی مَا نَعْلَمُ شَهِیدًا وَ بَیْنَكُمْ بَیْنِی بِاللَّ ِ کَفَ  قُل

 (6)الَْخامِرُونَ  مُهُ أُولَئِكَ بِاللَّ ِ کَفَرُوا

ها و زمین امت چ  را در  ممانبگو: کاف  امت ک  خدا میان من و شما شاهد باشد، ]او[  ن)

  (.انداند همان زنانكارانداند، و  نان ک  ب  باطل گرونده و ب  خدا کفر ورزندهم 

َشَهِیداً بِاللَّ ِ وَ کََف  کُلِّ ِ الدِّننِ یَلَ  رَهُلِیُظْهِ اْلحَقِّ وَ دِننِ بِالْهُدَى رَمُولَ ُ أَرْمَلَ الَّذِی هُو(4) 

 کهاف  و کنهد، پیروز ادنان هم  بر را  ن لا فرمتاد حق دنن و هدانت با را پیامبرش ک  اومت)

 .(شهادت بدهد خدا ک  امت

، بلك  ی ایالم دیولش همراه خلیف  خدامتگون  نص الهی از روز اول براانن شهادت و انن

 دیولش نیز همراه اومت.  قبل از

خداوند در گذشت  برای خلفای خود نزد مكلفان شهادت داد و خود را همیش  ب  ینوان شاهدی 

طور منت خدامت و در نتیج  همان ،کند؛ لذا انن امربرای خلفای خودش نزد مكلفان معرفی می

نق مردم ب  غیر از طرچگون  ممكن امت خدا برای بنابرانن  ؛لبدنل و لغییری ندارد ک  بیان شد

ك  شهادت دهد؟ و کدام ی از مخلوقالش مانند اروام و مالةبعضوامط  وحی، خواه میتقیم نا ب 

ک  ؟ اما کییی صادق  از موی خدا باز امترؤنا، بجز طرنق وحی همیش  بین خدا و مكلفان

از قر ن ایالن ی ت( برای نص الهی باشد، کفر خود را ب  قیمرؤنامنكر انن طرنق )وحی از راه 

ک  باند طرنق دنگری برای شهادت دادن خداوند برای هم  مكلفان انجاد کند. کند نا اننمی

دهد ک  اگر انمان حقیقی ب  خداوند در رد کیانی ک  طالب  نات نا معجزات هیتند پامخ می

 شهادت خدا برانشان کافی امت و نیازی ب  معجزه ندارند. ،وجود خدا داشت  باشند
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َوَ بَیْهنَكُمْ بَیْنِهی بِاللَّه ِ کَفَ  قُلْ... اللَّ ِ  یِنْدَ اآلنَاتُ إِنَّمَا قُلْ رَبِّ ِ مِنْ  نَاتٌ یَلَیْ ِ أُنْزِلَ لَواْل قَالُوا و 

 (7)... وَ امئرْضِ الیَّمَاوَاتِ فِی مَا نَعْلَمُ شَهِیداً

معجزات فقط نزد خدا هیتند ... شود؟ بگو و گفتند چرا معجزالی از پروردگارش بر او نازل نمی)

ها و زمین امت چ  در  ممانکند؛ او  ندهد کفانت میک  خدا بین من و شما شهادت میبگو انن

 (.داندرا می

از  نات قر ن ب  روشنی پیدامت ک  خداوند برای مكلفان جهت خلفای خود از طرنق  ،بنابرانن

های اصحاب رؤناو  های حوارنون یییی رؤناهانی مانند رؤناامت؛  شهادت داده رؤناوحی با 

ن  و یی لبدنل و لغییر  ن امت، باند بیّ ن منت خدامت. هرکس منكر  ن نا مدو ان ،محمد 

ی صادق  امت، رؤنامدیی یدم کفانت شهادت خدا با وحی از طرنق  ک  نو  (6)دلیل اقام  کند

 امت  نات گذشت  بارها لكرار شده کند( ک  در)کفانت می« کفی»باند معنای دنگری برای کلم  

 پیدا کند. 

َشَهِیداً بِاللَّ ِ وَ کَفَ  رَمُوًلا لِلنَّاسِ وَ أَرْمَلْنَاك 

ِشَهِیداً  ِباللَّ ِ وَ کَفَ  نَشْهَدُونَ وَ الْمََلاةِكَوُ بِعِلْمِ ِ أَنْزَلَ ُ إِلَیْكَ أَنْزَلَ بِمَا نَشْهَدُ اللَّ ُ لَكِن 
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بنگریم تا سنت الهی را در خالفت بشناسیم: آدم خلیفه خداست  تا مهدی  باید به مسیر خالفت الهی از آدم  .2

زمین هستند... محمد خلیفه ... نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و همه انبیاء خدا و رسوالن او خلفای منصوب خدا در 

 منصوب خداست و مهدی خلیفه منصوب خداست. 

شوند که همگی فرزند خلیفه هستند؛ سپس خالفت به هیچ یک از نزد گنج شما سه نفر کشته میفرمود: ) رسول خدا 

کنونی هیچ  جنگند که تاشوند؛ پس به شکلی با شما میهای سیاه از سمت مشرق خارج میرسد؛ سپس پرچمها نمیآن

گونه نجنگیده است؛ سپس چیزی را یاد کرد و سپس فرمود: وقتی او را دیدید؛ پس با او بیعت کنید حتی سینه قومی این

( این حدیث بر شرط شیخین )مسلم و بخاری( 151ص  1(. )المستدرک، ج خیز روی یو، چون او خلیفه خدا مهدی است

و  ندارند، در خالفت الهی آدم  اعتقاد به خالفت الهی بعد از محمد کنم که مسلمانانی که صحیح است. و فکر نمی

که در قرآن آمده، شبهه و اشکالی داشته باشند. و مهدی نیز طبق روایات، خلیفه خدا در  و محمد  انبیاء و داود 

سیله خود خداوند؛ زمین است، یعنی مسیر دین الهی از اول تا آخرش، عبارت است از تنصیب خلیفه خدا در زمین به و

که مدعی تحول و تبدیل سنت الهی است باید یعنی این سنتی الهی است که تبدیل و چرخش ندارد و در نتیجه کسی

که ادعا کنند که دین خدا بیهوده و غیر روشمند است و خداوند امر خالفت بعد از ادعایش را با دلیل اثبات کند، نه این

و سنت الهی بدون هیچ دلیلی چرخیده و تبدیل شده، بلکه دلیل بر عکس قول و اعتقاد را رها کرده  محمد  اهللرسول

 کند.آنان را اثبات می
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ُوَ بَیْنَكُمْ  بَیْنِی شَهِیداً ِباللَّ ِ کَفَ  قُلْ مُرْمَلًا لَْیتَ کَفَرُوا ننَالَّذِ وَ نَقُول 

ْبَصِیراً  خَبِیراً بِعِبَادِهِ کَانَ إِنَّ ُ وَ بَیْنَكُمْ بَیْنِی شَهِیدًا بِاللَّ ِ کَفَ  قُل 

َْو  بِالْبَاطِلِ  مَنُوا َو الَّذِننَ َو امئرْضِ َماوَاتِالیَّ فِی مَا نَعْلَمُ شَهِیدًا وَ بَیْنَكُمْ بَیْنِی بِاللَّ ِ کَفَ  قُل

 الَْخامِرُونَ  هُمُ أُولَئِكَ بِاللَّ ِ کَفَرُوا

در خواب نا بیداری برای  رؤنامعنای انن  نات بییار روشن امت، نعنی شهادت خدا از طرنق 

، برای لشخیص امت ها ب  ینوان شاهد معرفی کردهیموم مردم ک  خداوند خود را برای  ن

 کند.مصداق خلیف  خدا در زمین کفانت می

وند ب  حقانیت ی صادق  و کش) صادق ک  در  ن خدارؤناچ  گذشت، بنابرانن طبق  ن

دهد، نصّی از جانب خدای مبحان امت و ایراض از  ن ب  فان شهات میاش برای مكلخلیف 

 معنای ایراض از نص میتقیم خدای مبحان امت.

ک  بر ک   نا انن نص فقط بر صاحبش حجت امت نا اننیّت انن نص، نعنی انناما حدود حج

ک  اگر قاةل ب  حجیت  ن شونم،  نا ممكن امت ک  انن نص نا انن ؛غیر صاحبش نیز حجت امت

 ک  حجیتش بر صاحب خودش ثابت امت؟ب  ایتبار انن ،الهی حجت بر غیر صاحبش باشد

انن امر شده و ب  روشنی بیان کرده ک  نص الهی حجت بر  قر ن کرنم متكفّل بیان ،در حقیقت

را دلیل بر خالفت او  ی  حضرت نوم) رؤنا غیر صاحبش نیز هیت؛ حضرت نعقوب 

برای برادرانش منع کرد، چون برادران  رؤنااز لعرن)  ن او را در زمین قرار داد و ب  همین مبب 

ک  در دنن خدا و انن رؤناشناختند و جانگاه یپیامبرزاده بودند و شرنعت را ب  خوبی م نوم) 

دانیتند و در در زمین امت را ب  خوبی می ی الهی بر خالفت حضرت نوم) نصّ رؤنا ن 

ب  ینوان مصداق  فهمند ک  معنانش مشخص کردن نوم) می رؤنانتیج  با شنیدن  ن 

کنند و قص  قدنمی حیادت  لرمید ک  بر نوم)  لذا نعقوب  ؛خلیف  خدا در زمین امت

و برادرانش لكرار شود و انن مطلب برای  باره حضرت نوم) در حضرت  دم  دو فرزند

 ک  در  نات قر ن لدبّر کند و با خونش  منص) باشد واضح امت: کیی
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ْمَاجِدِننَ  لِی رَأَنْتُهُمْ مَرَوَ الْقَ وَ الشَّمْسَ کَوْکَبًا یَشَرَ أَحَدَ رَأَنْتُ إِنِّی أَبَتِ نَا لِأَبِی ِ نُومُ)ُ قَالَ إِذ* 

 (7)مُبِینٌ یَدُوٌّ لِلْإِنْیَانِ الشَّیْطَانَ إِنَّ کَیْدًا لَكَ فَیَكِیدُوا إِخْوَلِكَ یَلَ  رُؤْنَاكَ لَقْصُصْ لَا بُنَیَّ نَا قَالَ

 برانم ماه و خورشید و متاره نازده دندم خواب در من پدرم،: گفت پدرش ب  نوم) ک  گاه ن)

 ضد بر خطرناك اىنقش  ک  مگو برادرانت براى را خود خواب من، پیرك اى: کردند. گفت مجده

 .(امت  شكار دشمن  انیان براى شیطان شك بدون بندند،م  کار ب  لو

ک  فهمید او وصی هنگامی ،طور ک  قابیل برای هابیل همان ،کشندنعنی برانت نقش  می

 نقش  کشید. ،امت  دم 

بر صاحبش  ،(رؤناشود، نصّ الهی ب  انن طرنق )از قر ن کرنم روشن می ک نا، همچنبنابرانن

 امت.حجت و دنگران 

نا احتمال بدهند ک   ،دنده رؤناگوند ک  دروغ می رؤنااما اگر دنگران احتمال بدهند ک  صاحب 

بور بر ی مزرؤنانا از هوای نفس خود اومت، در انن هنگام  ،چ  دنده احالم شیطانی امت ن

 نیازمند ب  بررمی و لحقیق در باره اموری هیتیم: جاانندنگری حجت نییت و در 

 دیده است: رؤیاگوید که می. احتمال دروغ گفنت کسی1

 ،ها زناد و میتمر باشد و اشخاص متفرق   ن را ببینندرؤناوقتی ک   ،انن امر مردود خواهد بود

ک  ان ب  دیوت کننده حق وجود نداشت  باشد، لا کییشها قبل از انمانک  هیچ ارلباطی بین  ن

در انن صورت دنگر کیی  ؛اندها لبانی بر دروغ کردهشنود لصور کند ک   نها را میهای  نرؤنا

چون از نظر  ؛ک  متكبر و غیر منطقی باشدلواند انن یده بییار را متهم ب  کذب کند، مگر انننمی

ها های  نرؤنااف بر دروغ امكان ندارد و ب  انن مبب، مجموی  یقلی، لبانی انن یده با انن اوص

هانی در لشخیص مصداق خلیف  خدا رؤناک  چ  کیانیناحجت بر مانر مردم خواهد بود و چن

لر خواهد بود و ت یظیمگوناگون باشند، در انن هنگام حج ها و یقاندها و پیشین اند از مشربدنده

باره خدا در در ملكوت با شهادت و نص چ  ک باره  نها درهادت  نو انكار ش برای ردهیچ راهی 

 ماند.اند، باقی نمیاش دنده و شنیدهخلیف 
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 از ناحیه شیطان باشد: رؤیاکه . احتمال این4

شود ک  در رؤنا، خلیف  خداوند در زمین باشد ک  خالفتش برای گون  رد میانن میئل ، انن

ای های خداوند باشد، نا  ن ای از فرشتگانش، نا در  ن نامی از نامت بیننده ثابت شده امت، نا فرش

ای باشد ک  از کتاب  ممانی ک  برای بیننده ثابت باشد، نا اننك  در رؤنا، رمزهای حكیمان 

 شود.پذنر نییت ک  از مفیهانی همچون شیطان و مربازانش صادر امكان

، رد انهدگفتند شهیاطین قهر ن را نهازل کرده  میکرنم انن فرضی  را خداوند مبحان در قر ن ک

 :کرده امت

نَیْتَطِیعُونَ  وَ مَا لَهُمْ نَنْبَغِی وَ مَا *الشَّیَاطِینُ  بِ ِ لَنَزَّلَتْ وَ مَا(7) 

 (.ندارند قدرت و نییت،  نان مزاوار اند، ونكرده نازل شیاطین را قر ن)

گون  ک  در بر قراةت قر ن ندارند؛ لذا  ن شیاطین لیلط و قدرلی ،فرماند ن پس خداوند می

برای شیطان شانیت  نییت ک  دیوت ب  صالم کند، وگرن  چطور  ،شودقر ن دیوت ب  صالم می

ک  بخواهد دیوت ب  صالم و اخالق کرنم  و ناد خدا برای شیطان پانگاهی امتوار باشد در حالی

 بكند؟!

باشد، پس چطور و کجا و چ  وقت  ن  وردهاگر انن اموری ک  در قر ن ذکر شده را شیطا 

 کند.کند؟  نا شیطان با خودش در جنگ امت؟ قطعاً ک  چنین نمیدیوت ب  شر می

ها نا لواند کلمات خدا را لالوت کند نا ب  شكل رموز ملكوت  ممانشیطان نمی ک ناهمچن 

بود، پس دنگر نباند  و اگر انن کارها برانش ممكن ؛الهی شود ءخلفای خدا و مالةك  و امما

گردند و دنگر مجالی شد، بلك  باند ب  دمت شیطان قلمداد میملكوت ب  دمت خداوند شمرده می

ماند، و در انن صورت بر هم  برای اطمینان ب  هیچ چیزی ک  از ملكوت بیاند باقی نمی

چ  م بوده و  نشد ک  شاند هم  لوههای  ممانی و هم  خلفای الهی طعن و انراد وارد میرمالت

اند شیطان بوده و خود شیطان برانشان ب  صورت مالةك  ظهور کرده و کالمی را ب  ینوان دنده
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؛ و ب  همین خاطر خداوند مبحان ب  همین مقدار اکتفا کرده و خوانده و ....برانشان می کالم خدا

 ن برانشان ممكن نییت؛ پس چطور ، نعنی قراةت قرنَیْتطِیعُون وَ مَا لهُمْ نَنبَغِی وَ مَافرموده: 

 باشند؟! انن قر ن را نازل کرده

ند، پس چطور ممكن امت ک  پس وقتی از وحی قر ن نا بعضی از  نات قر ن یاجز هیت

نمانان  رؤنادر   اهللرمولیلم از روی جهالتش بگوند ک  شیاطین ب  صورت  ییِشخصی مد

ل قر ن و قراةت  ن یاجز باشد، اما بر نمانان نلنزکند ک  شیطان از شوند؟!  نا یقل قبول میمی

کلم  لام خدا و قر ن ناطق امت؟  ک  محمد قادر باشد، در حالی شدن ب  صورت محمد 

 ب  خدا موگند! انن میئل ، قیمت نایادالن  امت.

ی بر او ومیل  چنین امر یظیم دروغ ببندند و ب   نا کار ب  جانی رمیده ک  بر رمول خدا 

 ند، بدون در می  اهللرمولییان یلم بگونند ک  شیطان ب  شكل ت و گیتاخی کنند و مدجرأ

 :گونندک  دلیلی داشت  باشند، بلك  صرفاً ب  جهت رد و انكار دیوت حق انن مخنان را میانن

کَذِبًا إِلَّا نَقُولُونَ إِنْ هِمْأَفْوَاهِ مِنْ لَخْرُجُ کَلِمَوً کَبُرَتْ لِآبَاةِهِمْ وَ لَا یِلْمٍ مِنْ بِ ِ لَهُمْ مَا(7) 

 ؛شودمی خارج دهانشان از بزرگی مخن شان؛پدران ن  و دارند دانش  و نقین انن ب   نان ن )

 .(گونندمین دروغ جز  نان

لواند ب  شكل گوند شیطان میداند ک  می نا چنین شخصی خود را یاقل و صاحب یلم می

ههل ب  اروام طاهره را داشت  باشد، چ   ند؟ اگر شیطان امكان لَمَثُّ انبیاء و اوصیاء و فرشتگان در

وحی خدا را لمییز دادند و دانیتند  ماند و چگون  انبیاء و رموالن چیزی از دنن خدا باقی می

کند فرشت  امت، ن  ک  برانشان وحی میو  ن کیی ؟ک  از ناحی  خدامت ن  از ناحی  شیطان

 شیطان؟!

امت  گوند جبرةیل با او مخن می ک  نچطور دانیت  حضرت محمد در انن صورت 

ها نیز در  ند، چون  ن لواند ب  شكل جبرةیل ها شیطان مین  شیطان؟! بر حیب مخن  ن
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 لر از جبرةیل ک  بلند مرلب دانند، در حالیرا جانز می صورت محمد لمثل شیطان ب 

 امت!

ای ک  با  نان مخن موظ) بودند ک  از هر فرشت  یاء ها،  نا انبطبق نظر  ن همچنین

ای طلب کنند لا بفهمند ک  فرشت  و از جانب خدامت، ن  کند، معجزهها وحی میگوند و ب   نمی

دادند ک  بوده، چطور لمییز می رؤنااز طرنق  در مواقعی ک  وحی برای انبیاء   نگاهشیطان؟! 

 امت؟!صورت فرشت  ب  مراغشان  مدهب انن وحی از خدامت، ن  شیطانی ک  

و  و اوصیاء  ب  شكل محمد لواند میگونند شیطان ک  میب  خدا موگند کیانی

در ند، باب بزرگی برای شیطان و مربازان ملحد و خداناباورش باز کرده ک  دنگر هیچ  فرشتگان

طل، شیاطین و ملحدنن را بر گذارد و اگر بفهمند، با همین مخن باچیزی از دنن خدا را باقی نمی

 اند.رده خود موار کردهگُ

های فهمند؟ اکنون ب  هم  کتاباند را میدهبزرگی انن جرمی ک  مرلكب ش ، نا مدییان یلم

ک   ممانی و مصداق هم  انبیاء و رموالن و قر ن از ال) لا ناء  ن طعن  و انراد وارد کردند. کیی

ک  شیطان ب   امت جرأت و گیتاخی کرده و گفت  بر دنن خدا و بر رمول خدا محمد 

شود، باند ب  خدا برگردد و از پروردگارش متمثل می و انبیاء و اوصیاء صورت محمد 

را  هااننروزی برای مردم روشن خواهد شد و مردم روز ب  روز  ،امتغفار کند، چون انن حقانق

ها بر خدا و ملكوت و رموالن رأت  نخواهند شناخت و لقلب و جهالت و گیتاخی اهل باطل و ج

 برانشان روشن خواهد شد. و اةم  

نی ک  حاوی ذکر خدا نا خلفای خدا نا مالةك  الهی باشد، هرگز از جانب شیطان رؤنا ،بنابرانن

 نییت، بلك  از ناحی  خدا و از ممت ملكوت الهی و مالةك  الهی و اروام پاکیزه امت. 

نمانهان  محمهد  اهللرمهوللواند ب  صهورت ند ک  شیطان نمیاهم  میلمانان روانت کرده

 ای از  ن امت:شود و انن نمون 

 لَ ُ قَالَ أَنَّ ُ  الرِّضَا مُومَ  بْنِ  یَلِیِّ اْلحَیَنِ أَبِی َینْ فَضَّالٍ بْنِ یَِلیِّ بْنُ الَْحیَنُ رَوَى * وَ

 أَنْتُمْ  کَیْ)َ لِی نَقُولُ َکأَنَّ ُ الْمَنَامِ فِی  اهللرمول أَنْتُرَ اهللرمول ابْنَ نَا) خُرَامَانَ: أَهْلِ مِنْ رَجُلٌ
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 أَنَا  الرِّضَا لَ ُ فَقَالَ نَجْمِی ثَرَاکُمْ فِی غُیِّبَ وَ وَدِنعَتِی امْتُحْفِظْتُمْ وَ بَضْعَتِی أَرْضِكُمْ فِی دُفِنَ إِذَا

مَا  نَعْرِفُ  هُوَ وَ زَارَنِی فََمنْ أَلَا النَّجْمُ وَ الْوَدِنعَوُ أَنَا وَ بِیِّكُمْنَ مِنْ  بَضْعَوٌ َأنَا وَ أَرْضِكُمْ فِی الْمَدْفُونُ

 لَوْ  وَ  نَجَا شُفَعَاءَهُ کُنَّا مَنْ وَ الْقِیَامَوِ نَوْمَ شُفََعاؤُهُ  بَاِةی وَ فَأَنَا َطایَتِی وَ حَقِّی مِنْ جَلَّ وَ یَزَّ اللَّ ُ أَوْجَبَ

 اهللرمول أَنَّ  أَبِی ِ یَنْ جَدِّی یَنْ أَبِی حَدَّثَنِی لَقَدْ  وَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ  الثَّقَلَیْنِ وِزْرِ لُمِثْ یَلَیْ ِ کَانَ

 َمِنْ أَحَدٍ صُورَةِ فِی لَا وَ صُورَلِی فِی نَتَمَثَّلُ لَا الشَّیْطَانَ لِأَنَّ رَ نِی فَقَدْ مَنَامِ ِ فِی رَ نِی مَنْ قَال 

 (7).(النُّبُوَّةِ مِنَ جُزْءاً مَبْعِینَ مِنْ جُزْءٌ الصَّادِقَوَ الرُّؤْنَا إِنَّ وَ شِیعَتِهِمْ مِنْ وَاحِدَةٍ صُورَةِ فِی َلا وَ یأَوْصِیَاةِ

 کند ک  شخصی از اهل خرامان ب  حضرت رضا حین بن یلّی بن فضال روانت می

حال گوند: ک  گونا ب  من می را در خواب دندم : )ای فرزند پیامبر، رمول خدا یرض کرد

ک  در زمین شما پاره لن من دفن شود و حافک امانت من شوند و متاره شما چطور امت هنگامی

شوم و من من در زمین شما دفن می ب  او فرمود: امام رضا  من در خاك شما نهان شود؟

ک  زنارلم کند در حالی کسام.  گاه باشید ک  هرو متاره پاره لن پیامبرلان هیتم و من  ن امانت

واجب کرده را بشنامد، من و پدرانم شفیع او در روز قیامت هیتیم و  مو اطایت مچ  خدا از حق ن

و  ؛نابد، اگرچ  مانند بار هم  ثقلین )جن و انس( بر دوش او باشدهرک  ما شفیع او شونم نجات می

  مرا در خوابش ببیند، پس خودِ کفرمود: هر پدرم از جدم از پدرش روانت کرد ک  رمول خدا 

ها صورت من و هیچ نك از اوصیاء من و هیچ نك از شیعیان  ن، چون شیطان ب امت را دندهم

 (.ی صادق  جزةی از هفتاد جزء نبوت امترؤناو همانا  ؛شودنمانان نمی

  فقط کیانی هیتند ک ،ب  انن مضمون ک  مقصود از حدنث (6)از انن مدییان رخیاما مخن ب

ها شده مخن  ن شنامند، همین روانت نادرا در دنیا دنده و شكل مادی او را می  اهللرمول

را برانش نقل  رؤناداند ک  انن شخصی ک  ب  نقین می کند، چون امام رضا را نق  می

را ببیند  اهلل هرک  رمولانن حال، حضرت فرمود:  را ندنده و با  اهللرمولکند، قطعاً می
                                                

؛ بحار األنوار، ج 297، ص 2ج  ؛ عیون أخبار الرضا 51(، ص ؛ األمالی )صدوق921، ص 2من ال یحضره الفقیه، ج  .1

 .220، ص 15

ود، اما شای است که از شخصی که حتی اندکی علم داشته باشد صادر نمیکه این سخن ساده و سفیهانهرغم اینعلی. 2

کةه بعضةی از مةؤمنین شوند )چنانای ظاهر میهای ماهوارهعیان علم و شیوخی که در شبکهمتأسفانه همین سخن از مد

کةه ین برای ایناند( صادر شده و به همین سبب پاسو این اشکال را دادم تا مردم را فریب ندهند، همچنبرایم نقل کرده

که شاید توبةه و اسةتغفار ها برایشان آشکار شود و همچنین برای اینعیان و اوج جهل و اشتباه آنسطحی بودن این مد

 است.ها باطل بودهحق روشن شد و فهمیدند که قول آن که برایشانکنند پس از آن
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روی مخنش  ک  امام رضا ، در حالیشودصورت او ظاهر نمیاو را دنده، چون شیطان ب  خود

 را در بیداری ندنده امت ک  رمول خدا  ی او را اراده کردهرؤنا ،طور خاصبا اومت و ب 

 امت.

 باند قبالً رمول خدا  رؤناک  صاحب انن-اند ها قرار دادهبنابرانن، شرطی ک  بعضی از  ن

شود، بلك  چ  قبالً بیان کردنم، نق  میبا انن روانت و با  ن -باشد در زندگی جیمانی دنده را

ها جز یناد و هامت و هیچ دلیلی نزد  نانن گفت  اماماً شرطی از هواهای نفیانی و اوهام  ن

 لكبر ندارد.

امور دننی و بدون دلیل شریی، شروطی در  کسهر ک   نا معقول امت قبول کنیم ،بنابرانن  

 انن شرط جعلی دارنم. بگذارد؟! بلك  اماماً دلیل بر ضدایتقادی 

باره مالةك  نیز قرار دادند،  نا در ییان ک  چنین شرطی را درباره رمول خدا انن مد  نگاه 

ها را در بیند باند  نمی رؤناک  مالةك  را در گونند کییهمین شرط را قاةل هیتند؟ نعنی می

 ها شیاطین هیتند؟!باشد، وگرن   ن مادی دنده همین زندگی

 رؤناگون  بوده ک  مالةك  را در شان انن غاز رمالت هم  انبیاء و از جمل  حضرت محمد     

؛ امت ها بودهنخیتین رؤنت  ن رؤناگفتند و  ن کش) و ها مخن میدندند و با  نو کش) می

ها انمان امند اگر در زمان انبیای گذشت  )ک  ب   ننپس کیانی ک  امروز خود را یلمای امالم می

گرفتند، نعنی ب  انبیاء ها قرار میکردند،  نا با همین مخن و اشكال روبروی  ندارند( زندگی می

صورت مالةك  نمانان دانید و شاند انن شیطان باشد ک  برای شما ب گفتند ک  شما از کجا میمی

گفتند ک  شیطان نزد لو و اصحابت  مده و ب  صورت می د محم اهللرمولامت نا ب   شده

را در انن زندگی  اصحابت هرگز مومی  و نمانان شده، چون لو و یییی  مومی 

 اند؟!مادی ندنده

و پیامبران  دانند ک  انن، مخنی امت ک  افراد مشاب   نان، با محمد  نا یلمای گمراهی می

نتیج  گواهی خداوند، نیبت ب  بندگانش را رد کردند و نص پیش از انشان مُواج  شدند؟ در
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،  ن را دندند و ک  با رؤنانی بود ک  مردم ،پیامبرش را رد کردند  خداوند، نیبت ب  محمد

 : نان را بیان کردند مانند مخن امروز

ْالْأَوَّلُونَ  أُرْمِلَ کَمَا آنَوٍبِ فَلْیَأْلِنَا شَایِرٌ هُوَ بَلْ افْتَرَاهُ بَلِ أَحْلَامٍ أَضْغَاثُ قَالُوا بَل(7) 

 شایرِ او بلك  بربافت ، دروغ ب  را  ن بلك  امت، پرنشان و  شفت  هان خواب بلك : گفتند)

 ک  هان معجزه مانند بیاورد اىعجزهم ما براى باند[ خدامت فرمتاده اگر] امت،[ پردازىخیال]

 .(فرمتادند[ ها ن با] را گذشت  پیامبران

لوانند ب  قیقتی ک  انن گروه ب   ن جاهل هیتند انن امت ک  شیاطین جرأت ندارند و نمیح

، خلیف  خدا در شخص ب  انن ک  او خلیف  خدا در زمین امت نا ک  فالن ،نشان دهند رؤناکیی 

 کننده و مفیهان  امت.های ناراحتوذ باهلل(، همان خوابشیطان )نع رؤناهایزمین امت، بلك  

 از تلقین و خواسته نفسانی باشد: رؤیاکه مال این. احت3

انن امر نیز ب  همان دلیلی ک  در مورد اول گفتم مردود امت، زنرا در حقیقت، دروغ امت، چون 

نا کشفی از خودش ببیند ک  خلیف  خدامت  رؤنااصالً چیزی ب  انن ینوان وجود ندارد ک  شخصی 

امر انن امت ک  انن شخص ب  خودش لوهم القاء بلك  حقیقت  ؛نا فالن انیان خلیف  خدامت

ک  ندنده و در حقیقت، لنها نك لوهم امت ک  ب  خودش القاء دنده، در حالی رؤناکند ک  می

دروغی را »گونند: گون  ک  میچون در حقیقت  ن ؛کند و ب  همین جهت گفتم: هوای نفسمی

کند ک  دومت دارد و با القاء می ، نعنی او یمداً ب  خودش چیزی را«ماخت و لصدنقش کرد

 (6)کند ک  انگار حقیقت امت.هوای نفیش موافق امت و همان وهم خود را لصدنق می
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ها نیست: نور، نفس، ظلمت یا به عبارت انسان در بیداری و خوابش همیشه بین سه امر است و چیزی بیرون از این. 2

ارواح پاکیزه، نفس، شیطان و سربازانش. دیگر: خدا، نفس، جهل؛ یا به عبارت دیگر: فرستادگان خدا یعنی فرشتگان و 

بنابراین سه جهت وجود دارد: جهتی که همان نفس انسان است و جهتی که خیر است و جهتی که شرّ است؛ پس حتی 

چرخد، یا خیر و دعوت کننده به خیر است که در که در ذهنش افکاری میبدون هیچ رؤیا یا کشفی، هر انسانی هنگامی

داست، یا شر و دعوت کننده به شرّ است که در این صورت از شیطان است، یا اوهام و تخیالتی این صورت از سمت خ

گانه در رؤیا و کشف در بیداری نیز شود. همین جهات سهاست، پس از هوای نفس است. چیزی غیر از این سه یافت نمی

ا نام و یاد خدا و خیر و نور که بجاری است؛ پس انسان در خوابش بین همین سه جهت است. برای همین، کسی

ای کنندهکه با غفلت از یاد خدا بخوابد، چه بسا امر ناراحتبیند و آنخوابد، اگر خدا بخواهد چیزی از جانب خداوند میمی
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های صادق  همان وحی و نص الهی نزد  فرندگان امت ک  رؤنابنابرانن نتیج  انن امت ک  

د، در شومحیوب میک  وحی الهی بار اننشنامند و ب  ایتومیل   ن خلیف  خدا در زمین را میب 

 د.روی شناخت خلیف  خدا ب  شمار میصورت لحقق شروط، دلیل میتقلی برا

ی از خلیف  گذشت  داشت  باشد، چون انن امر برانش ای ناچار باند نصّهر خلیف  بعد از  دم 

هانی امت ک  دروغ اًرفشده، صرؤنای ادیا  ،ی نباشددر دمترس امت؛ پس اگر حامل چنین نصّ

 -ک  مخال) دنن حق و یقیده حق امت-لأنید مذهب خود و دنن منحرفشان گونان برای دروغ

طور ک  دروغ بر  ن جمع شدند. انن نص خلفای خداوند در زمین، نیبت ب  نكدنگر امت. همان

 پذنر امت.بودن  ن، مثالً از خالل امكان همدمتی مدییان دروغ ب  رؤنا امكان

 ثابتنی کیی در نفی خالفت الهی لوج  کرد، چون با دلیل شریی های ادیارؤناالزم نییت ب  

ب  مثاب   رؤنا ند، اما از دلیل شریی ثابت نشده ک  ینوان نك دلیل لشخیصی می  ب رؤناشده ک  

ها در لعیین رؤناالزم نییت ب   همچنیننك دلیل معارض  نا نفی خالفت نك شخص بیاند. 

در صورلی ک  خلیف  خدا ب   ن احكام و یقاند خاص اقرار احكام فقهی و یقاند لوج  کرد، مگر 

 کند.قاةم ب   ن امت بیان می ،کند، چون دنن خدا همان امت ک  خلیف  خدا ک  ب  امر پروردگار

 تالش  عاجزانه

ْالْأَوَّلُونَ  أُرْمِلَ کَمَا بِآنَوٍ فَلْیَأْلِنَا شَایِرٌ هُوَ بَلْ افْتَرَاهُ بَلِ أَحْلَامٍ أَضْغَاثُ قَالُوا بَل(7) 

 شایرِ  او بلك  بافت ، بر دروغ ب  را  ن بلك  امت، پرنشان و  شفت  هان خواب بلك : گفتند)

 ک  الیمعجز مانند بیاورد اىمعجزه ما براى باند[ خدامت فرمتاده اگر] امت،[ پردازىخیال]

 .(فرمتادند[ ها ن با] را گذشت  پیامبران

                                                                                                                                                          
که در طلب جاه و منصب بخوابد، چه بسا اوهامی به خود گویند و آنبیند که در عرف، عوام به آن کابوس میاز شیطان می

کند که مناسب با خواسته خود او برای جلب رضایت أنا و منیت دمیده شده در درون اوست. همین سه امر در ء میالقا

بیداری از طریق کشف نیز در دسترس است، یعنی ممکن است انسان در زمان بیداری کشفی از ناحیه خداوند ببیند یا 

 نفس خود و تلقینات و تخیالت خود چیزی ببیند یا بشنود.که از هوای که شیطان چیزی را به او نشان دهد یا ایناین
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کنندگان رموالن خدا در هر زمان و در مقابل كوت  ممان و لكذنبانن مخن را کافران ب  مل

طوری ک  گونا همدنگر را ب  گفتن انن کالم و لكرارش کنند، ب رمالت هر رمولی لكرار می

 اند.لوصی  کرده

های پرنشان امت، ی مُمنان خوابرؤناک  ها برای اثبات اننهای یاجزان   ننكی از لالش

 کنند: های دروغینی لعرن) میبندند و خوابدروغ می انن امت ک  بر خدا

ْمَأُنْزِلُ  قَالَ  وَ َمنْ شَیْءٌ إِلَیْ ِ نُومَ َولَمْ إِلَیَّ  أُوحِیَ قَالَ  َأوْ کَذِبًا اللَّ ِ یَلَ  افْتَرَى مِمَّنِ أَظْلَمُ وَ َمن 

 أَنْفُیَكُمُ  أَخْرِجُوا أَنْدِنهِمْ بَاِمطُو وَ الْمََلاةِكَوُ الْمَوْتِ رَاتَِغمَ فِی الظَّالِمُونَ إِذِ لََرى َو لَوْ اللَّ ُ أَنْزَلَ مَا مِثْلَ

 (7)لَیْتَكْبِرُونَ  نَالِ ِ یَنْ وَ کُنْتُمْ الْحَقِّ غَیْرَ اللَّ ِ یَلَ  لَقُولُونَ کُنْتُمْ بِمَا الْهُونِ یَذَابَ لُجْزَوْنَ الْیَوْمَ

گوند: ب  من وح  شده؛ در بندد، نا میدا دروغ م ت ک  ب  خکارلر از کی  امچ  کی  متم)

خدا نازل  چ زودى مانند  نامت، و نیز کی  ک  بگوند: من ب  ک  چیزى ب  او وح  نشدهحال 

اند ببین  در ها و شداند مرگک  در مخت کنم؟! اى کاش متمكاران را هنگام کرده نازل می

لان را بیرون زنند[ جان[ گشوده ]و فرناد م  نانموى هاى خود را ]ب حال  ک  فرشتگان دمت

کردند، از پذنرفتن  نات او لكبّر م  گفتید ومبب مخنان  ک  ب  ناحق درباره خدا م کنید، امروز ب 

 (.شونداى مجازات م ب  یذاب خوارکننده

.  نان وارون ،  مان امتای امت ک  نزد خداوند، بزرگ امت. ولی نزد انن افراد انن میئل 

و انن  ؛کنندکردن رؤناهای دروغین، یلی  خلیف  خداوند در زمانشان می راحتی، اقدام ب  درمتب 

زدن ب  گواهی خداوند، در مقابل مُمنین امت؛ درحالی ک  ای برای طعن کارشان، لالش نا امیدان 

زمین باشد. انن  گونند ب  رؤنا ایتقاد ندارند و اننك  دلیل لشخیص خلیف  خداوند در نان می

شدن ب  هزاران رؤنای روشن و  کنند ک  از مُلزمدارد و لالش میمیئل ، از دروغ  نان پرده بر می

موافق با نصّ لشخیصی خلیف  خداوند فرار کنند. همان چیزی ک  لعدادی از مردم،  ن را دندند ک  

  .همدمتی  نان بر دروغ ممتنع امت

کنند، ب  های دروغینی را گرد وری میگونند و خوابوغ میک  درانن افراد هنگامی همچنین

ی از بییار ماده گشت ، چون نصّ حضرت  دم  ج  ندارند ک  کش) انن امر بعد ازانن امر لو

                                                
 .50قرآن کریم، سوره انعام، آیه . 1



   انتشارات انصار امام مهدی  ......................................................................111

 

 

حتما  رؤنااش از طرنق خلیف  گذشت  ک  همان نص خدامت وجود دارد؛ پس نص خداوند بر خلیف 

؛ ق خلیف  مابق امت و امكان ندارد ک  مخال)  ن باشداش از طرنمطابق با نص خداوند بر خلیف 

امت، همان  کند ک  مخال) نص خلیف  گذشت گرد وری می ی دروغینیرؤنا و در نتیج ، هرکس

 (7)بندد.دهد ک  او ب  خدا دروغ مینش نشان میرؤنایای مخن و اد

اهمیت  ن هیتند. و  رؤناییان از انن دروغگونی ب  دنبال طعن  زدن ب  کلی انن مدطورب 

های صادق مُمنان امت؛ لذا رؤناها ناق  های دروغین  نرؤناخواهند بگونند ک  گونی می

ها را از کنند ک  ملكوت  ممانها لالش میشود، نعنی  نهای مُمنان نیز ماقط میرؤناحجیت 

شیطنت ای ک  نهانت خبث و ها نفی کنند، نعنی ب  طرنق طرنق دروغ بیتن بر ملكوت  ممان

 ند در لضاد با هم هیتند در نتیج  از ها میخواهند بگونند اخباری ک  از ملكوت  ممانامت. می

ها و رؤناگونند ک  ها هیتند و میرؤنامعتقد ب  بطالن از اماس ها شوند، نعنی  نایتبار ماقط می

 اخبار ملكولی هیچ ارزشی و هیچ حجیتی ندارند.

ها کالم خداوند امت، رؤناهامت و  ن ها از ملكوت  ممانرؤنا ایتقاد ب  انن دارد ک  ک  ن

کنند، چون شوند و ب  نك حقیقت اشاره میجا ناشی میها از نكرؤناداند ک  هم  می و نقیناً قطعاً

های رؤناها نییت. البت  لعارضی بین همگی کلمات خدا هیتند و در نتیج  لعارض واقعی بین  ن

ی مُمنان رؤناهای شیطانی وجود دارد ک  با طعن  زدن ب  م و مفاهتها و اوهاحقیقی و دروغ

شود ها و در نهانت ب  لكذنب قر ن منتهی میشود و مپس طعن  زدن ب  ملكوت  ممانشرو  می

 :امت ک  فرموده

                                                
 گویند: از کجا معلوم است که رؤیای مخالف ما دروغ نباشد؟!گیرند و میگاهی این دروغگویان اشکال می. 1

بازدارنده »شان بر نص خلیفه گذشته خدا که موصوف به ها و رؤیای مخالفانپاسو این نیز تنها با عرضه کردن رؤیای آن

شود؛ پس رؤیاهایی که موافق با آن نص تشخیصی و وصیت خلیفه قبل باشد صادق است، است روشن می« از گمراهی

دروغین بوده  چون خدا یکی است و کالم او نیز یکی است؛ و آن رؤیاهایی که مخالف با نص و وصیت خلیفه سابق است،

 یا صرف اوهام نفس شیطانی است.
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وَ بَیْنَكُمْ  بَیْنِی بِاللَّ ِ کَفَ  قُلْ ... اللَّ ِ یِنْدَ اآلنَاتُ إِنَّمَا قُلْ رَبِّ ِ مِنْ  نَاتٌ یَلَیْ ِ أُنْزِلَ لَْوال وَ قَالُوا 

 هُمُ  أُولَئِكَ بِاللَّ ِ وَ کَفَرُوا بِالْبَاطِلِ  مَنُوا وَ الَّذِننَ وَ امئرْضِ الیَّمَاوَاتِ فِی مَا نَعْلَمُ شَهِیدًا

 (7)الْخَامُِرونَ 

... زد خدا هیتندمعجزات فقط نشود؟ بگو و گفتند چرا معجزالی از پروردگارش بر او نازل نمی)

ها و زمین امت چ  در  ممانکند؛ او  ندهد کفانت میک  خدا بین من و شما شهادت میبگو انن

 (.داندرا می

و  باره شهادت خداوند برای مُمنان ب  یییی رنخ دربلك  منجر ب  لكذنب واقعیتی ک  لا

 شود. امت می و ... نقل کرده و حیین  و حین  و یلی  محمد 

طور ک  بیان و همان ؛کنندگان بیت  امتو راه برای لكذنب طور کلی میئل  بییار روشنب 

اند نباند لوج  کرد، چون شود در نفی خالفت الهی شخصی دندههانی ک  ادیا میرؤناب   ،کردم

ب  ینوان دلیلی برای لشخیص مصداق خلیف  خدا  رؤناک  امت انناز نظر شریی ثابت  چ  ن

حق او  ک  نص شریی از موی خلیف  مابق در ک  دلیلی برای معارض  نا رد کیین  انن  ند،می

 رود. کار ثابت شده باشد ب 

 ای حکیمان توسط سفیهانکوچک مشردن رؤی

لقییم  نو ب  دو  رؤناشود. در دنن خدای مبحان طرنقی برای وحی محیوب می رؤنا

ناد  (م یرف ب  کش) در بیداری )نا وحی  در اصطالدر بیداری ک رؤناو  ،در خواب رؤناگردد: می

بینند او چیزی را ک  مردم نمی شود، ب  انن معنا ک  انیان پرده از چشمش برداشت  شده ومی

شوند. وحی انبیاء ب  ینوان روند الصال انیان با یوالم باال محیوب می رؤنا نو بیند. هر دو می

  در بیداری.  در خواب امت نا رؤنانعنی نا  شود،می انجامنیز ب  همین دو طرنق 

ماند ک  فردی ک  در مقابل رؤنامت، شأن و جانگاه رؤنا را مشخص انن میئل  باقی می 

کند. ممكن امت ک  رؤنا، وحی میتقیم از موی خداوند و از پشت حجاب باشد نا اننك  وحی می

ک  انن فرمتاده، فرشت  بزرگی مانند  فرمتد؛ و ممكن امتای امت ک  خداوند او را میاز فرمتاده
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طور ک  باشد. همان نا نكی از فرشتگان رؤنا نا اننك  از اروام پیامبران پیشین جبرةیل

کند ک   نا انن رؤنا، وحی لبلیغی امت، مانند حالت پیامبران و نا، مشخص میؤماهیت ر

ین انمان نیبت ب  پیامبران و نا اننك  گواهی الهی نزد انیان امت، مانند حالت مكلف اوصیاء

دادن با دهد، نا اننك  خبر فرمتادگان در زمانی ک  خداوند مبحان و متعال برانشان گواهی می

 میئل  غیبی، پس از مدلی امت، مانند حالت پیامبران و غیر پیامبران.

اش نی ک  خداوند در  ن برای خلیف رؤناپس لالش برخی مفیهان برای مبك شمردن 

دهد، انكار وحی خدا و شهادت پروردگار امت، بلك  کفر ب  قر نی امت ک  در  ن خدا می شهادت

لر از رؤنا بین واضحو  نا ومیل  الصالی  ؛امت را ب  ینوان شاهدی برای هم  مردم معرفی کرده

 ؟گیرندمفیهان  ن را ب  لمیخر می ک  انن خدا و هم  مردم وجود دارد

از کالم و وحی امت دهد، یبارت خلیف  خدا در زمین شهادت می انیتحقنی ک  ب  رؤنابنابرانن 

نص و شهادت و وحی خدا را ب  خاطر رضای هوای نفیش  ک  کیی نو شهادت و نصّ خداوند. 

ک  در حقیقت کافر ب  خدامت و مبك بشمارد، ب  چ  چیز ممكن امت وص) شود؟! جز انن

کالم  ک  کییو اال  نا ممكن امت  ؛ری امتکند صرفاً نك انمان ظاهانمانی ک  ادیا می

ک  ب   ن مُمن ب   ن انیان نا حداقل اننارد و او را مورد لمیخر قرار دهد، شخصی را مبك بشم

ک  او در حقیقت کافر ب   ن شخص امت و او را گذارد وص) کنیم؟ نا اننشخص احترام می

خداوند  را ک  شهادت رؤناک  کیانی کند.شمارد و ب  همین مبب کالم او را میخره میمبك می

نعنی کالم خداوند ک  ب   ؛اندگون دهند دقیقاً انند لمیخر قرار میموربرای حقانیت خلیف  اومت 

کنند مالةك  و اروام طیب  وحی کرده را میخره می وامط  ی میتقیم نا ب رؤنابندگانش از طرنق 

ای ندارند جز افر ب  خدامت. ب  همین خاطر چارهو در نتیج  حقانق و باطن و اروام انن افراد ک

میخره کنند و ب   ن  ،قرار دهند رنشخندک  کالم خدا را بر فراز منابر و پیش روی مردم مورد انن

ها و مُمن ب  یقیده و کنند نیز جزو  نها نمیو متأمفان  کیانی ک  ایتراضی ب   ن ؛بخندند

 شوند: ها شمرده میمذهب باطل  ن
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َُو  بِالْبَاطِلِ  مَنُوا وَالَّذِننَ وَ امئرْضِ الیَّمَاوَاتِ فِی مَا نَعْلَمُ شَهِیدًا وَ بَیْنَكُمْ بَیْنِی بِاللَّ ِ کَفَ  لْق

 (7)الَْخامِرُونَ  هُمُ أُولَئِكَ بِاللَّ ِ کَفَرُوا

 چه  ن[ او] باشد، شاهد شما و من میان[ من تنبو تحقانی ب  نیبت] خدا ک  امت کاف : بگو)

 همهان انهدورزنهده کفهر خدا ب  و گرونده باطل ب  ک   نان و داند،م  امت زمین و ها ممان در را

 .(اندزنانكاران

مت، رؤناومیل  وحی از طرنق اش برای بندگان ب وقتی ک  شهادت خداوند بر حقانیت خلیف 

 قُلْ کند، چ  کیی امت؟ میمقابل  ک  در  ن  شرنف  ذکر شده و با شهادت خدا « باطل»پس  ن 

 نا واضح نییت ک  منظور از انن باطل  ...بِالْبَاطِلِ  مَنُوا وَالَّذِننَ...  شَهِیدًا وَبَیْنَكُمْ بَیْنِی بِاللَّ ِ کَفَ 

قرار داده و بالتبع شهادت خداوند را میخره  رنشخندرا مورد  رؤناهمان کیانی هیتند ک  

 کنند؟!می

ب   لمیخرشانشان و ک  ب  اهل انن باطل گوش داده و مخنانیبخوانید ک  خداوند کی

 وَ الَّذِننَکند: وص) می کنند، چگون خلیف  امت را قبول می نی ک  شهادت خداوند در حقرؤنا

کافر نمان  ورده و ب  خدا ب  باطل ا ک نا ن، )الْخَامِرُونَ  هُمُ أُولَئِكَ بِاللَّ ِ وَ کَفَرُوا بِالْبَاطِلِ  مَنُوا

 (.ها همان زنانكاران هیتنداند،  نشده

 ر کنید: مین موره ینكبوت لدبمپس در  نات قبلی ه

أَوَلَمْ* مُبِینٌ  نَذِنرٌ أَنَا وَ إِنَّمَا اللَّ ِ یِنْدَ اآلنَاتُ إِنَّمَا قُلْ رَبِّ ِ  مِنْ  نَاتٌ یَلَیْ ِ  أُنْزِلَ لَواْل وَ قَالُوا 

 کَفَ  قُلْ * نُُْمِنُونَ ِلقَوْمٍ وَذِکْرَى لَرَحْمَوً ذَلِكَ فِی إِنَّ یَلَیْهِمْ نُتْلَ  الْكِتَابَ یَلَیْكَ اأَنْزَلْنَ أَنَّا نَكْفِهِمْ

 ئِكَ أُولَ بِاللَّ ِ وَ کَفَُروا بِالْبَاطِلِ  مَنُوا وَالَّذِننَ وَ امئرْضِ الیَّمَاوَاتِ ِفی مَا نَعْلَمُ شَهِیدًا وَ بَیْنَكُمْ بَیْنِی بِاللَّ ِ

 (6)الْخَامِرُونَ  هُمُ

 اختیار در فقط معجزات انن: بگو شود؟نم  نازل او بر معجزال  پروردگارش موى از چرا: گفتند)

 ک  را کتاب انن ما ک  امت نبوده کاف   نان براى  شكارم *  نا اىدهندهبیم فقط من و خدامت

 مردم  براى پندى و امت رحمت  کتاب نان در همانا! کردنم؟ نازل لو بر شودم  خوانده  نان بر
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 شاهد شما و من میان[ من تنبو تحقانی ب  نیبت] خدا ک  امت کاف :  ورند * بگوم  انمان ک 

 کفر خدا ب  و گرونده باطل ب  ک   نان و داند،م  امت زمین و ها ممان در را چ  ن[ او] باشد،

 .(اندزنانكاران همان اندورزنده

زدند ک  ما فقط ب  معجزه مادی بیاء بودند همیش  همین حرف را می  مقابل انفقهای گمراه ک

باشد ک  با دندن  )مجبور کننده(خواهند ک  حتماً  ن معجزه مادی قاهری ورنم، بلك  میانمان می

خواهد ک   ن معجزه مادی ها می ن نك از ن امكان انكار رمالت رمول را نداشت  باشند و هر

  نَاتٌ یَلَیْ ِ أُنْزِلَ لَواْل وَ قَالُوا کنند:اند را قبول نمیند و شهادت مُمنانی ک   ن را دندهقاهر را ببی

 رَبِّ ِ مِنْ

، نعنی  ن  نات و مُبِینٌ  نَذِنرٌ أَنَا َو إِنَّمَا اللَّ ِ یِنْدَ  اآلنَاتُ إِنَّمَا قُلْپامخ قر نی انن امت ک : 

 شكارم. معنای  ن  انن  ایهشدار دهنده ییت( و من فقطدامت )در دمت من ننزد خمعجزات، 

ک  بخواهد و هرگاه ک  بخواهد و ب  هر کیفیتی ک   کییامت ک  خداوند  ن معجزات را برای هر

ای ک  کیی را مجبور بر انمان نكند و فرمتد، ب  گون بخواهد و موافق حكمت و یدل او باشد می

ها باشد فقط برای مُمنین خواهد بود و در نتیج   ن ننده()مجبور کک  نك معجزه قاهریهنگامی

ها اماماً افزاند، چون  نها بر حق میکند، بلك  بر نقین و امتواری  نرا نیز ب  انمان وادار نمی

مُمن هیتند و اگر برای غیر مُمنان نا کفار و منكران باشد، معجزه از  ن نو  معجزالی خواهد 

 ها باقی بماند: د لا مجالی برای انمان ب  غیب  نبود ک  امكان لأونل دار

مُومهَ  أُولِهیَ بِمَا نَكْفُرُوا أَوَلَمْ مُومَ  أُولِیَ مَا مِثْلَ أُولِیَ لَوْلَا قَالُوا یِنْدِنَا مِنْ الْحَقُّ جَاءَهُمُ فَلَمَّا 

 (7)ونَکَافِرُ بِكُلٍّ إِنَّا وَ قَالُوا لَظَاهَرَا مِحْرَانِ قَالُوا قَبْلُ مِنْ

 او ب  دادند موم  ب  چ  ن مانند چرا: گفتند  مد  نان براى ما موى از حق ک هنگام  پس)

 ک  ندجادوگر دو: گفتند! نورزندند؟ کفر شد، داده موم  ب  چ  ن ب  انن از پیش  نا اند؟نداده

 (.هیتیم دو هر منكر ما: گفتند و!! نكدنگرند پشتیبان
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ْلِقَوْمٍ وَ ذِکْرَى لَرَحْمَوً ذَلِكَ فِی إِنَّ یَلَیْهِمْ نُتْلَ  الْكِتَابَ یَلَیْكَ أَنْزَلْنَا نَّاأَ نَكْفِهِمْ أَوَلَم 

 (7)نُُْمِنُونَ 

 لالوت  نها بر پیومت  ک  کردنم نازل لو بر را کتاب انن ک  نییت کافی  نان برای  نا)

 بییار معجزه انن و)  ورندیم انمان ک  کیانی برای امت لذکری و رحمت انن، در! شود؟می

  .((امت واضحی

َْو  بِالْبَاطِلِ  مَنُوا وَالَّذِننَ وَ امئرْضِ الیَّمَاوَاتِ فِی مَا نَعْلَمُ شَهِیدًا وَ بَیْنَكُمْ بَیْنِی بِاللَّ ِ کَفَ  قُل

 (6)الَْخامِرُونَ  هُمُ أُولَئِكَ بِاللَّ ِ کَفَرُوا

 را چ  ن[ او] باشد، شاهد شما و من میان[ من تنبو انیتحق ب  نیبت] خدا ک  امت کاف  بگو)

 همان اندورزنده کفر خدا ب  و گرونده باطل ب  ک   نان و داند،م  امت زمین و ها ممان در

 لَواْل وَ قَالُواچ  ک  گذشت ایم از طلب کردن معجزه مادی قاهر (، نعنی هم   ناندزنانكاران

مبب رحمتش ب  شما ینانت کرد  نشان  یلمی ک  خداوند ب  همچنینو  رَبِّ ِ نْمِ  نَاتٌ یَلَیْ ِ أُنْزِلَ

 َیََلیْهِمْ  نُتْلَ  اْلكِتَابَ یَلَیْكَ أَنْزَلْنَا أَنَّا نَكْفِهِمْ وَ لَمْأ  ای ک  انن میئل  امامًا نیبت ب  میئل

نیبت ب  او و نزد شما، با فرمتاده برانتان  ورده امت، اضافی امت؛ و در  غاز: گواهی خداوند، 

 شَهِیدًا وَ بَیْنَكُمْ بَیْنِی بِاللَّ ِ کَفَ  قُلْوحی در رؤنا و مكاشف  امت. 

ن کیی امت ک  برای شما گواهی خدانی ک  شاهد بر هم  چیز و بر ایمال بندگان امت، هما

طی بر چ لیلداند؛ و شیطان هیامت را میها و زمین دهد، همان خدانی ک  هرچ  در  ممانمی

موی های ملكولی از رؤناملكوت خدا ندارد لا مفیهان ب  شما انن لوهم را القاء کنند ک  انن 

 .وَ امئرْضِ  الیََّماوَاتِ فِی مَا نَعْلَمُ شیطان امت:

 ها از ملكوت هیتند:رؤنادرمتی ک   ای مردم بیدار شوند؛ ب 

َاْلمُوقِنِینَ مِنَ وَ لِیَكُونَ وَ اْلأَْرضِ اوَاتِالیَّمَ  مَلَكُوتَ إِبْرَاهِیمَ نُرِی وَ کَذَلِك(4) 

 .(شود اهل نقین از لا دهیممی نشان ابراهیم ب را  زمین و هاملكوت  ممان گون انن و)
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 خدامت: و ملكوت، ملكوت 

ْلَعْلَمُونَ کُنْتُمْ إِنْ یَلَیْ ِ نُجَارُ وَ لَا نُجِیرُ وَهُوَ شَیْءٍ کُلِّ مَلَكُوتُ بِیَدِهِ مَنْ قُل(7) 

 و دهد پناه او و اومت دمت ب  چیز ملكوت هم  ک  کییت دارند، شناخت و معرفت اگر: بگو)

 .(در پناه کیی قرار نگیرد

 و شیطان لیلطی بر ملكوت خدا ندارد: 

َلُرْجَعُونَ وَ إِلَیْ ِ شَیْءٍ کُلِّ مََلكُوتُ بِیَدِهِ الَّذِی فَیُبْحَان(6) 

 .(شوندمی بازگردانده او موى ب  و اومت، دمت ب  چیز ملكوت هم  ک  خدان  امت منزّه)

 شبی  باشد و از منبر رمول خدا  پس باطل شما را فرنب ندهد، هرچند ب  رمول خدا 

 نا . الْخَامُِرونَ  هُمُ أُولَئِكَ ِباللَّ ِ َو کَفَرُوا بِالْبَاطِلِ  مَنُوا وَ الَّذِننَ باال برود:  نا امام حیین 

ک  بر منبر محمد جهند؟ وقتیزودی مانند بوزنن  بر منبرش میخبر نداده ک  ب  رمول خدا 

 ،بر منبر  چون بوزنن کنید هم نا گمان می ک  برلرنن خلق خدامت مانند بوزنن  جهیدند

 جهند؟نمی حیین 

ْجَرَةَ لِلنَّهاسِ فِتْنَهوً إِلَّها أَرَنْنَاكَ الَّتِی الرُّؤْنَا اجَعَلْنَ وَ مَا بِالنَّاسِ أَحَاطَ رَبَّكَ إِنَّ لَكَ قُلْنَا وَ إِذ  وَ الشهَّ

 (4)کَبِیرًا طُغْیَانًا إاِلّ نَزِندُهُمْ فَمَا وَ نُخَوِّفُهُمْ الْقُرْ نِ فِی الْمَلْعُونَوَ

 لو ب  ک  را خواب   ن و دارد کامل احاط  مردم ب  پروردگارت نقیناً: گفتیم لو ب  ک  هنگام  و)

 را  نان ما و ندادنم؛ قرار مردم  زمانش براى جز را قر ن در شده لعنت درخت نیز و دادنم نشان

 .(!افزاندنم  بزرگ طغیان  جز  نان در ول  دهیم،م  هشدار

فتوا دادند و مردم را گمراه کردند  ب  گمراهی حیین  ها بر روی منبر رمول خدا  ن

ها امروز بر منبر کنید ک  امثال  نبجنگند.  نا گمان می و کاری کردند ک  مردم با حیین 

کنند و کاری دهند و مردم را گمراه نمینمی فتوا ب  گمراه بودن مهدی  حیین 
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بجنگند؟! بیدار شوند خدا شما را رحمت کند؛ بیدار شوند و  کنند ک  مردم با مهدی نمی

 نا متوج   (7)؟دهد و  ن الفاق دوباره لكرار شودبخوانید و بیاموزند و نگذارند کیی شما را فرنب 

ها و ملكوت رؤناکنند و حیاب اشتباه میبرند؟ و انن مفیهان ک  بینشدند ک  شما را کجا می

ها شوند لا ب   نخواهند ببرند؟  نا هشیار نمیخوانند، شما را کجا میها را مفیهان  می ممان

انیت خلیف  گوند ک  خدا برای مردم ب  حقاوند در  ن میبگونید: انن قر ن در دمتان مامت و خد

 کند:می خودش شهادت داده و نص

َشَهیداً بِاللَّ ِ کَف  وَ رَمُوالً لِلنَّاسِ أَرْمَلْناكَ و(6) 

 (.دهد کافی امتک  خدا شهادت میو لو را برای مردم ب  ینوان رمول فرمتادنم و انن)

از  ها( چگون  خواهد بود؟  نامن و کافر و صالح و طالح  نشهادت خدا برای یام  مردم )مُ 

 !امت؟ بین خدا و یموم گشوده شده رؤناطرنق وحی نییت؟ و کدام طرنق وحی غیر از 

 رؤیا مسئلهچکیده 

 ن  ،ها دلیلی برای لشخیص مصداق خلیف  خدا هیتند و دلیل قر نی امتوار انن مطلبرؤنا. 7

ها خلیف  خود ومیل   نالهی برای خلق هیتند ک  ب  حی و نصّهای صادق  همان ورؤناامت ک  

شود، دلیل خالفت وحی الهی محیوب می رؤناکند و از  ن جهت ک  انن را ب  مردم معرفی می

شود دلیل لشخیص خلیف  خدا البت  در صورلی ک  شرانط اصلی  ن ک  موجب می ؛شخص هیتند

 باشد محقق گردند.  ن شرانط یبارلند از:

های ادیانی رؤناالهی لشخیصی ک  از خلیف  قبلی خدا صادر شده مطابقت دارد،  چون با نصّأ. 

ک  نص و وصیت نداشت  باشد هیچ ارزشی ندارد و اصالً نیازی ب   هر شخصی بعد از  دم 

ای بر وصی نا اوصیای بعدی خود نصّ و هر خلیف  ها نییت چون بعد از  دم رؤنابررمی  ن 

 امت. هکردوصیت می

 ها بر دروغگونی محال باشد.ها نزد مردمی ک  لبانی  نرؤناب. لوالر  ن 
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چ  ک  شیطانی بودن  ن را نفی کند، مثل وجود معصوم نا قر ن نا بر  ن رؤنا در بر گرفتنج. 

 اخبار غیبی.

 نص کردن بر شخص معینی، محكم و امتوار باشد. کلی درطورد. ب 

از بعد  ک ناهمچن-نص، هیچ حجیتی نییت، چون با وجود نص های در مقابل رؤنا. برای 6

ک  از  رؤنانیها همیش  لابع  ن نصوص هیتند و هر رؤنا -لا قیامت همواره چنین امت  دم 

نص خلیف  گذشت  بیرون باشد، نا لخیالت و هواهای نفیانی امت نا از ناحی  شیطان امت نا 

 امت. بعد از  دم  ند و اصالً خوابی ندندهکهانی امت ک  صاحب  ن گرد وری میدروغ

ای باند نص و وصیتی از خلیف  گذشت  باشد و اگر دارای چنین نصی نبود، همیش  همراه هر خلیف 

احی  ها هیتند، صرفاً لخیالت و اوهام نفیانی نا وحی از نیی دندن  نهانی ک  صاحبانش مدرؤنا

شده،  باره کذابینی ک  فاقد دلیل شریی دندهود درشک  ادیا میهانیهامت و خوابشیاطین  ن

لبانی ای دروغگو برای لأنید مذهب و دنن انحرافی خود بر  ن هانی هیتند ک  یدهلنها دروغ

 اند.کرده

ک  حجت بودن او با دلیل قطعی؛ نعنی نص الهی رمیده از  در نفی خالفت الهی کیی رؤنا. 4

یتقیم ک  لوضیحش خواهد  مد ثابت شده، هیچ حجیتی خلیف  قبلی ب  شكل میتقیم نا غیر م

 ندارد.

ایم از یقاند و احكام حجیتی ندارد، مگر در موردی ک  نص )قر ن و  ،در دنن خدا رؤنا. 3

بیان کردنم( در  ک ناحجیت دارد )همچن رؤناروانات(  ن را اثبات کند و  ن مورد خاصی ک  

های ادیانی در لأنید هر ادیا نا ایتقاد رؤنا؛ پس میئل  لشخیص مصداق خلیف  خدا در زمین امت

 اهللرمولغیر مبتنی بر دلیل، هیچ ارزش شریی ندارد، مثل یقیده لقلید از غیر معصوم و خالفت 

 و یقاند انحرافی مشاب  ک  اصحاب  ن  ؛ت فالنی ک  خلیف  خدا نییتبا شوری نا حجی

 اند.ها اقام  نكردهبرای اثبات  ن یمادیقاند هیچ دلیل شریی نا حتی دلیل یقلی قابل ایت
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 دوم: نص مستقیم از خلیفه گذشته بر شخص برگزیده شده ی منصوص علیه

بنابرانن نص میتقیم بر  انن امری امت ک  هم  مُمنان ب  خلفای الهی بر  ن الفاق دارند؛

ک  انن انیشنوند و بر کیک   ن لصرنح و وصیت را میصورت معین، بر هم  کیانی وصی او ب 

ای از خود را راهی کنند خداوند بر مُمنان واجب کرده ک  یده رمد حجت امت.ها میننص ب   

 ها بیاورند. خدای متعالبرای  ن شان بشنامند و خبرش رالا انن امر را از خلیف  خدا در زمان

 فرمود: 

وَ  الهدِّننِ فِهی لِیَتَفَقَّهُهوا طَاةِفَهوٌ مِهنْهُمْ فِرْقَهوٍ کُلِّ مِنْ رَنَفَ فَلَوْلَا کَافَّوً لِیَنْفِرُوا الْمُُْمِنُونَ کَانَ وَ مَا

 (7)نَحْذَرُونَ لَعَلَّهُمْ إِلَیْهِمْ رَجَعُوا إِذَا قَوْمَهُمْ لِیُنْذِرُوا

 دنهن در لا کنندنم  کوچ گروه  ت جمعی هر از چرا روند؛ بیرون همگ  ک  نیزد را مُمنان و)

 .(بپرهیزند ک  دنباش هدهندبیم بازگشتند،  نان موىب  ک  هنگام  را ودخ قوم و نابند  گاه 

 دلیل میتقلی بر مصداق خلیف  خدامت. ،ب  خودی خود شكی نییت ک  انن نص

 سوم: نص غیر مستقیم از خلیفه گذشته برای شخص برگزیده ی منصوص علیه

شرطی ک  کند، ب میغیر میتقیم از خلیف  گذشت  نیز شخص منصوص یلی  را لعیین  نصّ

در خود نص نا نصوص دنگر باشد ک  مانع انطباق نص بر غیر از نك  هانیراهنمانیها و ونژگی

 ن را ب   در شب وفالش ک  پیغمبر  وصیت رمول خدا  انندنفر هنگام ادیا باشد؛ م

 امت. نوشت  بازدارنده از گمراهی برای متمیكان ب   ن وص) کرده

بازدارنده »باند انن نصّی را ک  ب  ینوان  ،م ک : یاِلم قادر صادق حكیم مطلقگونیمی جاانندر 

یی باطلی  ن را شده، حفک کند و نگذارد ک  هیچ مدوص) « از گمراهی برای متمیكان ب   ن

ق شود، وگرن  ک  خود صاحبش بیاند و مدیی  ن شود و غرض از  ن وصیت محقلا انن ادیا کند،

ک  فرنبكار امت و یامل گمراهی کیانی ذاب( نا جاهل خواهد بود نا یاجز نا کخداوند )العیاذ باهلل

امت؛ و محال امت ک  خداوند جاهل نا یاجز باشد، چون او یالم  اند شدهب  قول او لمیك کرده

لعالی صادر شود، چون او صادق و حكیم  ت و محال امت ک  دروغ از ماحت حقو قادر مطلق ام
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لوان ب  گفت  او باره او ممكن نییت، وگرن  درباره هیچ چیزی نمیردامت و وص) دروغگونی 

 شود.ایتماد کرد و اماس دنن نق  می

ک  ب   کیینص خلیف  خدا در زمین بر وصی بعد از خودش با وص) انن ک   ن نص، برای هر

حفوظ از م ،زند بازدارنده از گمراهی امت، ب  ینوان نك نص الهی باند از ناحی  خداوند ن چنگ 

همان نص، وگرن   ؛یی  ن شودک  صاحبش مد، لا زمانیییان باطل باشدادیای دروغگونان و مد

ها از باطل خواهد بود و چنین چیزی از یالم صادق فان در لبعیت  ندروغ و یامل گمراهی مكل

 (7)شود.هرگز صادر نمی ،قادر حكیم مطلق

نقل شده، خود را میئول حفاظت از  یت خداوند در قر ن کرنم و در روانالی ک  از اهل ب

اند و امت؛ اهل باطل از ادیای  ن باز داشت  شده نص الهی از دمتبرد و ادیای اهل باطل کرده

 فرماند چنین امری ممتنع امت:خداوند می ک ناهمچن

ْالْوَلِینَ مِنْ ُ لَقَطَعْنَا ثُمَّ * بِالْیَمِینِ مِنْ ُ مئخَذْنَا *امئقَاوِنلِ  بَعْ َ یَلَیْنَا لَقَوَّلَ وَ لَو(6) 

 رگ گرفتیم * مپسم  شدت ب  را او بیت * مام  ما بر دروغ ب  را هاگفت  از اىپاره اگر و)

 (4)(.کردنمم  پاره را قلبش

                                                
خواهی برای توضیح بیشتر: اگر انسانی که علم غیب دارد و بازگشتگاه و مسئول امور است به شما بگوید که اگر می .1

نوشی؛ سپس شما از همان محدوده جا سم نمیآب بنوشی، پس از این قسمت بنوش و من ضامنم که شما هرگز از این

چیزی است؟ یا او جاهل بوده، یا از اساس دروغگو بوده یا از ضمانت دادن و اجرای ضمانت  سم بنوشی، پس ضامن چه

که ایمان به خدا دارد، بپذیریم که خداوند را وصف است. پس آیا ممکن است از کسی خود عاجز بوده یا خلف وعده کرده

 عیوب است. به جهل یا دروغ یا عجز یا خلف وعده کند؟! خداوند منزّه از این نواقص و

 .15ة  11قرآن کریم، سوره الحاق ، آیات  .2

بستن نسبت به خداوند، همیشه وجود دارد؛ ولی این مسئله به وجود نیامد که خداوند، او را بازداشته مطلق تقوّل و دروغ. 0

نان فرصت باشد. ضروری نیست که خداوند، مستقیماً دروغگویان را هالک کند. بلکه خداوند سبحان تا مدتی، به آ

 دانند؛ مانند دعوت مسیلمه.جو کرده اند، میوهای ظاهر البطالن جستدهد. این مسئله را همه افرادی که در دعوتمی

دروغ بستن به خدا نیست، بلکه منظور، دروغ بستن بر خدا با ادعای آن سخن خداست که  مطلق ،پس قطعاً منظور از آیه

ام حتمی است که خداوند دخالت کند تا از آن سخن الهی که حجت با آن اقامه شود. در این هنگحجت با آن اقامه می

رساند و شود دفاع کند و آن سخن همان نص الهی است که خلیفه خدا برای تشخیص خلیفه بعد از خودش به ما میمی

ت و نمونه این گفته ، چون عدم دخالت خداوند در این هنگام، مخالف با حکمت اساست« بازدارنده از گمراهی»متصف به 

است. آیه  به ائمه و مهدیین  اهلل و وصیت رسول اهلل محمد به رسول  یا نص، همان وصیت عیسی 

عی آن رای صاحبش محفوظ است و غیر او مدبستنی محال است و در نتیجه این نص ب بیانگر این است که چنین دروغ



 011 .................................................................پرسنداز تو درباره روح  می د اسالم ویعقا

 فرماند:می امام صادق 

 (7).(رَهُیُم اللَّ ُ لَبَّرَ إِلَّا صَاحِبِ ِ غَیْرُ نَدَّیِی ِ لَا الْأَمْرَ هَذَا إِنَّ)

 (.ک  خداوند یمرش را قطع کندشود مگر اننکیی غیر صاحبش مدّیی انن امر نمی)

« بازدارنده متمیكان از گمراهی»یی باطل از ادیای وصیت الهی ک  موصوف ب  مد ،بنابرانن

 ک  نک  ادیای او ب  وصیت مقارن با نابودی اومت، پیش از امت، نا انن داشت  شده امت، باز

یی وصیت شده، نا ب  ک  مد، چون مهلت دادن او با اننمردم ادیای خود را  شكار کندبرای 

ومیل  انن معنای جهل نا یجز نا دروغگونی کیی امت ک  ب  متمیكان ب   ن ویده داده ک  ب 

مطلق )مبحان  و لعالی( محال امت  و هم  انن امور نیبت ب  ماحت حق شوندوصیت گمراه نمی

فرمود:  و امام صادق  الْوَلِینَ  مِنْ ُ لَقَطَعْنَا ثُمَّ * بِالْیَمِینِ مِنْ ُ أخَذْنَافرمود: و ب  همین مبب 

 «.کندخدا یمرش را قطع می»

بق امت، نعنی ادیای وصیت گونم: انن  ن  با امتدالل یقلی مابق مطابرای لوضیح بیشتر می

 *امئقَاوِنلِ  بَعْ َ یَلَیْنَا لَقَوَّلَ لَوْوَ فرماند: یی باطل محال امت، چون خداوند میلومط مد

                                                                                                                                                          
الهی  ینصتا به دست صاحبش برسد؛ پس آن  باید آن را حفظ کندشود، چون آن نصی الهی است که ناچار خداوند نمی

ای باشد که آن را خواهد محفوظ از دخالت هر عامل مؤثری است، خواه این دخالت در مرحله انتقال دادنش به خلیفه

 شود.ای باشد که به زودی مدعی آن میرساند یا در مرحله یا مراحل رسیدنش به خلیفه

 کند که دروغ بستن در این آیه مربوط به مسئله نص الهی است:ه این حقیقت را بیان میروایاتی وجود دارد ک

 قَالَ  .بِأَفْواهِهِمْ  اللَّهِ  نُورَ  لِیُطْفِؤُا یُرِیدُونَ جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهِ  قَوْلِ عَنْ سَأَلْتُهُ): قَالَ  الْحَسَنِ أَبِی عَنْ الْفُضَیْلِ  بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ

 رَسُولٍ  لَقَوْلُ إِنَّهُ قَوْلُهُ  ... قُلْتُ الْإِمَامَ ِ مُتِمُّ  اللَّهُ وَ  قَالَ نُورِهِ. مُتِمُّ اللَّهُ وَ قُلْتُ بِأَفْوَاهِهِمْ.  الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ وَلَایَ َ  لِیُطْفِئُوا ونَیُرِیدُ

 کَذَّابٌ  مُحَمَّداً إِنَّ قَالُوا قَالَ تُؤْمِنُونَ ما قَلِیلًا شاعِرٍ بِقَوْلِ هُوَ ما وَ قُلْتُ قَالَ  عَلِیٍّ وَلَایَ ِ فِی اللَّهِ عَنِ جَبْرَئِیلَ یَعْنِی قَالَ کَرِیمٍ.

 عَلَیْنا تَقَوَّلَ لَوْ وَ. لْعالَمِینَا رَبِّ مِنْ تَنْزِیلٌ عَلِیٍّ وَلَایَ َ إِنَّ فَقَالَ قُرْآناً بِذَلِکَ اللَّهُ فَأَنْزَلَ عَلِیٍّ فِی بِهَذَا اللَّهُ أَمَرَهُ مَا وَ رَبِّهِ عَلَى

 (100، ص 1)الکافی، ج . (الْوَتِینَ مِنْهُ لَقَطَعْنا ثُمَّ. بِالْیَمِینِ مِنْهُ لَأَخَذْنا. الْأَقاوِیلِ بَعْضَ مُحَمَّدٌ

خواهند یعنی میسؤال کرد. فرمود:  ،بِأَفْواهِهِمْ  اللَّهِ نُورَ لِیُطْفِؤُا یُرِیدُونَدر باره آیه  محمد بن فضیل از امام کاظم )

فرمود: یعنی خدا امامت را به ؟ نُورِهِ مُتِمُّ اللَّهُ وَهایشان خاموش کنند. پرسیدم: را با دهان والیت امیرالمؤمنین 

 علی از خداوند درباره والیت  ؟ فرمود: یعنی جبرئیل کَرِیمٍ  رَسُولٍ لَقَوْلُ إِنَّهُرساند... پرسیدم: اتمام می

بندد و بر خدا دروغ می ؟ فرمود: یعنی گفتند که محمد تُؤْمِنُونَ  ما * قَلِیلًا شاعِرٍ بِقَوْلِ هُوَ  ما وَگوید. پرسیدم: می

است. پس خداوند به این سبب قرآنی فرستاد و فرمود: همانا نداده  خداوند چنین دستوری درباره جانشینی علی 

 بَعْضَ  مُحَمَّدٌ عَلَیْنا تَقَوَّلَ لَوْ وَ، تنزیلی از ناحیه پروردگار جهانیان است. «الْعالَمِینَ رَبِّ مِنْ تَنْزِیلٌ» والیت علی 

 .(کردیمگرفتیم و رگ گردنش را قطع میبود، او را به شدت می چنین سخنانی بر ما بسته ، یعنی اگر محمد الْأَقاوِیلِ 

 .070، ص 1الکافی، ج  .1
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  اهللرمولدانیم ک  هالکت و نابودی ، نعنی میالْوَلِینَ  مِنْ ُ لَقَطَعْنَا ثُمَّ  * بِالْیَمِینِ مِنْ ُ مئخَذْنَا

محال امت، چون دروغ بیتن او بر خدا محال امت، نعنی اگر اهل دروغ بیتن بود قطعاً نابود 

ندارند. در نتیج  انمان و قر ن  گوند ک  ب  محمد  ن  با کیانی مخن می بود. انن شده

ها ب  انن  ن  احتجاج با انن مخن در  ن  ب  انن خاطر نییت ک  انن  ن  کالم خدامت، چون  ن

هم انمان ندارند، بلك  احتجاج و امتدالل ب  مضمون  ن  امت، نعنی امتدالل با چیزی ک  نزد 

بازدارنده »ب   موصوفم امت و  ن مطلب از نظر یقلی انن امت ک  نص الهی ها ثابت و میل ن

ممكن نییت مورد ادیای کیی غیر صاحبش قرار بگیرد، زنرا « متمیكان ب   ن از گمراهی

یی  ن شود، میتلزم نیبت دادن جهل نا لواند مدکیی غیر صاحب  ن نص می ک پذنرش انن

 یجز نا دروغ ب  خداوند مبحان امت.

یای نص لشخیصی الهی و قر نی و روانی ممكن نییت مدیی باطلی ادنابرانن از جهت یقلی ب

ن از ادیای دنگرا ،نعنی انن نص ؛را بكند« بازدارنده از گمراهی برای متمیكانش»موصوف ب  

یی  ن شود لا هدف از نص ک  همانا جلوگیری از گمراهی محفوظ امت لا وقتی ک  صاحبش مد

 (7)امت محقق شود. گون  ک  خداوند ویده داده، همانمكل) متمیك ب  نص

                                                
 نصب الهی است: که مدعی مآن .1

است که در این صورت، مدعی حق « دارنده از گمراهی برای متمسک به آننگه»ة یا مدعی نص تشخیصی موصوف به 

است و امکان ندارد که دروغگو یا باطل باشد، چون این نص قطعاً از ادعای کذابان و مبطالن محفوظ است، وگرنه 

بازدارنده از »کند و با این حال این نص را به عنوان ها را گمراه میآنخداوند مردم را امر به تمسک به چیزی کرده که 

 وصف کرده و این دروغی است که محال است از خداوند صادر شود.« گمراهی

نیست، و « بازدارنده از گمراهی برای متمسک به آن»ة یا مدعی منصب الهی است، اما مدعی نص تشخیصی موصوف به 

و  ای از امور، شبهاتشان به پارهلسبب جهای است که برای بعضی از مکلفان بهونهاین مدعی یا ادعایش به گ

اشتباهاتی به همراه دارد. چه بسا خداوند این آیه قرآن را درباره او اجرا کرده و از باب رحمت به بندگان نابودش کند؛ 

که او، احتمال ندارد  ان او نیست، یا اینکه حجت و عذری برای پیرو، در حالیباشد هرچند مدتی بعد از اعالم ادعایش

که خودش طالب باطل باشد و در نتیجه از کسی بدون هیچ نص تشخیصی اطاعت کند کسی را در شبهه بیندازد مگر این

سازد، اما هیچ دلیلی وجود باطل او را برای مردم آشکار می ،شود و خداوندهای زیادی از او صادر میو با این حال، سفاهت

شود برای ارد که آیه شریفه بر او منطبق شود، بلکه چه بسا خداوند او را زمانی طوالنی مهلت بدهد؛ پس او رها میند

 که با سفاهت خود دنبال باطل هستند.کسانی

 زنم:برای توضیح بیشتر مثالی می

 خاکستری و سیاه. ،سه دایره وجود دارد: سفید



 011 .................................................................پرسنداز تو درباره روح  می د اسالم ویعقا

بازدارنده از »باره ادیای نص لشخیصی موصوف ب  د لوج  داشت  باشید ک  مخن ما دربان

طور یام؛ چون ادیای منصب الهی نا نبوت نا باره ادیای منصب الهی ب امت، ن  در« گمراهی

یصی( ون امتدالل ب  وصیت )نص لشخصورت باطل و مفیهان  و بدخالفت الهی در زمین ب 

پس ادیای بدون  (7)؛امت ها نیز زنده ماندهیی باطل امامت مدتبییار حاصل شده و چ  بیا مد

ای امت؛ بنابرانن مفیهان  ون وصیت هیچ ارزشی ندارد و ادیایشهادت خدا و نص الهی و بد

 خدا ندارد. ای نزدهیچ یذر و بهان  ،یی باطلی را لصدنق کندک  چنین مدکیی

از ادیای نص را ها ان نییت؛ بلك   ناز موی مدیینابرانن، مقصود ما منع مطلق ادیا ب

ک  همان  ،باز داشت  امت« بازدارنده از گمراهی برای متمیكان ب   ن»لشخیصی موصوف ب  

و روانی وصیت حجت برای مردم امت و انن ممتنع بودن ک  با یقل اثبات کردنم و نص قر نی 

زند؛ چون صدها مال از انن نص می لأنیدواقعیت خارجی نیز بر  ن مهر  کند؛ ن را لأکید مینیز 

 یی  ن شود و همین برای اثبات انن حقیقت کافی امت.لشخیصی گذشت  بدون  نك  کیی مد

صدها مال گذشت و کیی غیر از محمد  وصیت یییی  ر لورات وهای انبیاء دبر وصیت

  کیی غیر از اةم   ک ناها نشدند، همچنیی  نمدو اوصیای بعد از او یی وصیت مد

با همین واقعیت بر جاثلیق نصرانی امتدالل کرد، نعنی بعد از  نشد و امام رضا  پیامبر 

از لورات و انجیل، جاثلیق نصرانی امتدالل کرد  محمد  اهللرمولبیان نص انبیاء گذشت  بر 

ك شخص منطبق شود، اما پامخ و احتجاج امام رضا ک  انن نصوص ممكن امت بر بیش از ن

                                                                                                                                                          
شود و در نتیجه هرکه داخل آن شود مدعی و هیچ دروغگویی وارد آن نمی استحفاظت شده و حمایت شده  ،دایره سفید

 مِنْةهُ لَقَطَعْنَةا ثُمَّ*  بِالْیَمِینِ مِنْهُ لَأَخَذْنَا*  الْأَقَاوِیلِ بَعْضَ عَلَیْنَا تَقَوَّلَ وَلَوْصادق است و باید تصدیقش کنیم. آیات شریفه: 

 . بر این دایره قطعاً منطبق است الْوَتِینَ

که در آن بود اعتماد کرد و  کسیتوان بر هردر برابر ورود دروغگویان به آن حفاظت نشده؛ پس آیا می ،دایره خاکستری

تصدیقش نمود؟! البته ممکن است بعضی اوقات از ورود افراد دروغگو حفاظت شود؛ آن هم صرفاً به سبب رحمت الهی 

که داخل آن هستند ندارند؛ پس آیه شریفه ممکن است بر عت از کسانیکه هیچ عذری برای اطانسبت به بندگان، با این

 این دایره منطبق باشد، اما لزوماً نباید بر آن صدق کند.

شود، بلکه اساساً این دایره متعلق به سیاه است و به هیچ وجه از ورود دروغگویان به آن حفاظت نمی ،دایره سوم

برای کذابان است، پس هیچ دلیلی برای حمایت و حفاظت آن از  دروغگویان است و روشن است که این دایره

 دروغگویان وجود ندارد، نه قبل از ورودشان و نه پس از ورودشان. در نتیجه جایگاه آیه شریفه این دایره نیست.

 اهلل مدّعی نبوت شد و تا بعد از وفةات رسةول اهلل هاست. در زمان حیات رسولای از اینمسیلمه کذاب نمونه. 1

 چنان زنده بود.هم
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 ییان باطل های انبیاء لومط مدی ادیای وصیتبر جاثلیق انن بود ک  چنین چیزی نعن

 امت. انن بخش از روانت را مالحظ  کنید: کنون حاصل نشدهلا

 لَكُمْ نُقِرَّ أَنْ لَنَا نَجُوزُ فَلَا فَمُحَمَّدٌ امْمُ ُ فَأَمَّا هَذَا. مُحَمَّدٌ أَنَّ ُ بِالصِّحَّوِ یِنْدَنَا نَتَقَرَّرَ لَمْ لَكِنْ ...وَ)

مِن  اللَّ ُ بَعَثَ  فَهَلْ بِالشَّكِّ؟! احْتَجَجْتُمْ : الرِّضَا .... فَقَالَ مُحَمَّدُکُمْ أَنَّ ُ شَاکُّونَ نَحْنُ وَ بِنُبُوَّلِ ِ

 أَنْزَلََها الَّذِی الْكُتُبِ مِنَ ءٍَشیْ فِی لَجِدُونَ ُ أَوْ  مُحَمَّدٌ؟ امْمُ ُ نَبِیّاً ذَاهَ نَوْمِنَا إَِل   دَمَ مِنْ  مِن بَعْدُ أَوْ قَبْلُ

 (7).(جَوَابِ ِ... یَنْ فَأَحَْجمُوا مُحَمَّدٍ؟ غَْیرَ الْأَنْبِیَاءِ جَمِیعِ یَلَ  اللَّ ُ

رنق صحیح ثابت دانیم ک  در کتاب مقدس نام محمد  مده، اما برای ما ب  طجاثلیق گفت: )می

لوانیم ب  ک  صرفاً نامش محمد امت، ما نمینشده ک  منظور همان محمد شما باشد. اما انن

 فرمود: ک  شك دارنم ک   نا او همان محمد شمامت؟ امام رضا نبولش اقرار کنیم در حالی

مبعوث  پیامبری رالا امروز،   ؟!  نا خداوند قبل نا بعد از حضرت  دمکردند احتجاجشك  ب 

باشد؟! نا در هیچ نك از کتبی ک  خدا بر هم  انبیاء نازل کرده غیر از  کرده ک  نامش محمد 

 درماندند(. ها از جواب امام رضا بود ک   ن جاانندر اند؟ را نافت  پیامبر ما محمد 

ند و ها انمان دارک  ب   نبنابرانن احتجاج اوصیای گذشت  ب  انن نص، حجتی امت بر کیانی

ب  نص انبیای  یییی  نصّ انبیای گذشت  احتجاج کردند؛ ب  و محمد  یییی 

 ها فاصل  داشت: ن ک  از نظر زمانی بال کرد، با اننگذشت  امتدال

ک   ن مفر را گشود، جانی را نافت پس مِفر )کتاب( اشعیای نبی را ب  او مپرد و هنگامی* )

ا میح کرده لا ب  میكینان رچون او م بر فراز من امت،ک  در  ن نوشت  شده * روم پروردگار 

ی  زادی و کوران را ندای دهم، لا امیران را نداها را شفا شكیت فرمتاده لا دل دهم؛ مرابشارت 

روش مقبول پروردگار * مپس  ن دهم ب ها را در  زادی بفرمتم * و پند دهم و ربوده شدهبینانی 

ک  در  ن جمع بودند ک  هم  کیانیدر حالی ،م لیلیم کردمِفر را در هم پیچید و ب  خاد

ها گفت: امروز انن نوشت  در شان ب  ممت او خیره شد * پس شرو  کرده و ب   نچشمان
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کردند و از کلمات نعمت ک  از دهانش لمام رمید * و هم  او را مشاهده میاهای شما ب  گوش

 (7).(انن فرزند نوم) نییت؟گفتند:  نا کردند و میشد لعجب میخارج می

و نص انبیای قبل از او احتجاج  در قر ن ذکر شده ب  نص یییی  ک ناهمچن محمد 

 فرمودند.

ْالتَّوْرَاةِ  مِنَ نَدَیَّ  بَیْنَ لِمَا مُصَدِّقًا إِلَیْكُمْ اهللرمول إِنِّی إِمْرَاةِیلَ بَنِی نَا مَرْنَمَ ابْنُ یِییَ  قَالَ وَ إِذ 

 (6)مُبِینٌ مِحْرٌ هَذَا قَالُوا بِالْبَیِّنَاتِ جَاءَهُمْ فَلَمَّا أَحْمَدُ امْمُ ُ بَعْدِی مِنْ  نَأْلِی بِرَمُولٍ رًاوَ مُبَشِّ

 موىب  خدا فرمتاده من نقین ب  امراةیل،بن  اى: گفت مرنم پیر ییی  ک هنگام  و)

 نامش و  ندم  من از بعد ک  مبرىپیا ب  و کنم،م  لصدنق بوده من از پیش ک  را لورات شمانم،

 جادون  انن: گفتند  ورد،  نان براى روشن دالنل ک هنگام  پس. دهمم  مژده امت، «احمد»

 (. شكار امت

َنَأْمُرُهُمْ  یلِوَ الْإِنْجِ التَّوْرَاةِ فِی یِنْدَهُمْ  مَكْتُوبًا نَجِدُونَ ُ الَّذِی الْأُمِّیَّ النَّبِیَّ الرَّمُولَ نَتَّبِعُونَ الَّذِنن 

 إِصْرَهُمْ یَنْهُمْ وَ نََضعُ الْخَبَاةِثَ َیلَیْهِمُ وَ نُحَرِّمُ الطَّیِّبَاتِ لَهُمُ وَ نُحِلُّ  الْمُنْكَرِ یَنِ وَ نَنْهَاهُمْ بِالْمَعُْروفِ 

 أُولَئِكَ مَعَ ُ أُنْزِلَ الَّذِی النُّورَ َو الَّبَعُوا وَ نَصَُروهُ وَ یَزَّرُوهُ بِ ِ  مَنُوا فَالَّذِننَ یَلَْیهِمْ َکانَتْ الَّتِی وَ الْأَغَْلالَ

 (4)الْمُفْلِحُونَ هُمُ

 نگاشهت  و انجیهل لهورات در خهود نهزد را او ی که ام پیامبر و رمول انن از ک  کیان  همان)

 زشهت ایمال از و دهد،م  فرمان شانیت  کارهاى ب  را  نان ک  پیامبرى کنند؛م  پیروى نابند،م 

 بارههاى و کنهد،مه  حهرام  نان بر را هاناپاك و نماند،م  حالل  نان بر را هاپاکیزه و دارد،م  زبا

 او به  ک کیهان  پهس دارد؛مه بر امت  نان و جان یقل دوش بر ک  هازنجیره و منگین لكالی)

 نمودنهد، ىپیهرو شهده نهازل او بر ک  نورى از و دادند نارنش و کردند حمانت را او و  وردند انمان

 .(رمتگارانند همان اننان
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کرد باطل بود )العیاذ باهلل( او را رها نمی و خداوند در قر ن بیان کرده ک  اگر ادیای محمد 

ان باطل مدییدار حفاظت و صیانت  ن نص از ادیای انن نص شود، چون خداوند یهده مدییلا 

 امت:  ها از نصدار بازداشتن  ند یهدهامت و خداون

َال وََما* لُبْصِرُونَ بِمَا أُقْیِمُ فَال*  اْلخَاطِئُونَ إاِل نَأْکُلُ ُ ال *ِغیْلِینٍ  مِنْ إاِل طََعامٌ ال و 

 قَلِیال کَاهِنٍ بِقَوْلِ وَ ال * لُُْمِنُونَ مَا قَلِیال شَایِرٍ بِقَوْلِ هُوَ وَ مَا* کَرِنمٍ  رَمُولٍ لَقَوْلُ إِنَّ ُ* لُبْصِرُونَ

 ثُمَّ * بِالْیَمِینِ مِنْ ُ مئخَذْنَا *امئقَاوِنلِ  بَعْ َ یَلَیْنَا لَقَوَّلَ وَ لَوْ *  الْعَالَمِینَ رَبِّ مِنْ لَنْزِنلٌ * رُونَلَذَکَّ مَا

 مِنْكُمْ أَنَّ لَنَعْلَمُ نَّاوَإِ *لِْلمُتَّقِینَ  لَتَذْکِرَةٌ وَ إِنَّ ُ* حَاجِزِننَ  یَنْ ُ أَحَدٍ مِنْ مِنْكُمْ فَمَا* الْوَلِینَ  مِنْ ُ لَقَطَعْنَا

 (7)الْعَظِیمِ رَبِّكَ بِامْمِ فَیَبِّحْ*الْیَقِینِ لََحقُّ وَ إِنَّ ُ* الْكَافِرِننَ  یَلَ  لَحَیْرَةٌ وَ إِنَّ ُ* مُكَذِّبِینَ 

 ناد موگند خورند * پسنم  خطاکاران جز را  ن * ک  کثافات و چرکاب مگر غذان  ن  و)

 بزرگوار اىفرمتاده گفتار قر ن، انن لردندبینید * ب نم  چ  ن بینید * وم  چ  ن ب  کنمم 

 نییت، هم کاهن گفتار  ورند * ونم  انمان اندک  جز ول  نییت، شایر نك گفتار  ن امت * و

 از اىپاره اگر امت * و جهانیان پروردگار موى از شده شوند * نازلنم  رمتذک اندک  جز ول 

 پاره را قلبش رگ گرفتیم * مپسم  شدت ب  را او بیت * مام  ما بر دروغ ب  را هاگفت 

 و پند ومیل  قر ن، انن لردندنبود * ب  او یذاب مانع شما از کدام هیچ صورت  ن کردنم * درم 

 هیت * و انكارکنندگان  شما میان از ک  دانیمم  نقین ب  ما امت * و پرهیزکاران براى لذکرى

 نام ب  امت * پس نقین   حق قر ن، انن لردندب  امت * و کافران حیرت مان  قطعاً انكار انن

 (.گوى لیبیح پروردگارت

 دوم: علم

نك از مردم از او نیاز باشد و هیچلواند از غیر خودش بیی خدا همان یالمی امت ک  میخلیف 

  که  اههل زمهانش در نیاز نییت، چون خداوند هرچ  ک  در دنن حادث شود و هرچهو یلمش بی

ی خهدا باشهد در کند. منظور از یلمی ک  بانهد همهراه خلیفه امور دنن نیاز دارند را ب  او وحی می

ی ی خدا مكل) ب  لبلیم  ن برای مردم امت؛ بنابرانن خلیف جا همان یلم دنن امت ک  خلیف انن
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لتش و رماندن دنهن حهق مهورد چ  او در لبلیم رماخدا باند ب  پروردگار متصل باشد و خداوند  ن

 رضای خدا و احكام جدند الهی و فصل الخطاب و رفع اختالفات مردم نیاز دارد را ب  او بیاموزد.

لوانهد بهرای می -الخطاب و رفع اختالفات یلمی مهردمیلم ب  امور جدند و فصل -همین امر 

ت را لأنیهد کنهد. الزم ی خدا باشد ک  دلیل نص و وصیشخص طالب حق، دلیلی بر معرفت خلیف 

های ی خدا ب  یلوم امتقراةی نا لجربی نا حتی یلوم دننی گذشهت  مثهل رمهالتنییت ک  خلیف 

ی خدا انن امت ک  متصل ب  خدا بوده و خلفای گذشت   گاه باشد، بلك  فقط یلم الزم برای خلیف 

او بیاموزد، ن  ب  انهن معنها  پروردگار متعال نخیتین چیزی ک  او در رمالتش ب   ن نیاز دارد را ب 

های خلفای گذشت  نا یلوم لجربی و امتقراةی جاهل باشد، اما دانیهتن  ن ک  باند لزوماً ب  رمالت

ها را از طرنق لحصهیالت ها برانش واجب نییت؛ پس ممكن امت او گاهی  نامور و لفاصیل  ن

ها را مهثالً بها خوانهدن فهرا بقی  مردم  ننا حتی با الهام الهی نا از هر دو طرنق بداند، نعنی مانند 

کنهد، ی خدامت ب  او الهام میگذارد ب  انن معنا ک  چون او خلیف بگیرد، اما خداوند بر او منت می

مخصوصاً اگر قضی  متعلق ب  امر دنن باشد، مانند اثبات وجود خداوند مبحان نا ب  طور کلی دفا  

 از دنن باشد.

ها را ی خدا باند هم  زبانگونند خلیف پردازان ک  میحك برخی از حاشی اما ایتقادات مض    

ک  بر روی منگی راه بگونند هنگامی ک  اننمعصوم باشد و یقاند جاهالن  مشاب   ،بداند و در زبان

لأثیر بگذارد و جای پانش باقی بماند و ... ، ب  زودی پامخ انن ایتقادات باطل   نروی  رود، برمی

 ک  معتقد ب  انن امور هیتند بیان خواهد شد.هالت کیانیو ج

در حهال  که ناهمچن .ای از زمان خالفتش مجبور ب  مكوت شودی خدا در بره چ  بیا خلیف 

ی فترت و یلهت  ن را بیهان کهردم که  گون  امت، یلمش را  شكار نكند و قبالً میئل فترت انن

خداونهد اراده ق، نا ممكن امت بهرای ضهرورلی که  یبارت بود از یدم وجود قابل برای دیوت ح

ک  بانهد خالفهت به  او کردن کیهیخود نعنی مهیا ی اولوظیف  ک اننی کرده ماکت باشد، گون

) به  ی خود را مكلهمت ک  خداوند خلیف امانتی ا ،دهد، چون لیلیم خالفت الهی انجامبرمد را 

را مهیا کند لا انن امهر )لیهلیم امانهت خالفهت ک  برانش امكان دارد  چ  ن ن کرده و باند هم  
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هها ) از  نگیرد و برای شخص متخل انجام ،الهی( ب  بهترنن شكلی ک  حجت بر مردم اقام  شود

 ی  ننده باقی نماند.یذری در اطایت از مییر شیطان و لخل) از دنن خدا نا خلیف 

 خدای متعالی فرمود: 

 اللَّه َ إِنَّ بِالْعَدْلِ لَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَیْنَ حَكَمْتُمْ وَإِذَا أَهْلِهَا إِلَ  الْأَمَانَاتِ َُدُّوالُ أَنْ نَأْمُرُکُمْ اللَّ َ إِنَّ﴿

 (7)﴾بَصِیرًا مَمِیعًا کَانَ اللَّ َ إِنَّ بِ ِ نَعِظُكُمْ نِعِمَّا

 مهردم میهان که هنگام  و بازگردانیهد صاحبانش ب  را هاامانت ک  دهدم  فرمان شما ب  خدا)

  ن به  را شما خدا ک  امت چیزى نیكو نقیناً. کنید حكومت و داورى یدالت ب  کنید،حكمرانی م 

 (.بینامت و شنوا همواره خدا لردندب  کند؛م  مویظ 

ی گذشهت  ای ک  خلیفه ی بعد امت، وظیف مراد از انن  ن  همان لیلیم خالفت الهی ب  خلیف 

چون امانتی الهی بر گردن اومت و ب  همین مبب گاهی  ؛دهد انجامج  لرنن و ن را ب  کاملباند 

ی ک  بعضی امور متعلهق به  خلیفه شود لا جان خودش را حفک کند لا زمانیمجبور ب  مكوت می

 اقل لا زمان والدلش مهیا شود. روانات ذنل انن میئل  را لبیین می کند: بعد، نا ال

 ابْهنِ یَنِ یَاةِذٍ بْنِ أَحْمَدَ یَنْ الْوَشَّاءِ یَلِیٍّ بْنِ الْحَیَنِ یَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ مُعَلَّ  یَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ )الْحُیَیْنُ

 لَُُدُّوا أَنْ نَأْمُرُکُمْ اللَّ َ إِنَّ﴿ جَلَّ وَ یَزَّ اللَّ ِ قَوْلِ یَنْ  جَعْفَرٍ أَبَا مَأَلْتُ: قَالَ الْعِجْلِیِّ بُرَنْدٍ یَنْ أُذَنْنَوَ

 إِلَه  الْأَوَّلُ نَُُدِّیَ أَنْ یَنَ  إِنَّانَا قَالَ ﴾بِالْعَدْلِ لَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَیْنَ حَكَمْتُمْ إِذا وَ أَهْلِها إِل  ماناتِالْأَ

 فِهی الَّذِی بِالْعَدْلِ الَحْكُمُو أَنْ النَّاسِ بَیْنَ حَكَمْتُمْ إِذا وَ الیِّلَامَ وَ الْعِلْمَ وَ الْكُتُبَ بَعْدَهُ الَّذِی الْإِمَامِ

 إِنَّانَها ﴾مِهنْكُمْ الْأَمْرِ أُولِی وَ الرَّمُولَ أَطِیعُوا وَ اللَّ َ أَطِیعُوا  مَنُوا الَّذِننَ أَنُّهَا نا﴿لِلنَّاسِ  قَالَ ثُمَّ أَنْدِنكُمْ

 اللَّه ِ إِلَ  فَرُدُّوهُ﴿ أَمْرٍ فِی لَنَازُیاً خِفْتُمْ فَإِنْ ابِطَایَتِنَ الْقِیَامَوِ نَوْمِ إِلَ  الْمُُْمِنِینَ جَمِیعَ خَاصَّوً. أَمَرَ یَنَ 

 وَ الْهأَمْرِ وُلَهاةِ بِطَایَوِ جَلَّ وَ یَزَّ اللَّ ُ نَأْمُرُهُمُ کَیْ)َ وَ نَزَلَتْ کَذَا ﴾مِنْكُمْ الْأَمْرِ أُولِی إِلَ  وَ الرَّمُولِ إِلَ  وَ
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ولَ أَطِیعُهوا وَ اللَّه َ أَطِیعُهوا﴿ لَهُمْ قِیلَ الَّذِننَ لِلْمَأْمُورِننَ ذَلِكَ یلَقِ إِنَّمَا مُنَازَیَتِهِمْ فِی نُرَخِّصُ  وَ الرَّمهُ

 (7).(﴾مِنْكُمْ امئَمْرِ أُولِی

هها را به  کند ک  امانت)خداوند شما را امر می درباره  ن  از امام باقر  گوند:بُرند یجلی می

فقط ما  پرمیدم. فرمود:کنید ب  یدالت حكم کنید( میک  بین مردم حكم اهلش برمانید و هنگامی

که  را اراده کرده ک  هر امام باند ب  امام بعد از خودش کتب و یلم و مهالم را بدههد. )و هنگامی

ک  در دمتان شمامت. مپس خداوند ب   چ ن کنید ب  یدالت حكم کنید( نعنی بین مردم حكم می

و رمول و اولیای امرلان اطایت کنید(. از انن  ن  فقط ما را  : )ای مُمنان از خداامت مردم فرموده

. پس اگر لرمیدند که  در امت ی مُمنان را لا روز قیامت امر ب  اطایت ما کردههم  و اراده کرده

مرهانتهان برگردانیهد(.  نه  ا ، )پس  ن را ب  خدا و رمهول و ولهیچیزی لناز  و اختالف پیدا کنید

ور ممكن امت ک  خداوند امر ب  اطایت از والیان امهر بكنهد، امها دربهاره گون  نازل شده و چطانن

ها را ب  والیان امر ارجا  ندهد؟ انن فقط ب  مكلفان گفت  شان  نها و اختالفاتمنازیات و درگیری

ها فرموده: )اطایت کنید از خهدا و اطایهت کنیهد از رمهول و ، همان مكلفانی ک  ب   نامت شده

 .د(والیان امر خو

: قَهالَ یُمَهرَ بْهنِ أَحْمَهدَ یَهنْ الْوَشَّاءِ یَلِیٍّ بْنِ الْحَیَنِ یَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ مُعَلَّ  یَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحُیَیْنُ

 هُمُ قَالَ ﴾هاأَهْلِ إِل  الْأَماناتِ لَُُدُّوا أَنْ نَأْمُرُکُمْ اللَّ َ إِنَّ﴿جَلَّ  وَ یَزَّ اللَّ ِ قَوْلِ یَنْ  الرِّضَا مَأَلْتُ)

 نَزْوِنَهَها لَها وَ غَیْهرَهُ بِهَها نَخُصَّ لَا وَ بَعْدَهُ مَنْ إِلَ  الْأَمَانَوَ الْإِمَامُ نَُُدِّیَ أَنْ  مُحَمَّدٍ  لِ مِنْ الْأَةِمَّوُ

 (6).یَنْ ُ(

ها را به  دهد ک   ن امانتخداوند شما را فرمان میدرباره  ن  ) احمد بن یمر: از امام رضا 

هیتند که  ههر امهام  ها همان امامان از  ل محمد ن)(. مُال کرد. حضرت فرمود: اهلش برمانید

دنگری اختصاص ندهد و از صاحبش ب  جای  باند امانت را ب  امام بعد از خودش برماند و ب  کس

 .دنگری نبرد(
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یْل یَهنْ بْهنِ مُحَمَّدِ یَنْ مَعِیدٍ بْنِ الْحُیَیْنِ یَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ یَنْ نَحْیَ  بْنُ مُحَمَّدُ  أَبِهی الْفُضهَ

 قَهالَ ﴾أَهْلِهها إِل  الْأَماناتِ لَُُدُّوا أَنْ نَأْمُرُکُمْ اللَّ َ إِنَّ﴿ جَلَّ وَ یَزَّ اللَّ ِ قَوْلِ )فِی : الرِّضَا الْحَیَنِ

 (7).یَنْ ُ( نَزْوِنهَا لَا وَ غَیْرَهُ بِهَا نَخُصُّ ال وَ بَعْدِهِ مِنْ الْإِمَامِ إِلَ  الْإِمَامُ نَُُدِّی الْأَةِمَّوُ هُمُ

هها را دهد ک   ن امانتخداوند شما را فرمان میدرباره  ن  ) محمد بن فضیل: از امام رضا 

باند امانت هیتند ک  هر امامی  ها همان اةم   ن) (. پرمید. حضرت فرمود:ب  اهلش برمانید

 .دنگری اختصاص ندهد و امانت را ب  جای دنگری نبرد(و ب  کس ب  امام بعد از خودش برماندرا 

 أَبِهی ابْهنِ یَهنِ یَمَّارٍ بْنِ إِمْحَاقَ یَنْ مِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ یَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ یَنْ نَحْیَ  بْنُ مُحَمَّدُ

 نَأْمُرُکُمْ اللَّ َ إِنَّ﴿جَلَّ  وَ یَزَّ اللَّ ِ قَوْلِ یَنْ  للَّ ِا یَبْدِ أَبَا )مَأَلْتُ: قَالَ خُنَیْسٍ بْنِ الْمُعَلَّ  یَنِ نَعْفُورٍ

یْ کُهلَّ بَعْهدَهُ الَّهذِی الْإِمَامِ إِلَ  نَدْفَعَ أَنْ الْأَوَّلَ الْإِمَامَ اللَّ ُ أَمَرَ قَالَ ﴾أَهْلِها إِل  الْأَماناتِ لَُُدُّوا أَنْ  ءٍشهَ

 (6).(یِنْدَهُ

خداونهد به  شهما فرمهان درباره انن  ن  پرمیدم )  از امام صادق: گوندمعلّی بن خُنیس می

نهزد  چه  نخدا امام را امر کرده ک  ) :حضرت فرمود (.ها را ب  اهلش برمانیددهد ک   ن امانتمی

  .خود دارد را ب  امام بعد از خودش بیپارد(

 أَنْ نَهأْمُرُکُمْ اللَّه َ إِنَّ﴿ جَلَّ وَ یَزَّ اللَّ ِ قَوْلُ  ُلَ )قُلْتُ قَالَ:  الصَّادِقِ یَنِ خُنَیْسٍ بْنُ مُعَلَّ  رَوَى

 مَها نَهدْفَعَ أَنْ الْإِمَامِ یَلَ  قَالَ ﴾بِالْعَدْلِ لَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَیْنَ حَكَمْتُمْ إِذا وَ أَهْلِها إِل  الْأَماناتِ لَُُدُّوا

 (4).نَتَّبِعُوهُمْ( أَنْ النَّاسُ أُمِرَ وَ بِالْعَدْلِ نَحْكُمُوا أَنْ الْأَةِمَّوُ مِرَتِأُ وَ بَعْدَهُ الَّذِی الْإِمَامِ إِلَ  یِنْدَهُ

دهد خداوند شما را فرمان میی  ن  )کند: )دربارهروانت می معلّی بن خنیس از امام صادق 

(. کنیهدحكهم ب  یهدالت  ،ک  بین مردم حكم کردندها را ب  اهلش برمانید و هنگامیک   ن امانت

نزد خهود دارد را به  امهام بعهد از خهودش بیهپارد و  چ  نبر امام واجب امت ک   حضرت فرمود:
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را امر کرده ک  ب  یدالت حكم و حكومت کنند و مردم را امر کهرده که  از  اةم  ،همچنین انن  ن 

  .ها اطایت کنند( ن

 یَهنْ نَحْیَه  بْنِ صَفْوَانَ یَنْ الْخَطَّابِ أَبِی بْنِ لْحُیَیْنِا بْنِ مُحَمَّدِ یَنْ مَحْبُوبٍ بْنِ یَلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُ

  اللَّه ِ یَبْهدِ أَبِهی یَنْ خُنَیْسٍ بْنِ مُعَلَّ  یَنْ نَعْفُورٍ أَبِی ابْنِ یَنِ یَمَّارٍ بْنِ إِمْحَاقَ یَنْ الْمِعْزَى أَبِی

 بَهیْنَ حَكَمْهتُمْ إِذا وَ أَهْلِهها إِل  الْأَماناتِ لَُُدُّوا أَنْ نَأْمُرُکُمْ  َاللَّ إِنَّ﴿ جَلَّ وَ یَزَّ اللَّ ِ قَوْلُ لَ ُ )قُلْتُ :قَالَ

 امئَةِمَّهوُ أُمِرَتِ وَ بَعْدَهُ الَّذِی اإلِمَامِ إِلَ  یِنْدَهُ مَا نَدْفَعَ أَنْ اإلِمَامِ یَلَ  قَالَ ﴾بِالْعَدْلِ لَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ

 (7).نَتَّبِعُوهُمْ( أَنْ اسُالنَّ أُمِرَ وَ بِالْعَدْلِ

محمد بن یلی بن محبوب از محمد بن حیین بن ابی الخطهاب از صهفوان بهن نحیهی از ابهی 

کنهد: نقهل می المعزی از امحاق بن یمار از ابن ابی نعفور از معلی بن خنیس از امام صادق 

 وَ أَهْلِهها إِله  الْأَماناتِ لَُُدُّوا أَنْ نَأْمُرُکُمْ اللَّ َ إِنَّ﴿ گوند یرض کردم معنی انن  ن  چییت؟)ک  می

نزد خود دارد را ب   چ  نبر امام واجب امت ک   فرمود: ﴾بِالْعَدْلِ لَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَیْنَ حَكَمْتُمْ إِذا

را امر کرده ک  ب  یدالت حكم و حكومت کننهد  دش بیپارد و همچنین انن  ن  اةم امام بعد از خو

 (.ها اطایت کنندامر کرده ک  از  نو مردم را 

 أَنْ النَّاسِ بَیْنَ حَكَمْتُمْ إِذا وَ أَهْلِها إِل  الْأَماناتِ لَُُدُّوا أَنْ نَأْمُرُکُمْ اللَّ َ إِنَّ﴿ی شرنف   ن  ،بنابرانن

بیپارد و انن ی خدا نا امام باند امانت را ب  امام بعد از خودش خلیف  ک انننعنی  ﴾بِالْعَدْلِ لَحْكُمُوا

چ  بیا یلمش را اظهار نكنهد و بها مهردم مهخن نگونهد لها  ،لكلی) نخیت اومت و برای همین

دههد و انهن امهر  انجامبعد از حمل رمالت الهی را  ،کردن خلیف ک  لكلی) اولش نعنی مهیازمانی

 واقع شد: برای امام رضا 

 إِبْهرَاهِیمَ بْهنُ اللَّه ِ یَبْدُ حَدَّثَنِی قَالَ الْأَرْمَنِیِّ الْحَكَمِ أَبِی یَنْ یَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ یَنْ مِهْرَانَ بْنُ )أَحْمَدُ

 أَخْبَرَنِهی وَ الْحَكَهمِ أَبُو قَالَ الزَّنْدِیِّ مَلِیطٍ بْنِ نَزِندَ یَنْ طَالِبٍ أَبِی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ اللَّ ِ یَبْدِ بْنِ یَلِیِّ بْنِ

 نُرِنهدُ نَحْهنُ وَ  إِبْرَاهِیمَ أَبَا لَقِیتُ: قَالَ مَلِیطٍ بْنِ نَزِندَ یَنْ الْجَرْمِیُّ یُمَارَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ اللَّ ِ یَبْدُ
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 فَهَهلْ نَعَهمْ قَالَ فِی ِ نَحْنُ الَّذِی الْمَوْضِعَ هَذَا لُثْبِتُ هَلْ فِدَاكَ جُعِلْتُ فَقُلْتُ الطَّرِنقِ بَعْ ِ فِی الْعُمْرَةَ

 لَ ُ فَقَالَ إِخْوَلُكَ مَعَ ُ وَ  اللَّ ِ یَبْدِ أَبِی مَعَ أَنْتَ وَ هَاهُنَا لَقِینَاكَ أَبِی وَ أَنَا إِنِّی نَعَمْ قُلْتُ نْتَأَ لُثْبِتُ ُ

یْئاً إِلَیَّ فَأَحْدِثْ أَحَدٌ مِنْ ُ نَعْرَى لَا الْمَوْتُ وَ مُطَهَّرُونَ أَةِمَّوٌ کُلُّكُمْ أَنْتُمْ أُمِّی وَ أَنْتَ أَبِی بِأَبِی  أُحَهدِّثُ شهَ

 وَ إِلَیْكَ أَشَارَ وَ مَیِّدُهُمْ هَذَا وَ وُلْدِی هَُُلَاءِ اللَّ ِ یَبْدِ أَبَا نَا نَعَمْ قَالَ نَضِلَّ فَلَا بَعْدِی مِنْ نَخْلُفُنِی مَنْ بِ ِ

 وَ دِنهنِهِمْ أَمْرِ مِنْ فِی ِ اخْتَلَفُوا مَا وَ النَّاسُ إِلَیْ ِ نَحْتَاجُ بِمَا الْمَعْرِفَوَ وَ الیَّخَاءَ وَ الْفَهْمَ وَ الْحُكْمَ یُلِّمَ قَدْ

 مِنْ خَیْرٌ أُخْرَى فِی ِ وَ جَلَّ وَ یَزَّ اللَّ ِ أَبْوَابِ مِنْ بَابٌ هُوَ وَ الْجَوَابِ حُیْنُ وَ الْخُلُقِ حُیْنُ فِی ِ وَ دُنْیَاهُمْ

 الْأُمَّهوِ هَذِهِ غَوْثَ مِنْ ُ جَلَّ وَ یَزَّ اللَّ ُ نُخْرِجُ  قَالَ أُمِّی وَ أَنْتَ أَبِیبِ هِیَ مَا وَ أَبِی لَ ُ فَقَالَ کُلِّ ِ هَذَا

 الهدِّمَاءَ بِ ِ جَلَّ وَ یَزَّ اللَّ ُ نَحْقُنُ نَاشِوٍ خَیْرُ وَ مَوْلُودٍ خَیْرُ حِكْمَتَهَا وَ فَضْلَهَا وَ نُورَهَا وَ یَلَمَهَا وَ غِیَاثَهَا وَ

بِعُ وَ الْعَارِیَ بِ ِ نَكْیُو وَ الصَّدْ َ بِ ِ نَشْعَبُ وَ الشَّعْثَ بِ ِ نَلُمُّ وَ الْبَیْنِ ذَاتَ بِ ِ نُصْلِحُ وَ  وَ الْجَهاةِعَ بِه ِ نُشهْ

مْتُ ُ وَ حُكْهمٌ وْلُ ُقَ نَاشِوٍ خَیْرُ وَ کَهْلٍ خَیْرُ الْعِبَادَ بِ ِ نَرْحَمُ وَ الْقَطْرَ بِ ِ اللَّ ُ نُنْزِلُ وَ الْخَاةِ)َ بِ ِ نُُْمِنُ  صهَ

 أُمِّی وَ أَنْتَ بِأَبِی أَبِی لَ ُ فَقَالَ حُلُمِ ِ أَوَانِ قَبْلِ مِنْ یَشِیرَلَ ُ نَیُودُ وَ فِی ِ نَخْتَلِفُونَ مَا لِلنَّاسِ نُبَیِّنُ یِلْمٌ

 لِهأَبِی فَقُلْتُ نَزِندُ قَالَ کَلَاماً مَعَ ُ نَیْتَطِعْ مْلَ مَنْ فَجَاءَنَا نَزِندُ قَالَ مِنُونَ بِ ِ مَرَّتْ وَ نَعَمْ قَالَ وُلِدَ هَلْ وَ

 فِهی کَهانَ  أَبِهی إِنَّ نَعَمْ لِی فَقَالَ  أَبُوكَ بِ ِ أَخْبَرَنِی مَا بِمِثْلِ أَنْتَ فَأَخْبِرْنِی  إِبْرَاهِیمَ

حِكَ قَهالَ اللَّه ِ لَعْنَوُ فَعَلَیْ ِ بِهَذَا مِنْكَ نَرْضَ  فَمَنْ لَ ُ فَقُلْتُ زَمَانَ ُ هَذَا لَیْسَ زَمَانٍ  إِبْهرَاهِیمَ أَبُهو فَضهَ

 أَشْرَکْتُ وَ فُلَانٍ ابْنِی إِلَ  فَأَوْصَیْتُ مَنْزِلِی مِنْ خَرَجْتُ إِنِّی یُمَارَةَ أَبَا نَا أُخْبِرُكَ قَالَ ثُمَّ شَدِنداً ضَحِكاً

 ابْنِهی الْقَامِمِ فِی لَجَعَلْتُ ُ إِلَیَّ الْأَمْرُ کَانَ لَوْ وَ وَحْدَهُ فَأَفْرَدْلُ ُ اطِنِالْبَ فِی أَوْصَیْتُ ُ وَ الظَّاهِرِ فِی بَنِیَّ مَعَ ُ

اءُ حَیْهثُ نَجْعَلُه ُ جَلَّ وَ یَزَّ اللَّ ِ إِلَ  ذَلِكَ لَكِنْ وَ یَلَیْ ِ رَأْفَتِی وَ إِنَّاهُ لِحُبِّی  بِخَبَهرِهِ جَهاءَنِی لَقَهدْ وَ نَشهَ

 بِخَبَهرِهِ نَهأْلِیَ حَتَّ  مِنَّا أَحَدٍ إِلَ  نُوصَ  لَا کَذَلِكَ وَ مَعَ ُ نَكُونُ مَنْ أَرَانِی وَ أَرَانِی ِ ثُمَّ  اهللرمول

 یِمَامَوً وَ کِتَاباً وَ یَصًا وَ مَیْفاً وَ خَالَماً  اهللرمول مَعَ رَأَنْتُ وَ  یَلِیٌّ جَدِّی وَ  اهللرمول

 وَ لَبَهارَكَ اللَّ ِ فَعِزُّ الیَّیْ)ُ أَمَّا وَ جَلَّ وَ یَزَّ اللَّ ِ فَیُلْطَانُ الْعِمَامَوُ أَمَّا لِی فَقَالَ اهللرمول نَا هَذَا مَا فَقُلْتُ

 ثُهمَّ الْأُمُورِ هَذِهِ فَجَامِعُ الْخَالَمُ أَمَّا وَ اللَّ ِ فَقُوَّةُ الْعَصَا أَمَّا وَ لَعَالَ  وَ لَبَارَكَ اللَّ ِ فَنُورُ الْكِتَابُ أَمَّا وَ لَعَالَ 

 مَها  اهللرمول فَقَالَ هُوَ أَنُّهُمْ أَرِنِی ِ اهللرمول نَا فَقُلْتُ غَیْرِكَ إِلَ  مِنْكَ خَرَجَ قَدْ الْأَمْرُ وَ لِی قَالَ

مَایِیلُ لَكَهانَ بِالْمَحَبَّهوِ مَامَهوُالْإِ کَانَتِ لَوْ وَ الْأَمْرِ مِنْكَ هَذَا فِرَاقِ یَلَ  أَجْزَ َ أَحَداً الْأَةِمَّوِ مِنَ رَأَنْتُ  إِمهْ
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 جَمِیعهاً وُلْهدِی رَأَنْهتُ وَ إِبْهرَاهِیمَ أَبُهو قَهالَ ثُمَّ جَلَّ وَ یَزَّ اللَّ ِ مِنَ ذَلِكَ لَكِنْ وَ مِنْكَ أَبِیكَ إِلَ  أَحَبَّ

 وَ مِنِّهی فَهُوَ یَلِیٍّ ابْنِی إِلَ  أَشَارَ وَ مَیِّدُهُمْ ذَاهَ  الْمُُْمِنِینَ أَمِیرُ لِی فَقَالَ الْأَمْوَاتَ وَ مِنْهُمْ الْأَحْیَاءَ

 لُخْبِهرْ فَلَا یِنْدَكَ وَدِنعَوٌ إِنَّهَا نَزِندُ نَا  إِبْرَاهِیمَ أَبُو قَالَ ثُمَّ نَزِندُ قَالَ الْمُحْیِنِینَ مَعَ اللَّ ُ وَ مِنْ ُ أَنَا

 إِنَّ﴿ جَهلَّ وَ یَزَّ اللَّ ِ قَوْلُ هُوَ وَ بِهَا فَاشْهَدْ الشَّهَادَةِ یَنِ مُئِلْتَ إِنْ وَ صَادِقاً لَعْرِفُ ُ یَبْداً أَوْ یَاقِلًا إِلَّا بِهَا
 مِهنَ یِنْدَهُ شَهادَةً کَتَمَ مِمَّنْ أَظْلَمُ مَنْ وَ﴿ أَنْضاً لَنَا قَالَ وَ ﴾أَهْلِها إِل  الْأَماناتِ لَُُدُّوا أَنْ نَأْمُرُکُمْ اللَّ َ

 أُمِّهی وَ بِهأَبِی لِهی جَمَعْتَهُمْ قَدْ فَقُلْتُ  اهللرمول یَلَ  فَأَقْبَلْتُ  إِبْرَاهِیمَ أَبُو فَقَالَ قَالَ ﴾اللَّ ِ

مَعُ وَ جَلَّ وَ یَزَّ اللَّ ِ بِنُورِ نَنْظُرُ الَّذِی هُوَ فَقَالَ هُوَ فَأَنُّهُمْ یبُ بِحِكْمَتِه ِ نَنْطِهقُ وَ بِفَهْمِه ِ نَیهْ  فَلَها نُصهِ

 مُقَامَهكَ أَقَهلَّ مَها قَالَ ثُمَّ ابْنِی یَلِیٍّ بِیَدِ أَخَذَ وَ هَذَا هُوَ یِلْماً وَ حُكْماً مُعَلَّماً نَجْهَلُ فَلَا نَعْلَمُ وَ نُخْطِوُ

 مُجَهاوِرٌ وَ یَهنْهُمْ لٌمُنْتَقِه فَإِنَّكَ أَرَدْتَ مِمَّا افْرُغْ وَ أَمْرَكَ أَصْلِحْ وَ فَأَوْصِ مَفَرِكَ مِنْ رَجَعْتَ فَإِذَا مَعَ ُ

نَّوٌ ذَلِهكَ وَ ذَلِكَ إِلَّا نَیْتَقِیمُ لَا وَ لَكَ طُهْرٌ فَإِنَّ ُ لْیُكَفِّنْكَ وَ فَلْیُغَیِّلْكَ یَلِیّاً فَادْ ُ أَرَدْتَ فَإِذَا غَیْرَهُمْ  مهُ

عاً یَلَیْهكَ فَلْیُكَبِّهرْ مُرْهُ وَ تَ ُیُمُومَ وَ خَلْفَ ُ إِخْوَلَ ُ صُ)َّ وَ نَدَنْ ِ بَیْنَ فَاضْطَجِعْ مَضَتْ قَدْ  قَهدِ فَإِنَّه ُ لِیهْ

 وَ یَهزَّ اللَّ َ أَشْهِدِ وَ یَلَیْهِمْ فَأَشْهِدْ بَعْدِهِمْ مِنْ وُلْدَكَ لَ ُ اجْمَعْ ثُمَّ حَیٌّ أَنْتَ وَ وَلِیَكَ وَ وَصِیَّتُ ُ امْتَقَامَتْ

 هُهوَ الْأَمْرُ وَ الیَّنَوِ هَذِهِ فِی أُوخَذُ إِنِّی  إِبْرَاهِیمَ أَبُو لِی قَالَ ثُمَّ نَزِندُ قَالَ شَهِیداً بِاللَّ ِ کَف  وَ جَلَّ

یْنِ بْهنُ فَعَلِیُّ الْآخِرُ أَمَّا وَ طَالِبٍ أَبِی بْنُ فَعَلِیُّ الْأَوَّلُ یَلِیٌّ فَأَمَّا یَلِیٍّ وَ یَلِیٍّ مَمِیِّ یَلِیٍّ ابْنِی إِلَ   الْحُیهَ

 َنَكْهرَهُ مَا یَلَ  صَبْرَهُ وَ الْآخِرِ مِحْنَوَ وَ مِحْنَتَ ُ وَ دِننَ ُ وَ وُدَّهُ وَ نَصْرَهُ وَ حِلْمَ ُ وَ الْأَوَّلِ هْمَفَ أُیْطِی 

عِ هَذَابِ مَرَرْتَ إِذَا وَ نَزِندُ نَا لِی قَالَ ثُمَّ مِنِینَ بِأَرْبَعِ هَارُونَ مَوْتِ بَعْدَ إِلَّا نَتَكَلَّمَ أَنْ لَ ُ لَیْسَ وَ  وَ الْمَوْضهِ

 یِنْدَ فَأَخْبِرْهُ لَقِیتَنِی قَدْ أَنَّكَ مَیُعْلِمُكَ وَ مُبَارَكٌ مَأْمُونٌ أَمِینٌ غُلَامٌ لَ ُ مَیُولَدُ أَنَّ ُ فَبَشِّرْهُ مَتَلْقَاهُ وَ لَقِیتَ ُ

 أُمِّ  اهللرمهول جَارِنَهوِ مَارِنَهوَ بَیْتِ أَهْلِ نْمِ جَارِنَوٌ الْغُلَامُ هَذَا مِنْهَا نَكُونُ الَّتِی الْجَارِنَوَ أَنَّ ذَلِكَ

 یَلِیّهاً  إِبْرَاهِیمَ أَبِی مُضِیِّ بَعْدَ فَلَقِیتُ نَزِندُ قَالَ فَافْعَلْ الیَّلَامَ مِنِّی لُبَلِّغَهَا أَنْ قَدَرْتَ فَإِنْ إِبْرَاهِیمَ

 یِنْهدِی مَها وَ ذَلِكَ إِلَیْهكَ أُمِّی وَ أَنْتَ بِأَبِی فَقُلْتُ عُمْرَةِالْ فِی لَقُولُ مَا نَزِندُ نَا لِی فَقَالَ فَبَدَأَنِی 

عِ ذَلِكَ إِلَ  انْتَهَیْنَا حَتَّ  فَخَرَجْنَا نَكْفِیكَ لَا وَ نُكَلِّفُكَ کُنَّا مَا اللَّ ِ مُبْحَانَ فَقَالَ نَفَقَوٌ  فَابْتَهدَأَنِی الْمَوْضهِ

تُ ثُهمَّ نَعَهمْ قُلْتُ یُمُومَتَكَ وَ جِیرَلَكَ فِی ِ لَقِیتَ مَا کَثِیراً مَوْضِعَالْ هَذَا إِنَّ نَزِندُ نَا فَقَالَ  یَلَیْه ِ قَصَصهْ

 فِی فَاشْتَرَاهَا مَكَّوَ إِلَ  فَانْطَلَقْنَا الیَّلَامَ مِنْ ُ بَلَّغْتُهَا جَاءَتْ فَإِذَا بَعْدُ لَجِوْ فَلَمْ الْجَارِنَوُ أَمَّا لِی فَقَالَ الْخَبَرَ

 أَنْ نَرْجُونَ یَلِیٍّ إِخْوَةُ کَانَ وَ نَزِندُ قَالَ الْغُلَامَ ذَلِكَ فَوَلَدَتْ حَمَلَتْ حَتَّ  قَلِیلًا إِلَّا لَلْبَثْ فَلَمْ الیَّنَوِ لِلْكَ
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 أَبِهی مِنْ لَیَقْعُدُ إِنَّ ُ وَ رَأَنْتُ ُ دْلَقَ اللَّ ِ وَ جَعْفَرٍ بْنُ إِمْحَاقُ لَهُمْ فَقَالَ ذَنْبٍ غَیْرِ مِنْ إِخْوَلُ ُ فَعَادُونِی نَرِثُوهُ

 (7).أَنَا( فِی ِ أَجْلِسُ لَا الَّذِی بِالْمَجْلِسِ إِبْرَاهِیمَ

ب   رفتیممی ب  یمره ک  راه  بین )در: گوند( امت یماره ابا اشکنی  ک ) زندى ملیط بن نزند

  به هیتیم  ن در ما ک  را مكان انن گردم، قربانت: یرض کردم و برخوردم  جعفر بن موم 

  ورند؟م  ناد

 مالقهات جهاانن در را شهما پهدرم و مهن  رى،: یرض کهردم  ند؟م  نادت هم لو  رى،: فرمود

 و پهدر: یرض کهرد  صادق ب  امام پدرم. بودند هم شما برادران و  صادق امام و کردنم

 مطلبه  به  مهن. ماندنمی ارکن بر مرگ از کی  ول  هیتید، پاك هم  امامان شما فدانت، مادرم

 .نشود گمراه لا گونمب  خلَ) و فرزندم باز ک  بفرمانید

هامهت  ن مهرور انن و من هیتند پیران اننان (امت زند پدر کنی ) اللَّ ؛یبدابا اى  رى فرمود:

 را مهردم اختالفات و احتیاجات شنامان  و مخاوت و فهم و حكم ک  کرد(. اومت اشاره ب  شما )و

 و خدامهت درههاى از درى او و نیكومهت، دادنش پامخ و اخالق و داندمی دنیاشان و دنن امر در

 فهدانت،  ن مهادرم و پهدر: یهرض کهرد پهدرم ،امهت بهتر هاانن یهم  از ک  دارد دنگرى امتیاز

 امهت انن حكمت و فضیلت و نور و یلم و پناه و فرنادرس ،یزوجل خداى: فرمود حضرت چییت؟

 از او متعهالی به  ومهیل  خهداى امت، کودك بهترنن و مولود بهترنن او  ورد. بیرون او صلب از را

 کنهد، اصهالم را رخنه  و  ورد گرد را پراکنده و دهد  شت  مردم میان و کند، جلوگیرى رنزىخون

 بهر و فرمهتد باران او ب  برکت خدا مازد. انمن را هرامان و کند میر را گرمن  و بپوشاند را برهن 

 امت. مكولش یلم و حكمت گفتارش جوانان امت، بهترنن و پیران بهترنن او کند، لرحم گانبند

 .کنهد یشیره خهودش مهرورى بر بلوغش از پیش و دهد خالم  دارند، اختالف  ن در مردم چ  ن

 گذشهت  مهنش از ههم مال چند  رى،: فرمود شده؟ متولد فدانت، او مادرم و پدر: یرض کرد پدرم

 نزنهد. گهونیم مهخن  لوانیتیمنمی او بودن با ک  شد وارد شخص  هنگام ن در: ندگو نزند امت.

                                                
 .015ة  010، صص 1الکافی، ج . 1
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 فرمود، ب  من امام صادق  پدرت ک  خبرى مانند: یرض کردم  جعفر بن ب  موم  گوند

 زمهان انن در نعن ) نبود زمان انن مانند ک  بود زمان  در پدرم  رى، فرمود: امام. بفرمانید هم شما

 باشهد. او بهر خهدا لعنهت کند، قنایت جواب ب  انن ک هر :یرض کردم ب  حضرت .(کرد لقی  باند

 :فرمود مپس گرفت، مخت  خنده را حضرت

 در و کهردم وصهیت پیهرم ب  فالن و رفتم بیرون منزلم از من ک  دهم خبر ب  لو یماره ابا اى

 اگهر کهردم. وصیت اوب   و خلوت لنها باطن در ول  کردم، شرنك او با هم را دنگرم پیران ظاهر

 مهربهانم، به  او نیهبت و دارم دومت را او ک  دادممی قامم ب  پیرم را امامت بود، من دمت کار

 .دهدمی قرار بخواهد کجاهر مبحان امت و خداى با اختیار انن ول 

 داده نشهان به  مهن را معاصهرننش و او خود و رمیده ب  من  خدا رمول از او امامت خبر

 در مهن و نكند وصیت ما از ب  کی  ،نرمد خبر  یل  جدم و  پیغمبر از لا یزن او و امت،

: یرض کردم بود. اىیمام  و کتاب و یصا و شمشیر و انگشتر  پیغمبر همراه ک  دندم خواب

 رمز کتاب او و یزت رمز شمشیر و خدامت ملطنت رمز یمام : فرمود چییت؟ هاانن اهلل،رمول نا

 رمهول مهپس. امت امور انن یهم  جامع رمز انگشتر و خدامت قوت و نیروى رمز یصا او و نور

 نها: یهرض کهردم امهت. رمیده ب  دنگرى و رفت  بیرون لو از امر امامت: فرمود ب  من  خدا

 امهر مفارقت از ک  ندندم را امامان از نكهیچ فرمود: من کییت! او نشان بده ک  ب  من اهللرمول

 نهزد لهو از امهماییل که  بود دومت  و محبت روى از امامت امر اگر کند. اب لبی لو مانند ،امامت

  جعفر بن موم  مپس شود،می مبحان لعیین خداى جانب از امام ول  بود، لرمحبوب پدرت

 یله  ب  پیهرم  المُمنینامیر گاه ن  وردم؛ ب  نظر را اممرده و زنده فرزندان لمام من: فرمود

 .نیكوکاران امت با خدا و اونم از من و من از او: هامت ن مرور انن :فرمود و کرد اشاره

 نا یاقل ب   دم جز باشد، امانت لو نزد مطالب انن نزند، اى: فرمود  جعفر بن موم  مپس

بده، چون  گواه  خوامتند گواه  لو از اگر و دادی مگو، لشخیص گورامت را او ک  خدان  یبنده

 نیهز و (؛برمهانید ب  صاحبانش را هاامانت ک  دهدمی فرمان ب  شما خدا): فرماندمبحان می خداى

 .(کییت؟ کند پنهان خونش نزد را خدا شهادت ک  ن از متمگرلر) امت فرموده ب  ما
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 و پهدر: یرض کردم و شدم  خدا رمول متوج ( خواب در) من :گوند  جعفر بن موم 

 که  ن: فرمهود شان امام هیت؟بفرمانید کدام گفتید، جانك را فرزندانم یهم  شما فدانت، مادرم

 اشهتباه و رودمی درمت گوند،می مخن حكمتش با و شنودمی فهمش با کند وخدا نگاه می نور با

 پیهرم دمت گاه.  نامت شده  موخت  ب  او یلم و حكمت کند،نمی نادان  لذا و دارد یلم کند،نمی

 .امت انن او: فرمود و گرفت را یل 

 بازگشهت ( مك ) مفر وقتی از( شده نزدنك وفالت نعن ! )هیت  او همراه کمچ : فرمود مپس

 و شوىمی جدا انشان از لو زنرا جو، فراغت خواه  چ هر از و ده مامان را کارهانت و کن وصیت

 کفهن و دهد غیل لو را لا بطلب را یل ( کن  وصیت) خوامت  دنگران خواهی شد. چون همیان 

 ثابت پیش از ک  امت منت  انن و نباشد درمت  ن جز و کند پاك لو را او دادن غیل نراز پوشد،

 او مهر پشهت را یموهانش و برادران و بخواب  برابرش در لو( میت نماز هنگام) باند و ؛امت شده

 زنهده حهال در و شده جابرپا او وصیت زنرا بگوند، بر لو لكبیر 9 ک  ده دمتور ب  او و کن ب  ص)

 از بهرای او و  ور گهرد هیهتند او از بعهد که  را فرزندانت مپس. باشد لو کارهاى متصدى ودنتب

 مهپس: گوند نزند .متاکافی گواه  براى خدا همان و بگیر گواه هم را خدا و بگیر گواه  انشان

 نامهم ک  امت یل  پیرم با امامت امر و گیرندمی امیال مرا :فرمود ب  من  جعفر بن موم 

 الحیهین بن یل  دوم یل  و  طالب اب  بن یل  اول، یل : امت( گذشت  امامان از) یل  دو

 و محنهت و اول یله  محنهت و دنهن و دومهت  و نصهرت و دارىخونشهتن و فههم. امت 

  زادى ههارون مهرگ از بعهد مال چهار لا و امت، داده شده ب  او دوم یل  نامالنمات بر شكیباة 

 .زی بگوندندارد و نباند چی زبان

 مالقهات کردى )که  مالقات را او و افتاد جاگاه گذرت ب  اننهر نزند، اى: فرمود ب  من مپس

 او و ؛مبهارك و ایتماد مورد امین، داد، خواهد ب  او پیرى خدا ک  بده مژده کرد( ب  او خواه  هم

 مادر کنیزك  ن ک  ده خبر ب  او لو هنگام ن اى.کرده مالقات جاانن در مرا ک  دهدمی خبر ب  لو

 مرا مالم لوانیت  اگر و ابراهیم، مادر و  خدا رمول کنیز مارن  خاندان از متاکنیزی پیر  ن

 را  یله  جعفهر  بهن مومه  وفهات از بعهد: گوند نزند .برمان برمان ، هم کنیز ب   ن
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یهرض  دارى؟ رینظه چه  ب  یمره رفتن براى نزند، اى: از من  غاز نمود و فرمود کردم. مالقات

دار یههده لها ما اللَّ ؛ مبحان: فرمود ندارم، خرج  من شمامت؛ با اختیار فدانت، مادرم و پدر: کردم

 مخن  غاز کرد حضرت .رمیدنم مكان ب   ن لا افتادنم ب  راه کنیم.نمی ک  لكلی) نشونم خرج لو

 یله  بن زند فرزندان از نزند) اىکرده مالقات را یموهانت و همیانگان بارها جاانن در: فرمود و

  رى.: یرض کهردم یمومت(. حكم در یمو پیر و شودم  یمو پیر هفتم و ششم امام با ک  بوده

 حضرت  ن مالم نیامده؟!  مد هنوز کنیز  ن اما: فرمود ب  من. دادم شرم او براى را دامتان مپس

 مهدل  و فرمهود خرنهدارى ار کنیهز  ن مهال همهان در و رفتیم ب  مك  مپس رمانم.می ب  او را

و  وارث که  داشتند امید  یل  برادران: گوند نزند .زاةید را پیر  ن و گشت حامل  ک  نگذشت

 به  انشهان جعفهر ابهن امهحاق. شهدند دشمن من با گناهبی و باشند  جعفر بن موم  وصی

 جها ن در من ک  نشیتم  جان  در  جعفر بن موم  مجلس در نزند ک  دندم من: گفتمی

 .(نشیتمنم 

 سوم: دعوت به حاکمیت خدا

ای که  دیهوت به  افراشهت زمین هرگز از هدانت و حق خالی نخواهد شهد، و اگهر از پهرچم بر

هنگام زمین از هدانت و حق لهی امت. پس  حاکمیت خدا بكند خالی باشد، باند بگونیم ک  در  ن

ا کیهی امهت حق )خلیف  خدا( لنه ک  دایی ب  ممتخصوص هنگامی  دیوت ب  حاکمیت خدا ب

کند، دلیلی برای طالبان شناخت حق امت ک  دلیل نص و وصهیت پیشهین را ک  ب   ن دیوت می

ی خدا خواهد کند، نعنی دیوت ب  حاکمیت خدا با انضمام ب  نص، دلیلی بر حقانیت خلیف لأنید می

 بخشد.حقانیت او را فزونی میکند و نقین مُمنان ب  بود، نعنی دلیلی امت ک  نص را ناری می

گذاری نییت، بلك  در مطح اجرا و حكومت نیز قانونلنها در حد البت  مقصود از حاکمیت خدا، 

گهذاری، بهدون کیی قاةل به  حاکمیهت خهدا در مهطح قانون اماماً امكان ندارد ک اننهیت، با 

روز امت؛ پس ناچهار ب  ود گذاری امری متجدباشد، چون قانونحاکمیت در مطح اجرا و حكومت 

ی جدند و حادثی را خداونهد به  او برمهاند؛ و ای متصل ب  خدا باشد لا حكم هر میئل باند درنچ 

ی خدا میتقیماً خودش متولّی حكومت شود، بلك  الزم امهت که  بهر نظهام الزم نییت ک  خلیف 
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ب  لصمیمات جنگ و ی مربوط ل ونژهمیاة انندط باشد، مبر جان مردم میلحكومت و ب  خصوص 

 صلح نا قصاص، نعنی احكام ایدام. 

 خداوند ینآن در د یگاهو جا یجسمان یماد یمعجزه

 مردم امت. خداوند متعال فرمود: نشامتحان و  زما ی،یالم جیمان ننورود ب  ا یلت

 (7)﴾لْعَزنزُ الْغَفُورالَّذی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیاةَ لِیبْلُوَکُمْ أَنكُمْ أَحْیَنُ یَمَالً وَ هُوَ ا﴿
، و او لوانهای  رلرنهدلها شهما را بیازمانهد که  کهدامتان نیكوکا ،ک  مرگ و زندگی را  فرنهد ن)

 .(ناپذنر و بییار  مرزنده امتشكیت

 ییتن یحصح ،مطلق یمِحك ییرندهگامتحان وارد شدند، از امتحان یبرا یادن ننمردم در ا یوقت

 لغو و ؛دهد یبرلر نگرد یبر برخ ی،یلت یچبدون ه ،امتحان ننا ب  رودو بدو از  نان را در یک  برخ

 انجهامکه   ن را  یمقهدمال نهایلت  یچبدون ه یج ،نت رلرنناز  نان و دادن ب یردن امتحان برخک

 .ییتن یحصح هند،د

قهاهر و   ،نباشهد نیمخهالف یاز مو ایاشتباه و شبه  هیچاگر در  ن ی، جیمان یِماد یمعجزه

 گذاردینم یامحدوده یب،ب  غ نمانا یبرد و برایم ینرا از ب یبغ یکننده امت و محدودهمجبور

از  یدادن برخهه یبرلههر ،ی  ننتیجهه د و کنههیم لغههوگان را دهنههداز امتحان یامتحههان برخههو 

 باشد. می ییلت یچبدون ه نگر،د یگان بر برخدهندامتحان

الفهاق  نشکه  بهرا یفهرد یامتحهان را بهرا  ،وقوبر فرض معجزه،  نو  ننک  ا ب  انن لرلیب

رف  یِماد نمانفرد، ا ننا نمانجهت ک  ا ننبرد. از امی ین، از بافتدمی  نیهبتو  خواههد بهودصهِ

 یبرلهر نگهریبر د، افتدمیمعجزه الفاق  ننا نشک  برا یفرد ینیمبیو م صفر امت ن،در   یبغ

دو فهردِ  ینیهدالت به یجه نت ده امهت. درکر یداب  بهشت دمت پ یامتحان یچو بدون ه داده شده

                                                
 .2ی ی ملک، آیهقرآن کریم، سوره .1
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در  نهدبا بیانهد، یمهاد ی: اگهر معجهزهنیمگهویمه دلیهل ین. ب  همشودمیمحقق ن دهندهامتحان

 نبرد. یناز ب یبب  غ نمانرا در ا یباشد ک  منت اله یحدود یمحدوده

 :بینیمیمانن موارد را  یم،جیتجو کنک  در اختیاردارنم  ننید وصدر نص اگر

 رآنق در

ی  ورند و چ  بیا خداوند اجازهیخداوند معجزه م یبا اجازه یامبرانکند پیم یانک  ب نالی:  اول

 هد:دن معجزه را

عِرُکُمْ أَقْیَمُوا بِاللَّ ِ جَهْدَ أَنمانِهِمْ لَئِنْ جاءَلْهُمْ  نوٌ لَیُْمِنُنَّ بِها قُلْ إِنَّمَا الْآناتُ یِنْدَ اللَّ ِ وَ ما  وَ﴿ نشهْ

 (7)﴾ها إِذا جاءَتْ ال نُْمِنُونأَنَّ
بهرای  نهان  شهاناهدلخو یلرنن موگندهانشان ب  خدا موگند خوردند ک  اگر معجزهبا مخت)

دانیهد ]که  ، و شما چه  مهیمت ورند، بگو : معجزات فقط در اختیار خدا، قطعاً ب   ن انمان می ند

 .( ورندانمان نمی ،حقیقت چییت؟[ حقیقت انن امت ک  اگر  ن معجزه هم بیاند

 (6)﴾ینٌقالُوا لَوْ ال أُنْزِلَ یَلَی ِ  ناتٌ مِنْ رَبِّ ِ قُلْ إِنَّمَا الْآناتُ یِنْدَ اللَّ ِ وَ إِنَّما أَنَا نَذنرٌ مُبِ وَ﴿

شود پیشین[ بر او نازل نمیگفتند : چرا از موی پروردگارش معجزالی ]مانند معجزات پیامبران )

 .(ای  شكارمدهندهخدامت و من فقط بیم تیارخ: معجزات فقط در ا. بگو

 یهبغ یو بهرا یاننهدبکننهده و مجبورکند اگر معجزات ب  صورت قهاهر یم یانک  ب نالی:  دوم

 شود:ینم نرفت  ن پذ طرنقاز  نماننگذارند، ا یباق یزیچ

                                                
 .135 ی، آیهانعامی قرآن کریم، سوره .1

 .93 ی، آیهعنکبوتی قرآن کریم، سوره 2.
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بَعْه ُ  وْ نأْلِی بَعْ ُ  ناتِ رَبِّكَ نوْمَ نهأْلیننْظُرُونَ إاِلَّ أَنْ لَأْلِیهُمُ الْمَالةِكَوُ أَوْ نأْلِی رَبُّكَ أَ هَلْ﴿

إِنَّها  ظِهرُواإنمانِها خَیراً قُهلِ انْتَ  ناتِ رَبِّكَ ال ننْفَعُ نَفْیاً إنمانُها لَمْ لَكُنْ  مَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ کَیَبَتْ فی

 (7)﴾مُنْتَظِرُون

ای از پروردگهارت بیانهد نها پهاره  نا جز انن انتظار دارند ک  فرشتگان به  مونشهان بیاننهد نها)

که  های پروردگارت ]پدند[  نهد کیهیای از نشان ]اما[ روزی ک  پاره .های پروردگارت بیاندنشان 

 یانمان  وردنش مهود بود، نا خیری در انمان  وردن خود ب  دمت نیاوردهبود، انمان نیاورده  قبالً

 (.بگو منتظر باشید ک  ما ]هم[ منتظرنم .بخشدنمی

انمهان  که  قهبالًهای پروردگارت ]پدند[  نهد کیهیای از نشان ک  پارهروزی)روشن امت:   ن 

 (.بخشدانمان  وردنش مود نمی بود، نا خیری در انمان  وردن خود ب  دمت نیاوردهبود، نیاورده 

ن حقیقت را ان ک اننوجود  . بانردپذیرا نم نمانخداوند ا یاند،معجزات ب نات نا از  یبرخ یوقت 

نات و   ننا لنها حالت ممكن انن امت ک  ننبنابرا شود.قبول مینفس  ننلوب  لا  خریم ک  دانیم

 یهاامهت که  از دن یاماننهد مهرده ،ک  حالت انیانیرده امت؛ ب  صورللغو کامتحان را  معجزات،

 .ه امهترا لغو کهرد خود امتحاناو  نعنیشود. ینم نرفت از او پذ یو یمل نمانا ت ورفت  ام یرونب

 وقرار گرفت  امهت  ی ویجلو یب  روشنی قاهر با وقو  معجزه ی امتحانهاپامخ ب  یبارت دنگر

 . وجود نداردپامخ او نیبت ب  پرمش مطرم شده  یبرا نیمعنا

حَتَّی إِذا أَدْرَکَه ُ الْغَهرَقُ قهالَ  إِمْراةیلَ الْبَحْرَ فَأَلْبَعَهُمْ فِرْیَوْنُ وَ جُنُودُهُ بَغْیاً وَ یَدْواً جاوَزْنا بِبَنی وَ﴿

قَبْلُ وَ کُنْتَ  تَ لْآنَ وَ قَدْ یَصَی *  مَنْتُ أَنَّ ُ ال إِل َ إاِلَّ الَّذی  مَنَتْ بِ ِ بَنُوا إِمْراةیلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُیْلِمینَ

كَ  نوً وَ إِنَّ کَثیراً مِهنَ النَّهاسِ یَهنْ  نالِنها فَالْیوْمَ نُنَجِّیكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَ * مِنَ الْمُفْیِدننَ

 (6)﴾نَلَغافِلُو

و فرزندان امراةیل را از درنا گذراندنم پس فریون و مپاهیانش از روی متم و لجهاوز  نهان را )

گفت انمان  وردم ک  هیچ معبهودی جهز  ،ک  در شرف غرق شدن قرار گرفتدنبال کردند لا وقتی
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ک  پهیش در حالی ؟اکنون.  نا شدگانماند نییت و من از لیلیمیل ب  او گروندهک  فرزندان امراة ن

لها بهرای  دهیم،بدنت نجات میپس امروز لو را با ؟ کاران بودی و از لب کردییاز انن نافرمانی م

 (.های ما غافلندگمان بییاری از مردم از نشان  نند یبرلی باشد و بیک  از پی لو میکیانی

از  یانه   یرلفیه»کتهاب به   یهدلوانیمه ام.مطالبی نوشهت در گذشت   نات  ننا یمعنا انیدر ب

 د.انیمراجع  نم «نونس یرهمو

 نمهانفرمهتادن معجهزه ا ک  هنگهام فهرو یافراد نمانخداوند ا دنکنیروشن م نالی ک :  موم

 امت:  یح نان صح نمانو ا نردپذی ورند، را میم

الِحا ... مُجَّداً قالُوا  مَنَّا بِرَبِّ هارُونَ وَ مُومی فَأُلْقِی الیَّحَرَةُ﴿  تِوَ مَنْ نأْلِ ِ مُُْمِناً قَهدْ یَمِهلَ الصهَّ

جَنَّاتُ یَدْنٍ لَجْری مِنْ لَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدننَ فیهها وَ ذلِهكَ جَهزاءُ مَهنْ  فَأُولئِكَ لَهُمُ الدَّرَجاتُ الْعُلی

 (7)﴾لَزَکَّی

و . ... گفتند به  پروردگهار مومهی و ههارون انمهان  وردنهم .افتادند مجده در پس ماحران ب )

برای  نهان درجهات  ،داده باشد انجامدر حالی ک  کارهای شانیت   ،ک  مُمن ب  نزد او رودکس هر

جاودانه  در  ن  .های یدن ک  از زنهر ]درختهان[  ن جونبارهها روان امهتبهشت. واال خواهد بود

 (.ک  ب  پاکی گراندامت پاداش کییمانند و انن می

از  یبه  برخه ؛ بلكه نكردنهد یهداامت ک  ب  پامخ کامل دمهت پ نن نان ا نمانا نرشیلت پذ

پامهخ  یلا برا ،یدهیب  او م نیهاها و نشان نیک  راهنما یمانند فرد نعنی ؛نافتندها دمت پامخ

  امهت که نگهریلر از دنینپا یطحچند در مفرد هر ننامتحان ب  او کمك کند. ا یِهاب  پرمش

خاطر ک  ثابهت  ننشود؛ ب  ایم نرفت پذ یزپامخ از او ن یج در نت یول ،بدون کمك پامخ داده امت

 یچنهد بها کمكهههرلها شناخت وجود دارد ک  بایهث شهده امهت  یافرد ب  اندازه ننشد ک  نزد ا

های نرفت  امت و پامخ پرمهشنعنی امتحان انن افراد، از بین کند.  یداب  پامخ دمت پ ،مشخص

چنین امت که   نهان امتحان، مقابل  نان قرار داده نشد لا اننك  پامخ  نان، بدون ارزش باشد. انن

 از امتحان بیرون نرفتند.« دوم»مانند حال گروه 
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 اشتباه و پوشش باشد: یمقدار نددر معجزات بادهند  نالی ک  نشان می: چهارم

 (7)﴾كاً لَجَعَلْناهُ رَجُالً وَ لَلَبَیْنا یَلَیهِمْ ما نلْبِیُونَلَوْ جَعَلْناهُ مَلَ وَ﴿

 وردنهم و امهر را وی را ]به  صهورت[ مهردی در مهی حتماً ،دادنمای قرار میو اگر او را فرشت )

 (.ماختیمهمچنان بر  نان مشتب  می

 خوامت مهردم. درن  با در نند، یخداوند م یبا اجازه نات و معجزات:  یشینمطالب پ یخالص 

که   ییهتمعنها ن نهنزدن فرمتاده از  وردن  ن، ب  ا بازدرخوامت معجزه لومط مردم و مر یج نت

انیهان  نمانا یند،و انیان  ن را بب یانندب یامت ک  وقت یمعجزال ینندارد. همچن تیفرمتاده حقان

شهود. ینمه نرفته پذ انیهان نمهانا یاننهد،ب یوجود دارد که  وقته یمعجزال نیزشود و یرفت  منپذ

قهرار  ایشهبه  فرمهتم در  نیرا مه یانه   ی: وقتهنهدفرمایخداوند مگفتیم،  ک ناچن ین،همچن

  :دهمیم

 ﴾لَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْناهُ رَجُالً وَ لَلَبَیْنا یَلَیهِمْ ما نلْبِیُونَ وَ﴿
 وردنهم و امهر را [ مهردی در مهیوی را ]به  صهورت حتماً ،دادنمای قرار میو اگر او را فرشت )

 (.ماختیمهمچنان بر  نان مشتب  می

شهبه  و امهت که  در  ن  اینشهان شهود، یم نرفت از خالل  ن پذ نمانک  ا اینشان  بنابرانن

 ایمعجزهگذاشت  باشد. اما  یب  جا یبب  غ نمانا یبرا یک  فرصت ایهمان معجزه ،باشد پوشش

فرصت  کییو  ییتدر  ن ن ایشبه امت ک   ایمعجزهشود، ینم  نرفتاز خالل  ن پذ نمانک  ا

ب  مهار  نلیصا لبد یوقت ؛روشن امت  یل  از دامتان مومئمی نن. ابزندندارد لا در  ن طعن  

 و شك وارد کند. زده یصا طعن   یلوانیت در معجزهفریون شد، 

 (6)﴾بیرُکُمُ الَّذی یَلَّمَكُمُ الیِّحْرَقالَ  مَنْتُمْ لَ ُ قَبْلَ أَنْ  ذَنَ لَكُمْ إِنَّ ُ لَكَ﴿
او بهزرگ  قطعهاً ؟به  او انمهان  وردنهد ،ک  ب  شما اجهازه دههم نا پیش از  ن :]فریون[ گفت)
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  (.شمامت ک  ب  شما محر  موخت  امت

مْ نكْفُهرُوا بِمها أُولِهی أَ وَ لَه فَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ یِنْدِنا قالُوا لَوْ ال أُولِی مِثْلَ ما أُولِهی مُومهی﴿

 (7)﴾مِنْ قَبْلُ قالُوا مِحْرانِ لَظاهَرا وَ قالُوا إِنَّا بِكُلٍّ کافِرُونَ مُومی
به  او داده  ،ب  مومی داده شهد چ  نچرا نظیر  :گفتند ،پس چون حق از جانب ما برانشان  مد)

اند و دو ماحر با هم ماخت  :ندگفت ؟کفر نورزندند ،ب  مومی داده شد قبالً چ  ن نا ب   ؟نشده امت

 (.ما هم  را منكرنم :گفتند

 نمانکرد و گفت: ا نقو رام شد و لصد ننالوا ناشدن درشكافت  یدر معجزه یكاو از لشك یول

 : وردم

ذا أَدْرَکَه ُ الْغَهرَقُ قهالَ إِمْراةیلَ الْبَحْرَ فَأَلْبَعَهُمْ فِرْیَوْنُ وَ جُنُودُهُ بَغْیاً وَ یَدْواً حَتَّی إِ جاوَزْنا بِبَنی وَ﴿

 (6)﴾ مَنْتُ أَنَّ ُ ال إِل َ إِالَّ الَّذی  مَنَتْ بِ ِ بَنُوا إِمْراةیلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُیْلِمینَ
و فرزندان امراةیل را از درنا گذراندنم پس فریون و مپاهیانش از روی متم و لجهاوز  نهان را )

گفت انمان  وردم ک  ههیچ معبهودی جهز  ،قرار گرفتشدن ک  در شرف غرقلا وقتی ،دنبال کردند

 (.شدگانمنییت و من از لیلیم ،اندک  فرزندان امراةیل ب  او گرونده ن

امت  )مجبور کننده( ریقاه یب  معجزه نمانخاطر ک  ا ننشود؛ ب  اینم نرفت او پذ نمانا یول

  نرد:پذینم یكت و لشكییدر  ن ن ایشبه ک  

فَالْیوْمَ نُنَجِّیكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ  نهوً * قَبْلُ وَ کُنْتَ مِنَ الْمُفْیِدننَ  تَصَی لْآنَ وَ قَدْ یَ﴿

 (4)﴾نَوَ إِنَّ کَثیراً مِنَ النَّاسِ یَنْ  نالِنا لَغافِلُو
ا پس امروز لو را به؟ هكاران بودیو از لب کردییک  پیش از انن نافرمانی محالیدر ؟اکنون نا ) 

گمان بییاری از مهردم  نند یبرلی باشد و بیک  از پی لو میلا برای کیانی دهیم،بدنت نجات می

 .(های ما غافلنداز نشان 

                                                
 .12ی یهی قصص، آقرآن کریم، سوره 1.

 53 یی یونس، آیهقرآن کریم، سوره 2.

 .52 و 51 ی یونس، آیاتقرآن کریم، سوره .0



   انتشارات انصار امام مهدی  ......................................................................111

 

 

 یهانب ان رالومهط مخالفه خهدا ک  درخوامت معجزه از محمد رمول  نالیدر مطح   حتی

مانند مخن . مت، مخالفت داردنقل شده ا نشانا ی ک  در امناد لارنخی ازبا معجزال اًکند، ظاهریم

 خداوند متعال: 

 (7)﴾نٌأُنْزِلَ یَلَی ِ  ناتٌ مِنْ رَبِّ ِ قُلْ إِنَّمَا اآلناتُ یِنْدَ اللَّ ِ وَ إِنَّما أَنَا نَذنرٌ مُبی الُوا لَوْ الَقَوَ ﴿

خدامت و  نزد اتمعجزبگو  ؟نازل نشده امت الیچرا بر او از جانب پروردگارش معجز :و گفتند)

 (.ای  شكارمدهنده ن لنها هشدارم

و ب   یاورده امتن یامعجزه نشاناچنین برداشت کنند ک   ن   نناز اافراد  یبرخ ک امكان دارد 

نمهود که  معجهزه نهزد یامتدالل مه نشاندرخوامت معجزه نمودند و ا نشانخاطر  نان از ا ینهم

 خداوند امت.

طعنه    اهللرمهول یهامبریپ صهحتو  که  به  امهالم یافراد نزد ،وضو م ننا یقتحق در

در و مطالهب نقهل شهده  ینص قر نه ینب یمخالفت روشن  شكاری امت و الاقل لعارضزنند، یم

وجهود  لعارضهی یچه یقتحقدر یباشد. ولیم  محمد یالفاق افتادن معجزات برا یادیامورد 

شهود. یواقع مه یبب  غ ننمادر ا یو منت اله یقانون یموم یک  معجزات در محدوده چرا ندارد؛

و از جمل  ، ک  فرمتادگان یمعجزال یج امت. در نت یبب  غ نمانهمان ا نرش،مورد پذ نمانا نعنی

قهاهر و مجبورکننهده ، معجزات  ورندیشوند، میم نمانب  ادیوت ک   انیمخالف برای ، محمد

 ایشهبه کنند که  یمت مدرخوا)مجبور کننده( ریک  انكارکنندگان، معجزات قاهیحال . درییتن

 در  ن نباشد.

شود. به  ینم نرفت  ن پذ طرنقاز  نماننگذارد، ا یباق جانی یبغ یقاهر باشد و برا ،معجزه اگر

. بلكه  یهاوردب نمهان ن ا طرنهقک  فهرد دشهمن از  ند ینم ننا یقاهر برا یمعجزه دلیل، ینهم

 افتد:یالفاق م ی قاهر در انن مواردمعجزه

                                                
 .93 ییهعنکبوت، آ یسوره یم،قرآن کر 1.



 018 .................................................................پرسنداز تو درباره روح  می د اسالم ویعقا

 ننب  ا بیاورند. نماناانن حالت هدف معجزه انن نییت ک   نان ب  غیب در  ن،یمنُم برای -7

شود می یو حجت ندافزای نان م نقینر بمعجزه  ننابلك   اند. ورده نمانخاطر ک   نان قبالً ا

 شود.ینقل م نشانک  برا یدافرا یبرا

 نمانا دررا  یبغ یهمحدود یج و اقرار ب  حق هیتند. در نت نمانا نكک  نزد یافراد برای -6

من ب  ُم ی،ااندازه لاو  اندیدهرم یدیوت الهب  برلری ک   نان چرا نبرده امت؛  ین نان از ب

 .دناهخود را  شكار نكرد نمانا چ اگر ؛هیتند یدیوت اله

 یو معجزه  طوفان نوم یشوند. مانند معجزهیک  با معجزه یذاب م انیکافر برای -4

 . یممو یبرا ناشكافتن در

 وردن،  نمهانابهرای که   یانكارکننهدگان بهرای نها یفتهدهم  الفهاق ب برایاگر معجزه  معموالً

باشهد. به   شهبه باشهد و در  ن  یبغ از یامحدوده دارای ندبا ن معجزه ، درخوامت معجزه دارند

که   چهراشهمردند؛ یمعجزه نمه ،همراه بود  دیوت محمدبا را ک   چ  نخاطر کافران  ینهم

دروغ  ،افتهادینهان الفهاق مهبرای مُمک  ، را ُمنانلومط م  از محمد شده قلنمعجزات ان  ن

 ند.شمردیماوهام  ناجادو  اًرفص داد،رخ می نا افرادشان خودشان مواردی را ک  برایدانیتند و یم

إِنَّما مُكِّرَتْ أَبْصارُنا بَهلْ نَحْهنُ قَهوْمٌ فی ِ نعْرُجُونَ لَقالُوا  واوَ لَوْ فَتَحْنا یَلَیهِمْ باباً مِنَ الیَّماءِ فَظَلُّ﴿

 (7)﴾مَیْحُورُون

گفتنهد در مهی قطعهاً. رفتنهدگشودنم ک  همواره از  ن باال میو اگر دری از  ممان بر  نان می)

 (.انمانم بلك  ما مردمی هیتیم ک  افیون شدهبندی شدهحقیقت ما چشم

روزمهره قلمهداد  یعیالفاقات طب یبرا نیهانلوأو ل هافهمیاً کجصرف  نان گاهی نیز معجزات را

که  او کرد، نا او را در  لش میامب هالك نك با  یماًمیتقمثالً وقتی خداوند فردی را  کردند.می

او را   به  محمهد یاحترامهیو ب  خهاطر به افتادمیبر او  یمنگ ناکِشاند  لش می یرا ب  مو

دارد و ههر  نهانمرگ جر گفتند ک میو  نامیدندمی یعیطب یادث حارا  وضو م نن،  نان اتکشمی

از مُمنهان  اهلل ی متون میجد رمهولوقتی خبر شنیده شدن صدای نال افتد. یالفاق م هروز
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  محمد ها قصد دارند برایگفتند مُمنان با انن دروغو ب  مخالفان رمید،  ن را دروغ شمردند 

 .گرمی کنندبازار

 یداادام  پ گذارند،می یباق جانی یب،غ یک  برا ،قاهریرپامخ ب  معجزات غ نند فرب  انن لرلیب 

 مخن  نان امت:  ننو ا ؛کندیم

 (7)﴾نٌأُنْزِلَ یَلَی ِ  ناتٌ مِنْ رَبِّ ِ قُلْ إِنَّمَا اآلناتُ یِنْدَ اللَّ ِ وَ إِنَّما أَنَا نَذنرٌ مُبی الُوا لَوْ الَقَوَ ﴿
خدامت و  معجزات نزدبگو  ؟نازل نشده امت الیبر او معجزروردگارش چرا از جانب پ :و گفتند)

 (.ای  شكارمدهنده من لنها هشدار

جهانی  یب،ب  غ نمانا یدر  ن نباشد و برا ایبه خواهند ک  شیم یقاهر روشن نات نان   نعنی

مخال) یقهل و ک  یحالدر ؛ک  لا امروز ادام  دارد درخوامت  نان امت یخالص  نن. ااردنگذ باقی

ی ک  معنهاچرا خواهد افتاد؛الفاق ن یزامت و بعداً ن یفتادهالفاق ن قبالً امت. یو منت اله ننینص د

 یخهردیبه ننو ا ؛نداوارد شدهامتحان ک  ب  دنیای  امت یاز مخلوقال یردن امتحان برخلغو ک  ن

 ،از  نهان یتحهان برخهمهپس ام و . چگون  مردم وارد امتحان شوندشودصادر نمیمطلق  یمِاز حك

ک  امتحهانش لغهو در انن میان لمانزی بین کیی  ک اننبدون  ،لغو شود مببی و بدون هیچ دلیل

 ک  امتحان داده امت وجود داشت  باشد؟کیی  شده و

شهونده در ک  اگر فرد امتحانیه امت، وارد بهشت شود؛ در حاللغو شدک  امتحانش  یچگون  فرد 

یدالت خداوند  ،مخن و دروغ ب  خداوند ننا طبقشود؟ پس وارد  لش میامتحان شكیت بخورد، 

 مبحان و متعال کجامت؟!

معجهزه حهدود و  وضهو امت که  م ننشود، ایگرفت  م نكدنگرک  از قر ن و یقل با  یانتیج 

؛ مخصوصهاً ییهتههدف نیو به یبهاز ،کنندییمل لصور میب یک  یلماگون   ندارد و  یدهانیق

 شوند.یرو مب در هر زمان رو ء یاو اوص یامبرانن با پ نا ک انن

                                                
 .93 ییهعنکبوت، آ یسوره یم،قرآن کر 1.



 001 .................................................................پرسنداز تو درباره روح  می د اسالم ویعقا

 ،پیونهددبه  وقهو  نمی انخوامت فرمتاده و خوامت مكلفدرک  روشن شد، معجزه ب  طورهمان

 یدهد. اگهر معجهزهیم انجامجا بخواهد،  ن را وقت بخواهد و هر بلك  دمتور خداوند امت ک  هر

همهان  یو منت اله یک  قانون الهچرانبرد؛  میانرا از  یبغ یالزم امت ک  محدوده یاند،ب یماد

درخوامهت را  نیههامردم در طول زمهان، معجهزه یشترمفان  بأک  متیحال امت. در یبب  غ انمان

 یشهك بهاق نها نهلوأل یرا بهرا یامحهدوده یچکنهد و ههیم نمانکنند ک   نان را مجبور ب  ایم

در  ن  یهبغ یبهرا جهانیکنند که  یمح  را درخوامت م یِدما نمان نان ا یج نت گذارد. درینم

نهد که  دار یاخردانه ی نان درخوامت ب یج نت . دریردگیقرار نم نرشمورد پذ نمانا ننا و ییتن

 نان  یخردیخردان در بیمطلق امت و با ب یمحك ک  اوچراد؛ دهینم انجام نشانخداوند  ن را برا

 کند.ینم یهمراه
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 یلاجن در

 :امت مده  یلک  در انج گون  نو معجزه،  یی یی

. ینهیماز لهو بب نتهی  یمخهواهیب  او گفتند: امتاد، مه نییانو فَر نند یاز یلما یاگاه یده ن)     

داده نخواهد شهد. جهز    انشانب نتیخواهند! اما  یم نتیو زناکار   یش پپامخ داد: نیل شرارت

انیهان  ربزرگ بود، پی یماه روز در شكمم  شبان  نونسگون  ک  همان نراز ؛ینب نونس نت 

 (7).(خواهد بود ینروز در دل زمم  شبان  یزن

از او خوامتند.  نتی  نش، زما یها برا مدند و با او ب  مباحث  نشیتند.  ن ییینزد ی نییانفر)     

 نم،گوی  شما مامت؟ حق را ب نتنیل خوامتار   نناز دل بر ورد و گفت: چرا ا ی ه یییاما ی

 (6).(را لرك گفت نشانها داده نخواهد شد. مپس اب   ن نتی  یچه

نیهل ): نهدفرمایمه )نیهو ( ییهیی یم،کنهیمالحظ  م یلدو متن از انجانن ک  در طورهمان

 نهنچهرا ا): ندفرماو می .(داده نخواهد شد   انشانب نتیخواهند! اما  می نتیو زناکار   یش پشرارت

 .(ها داده نخواهد شدب   ن نتی  یچه نم،گویامت؟ حق را ب  شما م نتار  نیل خوامت

. و دههدرخ نمیدرخوامت کردنهد،  انک   ن یاعجزهنا م ن امت ک    ید شدهکأهر دو متن، ل در

ک   مده امت، درخوامت  الیاز معجز یرغو « قاهر»از نو   یاامت ک   نان معجزه نن ن ا یمعنا

 شود. یمتناق  م یلدر انج یییان یمخنگرن  کنند ویم

بعضهی از انهن معجزات الفاق افتاده امهت. نا  ناتک    کندیم یانک  بمتونی هیت  یلدر انج

 :از قرار زنر هیتند ب  ینوان مثالمتون 

 مدنهد و گفتنهد: دختهرت  یی کن یسرة نانروس، یاز خان  یاگفت ک  یدهیهنوز مخن م )او

گفهت:  یی کن یسب  رة ید،ها را شنچون مخن  ن یییی ی؟دهیزحمت مچرا امتاد را  نگرمرد! د

 یکیه نعقهوب،بهرادر  نوحنها،و  نعقهوبو اجازه نداد جز پطرس و  ؛داشت  باش نمانمترس! فقط ا

                                                
 .13تا  02، 12انجیل متی، باب  1.

 .10تا  11، 2انجیل مرقس، باب  2.
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بها  یابه  پامهت و یهده نیغوغها نهدد یدند،رم یی کن یسرة یاو برود. چون ب  خان  یاز پ نگرد

 یبهرا یونغوغها و شه ننها گفت: اکنند. پس داخل شد و ب   نیم یونو ش نندگریبلند م یصدا

هها را  ن یهمه  ک انن. پس از ندندها ب  او خنددختر نمرده، بلك  در خواب امت. اما  ن ییت؟چ

را ک  همراهش بودند، بها خهود برگرفهت و به   یشاگردان یندختر و همچن ادرکرد، پدر و م یرونب

 یا نعنهیکهوم!  یتهاگفهت: لال یگاه دمت دختر را گرفت و ب  وک  دختر بود، داخل شد.  ن نیجا

درنگ برخامت و راه رفتن  غهاز کهرد.  ن دختهر دوازده ی! او بیزبرخ نم:گودختر کوچك، ب  لو می

داد ک  نگذارند  یدب   نان دمتور اک یییشگفت زده شدند. ی نتنهاین واقع  بنها از امال  بود.  ن

 (7) .(ب   ن دختر بدهند یزیشود و فرمود چواقع   گاه  نناز ا یکی

 مد و در برابهرش  ینزد و رةیییکرد، می یان نان ب یمخنان را برا ننا یییحال ک  ی همان )در

و دمت خود را بر او بگذار که  زنهده خواههد  یاحال ب ننزانو زد و گفت: دخترم هم اکنون مرد. با ا

مهال از  وازدهکه  د یا او رفت. در همان هنگام، زنبرخامت و ب  الفاق شاگردان خود ب یییشد. ی

او را لمس کهرد. او بها خهود  یردا یشد و لب  نكنزد یییبرد، از پشت مر ب  یرنج می نزیخونر

و فرمهود:  نهدبرگشهت، او را د ییهی. ینافتدمت بزنم، شفا خواهم  نشب  ردا یگفت  بود: اگر حت

 (6).نافت(امت. از  ن مایت، زن شفا لو را شفا داده  نمانتدار. ایدخترم، دل قو

 ینظهام نهك جا ن مد. ب  کَفَرناحوم در ید،رمان نانگفتار خود را با مردم ب  پا یلمام یییی )چون

 یچون دربهاره یمرگ بود. نظام یو در  متان  یمارب ،غالم داشت. نزبس یز یبود ک  غالم یروم

و غالمهش را شهفا  یانهداد لا از او بخواهنهد برا نزدش فرمت نهود نخچند از مشا یلن ید،شن یییی

لطه) را در  نهنمرد مزاوار امهت ا ننب  او گفتند: ا یار مدند و با التماس بی یییها نزد ی.  ندهد

 ییهیمهاخت  امهت. پهس ی نمهانبرا یهزرا ن یی دارد و کنیقوم ما را دومت م نرا؛ زیحقش بكن

فرمهتاد،  یییچند لن از دومتانش را نزد ی ی ن نظام ید،خان  ک  رم نكیهمراهشان رفت. ب  نزد

رو ین. از همهنیمق) من   نرک  ز ییتمن نیت شا نراک : مرورم! خود را زحمت مده؛ ز یغامپ ننا اب

مهن  نهرا. زنافتبگو ک  خدمتكارم شفا خواهد  ی. فقط مخننمندانیتم نزد لو   نقخود را ال یحت

                                                
 .10تا  09، 9انجیل مرقس، باب  1.

 .22تا  12، 5انجیل متی، باب  .2
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. به  ودر: برو، مینمگومی نكیفرمان خود دارم. ب   نرز یزن یفرمان. مربازان نرهیتم ز یخود فرد

 ییهی ورد. ییمه ی ر، ب  جها یرا ب  جا نن: انمگوی. ب  غالم خود مند یم یا،: بنمگومی نگرید

کرد و گفهت: به   ی مدند، رویم اشپیک  از  یتیاز او در شگفت شد و ب  جمع ید،را شن ننچون ا

بازگشتند، غالم   فرمتادگان ب  خان ام. چونندههم ند یلراةدر ام یحت نمانیا ین: چننمگویشما م

 یهزانبوه ن یتی. شاگردان و جمعینشد ب  نام ناة یرهیپار شهر یییبعد ی ی. چندنافتندرا مالمت 

پیهر  نگان برند ک  را می یامرده ندد ید،شهر ک  رم یدروازه نكیکردند. ب  نزدیم یاو را همراه

 نهد،کردنهد. خداونهد چهون او را دیم ی ن زن را همراه یزز مردمان شهر نا یاریبود. بی یزن یوهب

ک   ن را یرفت و لابوت را لمس کرد. کیان نكمكن. مپس نزد ن دلش بر او بیوخت و گفت: گر

! مهرده رامهت نشیهت و یهز: برخنمگوجوان، لو را می یگفت: ا ییی. ینیتادندکردند، ایحمل م

شهد و  مُیهتولی نان  یبر هم  یبترا ب  مادرش مپرد. لرس و هاو  یییمخن گفتن  غاز کرد! ی

ما ظهور کرده امت. خدا ب   یانبزرگ در م یامبریگفتند: پیکردند، میم نشک  خدا را متایحالدر

اطهراف منتشهر شهد.  یو نهواح نهودنه در لمهام  ییهیکهار ی ننقوم خود  مده امت. خبر ا ناری

 (7).( گاه ماختند نعوقا یاو را از هم  نحییشاگردان 

 نهنا ،کردن مردگان امتک  زنده ،مشترك در متون باال معنای یمکنیک  مشاهده م طورهمان

 یهان از دندخترم اآل فاصل  بوده امت. مثالً:چند مایت بین مردن لا زنده شدن  نان فقط امت ک  

که   یفهرد دلیل ین  هم. بپس زنده شدن  نان پیش از انن بوده ک   نان را دفن کنند رفت  امت.

 ناهوش بودند. یب افراد ننامتدالل کند ک  ا اندلویم یامت، ب  مادگ در پیش گرفت را  راه شبه 

 نهنبر ا نافتندرمان و شفا  ین. همچنرخ داده بودک   یازدن ب  معجزهطعن  یبرا دنگری هر یذر

 امت. پذنرامكانمبنا 

متهون  انهن صهحتما به   ند،نمامی نتروا را قاهر یلورات، معجزه نا یلک  در انج یمتون اما

متون، ایتقاد نداشت   لك لك صحتالزم امت ک  ب   نیز یحیانخود میبرای  ی. حتنمایتقاد ندار

 طعهاًق دارنهد که  ، بیش از نك متن لارنخیمعجزات نا بعضی از روندادها یک   نان براچراباشند؛ 

                                                
 .12تا  1، 7انجیل لوقا، باب  1.
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بها ههم  نوحنهاو  یمته یهلانجدر اگر دو متن مثالً  اننبنابر. دقیق نییتدمت کم ، هااز  ن یبرخ

 ایتماد کرد. نوحناو  یمت یلدو متن انجهر لوان ب  یمخالفت داشت  باشند، نم

 یفهرد نمانخداوند وجود دارد و خداوند ا یک  امكان  وردنِ  ن از مو یماد یمعجزه :خالص 

 نلقهاهر امهت؛ ماننهد لبهدیهرغ یمهاد یمعجزه نرد،پذیم یاورد،ب نمانخاطر ب   ن ا ننرا ک  ب  ا

و  انمنهُاز م یلومط برخ  اهللرمول یبرا متون ینال  یدنشن (7)،ب  مار  یموم ییصا

 یاز افهراد یاندك و هالکهت برخه نیبا غذا خدا  لومط محمد رمول نیز اطعام جمعیتی زناد

و شهفا و درمهان  ینحیه یتمظلوم پیروزیو  ،ین امام حی یک  در کربال بودند، با دیا

ک   یافراد یشترب یبرا لا حدیمعجزات  نن. اءیاو اوص پیامبرانمعجزات  یی و بق یماراناز ب یبرخ

البت  اگهر  ؛داد یصلشخ صددرصدلوان  ن را ینم زنرا ه امت؛بود شبه  یرو شدند، داراب با  ن رو

 (.نكدنگرنهد پشتیبان ک  جادونند ود) مِحْرَانِ لَظَاهَرَافریون گفت: باشد ک   رطول  همانئمی

 نهنا و (6)؛ وردند، فقهط مهحر امهت رانماح چ  ن ورد، معجزه و  یموم چ  نبگونیم:  ک انن نا

                                                
 یمعجةزه ی شةکافتن دریةامعجةزه کةه چةرا؛ اسةت یموسة یبةرا یةاشکافتنِ درای مانند خالف معجزهاین بر 1.

طور که خداونةد، . همانیردگیقرار نم یرشمورد پذ یاورد،ب یمانکه به خاطر آن ا یفرد یماناست و ا )مجبور کننده(قاهره

إِسْرائیلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنُودُهُ بَغْیاً وَ عَدْواً وَ جاوَزْنا بِبَنی﴿ یرفت:قاهره نپذ یمعجزه ینفرعون را به خاطر ا یمانا

ال إِلهَ إِالَّ الَّذی آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائیلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمینَ * آآلنَ وَ قَدْ عَصَیتَ قَبْلُ وَ کُنْتَ  حَتَّی إِذا أَدْرَکَهُ الْغَرَقُ قالَ آمَنْتُ أَنَّهُ

و فرزنةدان ) ﴾افِلُونَنةا لَغةمِنَ الْمُفْسِدینَ * فَالْیوْمَ نُنَجِّیکَ بِبَدَنِکَ لِتَکُونَ لِمَنْ خَلْفَکَ آی ً وَ إِنَّ کَثیراً مِةنَ النَّةاسِ عَةنْ آیاتِ

که در شرف غرق اسرائیل را از دریا گذراندیم پس فرعون و سپاهیانش از روی ستم و تجاوز آنان را دنبال کردند تا وقتی

انةد، نیسةت و مةن از کةه فرزنةدان اسةرائیل بةه او گرویدهشدن قرار گرفت، گفت ایمان آوردم که هیچ معبودی جز آن

و از تبهکاران بودی؟ پس امروز تو را با بدنت نجات  کردییاز این نافرمانی م یشکه پحالیدراکنون؟  یاشدگانم. آتسلیم

 (.های ما غافلندگمان بسیاری از مردم از نشانهآیند عبرتی باشد و بیکه از پی تو میتا برای کسانی دهیم،یم

دهةد و حکةم  یزکند، امکان دارد که تماینگاه م ی موس یساحران و عصا یکه به عصایشخص یچگونه برا یعنی 2.

 یةا یموس یآنان توسط عصا یمارها یدنبلع یلهئمعجزه است؟ همان مس ی،کند که کار ساحران، سحر است و کار موس

 یسةاحر  یو موس .(دو جادویند که پشتیبان یکدیگرند)سِحْرَانِ تَظَاهَرَا : پاسو داد که یرا فرعون به راحت یمار موس

 ؛ زیرا او بزرگ آنان است: دارد یخاطر سحرش بر سحر ساحران برتر ینبه هم بزرگ است و

أُوتِی مِثْلَ مَا أُوتِی مُوسَی أَوَلَمْ یکْفُرُوا بِمَا أُوتِی مُوسَی مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا  فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْالَ﴿

چةه بةه موسةی دادنةد، بةه او که حق از سوی ما برای آنان آمد گفتند: چرا مانند آنپس هنگامی) ﴾ا بِکُلٍّ کَافِرُونَوَقَالُوا إِنَّ

چه به موسی داده شد، کفر نورزیدند؟! گفتند: دو جادویند که پشتیبان یکدیگرند!! و گفتند: اند؟ آیا پیش از این به آننداده

]فرعون[ گفةت: ) ﴾الَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَکُمْ إِنَّهُ لَکَبیرُکُمُ الَّذی عَلَّمَکُمُ السِّحْرَقَ﴿ ( 12)قصص:  )ما منکر هر دو هستیم!

 71طه: ) (.او بزرگ شماست که به شما سحر آموخته است به او ایمان آوردید؟ قطعاً ،که به شما اجازه دهمآیا پیش از آن

 (15 :شعراو 
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کننهده أنیدو ل ییتن یاصل یلدلییت، ب  خودی خود ک  قاهر ن یامعجزه خواهد بود ک  بدنن معنا

 کند.یامت ک  نص را محكم م یلیو دل

ا امهتفاده ک  ب یزیچ بااللرنندانند، یم یاصل یلدل ییت،ک  قاهر نرا  یاهک  معجز یافراد اما

شهود، بایهث  انجهامباطهل  ی مهدییفرد لومطامت ک  اگر معجزه  ننکنند، ایامتدالل م از  ن

 متوجه   نهان امها د.شوینم انجاممطلق  یمِحك لومطامت ک   کاری ننشود و ایمردم م یگمراه

  ن بها که  افهرادی برای شود،می انجام ک  کاری شود اثبات ک  متا همین در مخن ک  نییتند

 نحطهور که  قهر ن لصهرامت و همهان حل لردندم وضو م ننا .باشدمی معجزه شوند،می مواج 

 اتمعجهز یطور که  در همه نمودم و همان یانب ک ناچن (7)،وجود دارد شبه نموده امت، در  ن 

 ،ی مومه ییصها نعنهیک  موضو  بحهث امهت،  ایعجزهمنیز و ُمنان، میرغ یامبران برایپ

 روشن امت.

میهتقل یهرغ یهلکننهده و دلأنیدل معجزات،امت ک   ننخداوند ا ننمعجزه در د نگاهجا بنابرانن

ی اصل یلبا دلهمراه اگر معجزه  نعنی. کنندمعنا پیدا می نگرد نلدالگرفتن در کنار با قرار و هیتند

 نقو لشهو نقهین افزانش یخداوند، برا نن ن در د نگاهامت و جا یازد ناز ح یشترب یاند،ب و میتقل

  مده امت.« نص» یلک  با دلامت،  ینخداوند در زم ییف ب  خل نمانمردم نیبت ب  ا

ب نهغا یشک  از هزار مهال په،  یمت ک  راه شناخت امام مهدامعن ننب  ا ینهمچن انن

 بیت  امت. ند، یامت ک  با معجزه م ننا نشانا ایبر شانیلک  دل یافراد ، برایامت

 معجزهمورد از سخنان در  یبرخ حبثی پیرامون

  :ندگویم ییالم  حلّ

امت ک  فقط خداوند  یباطن میاةل وخاطر ک  یصمت جز نند؛ ب  اباشنص دارای  ند: امام باموم)

 نها ،دشهت  باشهدااو نهص  در مهوردداند، یک  یصمت او را م یفرد ندداند. پس بایم ن را متعال 
                                                

وی را ]به صورت[  دادیم حتماًای قرار میو اگر او را فرشته) ﴾لْبِسُونَا یَمَلَکاً لَجَعَلْناهُ رَجُالً وَ لَلَبَسْنا عَلَیهِمْ مَ وَ لَوْ جَعَلْناهُ﴿ 1.

 (5(. )انعام: ساختیمآوردیم و امر را همچنان بر آنان مشتبه میمی مردی در
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 (7)(.او باشد گونیرامتبر  یل شكار شود ک  دل ور دمتان اد یامعجزه

  :ندگویم یی  بر مخن حلّحاشدر  یوریم مقداد

خداونهد و  یامام دارد و اجمها  وجهود دارد که  نهص از مهو ییناشاره ب  راه لع نن: انمگویم)

او از  یهینلع نهااختالف امت ک    امت. و  امام ییندر لع یراه میتقل یشین،رمولش و امام پ

نهد و اهمنهع نمود وضهو م نن، مطلقاً از ای اصحاب امام یر.خ ناشود یم انجاماز نص  یرب  غ یراه

شهرط در  ،که  یصهمت نمکهرد یانخاطر ک  ما ب ننب  ا ییت؛جز نص ن  ب یراه یچ: هنندگویم

 نهدارد. در ینهد از  ن  گهاهجز خداو یفرد یچامت ک  ه یپنهان ایل ئامامت امت. و یصمت می

و  ؛ایهالم کنهد یبغ یدانا ک اننمگر  ،شودینم یداپ یاشد، ب   ن  گاهبک   یدر هر شخص یج نت

ک  ما را از یصهمت  یامبر : ایالم  ن لومط معصوم، مانند پاول: ند یب  دمت م از دو راه ن 

که  دال بهر  او دمهت  زه به. دوم:  شهكار شهدن معجهندنما یینرا لع نشان گاه کند و ا  امام

 (6)(.امامت دارد یدر ادیاوی  گونیرامت

 یهلدل یم،میهتقیرغ نها یممیهتق یشهین،حجت پ یاز مو نمودم ک  نص یانب یشینمطالب پ در

در  یوریو م یکننده امت. اما مخن حلّأنیدامت. اما معجزه، ل ینخداوند در زم ییف خل یصلشخ

 شكار باشد و به   ند، یمعجزه م یباشد ک  وقت ننا بر بنا  کاننمگر  فاقد دلیل امت؛معجزه مورد 

 ؛شهوندمی مواج امت ک  با  ن  یافرادو هدف انن معجزه در  ن نباشد  ایشبه باشد ک   یصورل

 نمهانشکه  ا یفرد برایشدن  ک  هنگام  شكار الیمعجزدر  یت،در واقع موضویی امت ک  ننو ا

 یلا محدوده باند در معجزه شبه  باشد،خاطر ک   نندارد؛ ب  اشده امت، وجود ن نرفت با معجزه پذ

 نبرد. ینرا از ب یبغب   نمانا

                                                
 الباب حادی عشر، عالمه حلّی. .1

 .131و  133شر، مقداد سیوری، صص تعلیق علی الباب حادی ع 2.



   انتشارات انصار امام مهدی  ......................................................................111

 

 

 (7)﴾لَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْناهُ رَجُالً وَ لَلَبَیْنا یَلَیهِمْ ما نلْبِیُونَ وَ﴿

امهر را   وردنهم ومهیوی را ]به  صهورت[ مهردی در حتماً ،دادنمای قرار میو اگر او را فرشت )

 (.ماختیمهمچنان بر  نان مشتب  می

که  بهرای ی قهاهر هنگامیی یقلی پیشین را ب  جز بر معجزهلوان قایدهواقع نمی نن دربنابرا

گهذارد و ینمهبهاقی شهبه  اشهتباه و  یبهراجانی ک  خاطر ننا ب  شود لطبیق دادمردم  شكار می

 که  از راه یقلهی و نقلهی گفتهیم،گون همان ضهمناً. ییتن ، اننموضو  بحث فتیم،گ ک طورهمان

قهرار  نرشمهورد پهذ یهاورد،ب نمانک  با  ن ا یفرد نمانو ا ییتن نمانا معجزه، هدف از انن نو 

 . یردگینم

اشهتباه  نهنرو شدند و بایث شهد لها در اب با  ن رو ءفقها ننک  ا یامت ک  مشكل ننا حقیقت

 یهاورد،ب نمهانب  خاطر  ن ا یک  اگر فرد ،قاهر یمعجزه نیلوانند بیامت ک   نان نم ننا یفتند،ب

روی داد، با فریون  رایبنا هنگام شكافتن در ی موم لومط ک ناییت، چنن نرفت پذ نمانشا

طهور همان؛ ندده زییلم ،امت نرفت پذ نمانشا یاورد،ب نمان ن ا اب یک  اگر فرد قاهریرغ یمعجزه

را  نهان  ییصهاها ن مار ب  مار الفاق افتاد و  ی موم ییصا نلماحران هنگام لبد رایک  ب

امهت و در  ن  مشهتب معجزه در انهن مثهال . یدبلع ندند،دیم خزندهک  مردم  ن را ب  صورت مار 

 نییت.صد  شكار درصد یشوند، معجزهیرو مب ک  با  ن رویافراد یبرا ننو ا وجود دارد پوشش

  حممد خالفت

 نص اول:

لومهط خداونهد ادامه  دارد. مها در   شهدن  دمیخت انگ از زمان بر ینند در زمخداو خالفت

 و فقط به  اثبهات خالفهت محمهد نمپردازینم  از محمد یشپ یب  اثبات خالفت خلفا جاانن

 ینامت، ب  همه یازمندب  نص ن یاله ییف جهت ک  اثبات خالفت هر خل نن. از انمپردازیم 

                                                
 .5 ی، آیهانعامی قرآن کریم، سوره 1.
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و  تنهودنه ، نعنهیاز امهالم یشپه یمهیابراه نهانداورد ایتمهاد در مه یالهه بب  متون کت دلیل

 .باشندمی ندجدیهد و  نمها، یهد قدکتاب نن. ایمکنیم ی لكت، یحیمی

ها را ب  هاجر داد، و  ن و از  ب گرفتی ، نان و مَشكبرخامتیم ابراه ،)بامدادان :67باب  پیدانش،

و چهون  ب  ؛گشهتیبئرشهبع میابان ، و در ب. پس رفتنهاد، و او را با پیر روان  کردی بر دوش و

 یهریلپرلهاب به  میهافت ی دوری از او لا فاصهل گذاشت. و ی ابول  نرمشك لمام شد، پیر را ز

و نشیت،  واز خود را بلند کرد ا رو ب  و .ینمرا نب مپیر مرگ: گفتمی نرا، زبنشیترو ب  او  ،رفت

ی ا: »را گفهتی و و داد، هاجر را نهدا خدا از  ممان یو فرشت  دیشنو خدا  واز پیر را  .نیتگرو 

امهت. یده ، شهنیهته که  اونی جا نخدا  واز پیر را در  نرا، زهاجر، لو را چ  شد؟ لرمان مباش

و  .«وجهود خهواهم  ورد  بیم یظ متیااو ک  از  نراز یر،، او را ب  دمت خود بگارو پیر را برد یزبرخ

و  .ید، مشك را از  ب پر کهرد و پیهر را نوشهان. پس رفتنددی باز کرد لا چاه  بخدا چشمان او را 

ی و در صحرا ندبزرگ گردیراندازی ، ماکن صحرا شد، و در لکرد رشدد. و او بویخدا با  ن پیر م

 (.، ماکن شدفاران

رگهی و بز -بییاریِ لعداد، نزد خداوند جلوه امت بزرگ نییت. منظور از امهت یظهیم و بهزرگ 

نعنی منظور از امت یظیم و بزرگ از  ند؛همان پیامبران و اوصیا هیت -برای خداوند مبحان امت 

مخصوصاً همهان محمهد و ها  ن همان پیامبران و اوصیا از فرزندان انشان هیتند. امماییل 

بهن  یلمت بزرگ معهروف از فرزنهدان امهمایامروز ا. اندمینخداوند در ز یخلفا،   ل محمد

لهورات به   ن بشهارت داده را که   چ  ن نان را انكار کند،  یهیتند. هر فردفقط انشان  یمهابرا

 ه امت.نمودانكار  ،امت یدانشک  مِفر پ ،مِفر  ن را ننلرانكار کرده امت و مهم ،امت
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. ندملرمان گردیدم خداوند چون خبر لو را شنی بر شُجونُوت. ای حَبَّقُوق نبی دیا) :4 باب حبقوق،

ین ها  ن را معروف ماز و در حهمالیان ! در مها زنده کنمالیان را در منش خداوند یمل خوی ا

هها را . جالل او  ممان، مِاله مد و قدّوس از جبلِ فارانیمان خدا از ل  ور.   نادرحمت را ب ،غضب

. و نهد  ماطع گردشعای او مثل نور بود و از دمت و . پرلوِندگرد لُاو ممیح از لیبین و زم یدپوشان

 بود(.یاو مهای و  لش لب نزد پارفت یوبا می وی رویش بود. پ جا نمتر قوّت او در 

 :امت ننمتن باال ا یمعنا یج نت مك . در نعنیو فاران  نمن نعنی لیمان

  مد. نمن: خداوند از  مدیمان از ل خدا

 : قدوس از مك   مد.قدّوس از جبلِ فاران

! به   ند؟ین میشود، پس چگون  از زم ی)امت ک  ب   مدن از  ممان لوص ننبااللر از ا خداوند

 نفهیحدوث امت و بایث  ی  ن،الزم  یج نت رفت و  مد حرکت امت و در یخاطر ک  الزم  ننا

لوان مید. پس نگردیمطلق او م یّتالوه نفی موجب نتیج  در و ؛شودیبودن م یبودن و اَزل نمقد

خداونهد نهد،  ک  از فاران مینا کیی ند، یم نمن نا یمانک  از ل یورد ک  فردطور ب  حیاب  ننا

 یارمانند دمت و پامهت که  خداونهد بیه نگرید یهانژگییالوه بر و ننا ؛مبحان و متعال امت

 مت. هااننبااللر از 

ی روشیبهود. په جا ن. و متر قوّت او در ندشعا  ماطع گردی دمت و ازوِ او مثل نور بود و پرل)

 .بود(یاو مهای و  لش لب نزد پارفت یوبا می و

و  ی خهدابنهدهمنطبهق امهت، بهر او متن بهاال کهامالً  نژگیک   مده امت و و یفرد یج نت در

« فهاران»جهت که   نهان از مكه   ننو پس از او خاندان او هیتند؛ از ا محمد  ی اوفرمتاده

خاطر که  مكه  از لهامه  و لهامه  از  نند؛ ب  اهیتن یزن نمانی  ند و محمد و  ل محمداه مد
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 ، خهاطر که  محمهد ننهمان  مدن خداوند امت؛ ب  ا محمد  مدن  یمان امت.لنا  نمن

 (7)م.اهنمود یانب «یدلوح»در کتاب انن موضو  را ک  قبالً طوراهلل در خلق امت. همان

 نشهانا ی مده امت؛ وقته زین  یییبر زبان ی یلامت، در انج نمن یب  معنا یمانل ک انن

 .یدنام «یمانل»نا  «یمنل» هرا پادشا نمنپادشاه 

 نشانبر ا و امتواهد خفرق  برخ ننبا ا یدر روز داورلیمن )جنوب(  ی)ملك  :76باب ی،مت انجیل

 یشخصه ننهك،را بشهنود، و ا یمان مد لها حكمهت مهل ینزم یک  از اَقصا نراز .حكم خواهد کرد

 .(متجاانندر  یماناز مل تربزرگ
بهر  و امهتواهد خفرق  برخ ننبا مردم ا ی)جنوب( در روز داورلیمن  ی)ملك  :77باب ،لوقا انجیل

 .(را بشنود یمان مد لا حكمت مل ینزم یک  از اَقصا نراز .حكم خواهد کرد نشانا
روم خواههد شهكفت. و هانش نش از ری اشاخ  ، مدهیرون بی نی یاز لن ی و نهال) :77باب اشعیا،

روم حكمت و فهم و روم مشورت و قهوّت و روم معرفهت و نعنی ، خداوند بر او قرار خواهد گرفت

 ی نخواههدداور چشهم خهودنت او در لرس خداوند خواهد بود و موافق رؤی و خوش ؛لرس خداوند

ی را به  یهدالت داورینان نخواهد نمهود. بلكه  میهكی  لنبنش خوی هاکرد و بر وفق ممع گوش

دههان ی و جههان را به  یصها ؛حكم خواهد نمودی رامت  بین رد و ب  جهت مظلومانِ زمخواهد ک

یهدالت ش و کمربنهد کمهر ؛خود خواهد کُشهتی هالب یرا ب  نفخ نران شر و زدنش خواهد خو

و گرگ با بره مكونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله  خواههد  ؛امانتیانش خواهد بود و کمربند م

                                                
  یشود، به طور کلةیبازداشتن کمبود و به دست آوردن کمال به او پناه برده م یاست که برا یکامل ،که خداوند رواز آن 1.

مطلق منحصةر بةه  یته، الوه. بلیستمنحصر ن (یشرکونعما  یو تعال هسبحان)به خداوند  یتشدن به صفت الوهموصوف

مطلةق  یةتالوه ،خاطر که منظةور از آن یناست؛ به ا یدتوح یکلمه «اهللُ الَّإِ لهَإِ الَ» یخداوند سبحان و متعال است. کلمه

برند تةا کمةال را بةر یپناه م آن یبه سو آن یرشود که غیمنیز شامل  مخلوق کامل او  یت،صفت الوه یاست. به طور کل

اهلل در  سةت،خداوند سبحان و متعةال ا یرکه صورت و تصو  محمد یجهرا باز دارد. در نت انه دارد و کمبودشروان هاآن

اسةت  یةنخداوند سبحان و متعال ا یتالوه ینو ب یتبه صفت الوه  موصوف شدن محمد ینتفاوت ب یخلق است. ول

 یةتالوه یاسةت. ولة یَّدد سبحان و متعال مقبه خداون یازکمبود و ن یدبه ق یت،به صفت الوه  که موصوف شدن محمد

کةه شةکاف و  یفةرد یعنیآمده است. « صمد»وصف  ینخاطر ا همینمطلق است. و به  یتخداوند سبحان و متعال، الوه

منةزّه و  ،خداونةد سةبحان و متعةال یتکه الوهاین یانب یو برا ؛و منزه دانستن او یحبه خاطر تسب یست؛در آن ن یکمبود

 .یستدر آن ن یو کمبود یستدر آن ن یت و شکافشده اس یحتسب

 د.یمراجعه کن «یدتوح»د به کتاب یتوانیمبرای تفصیل بیشتر در این مورد . یدکتاب توحنقل شده از 
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و گاو با خرس خواهد  ؛ها را خواهد راند، و طفل کوچك  نبا همی و پروار یرش و گومال  و یدخواب

بهر یرخواره و طفل ش ؛مثل گاو کاه خواهد خورد یرو ش یدها با هم خواهند خواب نی هاو بچ  ندچر

خواههد ی افعه یشده دمت خهود را بهر خانه  داشت زبا یرخواهد کرد و طفلِ از شی موراخ مار باز

ک  جهان از معرفهت خداونهد نراز .نخواهند کردی ضرر و فیاد ،س منمقد در لمام کوه و ؛گذاشت

ی ی نیهنشه و در  ن روز واقع خواهد شد ک  ر ؛پوشاندیرا م ناک  در نیهامثل  ب .پر خواهد بود

د. او با جالل خواهد بوی و مالمت یدها  ن را خواهند طلبها برپا خواهد شد و امّتب  جهت یَلَمِ قوم

را نش قوم خهو یی دمت خود را دراز کند لا بق نگرو در  ن روز واقع خواهد گشت ک  خداوند بار د

مانهده ی بهاق نهادرهای نرهو شنعار و حَمات و از جزیالم ک  از  شور و مصر و فتروس و حبش و ی

خواههد کهرد، و را جمهع یل شدگان امهراة، راندهبرافراشت ی ها یَلَمو ب  جهت امّت ؛باشند باز  ورد

 .(را از چهار طرف جهان فراهم خواهد  ورد نهوداپراکندگان 

 ن را به   یحیان. میهنهدگویدر  خرالزمهان مهخن مه یامت ک  از منج نمباال از یهد قد متن

  ییییهمان  ،شاخ  ک انندر مورد  یحیانمی یرلفی یول ؛کردند یرلفی )نیو (  یییی

 نهان  ییهدهو بها یق کندلطبیق نمی نان  یرلفی بامتن،  ننجهت ک  انناز ا ییت؛ن یحصح ،امت

 نان همان پروردگار مطلق امت. چگون  از پروردگهار  ییدهاماس یقرب  یییمخالفت دارد. ی

 ی باطهل و متنهاق یهدهبه  یق خواهنهدب نداو در لرس از پروردگار امت؟!! شا یلرمد و خوشیم

 یهانب «یهدلوح»در کتهاب  یهلدلذکهر را بها   ن   باطل بودنک یاورندپناه ب )لثلیث( گان م  یماقان

 م.اهکرد

انصهاف  نهایهدل  یاقام ، مردم قضاوت ننمود ینحكومت نكرد و ب ییی طور ک  یهمان

 شود؟!یمنطبق م نشان. پس چگون  متن باال بر اامكان نداشتب  متمكاران نیبت 

از  ینزمه که انن .شهودیقهق نمهکِشد، محمی نرک  متن ب  لصو یمطلب   یییزمان ی در

هانی نشهان شهناخت،  نهنپر شده امهت. ا ناهاک  از  ب درطورشود، همانیشناخت پروردگار پر م

دههد و یمه ناریرا  ی)ضع یرومند، فردکنند و فرد نمی همدردی یرانثرولمندان با فق ک انن دارد:

محقهق نشهده  یشههر کهوچك ناطق  من یدر محدوده یحت ننشود. ایم یاز متم خال نباًلقر ینزم
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 نههودارا جمهع نكهرده امهت و پراکنهدگان  نشان(نزد ا یل )نعقوبشدگان امراةرانده نشانا امت.

با انمان اگر گفت  شود:  نان را  .امت یاوردهرا از چهار طرف جهان فراهم ن (نزد  نان نعقوبفرزند )

لها  ییهی خاطر ک  دیوت ی ننب  ا ییت؛ن یحصح باز همجمع کرده امت،  وردن ب  خودش 

 ،نشهده امهت یشترب ،ها ن یمدر مطح لبلی، اندک یشهرها یاز محدوده نشانزمان مرفو  شدن ا

را از اطهراف  نهودافرد پراکندگان  نن: اندگویک  متن میحال و ایتقاد ب   ن. در نمانچ  برمد ب  ا

از  یاریفرد، مردم بیه ننشدن ایخت امت: در زمان برانگ ننمتن ا یمعنا نعنیکند. یجمع م زمین

به  او  ،«یناطراف زمه»مخصوصاً  ،شدنش یخت دور از مكان برانگ ییالم و از دولت ها یهادولت

 و ایتقاد دارند. نمانا

را  نهودارا جمع خواهد کرد، و پراکندگان یل شدگان امراة، راندهبرافراشت ی ها یَلَمب  جهت امّت )و

 .(هم خواهد  ورداز چهار طرف جهان فرا

 امت. «احمد» نا« حمد» یب  معنا یدر یرب «نهودا» یکلم 

مرلب  خداونهد را نن ا: »و گفت نیدزای ، پیرحامل  شده نگرو بار د): 69باب  یدانش،مفر پ ،لورات

 (7).نیتاد(ا بازنیدن گاه از زا.  نیدنام نهوداپس او را  .«گونمیحمد م

 امت. «یبداهلل» یدر یرب «یلامراة» یکلم 

 (یبداهللیل )شدگان امراة، راندهبرافراشت ی ها یَلَمو ب  جهت امّت)شود: یم طورننمتن ا یج نت در

 .(را از چهار طرف جهان فراهم خواهد  ورد (احمد) نهودارا جمع خواهد کرد، و پراکندگان 

امت ک  در کتاب به   «نهودا» ناشدنش، احمد  یخت هنگام برانگ محمد در قر ن  مده امت ک 

شهود. یمهتن بهر او منطبهق مه نهنادیا کهرده امهت که  ا نشانا نعنیاو بشارت داده شده امت. 

او را قصهد  چه  نهیتم و هر  یلمن یبداهلل هیتم و من امراة)فرمود:   طور ک  محمدهمان

 .(قصد نموده امت یزمرا ن ت،نموده ام

                                                
حمةد اسةت و  یشاست که معنا ینام عبر» :گفته است «یعقوببن  یهودا» یدر قاموس کتاب مقدس در شرح کلمه .1

نام به خاطر تشکر مادرش در هنگةام  ینو ا .«متولد شده است ینالنهرینباشد. و در بیم هیعقوب از لیئفرزند  ینچهارم

 والدتش به او داده شده است.
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ک  در کتاب مقدس ب  او بشارت داده شده امهت،  «یلامراة»و یبداهلل  «نهودا»احمد  بنابرانن،

 امت.  شده امت و او محمد ی مده امت و نص را مدی

 یبهرا یناز اطراف زمه نیزیبرگ درختان پا نختنک  مانند ر« پراکندگان» ،در امالم همچنین

در  خرالزمان هیهتند،  ی شوند، همان انصار امام مهدیجمع م (اول، احمد یمهد)قاةم  ناری

 مشخص امت.  محمد و  ل محمد ناتطور ک  از روامانه

مهبحان  و او، کهرده امهت که   یاننص از جانب خداوند مبحان و متعال، خداوند در قر ن ب اما

  از جانب خداوند مبحان درخوامت نمودنهد، نیهبت به  محمهد یک  نص یافراد یبرا ی،لعال

کننهد، به  او می یدرخوامهت گهواه که  یکرده امت. و خودش را نیبت ب  افراد نحنص و لصر

و راه حهق از  ن روشهن  یندبیک  انیان  ن را م یمحكم ؤنایر نعنیینوان گواه قرار داده امت. 

 شود.یم

 متعال فرمود:  خداوند

 (7)﴾بَصِیرًا خَبِیرًا بِعِبَادِهِ کَانَ إِنَّ ُ وَبَینَكُمْ بَینِی شَهِیدًا بِاللَّ ِ کَفَی قُلْ﴿
 .(متبینا و  گاه بندگانش ب  او چون باشد؛ شاهد شما و من میان خدا ک  تام کافی: بگو)

 (6)﴾الْكِتَابِ یِلْمُ یِنْدَهُ وَمَنْ وَبَینَكُمْ بَینِی شَهِیدًا بِاللَّ ِ کَفَی قُلْ مُرْمَلًا لَیْتَ کَفَرُوا الَّذِننَ وَنقُولُ﴿
 چهون] کیهی و خهدا که  امهت کهافی: بگهو. نییهتی[ خهدا] فرمهتاده لهو: گونندمی کافران)

 .(باشند گواه شما و من میان اومت، نزد کتاب دانش ک [ طالبابی بن یلی امیرالمُمنین

و امروز و فردا خهودش را  نروزطلبد، خداوند دیرا م  خداوند ب  محمد یک  گواه یفرد هر

در دههد. فقهط بهر انیهان الزم امهت که  یقرار م  محمد و  ل محمد شاهد برایب  ینوان 

 یههاراهبه  ومهیل  و  رؤنها ابا او، ب یخداوند ب  زود ؛درخوامت شناخت حق، اخالص داشت  باشد

                                                
 .55 ییهاسراء، آ یسوره یم،قرآن کر .1

 .10 ییهرعد، آ یسوره یم،قرآن کر .2
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 نشبهرا ،امت  با محمد و  ل محمد خداوند ک اننو حق را و  ندگویم مخن یروح یملكول

 .مازدیروشن م

و  ؛ت نمودنددرخوام ؤنابا ر نشانا خداوند را بر یاز مردم، گواه یاریبی  اهللزمان رمول در

ک   ؤناهانی وردند؛ ر نمانا ندند،ک  د یمحكم ؤناهایر ییج نتداد و در ی نان گواه یخداوند برا

 ههانیرؤنااز  یبرخه نهنکنهد. ایرا روشن محق محمد و  ل محمد ای  نان،خداوند در  ن بر

 داده امت. یگواه  خداامت ک  خداوند در  ن ب  محمد رمول 
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 مهد و یهرض  اهلل نزد رمول یبراز خ نهودیناده بن جُ )جُندَب :ندگو یرجابر بن یبداهلل انصا

دانهد، به  یخداوند نم چ  نو از  کندمیخداوند ن چ  نو از دارد خداوند ن چ  نای محمد، از  کرد:

خداونهد  چه  ناما  ندارد. نكیشرندارد، خداوند  ک  خداوند یزیاما چ اهلل فرمود:من خبر ده. رمول

 یمهخن شهما ا نهندانهد، ایک  خداوند نمه یزیاما چ کند.میبندگان ن  ب یخداوند متم ند،کمین

جنهدب  دانهد.ینم یخودش فرزند یو خداوند برا ؛«فرزند خداوند امت نریُز»امت:  نهودجمایت 

. مهپس یاهلل هیهتو لو به  حهق رمهول ییتجز اهلل ن  ب نیدهم ک  خدایکرد: شهادت میرض 

 ک  ب  مهن فرمهود: ندمرا د بن یمران یدر خواب، موم نشباهلل! من درمول ی: ادیرض کر

 (7).(ی...مابعدش لمیُّك بجو یایو ب  اوص یاورامالم ب  جندب! ب  دمت محمد یا

 وقاص با مند خودش  ورده امت: یمعد بن اب وردن ابن ییاکر در دامتان امالم 
: نهدمامالم  وردن، در خهواب د یش ازروز پ: م  گفتک   یدماز پدرم شن) :نددختر معد گو یانش 

و دنبال  ن رفتم. انگار ب   یدمن لاب یبرا ی. ناگهان ماهینمبینم یزیهیتم ک  چ نكیانگار در لار

 بهن یبهن حارثه  و به  یله نهدامهت. به  ز یدهماه رم نناز من ب  ا یشکنم ک  پینگاه م یفرد

گفتنهد:  یدند؟رمه جهااننبه   یپرمم: چ  زمهانیم کنم. انگار از  نانیطالب و ب  ابوبكر نگاه میاب

کنهد. بها او در یب  امهالم دیهوت مه یپنهان  اهللامت ک  رمول یدهمایت. ب  من رم ینهم

 یگهواه نا  فرمود: ی؟کنیدیوت م یزیرض کردم: ب  چ  چ نشانکردم و ب  ا ندارد «یاداج یدره»

 نیخهدا ک  دهمیم ییرض کردم: گواهتم؟ اهلل هیو من رمول ییتجز اهلل ن نیک  خدا یدهمی

 (6).ی(اهلل هیتو لو محمد رمول ییتجز اهلل ن
امهالم ) :نهدبن یبداهلل بن یمر بهن یثمهان گو محمد نمودند: نت نان روا یرابن معد و حاکم و غ

که  امهالم  ورد.  غهاز امهالمش کیی بهود  ینبرادرانش اولدر میان بود و  نمیقد ،یدخالد بن مع

کرد را ذکر می یزیامت. از ومعت  ن چ نیتاده لش ا یک  در دهان  ندد ؤنابود ک  در ر گون ننا

اهلل را کِشهاند و رمهولیاو را در  ن مه درشکه  په نهدو در خواب د ؛ک  خداوند ب   ن دانالر امت

                                                
 .031ص  05مجلسی: ج  ،؛ بحار األنوار92 تا 97 صخزاز قمی:  ،ثرکفای  األ .1

ج  ،الصةفدی ،بالوفیات ؛ الوافی252ص  2 ج ،ابن األثیر ،؛ أسد الغاب 255ص  ،23ج  ،تاریو مدین  دمشق ابن عساکر .2

 .51ص  ،19
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 : قیمندگویو م یزدخی. با لرس از خواب برمیفتددر  لش ن ک  کمربندش را گرفت  امت لا یندبیم

کنهد و یمه نهداربهود، د "یاداج" ک  در یدر حال  اهللبا رمول حق امت... ؤنار ننب  خدا ک  ا

و  مهتنكتاکه   یبه  خداونهد فرمهود: ی؟کنهیدیوت مه یزیکند: ای محمد، ب  چ  چییرض م

 یاز پرمتش مهنگ ک اننو  ؛اش امتمحمد بنده و فرمتاده ک اننکنم و یدیوت م ندارد، نكیشر

پرمهتد از یک  او را مه یفردبین رماند و ینم یرماند و مودینم نانو ز یندبیود و نمنشیک  نم

. خالهد یهرض کهرد: مهن یدمت بهردار هاانن ی، از هم دهدلمیز نمیپرمتد یک  او را نم یفرد

  اهلل. رمولیاهلل هیتدهم ک  لو رمولیم یو گواه ییتجز اهلل ن نیدهم ک  خدایم یگواه

 (7)...(.او خوشحال شدامالم  از

 شود.ینمود، ب  نص افزوده م أنیدرا ل  دیوت محمد ها ن اک  خداوند ب یمعجزال همچنین

 علم و حکمت دوم:

 که انن یهانو ب وجهود داردخداونهد  یهتکتاب مقدس، حكمهت و یلهم و دیهوت به  حاکم در

نندگان ب  خداونهد، به  کک  دیوتیحال در، نندگویمخن م یخردیبا ب یطانشکنندگان ب  دیوت

 با حكمت و یلم  مده امت.  و محمد نندگوحكمت مخن می

 :مخنان یییی 

رفت، مردِ الل لوانیهت  یرونب شیطانکرد. چون یم یرونب یالل را از کی شیطانی ییی،ی ...)

 یسبَعَلزِبهول، رةه نهاریرا به   هاشیطانگفتند: او  یو مردم در شگفت شدند. اما برخ ندمخن بگو

 نهانشدند. او افكار   ی ممان نتیب  قصد  زمودن او، خوامتار   یزن نگرانکند. دیم یرونب شیاطین،

شهود، نهابود خواههد شهد و ههر  ن لجزبر ضد خود ک   کشوریگفت: هر  نشانرا درك کرد و ب  ا

شهود،  نه بر ضد خهود لجز یزن یطاناگر ش .نختخواهد ر ود، فروبر ضد خود لجزن  شک   یاخان 

 (6)(....چگون  حكومتش پابرجا بماند؟

                                                
 .22ص  ،2ج ، ابن األثیر ،؛ أسد الغاب 212ص  ،0 ج ،الحاکم ،؛ المستدرک51ص  ،1ج  ،ابن سعد ،الطبقات الکبری 1.
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 بهر .نهدر نمارا بخواند و با انصاف در  ن لدبّاز قر ن  یمتون نددارد، با نمانا یلک  ب  انج فردی

ک   یک  افراد طوربدانند، همان یطانیمتون را ش ننک  اامكان دارد  نا  یل،انج یشیناماس متن پ

 دهند؟یم نجاماکار را  نن، اکین  ب  دل دارند از محمد 

 امت:  یاز متون قر ن نیهامثال ننا و

هِی أَحْیَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَیْلَمُ  مَبیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَوِ وَ الْمَوْیِظَوِ الْحَیَنَوِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتی إِلی اُدْ ُ﴿

 (7)﴾بِمَنْ ضَلَّ یَنْ مَبیلِ ِ وَ هُوَ أَیْلَمُ بِالْمُهْتَدننَ

ای[ ک  نیكولر امت  ]شیوه  ن كمت و اندرز نیكو ب  راه پروردگارت دیوت کن و با  نان ب با ح)

دانالر و او به   امت، ک  از راه او منحرف شدهدر حقیقت پروردگار لو ب  ]حال[ کیی .مجادل  نمای

 (.نافتگان ]نیز[ دانالر امت]حال[ راه

وَ الْمَیهاکینِ وَ  وَ الْیتهامی یئاً وَ بِالْوالِدَننِ إِحْیاناً وَ بِهذِی الْقُرْبهیایْبُدُوا اللَّ َ وَ ال لُشْرِکُوا بِ ِ شَ وَ﴿

ال  اللَّه َوَ الْجارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَ ابْنِ الیَّبیلِ وَ ما مَلَكَهتْ أَنمهانُكُمْ إِنَّ  الْجارِ ذِی الْقُرْبی

 (6)﴾نحِبُّ مَنْ کانَ مُخْتاالً فَخُوراً

 یو خدا را بپرمتید و چیزی را با او شرنك مگردانید و ب  پهدر و مهادر احیهان کنیهد و دربهاره)

بیگانه  و همنشهین و در  یخهونش و همیهان  یخونشاوندان و نتیمان و میهتمندان و همیهان 

دومهت  ،فهروش امهتمانده و بردگان خود ]نیكی کنید[ ک  خهدا کیهی را که  متكبهر و فخهرراه

 (.داردنمی

                                                
 .129ی ی نحل، آیهورهقرآن کریم، س .1

 .05ی ی نساء، آیهقرآن کریم، سوره 2.
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 (7)﴾ال لُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ ال لَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّ َ ال نحِبُّ کُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ وَ﴿
زن را و از مردم ]ب  نخوت[ رخ برمتاب و در زمهین خرامهان راه مهرو که  خهدا خودپیهند الف)

 (.دارددومت نمی

 (6)﴾ال لَفْرَحُوا بِما  لاکُمْ وَ اللَّ ُ ال نحِبُّ کُلَّ مُخْتالٍ فَخُور ما فالَكُمْ وَ لَأْمَوْا یَلی لِكَیال﴿
شهادمانی  ب  شما داده امت چ  نشما رفت  اندوهگین نشوند و ب  ]مبب[  از دمت چ  نلا بر )

 (.پیند فخرفروشی را دومت نداردنكنید و خدا هیچ خود

 دشان بپرمند:بخوانند و از خو ءامرا یاز مورهرا  نات  انن

به   یكهیو ن یكوب  اخالق ن یطانش ناکند؟  یدیوت مب  لنهانی ب  پرمتشِ خداوند  یطانش  نا

  کند؟ و از کشتار و زنا و لجهاوز بهیدیوت م یازمندفرد نب  پدر و مادر و فقرا و انفاق مال و کمك 

 هد؟دیدمتور م یمان کردن پب  یهد و کامل یدارد و ب  وفایباز م نتیممال 

خداوند مبحان و متعال ب  چ  ب  نظر  نان، کند، پس یاخالق پاك دیوت م ننب  ا یطانش اگر

 کند؟یدیوت م یزیچ

 :یاورندخداوند  ن را ب یو حكمت  نان نبود ک  از مو یامبرانپ یهم  یهایتوص ننا  نا

وَقَضَی رَبُّكَ أَلَّا لَعْبُهدُوا إِلَّها إِنهاهُ وَبِالْوَالِهدَننِ * لًا لَا لَجْعَلْ مَعَ اللَّ ِ إِلَهًا  خَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُو﴿

 قُلْ لَهُمَا قَوْلًا کَرِنمًهاإِحْیَانًا إِمَّا نبْلُغَنَّ یِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ کِلَاهُمَا فَلَا لَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا لَنْهَرْهُمَا وَ

رَبُّكُمْ أَیْلَمُ بِمَها فِهی *  لذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَوِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّیانِی صَغِیرًاوَاخْفِ ْ لَهُمَا جَنَامَ ا* 

وَ تِ ذَا الْقُرْبَی حَقَّ ُ وَالْمِیْكِینَ وَابْنَ الیَّبِیلِ *  نُفُومِكُمْ إِنْ لَكُونُوا صَالِحِینَ فَإِنَّ ُ کَانَ لِلْأَوَّابِینَ غَفُورًا

یطَانُ لِرَبِّه ِ کَفُهورًا*  ا لُبَذِّرْ لَبْذِنرًاوَلَ نَّ *  إِنَّ الْمُبَذِّرِننَ کَانُوا إِخْوَانَ الشَّیاطِینِ وَکَانَ الشهَّ وَإِمَّها لُعْرِضهَ

وً إِلَی یُنُقِكَ وَلَها وَلَا لَجْعَلْ ندَكَ مَغْلُولَ*  یَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَوٍ مِنْ رَبِّكَ لَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَییُورًا

إِنَّ رَبَّكَ نبْیُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ نشَاءُ وَنقْدِرُ إِنَّ ُ کَهانَ بِعِبَهادِهِ *  لَبْیُطْهَا کُلَّ الْبَیْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْیُورًا

                                                
 .12ی ی لقمان، آیهسورهقرآن کریم،  1.

 .20ی ی حدید، آیهسورهقرآن کریم،  2.
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وَلَا * وَإِناکُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ کَانَ خِطْئًا کَبِیرًا  وَلَا لَقْتُلُوا أَوْلَادَکُمْ خَشْیوَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ*  خَبِیرًا بَصِیرًا

وَلَا لَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّ ُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا *  لَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّ ُ کَانَ فَاحِشَوً وَمَاءَ مَبِیلًا

وَلَا لَقْرَبُوا مَالَ الْیتِیمِ إِلَّها بِهالَّتِی هِهی *  لَا نیْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّ ُ کَانَ مَنْصُورًافَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِی ِ مُلْطَانًا فَ

سِ وَأَوْفُوا الْكَیلَ إِذَا کِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِیْطَا*  أَحْیَنُ حَتَّی نبْلُمَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَیْئُولًا

رَ وَالْفُهَُادَ کُهلُّ *  الْمُیْتَقِیمِ ذَلِكَ خَیرٌ وَأَحْیَنُ لَأْوِنلًا مْعَ وَالْبَصهَ وَلَا لَقْ)ُ مَا لَیسَ لَكَ بِ ِ یِلْمٌ إِنَّ الیهَّ

 لُمَ الْجِبَالَ طُولًهاوَلَا لَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ لَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ لَبْ*  أُولَئِكَ کَانَ یَنْ ُ مَیْئُولًا

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَی إِلَیكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَوِ وَلَا لَجْعَلْ مَهعَ *  کُلُّ ذَلِكَ کَانَ مَیئُ ُ یِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا* 

 (7)﴾اللَّ ِ إِلَهًا  خَرَ فَتُلْقَی فِی جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا
 او جهز ک  کرد مقرر لو پروردگار و .نكوهیده و وامانده بنشینی خدا قرار مده لا با دنگری معبود)

 به  لهو کنهار در دو ههر نها دو  ن از نكهی اگهر .کنیهد احیهان[ خهود] مادر و پدر ب  و پرمتیدن را

 شانیهت  مهخنی ها ن با و مكن پرخاش  نان ب  و مگو اوف[ حتی] ها ن ب  رمیدند خوردگیمال

 که چنان کهن رحمت را دو  ن پروردگارا بگو و بگیتر  نان بر ولنیفر بال مهربانی مر از و ؛بگوی

 شانیهت  اگهر امهت. لر گهاه دارند، خود هایدل در چ  ن ب  شما پروردگار پروردند. ردیخُ در مرا

مانهده شاوند را ب  او بده و میتمند و در راهخون حق و ؛امت کنندگانلوب  ی مرزنده او قطعاً باشید،

 شهیطان و اند؛اطینشی برادران ،کارانامراف ک چرا .خرجی و امراف مكنی کن[ و ولرا ]دمتگیر

 جونهای پروردگهارت از ک  رحمتی امید ب  اگر و ؛مپاس بوده امتنا پروردگارش ب  نیبت همواره

 و مكن زنجیر گردنت ب  را دمتت و ؛بگوی نرم مخنی  نان با پس گردانی،می روی انشان از  نی،

 برای لو پروردگار گمانبی مانی. جای بر زدهحیرت و شدهمالمت لا منما، دمتیگشاده[ مه] بییار

 و ؛مهتبینا  گاه بندگانش[ حال] ب  او حقیقت در ؛گرداندمی لنگ نا گشاده را روزی بخواهد ک هر

 کشهتن  ری بخشهیم.می روزی شما و ها ن ب  ک  مانیم مكشید. را خود فرزندان لنگدمتی بیم از

 امهت. راهی بد و زشت همواره  ن ک چرا شوند؛ن نزدنك زنا ب  و امت. بزرگ خطانی همواره  نان

 به  شهود، کشهت  مظلهوم کسههر و كشهیدن حهق به  جز امت کرده حرام خداوند ک  را نفیی و

                                                
 .05تا  22ی اسراء، آیات قرآن کریم، سوره 1.



 001 .................................................................پرسنداز تو درباره روح  می د اسالم ویعقا

 نهاری[ شهر  طرف از] او زنرا کند؛ رویزناده قتل در نباند[ او] پس انم.داده قدرلی وی مرپرمت

 وفها[ خود] پیمان ب  و برمد رشد ب  لا شوندن نزدنك وج  بهترنن ب  جز نتیم مال ب  و ؛امت شده

 لهرازوی بها و دهید لمام را پیمان  کنیدمی پیمان  چون و شد. خواهد پرمش پیمان از ک زنرا کنید؛

 كهن؛م دنبال نداری، یلم ب   ن ک  را چیزی و ؛امت لرفرجامخوش و بهتر انن ک  بینجید درمت

 بهر گام نخوت ب  زمین[ روی] در و شد. خواهند واقع پرمش مورد هم  قلب، و چشم و گوش زنرا

 انهن یهمه  رمهید. لوانینمی هاکوه ب  بلندی در و شكافت لوانینمی را زمین هرگز ک چرا مدار؛

 به  رتپروردگها ک  امت هانیحكمت از[ هامفارش] انن امت. ناپیند لو پروردگار نزد بد کارهای

زده و مطرود در جهنم حیرت گرن  و مده قرار دنگر معبودی ،نگان  خدای با و امت کرده وحی لو

 (.افكنده خواهی شد

 :  ندفرمایم  حضرت یییی

 نه ک  بهر ضهد خهود لجز یاشود، نابود خواهد شد و هر خان  ن ک  بر ضد خود لجز یكومت)هر ح

 (شود، چگون  حكومتش پابرجا بماند؟ ن د خود لجزبر ض یزن یطان. اگر شنختخواهد ر شود، فرو

کننهد لها  نیه مطالب قر ن را مقا ومخن را مالك قرار دهند  ننا یحیانمیک   ییتالزم ن  نا

 ؟خداوند امت یدانیت  شود ک  قر ن از مو

 جهزگهردان هیهتند؟ یچرا از  ن روپس یت؟ نی ییی یحضرت  ینی مقاهمان  ننا  نا

 ؟ورزندکفر  قیمتی دنگرب  داشت  باشند و  نماناکتاب، ب  قیمتی از  ک  ن

چنهین  چگونه  امهت. نمه کر ب  اخالق پاك ننتو ز یاز حكمت و دیوت ب  خوب مرشار قر ن

 نهاکنهد؟  یو اخالق مهذموم دیهوت مه یب  بدهمیش  خرد باشد ک  یب یطاناز ش لواندچیزی می

 شود؟یم یمبر ضد خودش لقی ،یطانحكومت ش ناشود؟  یم ن بر ضد خودش لجز یطانش

داشتن حكومهت پادیوت ب  برشود ک  انن خصوصیت شناخت  می با یطانش جز انن امت ک   نا

 ن  مُنهدم کردن  ن؟ ،کندیخود م
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ل ةهقا نزلمها یخهردیحكمت و به ینب ک  دارند نی رالواناانن کنم مردم اگر بخواهند، می فكر

 ب و اخالق مذموم.اخالق خو ینب ی؛و بد یخوب ینشوند؛ ب

 یکنهد؛ بلكه  به  بهدیدیوت نمه یب  خوباو شود. ینم ن بر ضد خودش لجز یطانش حكومت

 کند.یدیوت م نكوهیدهکند؛ بلك  ب  اخالق یمندیوت  نم کند. ب  اخالق کریدیوت م

 :  ندفرمایم  حضرت یییی

 نه ک  بهر ضهد خهود لجز یاشود، نابود خواهد شد و هر خان  ن ک  بر ضد خود لجز یحكومتهر )

 .؟(شود، چگون  حكومتش پابرجا بماند ن بر ضد خود لجز یزن یطان. اگر شنختخواهد ر شود، فرو

 ک  محمهد لثلیث ییدهبردن یق ینو از ب یدو بازگشت ب  لوح یدلییق یحب  لصح ننبر ا یالوه

 باطل  یدهیق نن  انمودم ک  چگون یانب یل،. از خود انجیممابعدش  وردند، دقت کن یایو اوص

که   یشود. فهرد تیدارد ک  از او لبعبیشتری  شانیتگی ورد، یک  حق را م یو اشتباه امت. فرد

باطهل کهرده امهت،  ای،شهبه  بدون شهك و شفاف و را از کتاب مقدس ب  شكل لییاک ییدهیق

 شود. یتدارد ک  از او لبع یشتریبشانیتگی 

در قهر ن  ورده  ک  محمهد  یک  یلم و حكمت یندبیک  قر ن را بخواند، ممنصفی  فرد هر

 (7)باشد. خداوند مبحان یلواند از مویامت ک  فقط م نیامت، حكمت رما

                                                
 یةلاز متةون انج یةد،تاب توحآن را در ک بطالن ینباطل نمودم. همچن یرا به صورت عقل یسیمطلق ع یتالوه ییدهعق .1

: نسبت بةه یدگویدر مورد خودش م یسیدارد. ع ینسبت به ساعت نادان یسی : عیلاز انج ییسخن نها)نمودم  یانب

اطةالع نةدارد، نةه  کسیچاز پةدر هة یةرغ ،از آن روز و سةاعت یول»دارد.  یدر آن است، نادان یصغر یامتکه ق یساعت

که الهوت مطلةق، کامةل مطلةق یدر حال ،کمبود استنوعی  ینادان (10، باب مرقس)« فرشتگان در آسمان و نه پسر هم

ن خةاطر بةه یةبةه ا ی. نادانیستدر آن ن یاست که ظلمت یخاطر که نور یندر آن راه ندارد؛ به ا یاست که کمبود و نادان

 وجود دارد. ظلمتیرسد که در صفحه وجودش،  یمخلوق م

 یمخلوق یبلکه بنده ؛ستنیالهوت مطلق  یسیکند که عیثابت م ینو ا ؛ظلمت است نور وترکیبی از  یسی ع بنابراین

 باالتر است. یناز ا یارخداوند بس و باشدینم یست،در آن ن یکه ظلمت یاز ظلمت و نور است و نورمرکب 

 یةلانج طةور کةه درهمةاناست،  یسی متن سخن ع ینصاحبان خرد است و ا یو پند برا یانب یی،سخن نها ینا در

اطالع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسةر هةم. پةس  کسیچاز پدر ه یراز آن روز و ساعت غ یول»باشد: یم مرقس

 را خةود ی، خانةهودکه عازم سةفر شة یمثل کس .رسدیم یکه آن وقت ک دانیدینم یراز ید،دعا کن وید وش یداربرحذر و ب

بمانةد. پةس  یةدارکه ب یدو دربان را امر فرما یدخاص مقرر نما یرا به شغل ییک هر دهد، قدرت را خود خادمان و واگذارد
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 خداوند یتحاکم سوم:

، انجاد شهد نشفرصت برا یوقت ینمود. بلك  حتطلب خداوند را  یتحاکم حضرت محمد  

کرد که   یانب یو ب  روشناکرد.  جراا مك  و حجازدر مپس  ،منوره ینن خداوند را در مد یتحاکم

د، نهبرو یهرونخداونهد ب یتمیلمانان ک  از حاکم یهافرق  یخداوند امت و هم  یتحق در حاکم

 کوه مشهورلر امت.فراز و صفت  ن، از  لش بر  ی ناج یفرق  نث. حدهیتندگمراه  یهافرق 

د ک  بر مر بنی امهراةیل  نبر مر امت من، وجب ب  وجب چیزهانی می)فرمود:  اهلل رمول

 نهنانیز کیهی کرده باشد، در امت من  یزشبا مادرش  م شكارا از  نان  نكیاگر  یحت ؛ مده امت

 شهوندمی یملقی نین  14شدند و امت من بر  یملقی نین  16بر  یلامراةیدهد. بنیم انجامکار را 

 فرمهود: ییهت؟!  ن چاهللرمهول ییهرض شهد: ان. نی  نك نان در  لش هیتند، مگر  یک  هم 

 (7).(یمبر  ن هیت نارانممن و  چ  ن

 نان در  لش هیتند، مگر  یشوند ک  هم یم یمفرق  لقی 14امت من بر )فرمود:  اهلل رمول

 (6).(یمامروز بر  ن هیت نارانممن و  چ  ن فرمود: ییت؟یرض کردند:  ن فرق  چاز  نان.  نكی

.  نهان بهر نهد ی مده امت، ب  مانند  ن م یلامراةیبر بن چ ن بر امت من )فرمود:   اهللرمول

هیهتند و  یشهترهها باز  ن نكهیشوند ک  یم یملقی نین  14ند و امت من ب  دش یملقی نین  16

 چ  ن: مودفر ییت؟چ نكی ن  ،اهللرمول ییرض شد: ا در  لش هیتند. نكیجز    نان ب یهم 

 (4).(یمامروز بر  ن هیت نارانمما و 

ای امت ک  در  ن ارلبهاطی ماننهد ارلبهاط بهین بنابرانن ونژگی فرق  ناجی ، انن امت ک  فرق 

خداونهد  یامت ک  از مهو یرهبر  اهلل محمدرمول باشد.و نارانش میمحمد رمول اهلل 

 د.ی انمان دارناله یرهبر ننب  ا نارانشو برگزنده شده امت 
                                                                                                                                                          

بةادا ما صةبح. یةبانةگ خةروس  یانصف شب  یادر شام  آید،یکه در چه وقت صاحب خانه م دانیدینم یراز ید؛باش یدارب

 (12، باب مرقس) « !دیباش یدارب گویم،یبه همه م گویم،یچه به شما ماما آن .یابدشمارا خفته  بیاید وناگهان 

 د.یمراجعه کن «یدتوح»د به کتاب یتوانیمبرای تفصیل بیشتر در این مورد . یدکتاب توحنقل شده از 
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داد و چهرا  انجهامکهار را  نهن: چرا محمد اندگویم یدماند. فریم یاشكال و جدال باق موضو 

داد. قهر ن بها  انجهامو چرا  ن را  گفترا  نناچرا ، متی خدااگر او واقعاً فرمتادهگفت.  ینچنننا

که   ی. اشهكااللوجهود دارداشتباه و ضهع) در بالغهت در  ن دارد و ن مطابقتو نحو  یقواید یرب

پامهخ داده اشهكاالت  نهنو ا وارد شهود نگهرید یالهنن د ناکتاب  ناممكن امت ب  هر فرمتاده 

 .اندشده

انهن  که انن یهان ن و ب نق و یل از پامخ ب  دل یشک  پ یفرد یملوج  کن ندک  ما بایحال در

ک  نیهبت به   ن ی ایدهو یق یلدل یقت ب حق ، در وردروی می لراشیب  اشكال دلیل، دلیل نییت

شدن  روشن یفرد با اشكال خودش در مرحل  ننه امت. اکرد أنیدا لو  ن راقرار  گیرد،میاشكال 

 یوله ؛دنهندار یارزش یقتحق و در گذرندچون اشكاالت از حد اشكال نمی و  شكار کردن  ن امت؛

 یهتگمراه و طواغ یک  یلما امتطاغوت مغز شمردن در دمت مبك ی جهتاشكاالت ابزار ننا

از   ،کورکورانه یهدو لقل خودشاناز  یروپی  نان بر داشتنگاهنو  شانپیروانشمردن  مغزمبك یبرا

 خود را حفک کنند. یایو دن اتمقامکنند لا ی ن امتفاده م

، به  بهرود یناز به شهاناشكاالت یو همه  ودمنهدم شه شانباطل ییدهیق ک اننپس از   نان

بهرای  شهانپیرواناطه) وی یختناز  ن، برانگ شانهدف ک  ندگردمیباز تاشكاال ننلراهمیتبی

ی مومهحضهرت  خهدا یامبراشكال فریون بر پ اشكال  نان همان. باشدمی شانپدران و گذشتگان

 ک  از وی پرمیدامت ،: 

 (7)﴾الْأُولی الْقُرُونِ بالُ فَما﴿
 .(امت؟ چگون  پیشین هایامت حال پس)

 بود:  ننا ی پامخ موم

 (7)﴾ا نضِلُّ رَبِّی وَلَا ننْیَیلَ یِلْمُهَا یِنْدَ رَبِّی فِی کِتَابٍ﴿
 ناد از ن  و کندمی اشتباه ن  پروردگارم ک  امت، من پروردگار نزد کتابی در  نان[ حال] ب  یلم)
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 .(بردمی

 نمودم. یانبزمان، مردم در  ن وضعیت زمان فترت و  موضو اشكال را در  ننب  ا پامخ

  خدا پس از حممد رسول ین،خالفت خداوند در زم استمرار

 نبوت ختم

 ینخداونهد در زمه یمخصوص خلفها ی امت و ممان یخبرها از یشناخت برخی ب  معنا نبوت

خداوند اخهالص  یامت ک  برا یدافرامخلوقات و  یدر دمترس هم  وضو م ننباشد. بلك  اینم

طر خاینباز کند. ب  هم فردی یاخبار  ممان را برا ید. ممكن امت خداوند درب شناخت برخنبورز

معنها حتمهاً  نهنامت. نبوت ب  ا گاه اخبار  ممان  یبرخ از نعنیمت. ابر یامپنبی و  معنا نناو ب  ا

 یبهرا انمخلصه مهرورخاطر ک   نهان نندر دمترس امت؛ ب  ا  خداوند یخلفا یهم  یبرا

  همان  ل محمهد  خداوند پس از محمد یخلفا مرورخداوند مبحان و متعال هیتند و 

 .امت، نادرمت امت  نشانب  ایدم وحی  یفهم ک  ختم نبوت، ب  معنا نناپس هیتند. 

 چ  معنانی دارد؟  ختم نبوت پس از محمد بنابرانن

ب  پانان  حقیقت نبولی ارمالی از موی خداوند، همان چیزی امت ک  با محمد در
 یدنرم و  محمد، کامل خداوند ییف شدن خل یخت ختم، برانگ ننیلت ا ورمیده امت؛ 

ک  در  ،باشدمی  محمد ،کامل خداوند ییف خلک  همانا امت، ب  هدف خلقت  ننش فر
ک  فرمتادن از نبوت  ن نو  از خاطر ینهم ب خداوند امت.  نگاهدر جا و فرمتادن، ارمال

نوبت ب   ک اننپس از  ییرلغ نن غاز شده امت. ا اواز  شود،می انجام موی محمد 
الهوت در خلق  یجلوهاو ک  ؛ چراامت یحتم ید،رم  محمد، وندکامل خدا ییف خل

 (6)امت.

 ی. ولدارند نبوت نگاهجا -کامل خداوند ییف خل-  خداخداوند پس از محمد رمول  یخلفا

 نهنامهت. ا  محمهد و پشتیبان  نهان هیتند. فرمتنده  محمد یاز مو ی نان فرمتادگان
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کنهد یک  ثابت مه نگرید ناتروا، و نیز کندیم ینتف نان را مک  نبوت را  نالیروا یمعنا ،وضو م

امت؛ نبوت از  یمنتف پس از محمد ک   یزید. چمازیروشن مرا  ،شودیم یوح نشانک  ب  ا

 .مطلق نبوت، ن  خداوند مبحان و متعال امت یمو

دم: یهرض کهر : به  امهام صهادقندگواز پدرش میب  نقل  نزبن یبدالعز یلی بصاةرالدرجات:

 نهان  ینفرمتاد لها به نمنرا ب    یلی  اهللکنند ک  رمولیمردم گمان م ؛شوم نتانفدا)

 مد، در  ن با حكم خداونهد و یم یشمن پ یک  برا یال ئهر می فرمود:  ی. یلندقضاوت نما

چگون  امت،  ننیرض کردم: ا .نندگویم مترافرمود:  امام حكم نمودم.  حكم رمولش

روم فرمهود:  پنههان بهود؟ واز انیهز   اهللو رمهول ه بودقر ن فرمتاده نشد یهم ک  یدر حال

 (7)(.درکیالقا م نشانالقدس ب  ا

 نها : یهرض کهردم مُحَهدَّث بهود. ییله)فرمهود:   : امام باقرندگو یرهبن مغ حارث :یکاف

ماننهد همهراه  مهپس فرمهود: و گون  حرکهت دادننبودند؟ دمت خودش را ا یامبرک  پ نیدفرمایم

 یهانم گفهت: در]یلی[ امت ک   یدهب  شما رم چ  ن نا ینمانند ذوالقرن نا یهمراه موم نا یمانمل

 (6).(یتین( هذوالقرن) مانند اونیز شما 

  محمهد یاز مو یرمالاخداوند و  غاز نبوت  یاز مو نبوت ارمالیلوج  نمود ک  ختم  باند

 یبه  معنها در حهد خهود، وضو م ننخاطر ک  انند؛ ب  اباشینم یشینپپیامبران  یبرلر یب  معنا

خداوند  یهمان رمالت از مودر واقع ،  محمدموی ک  رمالت از چرا ییت؛ن یمشخص یبرلر

؛ بهود (لرنكحجاب نزد)  محمد راهخداوند و از  یاز مو پیشینرمال مبحان و متعال امت. ا

و بها   محمهد، کامهل ییفه خلمهوی از یز ن ی. ارمال بعده بودنشد یخت برانگاو هنوز ک  چرا

 ن او.شد یخت انگبرهم بعد از ،  ندمتور خداوند امت

لحظه  به  لحظه  در مهورد  یوحه   همهانکه ینخداونهد در زمه ییلهم خلفهاحال در مهورد 

 . گونیم، مخن می نان امت نند میاةلمردم در  یهایازمندین
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 یانک  امام در  ن ب ،منامبت دارد نگاهم ک  با جا وردر مورد منبع یلم  نان میرا  نتیروااکنون 

دههد، ب   نهان  مهوزش می  ک یهیتند و فرد  محمد یاز مو یفرمتادگان نشانکند ک  امی

طالهب، یبهن ابه یخداونهد پهس از یله یباشد. طبعاً در مورد خلفایم  اهلل محمدهمان رمول

راه یلم  یزن نشانک  ا ییتن یباشد. مانعمی امت ک  شهر یلم  همان درب محمد ییل

  نان باشد:

حتهی امت که   یایف نزد ما صحک  فرمود:  یدمشن  از امام صادق): ندبن حازم گو صورمن

ارث  نهن. اییهتیلهم ن نهنایلم امت. فرمهود:  ننیرض کردم: ا یت.هدر  ن  هم شراخ ین د

 نجهادا  طالهبیبهبهن ا یو از یل  اهللامت ک  هر روز و شب از رمول یزیامت. یلم چ

 (7).(شودیم

 است یخالفت اهل اصل،

 نهدارد،را  خداونهد نیرواحق دخالت در فرمان یفرد یچخداوند امت و ه مخصوص نیروافرمان

دارای لها مهردم  منتقهل کنهد،از خداوند ب  مردم را  نیروابخواهد فرمان کس. هراو یمگر با اجازه

که   یهاوردب یلهیدل اندب -تاهل منت ام ور ک  ایتقادطهمان- دنحاکم باش نا یف خل نصب نتوال

مانهد. یل  بر همهان اصهل خهود مهئمی صورتغیر انندر ؛کار را ب  او داده امت ننا اجازهخداوند 

شهود و منصهوب یخداوند مبحان و متعال منتقل م اذنخداوند امت و فقط با  یبرا نتوال ک انن

 امت. جانز متعالخداوند مبحان و  یاز موحاکم لنها کردن 

خداوند در  ی،هر زمان در ک اننامت و  یاله یینبا لع ینهمان خالفت خداوند در زم، ثابت اصل

 کند.یم یینرا لع خودش اوک   جانشینی دارد ینزم

 منت خداوند مبحان و متعال امت. خداوند متعال فرمود:  ،وضو م ننا

 (7)﴾لُ وَلَنْ لَجِدَ لِیُنَّوِ اللَّ ِ لَبْدِنالًمُنَّوَ اللَّ ِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْ﴿
 مهنت بهرای هرگهز و امت، بوده جاری پیش از ک  امت کرده رمقر قطعی و ثابت روشی خدا)
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 .(نافت نخواهی لبدنلی و لغییر خدا

 .ییت ن را دارا ن البت  ک  ،امت یازمندنق  ن یلخواهد  ن را نق  کند، ب  دلمی یهر فرد

 یندر زمه ین خهود دم را جانش خداوند ؛لطبیق نافت   دم رحضرتبروز اول  از ،انن لعیین

 :در زمین لعیین کردخودش  ییف قرار داد و او را ب  ینوان خل

دُ مَهنْ فیهها لَجْعَهلُ أَ قهالُوا خَلیفَوً الْأَرْضِ فِی جایِلٌ إِنِّی لِلْمَالةِكَوِ رَبُّكَ قالَ إِذْ وَ﴿  وَ فیهها نفْیهِ

 (6)﴾لَعْلَمُون ال ما أَیْلَمُ إِنِّی قالَ لَكَ نُقَدِّسُ وَ بِحَمْدِكَ نُیَبِّحُ نَحْنُ وَ ماءَالدِّ نیْفِكُ
دههم. فرشهتگان ای قرار مهیک  پروردگارت ب  فرشتگان فرمود: من در زمین خلیف و هنگامی)

که  حالی ، دررنزدها میکند و خوندهی ک  در زمین فیاد میگفتند:  نا در زمین کیی را قرار می

دانم ک  شهما کنیم؟ فرمود: من چیزی میگونیم و لو را لقدنس میما ب  ومیل  حمد لو لیبیح می

 (.دانیدنمی

 او نمود: یرا لوش  ننیلم د و

ماءِ أَنْبِئُهونی فَقهالَ الْمَالةِكَهوِ یَلَهی یَرَضَهُمْ ثُمَّ کُلَّها الْأَمْماءَ  دَمَ یَلَّمَ وَ﴿  کُنْهتُمْ إِنْ ههُاُلءِ بِأَمهْ

 (4)﴾صادِقین
را بر فرشتگان یرض  کرد؛ پس فرمهود:   ن امماء را  موخت؛ مپس  ن امماءو خداوند ب   دم )

 (.خبر دهید اگر رامتگو هیتید هاانن اءمرا ب  امم

 :(خداوند یتحاکم یاجرا)مخلوقات را ب  اطایت از او دمتور داد  و

                                                                                                                                                          
 .20 ییهفتح، آ یسوره یم،قرآن کر 1.

 .03ی ی بقره، آیهقرآن کریم، سوره 2.

 .01ی ی بقره، آیهسورهقرآن کریم،  0.
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 (7)﴾وا آلدَمَ فَیَجَدُوا إاِل إِبْلِیسَ أَبَی وَامْتَكْبَرَ وَکَانَ مِنَ الْكَافِرِننَوَإِذْ قُلْنَا لِلْمَالةِكَوِ امْجُدُ﴿
 ک  مر بهاز یس،هم  مجده کردند جز ابل ید،:  دم را مجده کنیمب  فرشتگان گفتک  هنگامیو )

 .(و او از کافران بود ؛زد و برلری جیت
  م  داشت  امت و پهس از محمهدادا یجار یِب  ینوان منت اله  ل  لا محمدئمی انن

با  یب  ارث ببرد و خالفت اله ،ک  بر  ن هیتندرا  یو افراد ینخداوند، زم ک اننلا  ؛ادام  داردنیز 

 مد.ر نانب  پا ینزم در انن ینمكلف خرنن وجود 

 :در مورد انن موضو اهل منت  نثداحا

 خدا حممد رسول  برای ی علجانشینی در مورد  احادیث

 (6)(.امت  اهللکننده پس از محمد رمول نتهدا یلی)

( به  736ص  74ابن جرنر طبری در کتاب جامع البیان )ج  امت: ناترواانن از  نیهانمون  انن

 فقط لو) (4)﴾إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴿ یک   ن هنگامی)مند خود از ابن یباس روانت کرده: 

دمهتش را بهر   اهللرمهول نهازل شهد، .(امهت ایکنندههدانت قومی هر یو برا ایدهندهبیم

 من همان منذر و هشداردهنده هیتم؛ و هر قومی هدانتگری دارند.ی خود قرار داد و فرمود: مین 

گهر لهو هیهتی. ای یلهی، ههدانتاشهاره کهرد و فرمهود:  ی یلهیمپس با دمتش ب  شهان 

                                                
 .01ی یهبقره، آ یسوره یم،قرآن کر 1.

 منابع زیر وارد شده است:در . 2

 آمده است. یاز عل ،125 ص ،0 ج یشابوری،حاکم ن ،مستدرک -

 .یاز عل ،111 ص ،2 ج ی،هند یمتق، کنزالعمال -

 ن عباس.و اب یبرزه اسلم یاز اب ،53 تا 25 صص ی،حنف یزرند ین،نظم درر السمط -

 از ابن عباس. ،112ص  ،10 ج ی،طبر یرتفس -

 .یو عبداهلل اسد یراز عبد خ ،053و  095 صص ،12 ج ،ابن عساکر ،دمشق ین مد یوتار -

 :منابع زیر آمده است در (هاشمیاز بن یمرد)« ماشِهَ ینِن بَمِ لٌجُرَ»لفظ  با

 آمده است. یاز عل ،125 ص ،1 ج ،مسند احمد -

 .075ص  ، 7و ج ،190ص  ،9 و ج ،55ص  ،2 ج ،و معجم االوسط ،251 ص ،1 ج ی،طبران ر،یمعجم الصغ -

 از عبداهلل.   ،11ص  ،7 ج یثمی،ه ،مجمع الزوائد -

 .7 ییهرعد، آ یسوره یم،قرآن کر 0.
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حهاکم نیشهابوری در میهتدرك (7)(.شهوندی لهو ههدانت میپس از من ب  ومهیل  ،نافتگانهدانت

ی کنهد که  دربهارهروانت می طالب ( ب  مند خود از یلی بن ابی741، ص 4الصحیحین )ج 

  (6)(.منذر )هشداردهنده( بود و من هدانتگرم رمول خدا )ی فوق فرمود:  ن 

کند نقل می ام یلی( از ام76706شماره روانت  6660ص  1حالم در لفییرش )ج ابن ابی

حالم ابن ابی هاشم امت.گرشان مردی از بنیگری دارند، نعنی هدانتهر قومی هدانت)ک  فرمود: 

 (4)امت(. هاشم همان یلی بن ابی طالب بنی  ن شخصالجنید گفت: گوند ک  ابنمی

 796 و 797، ص 7ی ج در کهاف کلینی :لوان ذکر کردانن روانات را می یع از طرق ش همچنین

 لهو) (3)﴾إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَهوْمٍ هَهادٍ﴿ی  ن در مورد  از امام باقر) :نیَحَ نا یحبا مند صح

دهنده امت و یمب  اهللرمولفرمود:  (.امت ایکنندههدانت قومی هر و برای ایدهندهبیم فقط

 نت ورد، هدا  خدا یامبرپ چ  ن یموامت ک   نان را ب   یاکنندهنتما هدا ازهر زمان،  یبرا

، 7در ج  همچنهین .(یااوصه نك نكمپس  ،باشدیم  یکنندگان پس از او یلنتهدا .کندیم

ی مهورد بحهث در مهورد  نه   امام صهادق از: ندگو یرابوبص)با مندش  ورده امت:  796ص 

 نهاابومحمهد!   ی. اکننده امتنتهدا  یدهنده امت و یلیمب  اهللرمولفرمود:  پرمیدم.

پهس از نكی  یاکنندهنتهدا یش شوم. هم نتان: بل ، فدایرض کردم دارد؟ یاکننده نتهدا مروزا

                                                
 .است شده یتبه سند حَسَن روا یثحد ینا گوید:یم 229ص  ،2ج  ی،در کتاب فتح البار یابن حجر عسقالن .1

و مسةلم( نقةل  یاست، اما آن دو نفةر )بخةار السندیحصح یثحد ین: انویسدیم یتروا ینا یلدر ذ یشابوریحاکم ن 2.

 اند!نکرده

 :اند؛ مثالًمزبور در را کتب خود ذکر کرده یثحد یزاهل سنت ن دیگری ازثان محد .0

 . 191 تا 190 صص ،9و ج  ،51ص  ،2در المعجم االوسط ج  طبرانی

 . 125ص  ،1د بن حنبل ج احم مسند

و  است کرده یحرا تصح یتروا ین( ا15 و 12 ص ،2خود بر کتاب مسند احمد )ج  ییهو حاش یقهاحمد محمد شاکر در تعل

او را  یگرانو د ینثقه است، چون احمد و ابن مع یکوف یثقف یرزهیبن اب یاداست. مطلب بن ز یحسندش صح: »گویدیم

است  او نگفته یدرباره یبیمذمت و ع یچو ه است ( احوال او را ذکر کرده2/2/1) یرالکب تابک در یاند و بخارکرده یقتوث

 «از اضافات عبداهلل بن احمد است. یثحد ین... و ا

و  یردر المعجم الصةغ یعبد اهلل بن احمد و طبران: »است گفته یتروا ینی ادرباره 11ص  ،7ج  ،در مجمع الزوائد هیثمی

 .«ثقه )معتبر و مورد اعتماد( هستند یمسند احمد همگ یاناند و رجال و راون را نقل کردهالمعجم االوسط آ

 .7 ییهرعد، آ یسوره یم،قرآن کر .1
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ابومحمهد!  یاپس فرمود:  داده شده امت. نلب  شما لحو ک اننشما بوده امت لا  یاناز م نگرید

کتهاب  ؟یردمیم ن   رد،یمپس  ن مرد بم ،فرمتاده شود یبر مرد ن خداوند لو را رحمت کند. اگر  

طور ک  در گذشهت  دارد، همان نانجر امت و مانده یکتاب زنده امت و در افراد باق یول ؟یردمیم

 .(امتداشت   نانجر

فرمهود:  ی فهوق نه در مورد   با مندش  ورده امت: امام باقر 796، ص 7در ج  همچنین

مها نرفته   یهان. ب  خدا قیهم! از میدباشکننده امت.  گاه نتهدا یدهنده و یلیمب  اهللرمول)

 .(مامت یانلا مایت در م یش امت و هم
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 (7)مواله یمن کنت مواله فعل حدیث

 از منابع امت: یدر برخ نثحدانن از  نیهانمون  انن

مهخن  یک  با مهردم در مهورد افهراد یدمدر رحب  شن یاز یل): نداحمد: زاذان بن یمر گو میند

مرد  میزدهمخن خود را فرمود.  نشانحاضر بودند. و ا  اهللم با رمولخ نرگفت ک  روز غدیم

او هیهتم،  یموالکس ک  من هر ک  فرمود: یدندشن  اهللدادند ک  از رمول یو گواه انیتادند

 (6).(اومت الیمو ییل

در رحبه  از مهردم پرمهید:  : )شاهد بودنم ک  یلیلیلی گوندیبدالرحمن بن ابی: احمد میند

                                                
 :منابع زیر آمده است در یثحداین . 1

 ،115و  070و  055 صص 9 و ج 070و  073و  221ص ص ،1 و ج 192و  115و  112و  21 صص ،1 ج ،مسند احمد -

 یدو ز یلو براء بن عازب و ابو طف یلیل یو عبدالرحمن بن اب یثیعبن  یدبن وهب و ز یدو زاذان بن عمر و سع یو از عل

 .نقل شده استبن حرث  یاحبن ارقم و ر

 وقاص. یاز سعد ابن اب ،257ص  ،9 ج ،سنن ابن ماجه -

 بن ارقم. یدز یا یحهاز ابوسر ،275ص  ،9 ج ی،سنن ترمذ-

 .یاسلم یدهبن ارقم و بر یداز ز ،900و  071و  113 و 135ص ص ،0 ج وری،یشابحاکم ن ،مستدرک -

از جابر بن عبداهلل و رباح بن حارث و سعد  ،935و  930و  155و  155و  159 صص ،7 ج ی،کوف یب شیابن اب ،مصنف -

 .یدهو براء و بر یثیعبن  یدو ز

 یةرهوقاص و عمیو سعد بن اب یدهاز بر ،105و  101و  102و  101و  103و  132و  19ص  ،9 ج ی،نسائ ی،سنن کبر -

 و عمرو ذو مر. یلو ابوطف یثیعبن  یدبن وهب و ز یدبن سعد و سع

 .یاود یزیدو ابو  یلیلیاز عبدالرحمن بن اب ،037ص  ،11 و ج 125 ص ،1 ج یعلی،بیمسند ا -

 .یلاز ابو طف ،075ص  ،19 ج ،ابن حبان یحصح -

و  یاز عل« مواله یمن کنت مواله فعل» صلی اهلل علیه و سلمیشانباب سخن ا ،130ص  ،5 ج یثمی،ه ،مجمع الزوائد -

و ابن عمر  یلیو عبدالرحمن بن ابول یعبن بث یدبن وهب و ز یدو سع یلبن ارقم و ابوطف یدرباح بن حارث و عمرو ذو مر و ز

عمر و عماره و ابن یوقاص و زادان ابیبن اب و سعد یربن مطرف و نذ یادو ز یربن جناده و جر یحبش و یرثو ملک بن حو

 .یدهو عبداهلل بن مسعود و بر یدسعیبن سعد و اب یربنت سعد و عم یرهعباس و عم

 .یگرد یارمنابع بس و

 یةقاسةت. از طر یحصةح یاربسة ل من وااله و عاد من عاداهامواله. اللهم و یمن کنت مواله فعلحدیث : »یدگویم لبانیآ

 یاست و همةه یقطر یکاز  یشتراز آنان ب یبرخ ینفر از آنان آمده است و برا 7یث آمده است که احاد از صحابه یگروه

ل الجنة  ظةال ،عاصمیسنت ابن اب ،1793ص  یحه،الصح یثسلسل  االحاد) .«آن را کامل نمودم یآنها را آوردم و سندها

 (992ص ی،لبانآفی تخریج السن . محمد ناصر 

 .21 ص ،1ج  ،مسند أحمد .2
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من مهوالی او هیهتم، یلهی ک  کسهردر روز غدنر خم فرمود:  اهلل یی شنید ک  رمولکچ 

دندم که  برخامهتند و گفتنهد: شههادت را دوازده نفر از اهل بدر  یبدالرحمن گوند: مت؟موالی او

لهر نییهتم و  نا من بر مُمنهان از خودشهان اولیدر روز غدنر پرمید:   اهللدهیم ک  رمولمی

مهت. من موالی او هیتم، یلی موالی اوکس ک  هرفرمود:  گفتیم: بلی. انشان نییتند؟زنانم مادر

 (7)(.بدار دشمن او را دشمن دارد، ک او را دارد، دومت دار، و کیی  ک  والنتخدانا، کیی 
 یاو هیتم، یله یموال یهر فردفرمود:  نرخمروز غد یامبر پ)فرمود:  یاحمد: یل میند

او را دارد، دومهت  نهتک  وال کسهریبارت را اضاف  کردند:  ننامردم  ،نپس از   اومت. یموال

 (6).(کن یکند، با او دشمنمی یک  با او دشمن یبدار. و هر فرد
. در نمخم فرود  مهد نر. در غدنمبود  اهللبا رمول یدر مفر): ندبن یازب گو ءاحمد: برا میند

نمهاز  نشهانشد. ا یزلم  اهللرمول یرخت برادو د نرو ز ؛نماز جمایت صدا زدند یما برا یانم

 نبه  خودشها انمنهُکه  مهن از م یددانیم نا را گرفت و فرمود:  یظهر را خواند و دمت یل

او  یمهوال ی که  مهنههر فهردرا گرفت و فرمود:  یدمت یل بل .یرض کردند:  مزاوارلر هیتم؟

ک  بها او  یفرد هر دومت بدار و ،او را دارد نتک  وال ی! هر فردنااومت. خدا یموال یهیتم، یل

کرد و ب  او یهرض کهرد:  ندارد نشان: یمر پس از  ن، با اندگو یراو بدار.کند، دشمن یم یدشمن

 (4).(یشد یمنُهر مرد و زن م یباد. موال نتطالب! گواراوفرزند اب یا
چه   مود:مردم را در رحب  جمع کرد. مپس ب   نان فر  ییل): ندگومی یلطفیاحمد: اب میند

نفهر از مهردم  یم فرمود، شنید؟خم  نردر غد  اهللرمول مخنی را ک  انمیلمان کیی از شما

دمتش   اهللشهادت دادند ک  وقتی رمولبلند شدند و  یاری: مردم بیندگو یمبلند شدند. ابونع

ض کردند: یر ؟هیتم لرب  خودشان مزاوار انمنُک  من از م یددانیم نا  ب  مردم فرمود: ،را گرفت

 ی! ههر فهردنااومت. خدا یموال یاو هیتم، یل یموالک  من  کسهررمود: ف خدا.رمول  یبل  ا

: نهدگوراوی  .بهدارکنهد، دشهمن یم یک  با او دشمن یاو را دارد، دومت بدار و هر فرد نتک  وال

                                                
 .115، ص 1مسند أحمد، ج  1.

 .192، ص 1مسند أحمد، ج  2.

 .221، ص 1مسند أحمد، ج  .0
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مهن از گفهتم:  او نمهودم و به  نهداربهن ارقهم د نهد. بها زبود یزیرفتم و انگار در درونم چ یرونب

 یدمشهن  اهللمن از رمول ی؟کنچرا انكار میگفت:  فرمود.یم ینچن ننک  ا یدمشن ییل

 (7).(فرمود ینچنننادر مورد او  ک 
مكان فیطاس  مهد و از  نناز دورلر یبن ارقم بودم ک  مرد ندنزد ز): ندیبداهلل گوواحمد: اب میند

به  خودشهان مهزاوارلر  انمنهُمهن از م نا فرمود:   اهلل. گفت: رمولیدپرم یاو در مورد درد

 یمهونم اومهت. یموال یاو هیتم، یل یموال ی ک  منهر فردفرمود:  کردند: بل .یرض  ییتم؟ن

که   یفرد ! هرناخدا فرمود:  اهللنمودند ک  رمول نثمن حد یبرا نداز ز ،از قوم ی: برخوندگ

 (6).(بدار کند، دشمنمی یک  با او دشمن یاو را دارد، دومت بدار و هر فرد نتوال
از  نفهرشش  ناداد. پنج یک  مردم را قیم م یدمبن وهب شن ید: از معندامحاق گوواحمد: اب میند

او  یمهوالکه  مهن  یههر فهرد) :فرمود  اهللبرخامتند و شهادت دادند ک  رمول یامبرپ ناران

 (4).(اومت یموال یهیتم، یل
یامبر مردم را قیم داد ک  از پ یمردشاهد گرفت و گفت:  را مردم): ندبن ارقم گو نداحمد: ز میند

 که   ی! هر فردناخدا اومت. یموال یاو هیتم، یل یموالک  من  یک  فرمود: هر فرد یدشن

 بلنهدشهانزده مهرد  .بدار کند، دشمنیم یک  با او دشمن یاو را دارد، دومت بدار و هر فرد نتوال

 (3).(شدند و شهادت دادند
مها!  یموال ی مدند و یرض کردند: ا یدر رحب  نزد یل یگروه): ندبن حرث گو ناماحمد: ر میند

 ید؟از یهرب هیهت یکه  شهما گروههیشما هیتم، در حال یچگون  من موال فرمود: درود بر شما.

او  یمهوال کهس که  مهنههر  ک  فرمود: یدنمشن نردر روز غد  اهللما از رمولیرض کردند: 

. یدم نهان پرمه در مهورد نهان رفهتم و  یرفتند، در پِ ی: وقتندگو منار اومت. یموال یهیتم، یل

 (0).( نان امت یاندر منیز  یانصار نوبا چند نفر از انصار هیتند ک  ابوگفتند: 
                                                

 .073، ص 1مسند أحمد، ج  1.

 .070، ص 1مسند أحمد، ج  2.

 .055، ص 9مسند أحمد، ج  0.

 .073، ص 9مسند أحمد، ج  1.

 .115، ص 9مسند أحمد، ج  .9
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 یمعد بر او وارد شد. یل مفرهای حج معاون ،از  نكیدر ): ندوقاص گویابن ماج : معد بن اب منن

 یرا در مهورد مهرد نهنا نها  شهد و گفهت: ینمهعد خشهمگ .کردمعاون  ب  او اهانت  کردند. نادرا 

او  یمهوال کس که  مهنههر که  فرمهود: یدمشن صلی اهلل یلی  و ملم   از رمول اهللک نیگویم

مگهر  ،یهیهت یههارون به  مومه مانند نلو نزد مک  فرمود:  یدمو شناومت.  یموال یهیتم، یل

دههم که  یم یامروز پرچم را ب  دمت مردد: ک  فرمو یدمو شن .ییتپس از من ن یامبریپ ک انن

 (7)(.؟خداوند و رمولش او را دومت دارند
یهامبر بن ارقهم از پ ندز نا نح مریک  از اب یدمشن یل: از ابوطفندگو یلبن که و: ملمیلرمذ منن

 یمهوال یاو هیهتم، یله یموال کس ک  منهر)فرمود:  ند ک گویم نثحد صلی اهلل یلی  و ملم

 امت. نبین و غریَحَ نثحد ننا .(اومت
از  صهلی اهلل یلیه  و مهلم اهللرمهول یوقت): ندگو بن ارقم ند: زیشابوریحاکم ن میتدرك،

بهر  را .  ن، فرمود ک  از درختان مانبان بلندی بیازندفرود  مد نر خمحجوالودا  بازگشت و در غد

بها گران یزشما دو چ یانمن در م. اجابت کنم ندم و بااهمن خوانده شد گونافرمود:  مپس .پا کردند

ک   یدخداوند متعال و یترت من. نگاه کن ابامت. کت نگریلر از دها بزرگاز  ن نكیرا نهادم ک  

نزد حهوض به   ک اننشوند، لا یجدا نم نكدنگر.  ن دو از یدکنیچگون  پس از من با  نان رفتار م

مپس  هیتم. یمنُهر م یمت و من موالمن ا یخداوند یزوجل موالمپس فرمود:  من بازگردند.

! نااومهت. خهدا یمهوال ییل تم،او هی یموال کس ک  منهررا گرفت و فرمود:  یدمت یل

 نثو حد .(بدار کند، دشمنیم یک  با او دشمن کساو را دارد، دومت بدار و هر نتک  وال کسهر

 یو  ن را بها طهوالن امهت یخینب  شرط شه یحیصح نثحد ننبودنش ذکر نمود. ا یرا با طوالن

 بودنش ذکر نكردند.
بن ارقم  ندز... امت.  یحدو صح ننامت ک  ب  شرط ا یلطفواز اب یلکهبنوملم نثحد ، ن شاهد

نزد درختان فرود  مد. پنج درخت بزرگ  نن مد ومك   ینب صلی اهلل یلی  و ملم اهللرمول): ندگو

خطب   ی. مپس بران نشیت و نماز گزاردانشان در   کردند. یزدرختان را لم نربود. مردم ز

خداوند را  چ  ند. مپس ب  مردم اندرز داو نمود کرد و ذکر  نش. خداوند را متارخامتب

                                                
 .19، ص 1سنن ابن ماج ، ج  .1
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  نگذاشتم ک  اگر از باقی را  چیزشما دو  یانمردم! من در م یافرمود. مپس فرمود:  ،خوامتیم

 یترت من هیتند. ،من یتو اهل ب کتاب خداوند ،.  ن دوندشویهرگز گمراه نم ید،کن یروپیدو 

انن را فرمود و  م  مرلب  ؟مزاوارلر هیتمب  خودشان  انمنُک  من از م یددانیم نا مپس فرمود: 

 یاو هیتم، یل یموال کس منهرفرمود:  صلی اهلل یلی  و ملم اهللرمول ی.بل: گفتند م  بار

 امت. یحصح ینخیب  شرط ش یاملم ندهبر نثحد .(اومت یموال
. نمدشرکت کرجنگ در  نمن در راه ییل با): ندگو یاملم نده: بریشابوریحاکم ن میتدرك،

نمهودم و او را  نهادرا  یو یله یدمرمه صلی اهلل یلیه  و مهلم اهلل. نزد رمولندمد ینا رام نشاناز ا

ب   انمنُمن از م نا!  ندهبر یاکرده امت و فرمود:  ییراهلل لغک  صورت رمول ندمشمردم. د ناقص

او هیتم،  یموال کس ک  منهرفرمود:  اهلل.رمول یا ،بل یرض کردم:  هیتم؟ اوارلرخودشان مز

امهت و  ن دو،  ن را  یحب  شرط میلم صح نثحد ننا .(را ذکر نمود نثو حد اومت. یموال ییل

 (7).یاوردندن
ابهن  وطلحه یب  مهو نشان. انمدر روز جمل بود یبا یل): نداز پدرش از جدش گو ناسبن ا رفایو

از  نهافرمود: لو را ب  خدا قیهم!   نشان مد. ا نشاننزد ا وکن. طلح ندارفرمتاد ک  با من د یداهللیب

 یمهوال یاو هیتم، یل یموال کس ک  منهرک  فرمود:  یدینشن صلی اهلل یلی  و ملم اهللرمول

کند، دشهمن یم یمنک  با او دش کساو را دارد، دومت بدار و هر نتک  وال کسر! هنااومت. خدا

طلح  : ندگو راوی .ییتن نادم :یرض کرد ی؟جنگیپس چرا با من مفرمود:  .بل یرض کرد:  بدار؟

 (6).بازگشت(

 یهرونب صهلی اهلل یلیه  و مهلم اهللبا رمول): ندگو بن ارقم ند: زیشابوریحاکم ن میتدرك،

لهر از  ن بهر مها که  گهرم یروزداد. در لوق) دمتور  نشان. ایدنمخم رم نرب  غد ک اننلا  یمرفت

 یچمردم! ه یااو گفت و فرمود:  یکرد و ثنا نشخدا را متامپس . زمین را لمیز کردندبود،  یامدهن

نكهرده بهود.  ،کرده بودزندگی او  یشینک  فرد پ ینص) یمر ک اننمگر  نشد، گیخت بران یامبریپ

که   مگهذاریرا مه یزیشما چ یانمپامخ دهم. من در  ندامت ک  خوانده شوم و با نكنزدمن نیز 

                                                
 .113 و 135ص  ،0ج  ،ابوریشکم نیحا ،المستدرک 1.

 .071ص  ،0ج  ،ابوریشحاکم نی ،المستدرک .2
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را گرفت  یو دمت یل نیتادمپس ا . کتاب خداوند یزوجل.ندشویپس از  ن هرگز گمراه نم

خداونهد و رمهولش یرض کردند:  ب  شما مزاوارلر امت؟ لاناز خود یمردم! چ  فرد یا :و فرمود

امهت که  از  نثیحهد نهنا .(اومهت یموال یاو هیتم، یل یموالکس ک  من هرفرمود:  دانالرند.

 (7).یاوردندامت و  ن دو،  ن را ن یحصح ،جهت مند
 

صهلی اهلل  اهللکه  رمهول نمبود نر خمدر جحف  غد): ند: جابر بن یبداهلل گویب ش یابن اب مصن)،

 یاو هیتم، یل یموال کس ک  منهررا گرفت و فرمود:  ی مد و دمت یل یرونبر ما ب یلی  و ملم

 .(اومت یموال
 

 یههاک  نشان  یدر رحب  نشیت  بود، مرد ییل یوقت): ند: ربام بن حارث گویب ش یبن ابا مصن)،

یهرض امهت؟  یچ  کی ننافرمود:  درود بر لو. ،من یموال ی: ا مد و یرض کرد ،در او بود مفر

ک   یدمشن صلی اهلل یلی  و ملم اهللمن از رمول: ابوانوب گفت امت. یانصار نوبابو ا نن: اکردند

 (6).(اومت یموال یاو هیتم، یل یموال کس ک  منهر :فرمود

                                                
 .900ص  ،0ج  ،ابوریشحاکم نی ،المستدرک .1

 .155 و 159ص  ،7ج  ه،شیببیاابن  ،المصنف .2
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 (7)است. یهارون به موس مانند ،من به  نسبت تو

  :نثحدانن از  نیهانمون 

ک  نزد من به   یشوینم یراض نا )فرمود:  یب  یل صلی اهلل یلی  و ملمیامبر : پیبخار صحیح

 (6).(ی؟باش یهارون ب  موم یمنزل 

ب  لبوك رفت  صلی اهلل یلی  و ملم اهللرمول): ندمعد از پدرش گو: مصعب بن یبخار صحیح

 ینجانشه زنهانکودکان و  یانمرا در م نا خودش قرار داد. یرض کرد:  ینرا ب  ینوان جانش یو یل

 یمومه به نیهبت هارون  یک  نزد من ب  منزل  یشوینم یراض نا فرمود:  ی؟دهیخودت قرار م

 (4).(ییتاز من ن سپ یامبریپ یچه  ن ک  جز ی؟باش

نیبت هارون  یلو نزد من ب  منزل )فرمود:  یب  یل صلی اهلل یلی  و ملم اهللمیلم: رمول صحیح

 (3).(ییتپس از من ن یامبریپ یچه جز  ن ک  ی.هیت یب  موم
طالهب را در  یبن ابه ییل صلی اهلل یلی  و ملم اهللرمول): ندوقاص گویمیلم: معد بن اب صحیح

کودکان  یانمرا در م خدا،  نارمول  ییرض کرد: ا نشانخودش قرار داد. ا ینبوك جانشل یغزوه

                                                
 :منابع زیر آمده است در مشابه یهاجملهبا  یثحد 1.

تبوک از  یباب غزوه ،125 ص ،9 نان آمده است. و جآ یلتو فض ینباب مناقب مهاجر ،232 ص ،1 ج ی،بخار یحصح -

 سعد.

 وقاص.یسعد بن اب  ی عنفضائل عل منباب  ،121و  123ص  ،7 ج ،مسلم یحصح -

 ،5 ج ،002و  02، ص 0 ج ،001و  129و  121و  122و  175و  177و  179و  170و  173ص  ،1 ج ،مسةةند احمةةد -

بنةت  ءو جابر بن عبداهلل و اسما یخدر یدسعووقاص و ابن عباس و ابیاز سعد بن مالک و سعد بن اب 102و  055 صص

 .یسعم

 از سعد. ،19و  12 ص ،1 ج ،سنن ابن ماجه -

 از سعد و جابر بن عبداهلل. ،031و  031ص  ،9 ج ی،سنن ترمذ -

 وقاص.یاز سعد بن اب ،11و  10 ص ی،نسائ  ،فضائل الصحاب -

 از سعد و ابن عباس. 100و  132ص ص ،0 ج ،یاز عل ،007ص  ،2 ج یشابوری،حاکم ن ،مستدرک -

 از سعد. 13 ص ،5 ج یهقی،ب ی،سنن کبر -

 باب مناقب المهاجرین وفضلهم. ،232ص  ،1ج  ،صحیح بخاری 2.

 باب غزوة تبوک. ،125ص  ،9ج  ،صحیح بخاری 0.

 .باب من فضائل علی  ،123ص  ،7ج  ،صحیح مسلم. 1
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ههارون  یک  نزد من به  منزله  یشوینم یراض نا فرمود:  ی؟دهیخودت قرار م ینجانش زنانو 

 (7).(ییتپس از من ن یامبریپ یچه ک  نجز  ی؟باش یب  مومنیبت 

به  مهعد گفهت:  یانمهفیبن ابه ن معاو): ندپدرش گواز ب  نقل وقاص یمیلم: معد بن اب صحیح

صهلی اهلل  اهللرا که  رمهول وضو م  م ناگفت:   ی؟کن ینشود ک  ب  ابولراب لوهیمانع م چیزچ 

نامهزا به  او را داشهت  باشهم، هها از  ن نكی لا زمانی ک  ییت؟ن نادتفرمود، ب  یلی  یلی  و ملم

که   یدمشهن صلی اهلل یلی  و مهلم اهللبهتر امت. از رمول نممو برااز شتران مرخ و انن مگوننمی

اهلل! رمهول یا یرض کرد: نشانب  ا یخود قرار داد و یل ینجانش نشهااز غزوه یرا در برخ نشانا

که  نهزد  یشوینم یراض نا فرمود:  ی؟دهیخودت قرار م ینجانش زنانکودکان و  یانمرا در م نا 

 یدمو شهن .ییتپس از من ن یامبریچ پیه ک جز  ن ی؟باش یمب  مونیبت هارون  یمن ب  منزل 

دهم ک  خداوند و رمولش را دومت دارد و خداوند یم یپرچم را ب  دمت مرد: ودرمف یبرک  روز خ

ارمهد  .یاورندرا نزد من ب ییلفرمود:  ما پرچم را برای انشان  وردنم. و رمولش، او را دومت دارند.

 نشگشها نشبرا وندو پرچم را ب  او داد. خدا یلی مالید ر چشمانرا ب شندها  ب نشاناو را  ورد. ا

بخهوانیم بگو بیانید ) ﴾فَقُلْ لَعَالَوْا نَدْ ُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَکُمْ﴿فرمتاده شد:  ن   ننک  ایکرد. و زمان نجادا

را  ینیهن و حیهو فاطمه  و ح ییله ،صلی اهلل یلی  و ملم اهللرمول. (را لانمان و پیرانپیران

 (6).(من هیتند یها خانوادهانن ناخدافراخواند و فرمود: 

که  نهزد مهن به   یشهوینم یراض نا ) فرمود: یب  یل صلی اهلل یلی  و ملمیامبر میلم: پ صحیح

 (4)(.ی؟باش یب  مومنیبت هارون  یمنزل 
 

                                                
 .من فضائل علی  باب ،123ص  ،7ج  ،صحیح مسلم .1

 .باب من فضائل علی  ،123ص  ،7ج  ،صحیح مسلم .2

 .باب من فضائل علی  ،121ص  ،7ج  ،صحیح مسلم .0
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 هلل یلیه  و مهلمصهلی ا یامبربا پ ی: یلنقل کرد ک بنت معد از پدرش  نش یا)احمد:  میند

مهرا در  نا کرد: یکرد و یرض میم ن گر یو یل یدندالودا  رم یوب  ثن ک اننرفتند لا  یرونب

نیبت هارون  یک  نزد من ب  منزل  یشوینم یراض نا  :فرمود نی؟نمایم ینکنندگان جانشلخل)

 (7).(یامبریپدر مورد مگر  ی؟باش یب  موم
ک  بهرادرش امهت.  ییتن ننا نگاهقطعاً منظور از منزلت و جابود.  یموم یبرادر و وص هارون

همه   شهكار و حهل  یبرا وضو م ننامت. ا نكنزدب  او  یندارد ک  رمول خبر بدهد ک  یل امعن

حهدنث  نهنا موضهو  که  ؛ چهراندارد نشانا یانکردن و ب ایالم نادادن  ب  خبر یازشده امت و ن

 یاله پاداشو  شودکیی نمینمودن  پاك خودی خود مبب نكی ب ک  نزد چراامت؛  یاله پاداشی

ک  منظور از انن امت  معنای باقیماندهامت.  یامبرپ یابولهب یموب  ینوان مثال شود. یشمرده نم

ی بود، یل یموم یک  هارون وص طورامت. همان ینو خالفت خداوند بر زم نتمنزلت، همان وصا

مهوی از  یرمالا، نبوت شدهنقل نثاز احاد ی برخیادام خاطر در  ینمحمد امت. ب  هم یوص نیز

م و اهمورد بحهث قهرار داد« نبوت خالم»در کتاب وضو  را م ننامتثنا شده امت. ا یخداوند از یل

 محمهد یاز مهو یرمالاو نبوت  یدهرم نانخداوند ب  پا یاز مو یرمالام ک  چرا نبوت اهکرد یانب

  الهوت در مخلوقات امت.ی لرنن جلوهلکام نشاناوجود  غاز شده امت و 

 ییفه طالهب، خلیبهن ابه یامت ک  یله ننا ،بر  ن داللت دارد نثاحاد ننک  ا نی: معنانتیج 

 مخلوقات امت. یاندر م  خداخداوند پس از محمد رمول 

  خداحممد رسول  یتدر مورد خالفت امامان اهل ب احادیثی

و هر  نابدیم نیموار  ن شود، نجات و رها یمت ک  هر فردنوم ا یل کشتثَمن، مَ یتباهل مَثَل)

 .(شودیباز زند، غرق م از  ن مر یفرد

 (6) :هیتند نثحدانن از  نیهانمون  هاانن

                                                
 .173ص  ،1ج  ،حمدامسند  1.

 طور که آمده است:شده است و همان یتروا یکیو با الفاظ واقعاً نزد یقطر یکاز  یشتربا ب یثحد ینا 2.
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و  یابةدیم ییکس سوار آن شةود، نجةات و رهةانوح است که هر یمن، مثل کشت یتبثل اهل. مَیدآگاه باش )مستدرک:  -

سةوار آن شةود، نجةات و  کسنوح است که هةر یمن، مثل کشت یتبمَثل اهل) .(شودیکس از آن سر باز زند، غرق مهر

 .(شودمیاز آن سر باز زند، غرق  کسو هر یابدیم ییرها

از آن  کسو هر یابدیم ییسوار آن شود، نجات و رها کسنوح است که هر یمن، مثل کشت یتبمَثل اهل)مجمع الزوائد:  -

از بةزاز و  .(جنگدیاست که با دجال م کسیکه به همراه ما در آخرالزمان بجنگد، مانند  کسشود. هریسر باز زند، غرق م

 سند آن دو از ابوذر. یطبران

از آن سةر بةاز زنةد،  کسو هر یابدیم ییسوار آن شود، نجات و رها کسه هرنوح است ک یمن، مثل کشت یتباهل مَثل)

 .یراز بزاز به سندش از عبداهلل بن زب  .(شودیغرق م

از آن سةر بةاز زنةد،  کسو هر یابدیم ییسوار آن شود، نجات و رها کسنوح است که هر یمن، مثل کشت یتباهل مَثل)

 ندشان از ابن عباس.با س یاز بزاز و طبران .(شودیغرق م

از آن سر بةاز زنةد،  کسو هر یابدیم ییسوار آن شود، نجات و رها کسنوح است که هر  یمن، مثل کشت یتاهل ب مَثل)

 یةدهآمرز  ؛در آن وارد شةود کساست. هر  یلاسرائیبن در شما مانند درب حطه یانمن در م یتبو مثل اهل ؛شودیغرق م

 .یخدر یداز ابو سع با سندش یاز طبران .(شودیم

و  یابدیم ییسوار آن شود، نجات و رها کسنوح است که هر یمن، مثل کشت یتبهمانا مَثل اهل): یوطیس یرجامع الصغ -

سةوار آن شةود، نجةات و  کسنوح است که هةر یمن، مثل کشت یتبمَثل اهل) .(شودیاز آن سر باز زند، غرق م کسهر

  یلاسةرائیبندر شما مانند درب حطه  یانمن در م یتبشود. و مثل اهلیر باز زند، غرق ماز آن س کسو هر یابدیم ییرها

 .(شودیم یدهدر آن وارد شود، آمرز یاست. هر فرد

 :یمکنیمنابع را ذکر م حال .الفاظ ینبه ا یکنزد و

المسةتدرک، ؛ 9112ح  ،025ص  ،11 ج ،بةزاز ،؛ بحةر الزخةار1132ح  ،527ص  ،2 ج ،احمد بن حنبل ،الصحابه فضائل

بةه شةرط مسةلم  یحصح یثحد ینا»و در مورد آن گفته است:  010 ص ،2 ، ج191 نا 193 ص ،0 ج یشابوری،حاکم ن

 ،نوادر االصةول ؛2502، ح2507، ح2505 ح ،15 تا 19 ص ،0 ج ی،طبران یر،؛ معجم کب«اند. یاوردهاست و آن دو، آن را ن

؛ 2152 ح ،900ص، 2 ، ج2112ح  ،070ص  ،1 ج یوطی،سة یر،لصةغ؛ جةامع ا1100ح ،213ص  ،2 ج ی،ترمةذ یمحک

 ی؛خةدر یداز ابوسةع 27 از ابةوذر، ح 25 از ابن عبةاس، ح 29 ح یر،زب بناز ا 21 ح ،21 و 23ص یوطی،س یت،الم یاءاح

 ج یثمةی،ه ،؛ مجمع الزوائد01173 ، ح01155 ، ح01191 ، ح01111 ح ،55 تا 51 ص ،12 ج ی،هند یمتق ،کنزالعمال

 یاریبسة یهایقاز طر: »یدگو یو م ،237ص  ائهم،مان ببقاألباب  ،2 ج یتمی،ابن حجر ه ،؛ صواعق المحرقه152ص  ،5

و در « مةن یةتبمثل اهلتنها همانا : »یتیو در روا« من یتبمثل اهل»کند.  یم یترا تقو یگرد یبرخ ،یآمده است که برخ

 کسنوح اسةت کةه هةر یمن، مثل کشت یتبهمانا مَثل اهلاه باشید که آگ): یتیو در روا« من یتبهمانا مثل اهل: »یگرید

سوار آن شةود، نجةات و  کسهر): یتیو در روا .(شودیاز آن سر باز زند، غرق م کسو هر یابدیسوار آن شود، سالمت م

  یلاسةرائیبندر ب حطه شما مانند در یانت من در میبشود. و مثل اهلیاز آن سر باز زند، غرق م کسو هر یابدیم ییرها

 در و 12 و 11 صصة ،11 ج ی،شةام یصةالح ،و الرشاد یسبل الهد .(شودیم یدهمرزآدر آن وارد شود،  یاست. هر فرد

نظم درر  .«کندیم یترا تقو یگرد یبرخ یث،حد ینا قاز طر ی: برخیدگویم یسخاو یرحافظ ابو الخ»ت: اس گفته آن مورد

تلةف و ؤمال؛ 53ص  ،2 ، ج51 تةا 52ص  ،1 ج ی،قنةدوز ی،القرب یالموده لذو ینابیع ؛209 ص ی،حنف یزرند ین،السمط

 1135  ،1 طیةروت، ب ی،دارالغرب االسالم ،موفق بن عبداهلل بن عبدالقادرکتر د یقتحق ،ه 029 یمتوف یدارقطن ،المختلف

؛ 075 تةا 072ص صة ی،شافع یگنج ،الطالب ی ؛ کفا23ص  طبری، ،للمحب ی؛ ذخائر العقب1315 ص، 2 ج ،م 1552 ،ه

 یات،؛ بلةدان100 ص، 0 ج یةروت،ب ی،دارالکتاب العرب ی،للنهبان یر؛ فتح الکب23 تا 75 ص ی،ابوبکر حضرم ی،رشف  الصاد

 ص ،م2331 ،ه1122 ،1 طء، دار العطةا ،حسام بن محمةد قطةان یقتحق ،ه532 یمتوف ی،محمد بن عبدالرحمن سخاو

سپس در پاسو به سخن بزاز در سخن او به تک بودن  ؛«ن استسَحَ یثحد ینا»ت: و در مورد آن گفته اس 127 تا 125
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 یهتب. مَثهل اههلید گاه باش)فرمود:   اهلل: با مندش از ابوذر. رمولیشابوریحاکم ن میتدرك،

از  ن مهر  کسو ههر نابدیم نید، نجات و رهاموار  ن شو کسنوم امت ک  هر یمن، مثل کشت

 .(شودیباز زند، غرق م
مهوار  ن  کسنوم امت که  ههر یمن، مثل کشت یتبمَثل اهل) :یربا مندش از یبداهلل بن زب بزاز

 .(شودیاز  ن مر باز زند، غرق م کسو هر نابدیشود، مالمت م
موار  کسنوم امت ک  هر یمن، مثل کشت یتبمَثل اهل)با مندشان از ابن یباس:  یو طبران بزاز

 .(شودیاز  ن مر باز زند، غرق م کسو هر نابدیم نی ن شود، نجات و رها
مهوار  کسنوم امت ک  ههر یمن، مثل کشت یتبمَثل اهل) ی:خدر یدبا مندش از ابو مع طبرانی

مهن در  یهتبل اهلشود و مثیاز  ن مر باز زند، غرق م کسو هر نابدیم نی ن شود، نجات و رها

 .(شودیم ندهدر  ن وارد شود،  مرز یامت. هر فرد یلامراةیبن در  شما مانند درب حطّ یانم

ک   ،شده امت نازل شاندر مورد یرلطه ین را ک    یتباهل ، اهللاز رمولشده نقل روانات

 ،نهوم هیهتند یکنند ک   نان مانند کشتیم ی)گون  لوصنن، اهیتند نشان و فرزندان ا ییل

 یهانب یبه  روشهن  خهدامحمهد رمهول  نن،بنابرا ؛نابدیم نیشود، رها واردب   ن  سکهرک  

 نیملحق شود، قطعاً حق را شناخت  امت و از یذاب خداوند رهها یتبک  ب  اهل یفرد ک کند می

از  سکههرو  ؛نافتنهد نیرهها ینوم، از یذاب الهه یطور ک  موارشدگان در کشتامت. همان نافت 

طهور در یذاب خداوند هالك شده امت. همان نرد،را نپذ نن) کند و مخن  نان در دلخل یتباهل

را لرك کردند، هالك شدند و از او اطایت ننمودند. ملحهق شهدن   ک  مخن نوم افرادیک  

 که اننمخن  نهان امهت و  نرشو پذ شانب  دیوت نمانو ا  نانبا  یهمراه در واقع ،یتبب  اهل

 ، نهان یننص نموده امت و نیبت ب  اوله ها نهیتند ک  بر   خدا محمد رمول یایاوص ن نا

مهواردی از  نكهی ننکرده امت. و ا نح شكار لصر وب  صورت روشن  یاریبا نصوص بی ،«ییل»

                                                                                                                                                          
است حدیث  یزباب از ابن عباس ن ین. بلکه در همیستن ینچنینا: »یدگویم 125 تا 122 ص یثحد ینا یتابوذر در روا

. «ن شةمردمسَة طر آن را حَخا ینکند و به همیم یترا تقو یگرد یها برخاز آن یو برخ یخدر یدو ابو سع یرو ابن زب

و در   275ص  ،0 ج یةزی،عز یر،بشةرح الجةامع الصةغ یر؛ سراج المن12ح ،252ص  ،1 ف ،0  ب ی،شوکان ،دارالسحابه

 .«ن استسَسندش حَ»مورد آن گفته است: 
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همهان  ید ک  یلهنرا مرگردان کرده امت ک  چگون  داللت روشن  ن را بپوشان انک  مخالف امت

 باشد.یم  اهللامام واجب االطای  پس از رمولخداوند و  ییف خل

 یشخلفا از قر احادیث

هیهتند و محمهد  نشد که  از قهردار نیخلفا  خداامت ک  محمد رمول  مده  نثاحاد در

، به  امت نتک  نزد خداوند مورد رضا یرا محمد ب  شكل شری یهر فرد و خداوند امت ییف خل

خداوند  یبرا نیخاطر ک  فرمانروا نن؛ ب  اامتشده  ینیخداوند لع یاز مو حاکمیت منصوب کند،

 ؛ نهان یهرشهدند، نه  غ یمنصوب شدن اله یگان  مدیامامان دوازده فقط و متعال امت و حانمب

 بر  ن داللت دارد. نگرطور ک  نصوص دهمان

  صلی اهلل یلیهیامبر : از پندک  گو یدمشن ةجابر بن ممر از): ندگو: یبدالملك مییبخار صحیح

 نشهان. پدرم گفهت: ایدمفرمود ک   ن را نشن یاکلم  هیتند. یردوازده امک  فرمود:  یدمشن و ملم

 (7).(هیتند نش نان از قر یهم فرمود: 
 یش از مردم باشند، هم نفرک  دو یلا زمان)فرمود:  صلی اهلل یلی  و ملم اهللمیلم: رمول صحیح

 (6).(امتنش قر یانامر در م ننا
نگاشتم ک  به  مهن از  ةبا غالم خودم ب  جابر بن ممر): ندوقاص گویمعد بن اب میلم: صحیح

 اهللمن نوشت ک  از رمهول یبرا .یدمشن صلی اهلل یلی  و ملم اهللخبر بدهد ک  از رمول یال ئمی

ک  مایت بر پها مت لا اننپابرجا یش هم نند)ک  جمع  شب فرمود:  یدمشن صلی اهلل یلی  و ملم

 (4).(هیتند نش نان از قر یباشد ک  هم  یف شما دوازده خل یابر ناشود 

 

                                                
 ، کتاب األحکام.127ص  ،2ج  ،صحیح بخاری .1

 ریش.ف  فی ق، باب الناس تبع لقریش والخال0ص  ،5ج  ،صحیح مسلم 2.

 ف  فی قریش.باب الناس تبع لقریش والخال ،1ص  ،5ج  ،صحیح مسلم .0
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 ینراشد یخلفا احادیث

 ید که  خلفهاندار بر انن امت ک  داللت یشینپاحادنث مانند  ننراشد یدر مورد خلفا احادنث

 یکه  فرمهانروا یاند. خداونهدشده نصبخداوند مبحان و متعال  یاز مو  خدا محمد رمول

 او را ندارد. نیاو، حق دخالت در مُلك و فرمانروا اذنبدون  یدفر یچمُلك امت و ه

داد ک   یب  ما پند صلی اهلل یلی  و ملم اهللرمول): ندگو نواحمد بن حنبل: یرباض بن مار میند

امهت.  یپند خهداحافظ نناهلل! ارمول ی: انم. یرض کردگشتها لرمان شد و دل نخت ها راشك

 روشهن رها کردم ک  شب  ن، مانند روزش ایپیدیشما را بر م مود:فر یرند؟گیاز ما م یچ  یهد

کنهد،  یپهس از مهن زنهدگ کسشهود. ههریشونده منحرف مكهالفرد امت ک  پس از من فقط 

و بر شما بهاد به   نینمهد ننراشد ی. بر شما باد ب  منت من و منت خلفایندبیم یاریاختالف بی

های  میا، دهان بر  ن امهتوار گهردد. اشند، ک  مانند دندانای حبشی بچ  بردهاز  نان، اگر اطایت

 (7).(رودیبرده شود، م یامت ک  ب  هر مكانمطیع  من مانند شترُم
نماز صبح را خواند.  صلی اهلل یلی  و ملم اهلل: رمولندگونو یرباض بن مار)احمد بن حنبل:  میند

: نمیرض کرد .نختها رمان شد و اشكها لرب  ما داد ک  دل یما نمود و پند یب  مورو مپس 

خداوند و  یشما را ب  لقوافرمود:  نشانکن. ا یتامت. ب  ما وص یخداحافظ پند گونااهلل! رمول یا

بعهد از شما  یفرد اگرب  شما دمتور دهد.  یحبش یاچند بندهکنم. هریم ی لوص طایتو ا یدنشن

 ننراشهد یا باد ب  منت من و مهنت خلفها. بر شمخواهد دند یاریکند، اختالف بی یزندگ از من

 ید،ب  دور باشه ندجد میاةلاز ها امتوار شده امت. های  میا دهان ب   ننین، ک  مانند دندانمهد

 (6).(امت یگمراه ،یهر بدیتبدیت امت و  ی جدندیل هر میئک  چرا
نماز صهبح را  ملمصلی اهلل یلی  و  اهللرمول: ندگو نویرباض بن مار): یشابوریحاکم ن میتدرك

. یهرض نختها رها لرمان شد و اشكب  ما داد ک  دل یما نمود و پند یب  مورو خواند. مپس 

 یشما را ب  لقهوافرمود:  نشاناکن.  یتامت. ب  ما وص یپند خداحافظ گونااهلل! رمول ی: انمکرد

                                                
 .125ص  ،1ج  ،حمدامسند  .1

 .125، ص 1مسند احمد، ج  .2
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از  یفهرد اگردهد.  ب  شما دمتور یحبش یاچند بندهکنم. هریم ی لوص طایتو ا یدنخداوند و شن

 ننراشهد ی. بر شما باد ب  مهنت مهن و مهنت خلفهاخواهد دند یاریکند، اختالف بی یشما زندگ

 ید،ب  دور باشه ندجد میاةلاز ها امتوار شده امت. های  میا دهان ب   ننین، ک  مانند دندانمهد

 (7).(امت یگمراه یک  هر بدیتچرا
نماز صهبح را خوانهد.  صلی اهلل یلی  و ملم اهللرمول) :ندگو نو: یرباض بن ماریهقیب یکبر منن

: نم. یرض کردنختها رها لرمان شد و اشكب  ما داد ک  دل یما نمود و پند یب  مورو مپس 

خداوند و  یشما را ب  لقوافرمود:  شاننکن. ا یتامت. ب  ما وص یپند خداحافظ گونااهلل! رمول یا

کند،  یاز شما زندگ یفرد اگرب  شما دمتور دهد.  یاند بندهچکنم. هریم ی لوص طایتو ا یدنشن

نین، که  ماننهد مههد ننراشهد ی. بر شما باد ب  منت من و منت خلفاخواهد دند یاریاختالف بی

 یک  ههر بهدیتچرا ید،ب  دور باش ندجد میاةلاز ها امتوار شده امت. های  میا دهان ب   ندندان

 (6).(امت یگمراه

                                                
 .5ص  ،1ج  ،ابوریشحاکم نی ،المستدرک 1.

 .111ص  ،13ج  ،بیهقی ،السنن الکبری .2
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 (7)دارديباز م فيرا از حتر نيه دک یادهکننیدجتد فرد

را از  ن  ن)گرداند و لحرباز نگاهشرا ب  جا دننو حق  ندنما ندرا لجد نند یفرد ک انن برای

 ؛را بفهماند ندو لجد یحلصح یهانگاهب  خداوند متصل باشد لا خداوند ب  او، جا ندبا ند،برطرف نما

 .یشترن  ب دنن، گانکنندن)لحرر دنگمانند  ای امتکنندهن)او لحر گرن و

صلی اهلل یلیه   اهللاز رمول نرهامت ک  ابوهر نتیاهل منت، روا مشهور نزد نثاحاد یجمل  از

فرمهتد را می یفهرد ی،امت در مر هر صد مال ننا یخداوند برا)کند ک  فرمود: یم نتروا و ملم

 (6).(ندنما ندرا لجد ننشک  د

 یخداوند، مهد یخلیفه

 یریو لفیههیچ لوضیح ب  مخن  ننامت. ا ینخداوند در زم ییف خل یند ک  مهداهکرد نتوار

 نشهانا ، ک  لصرنح نموده امهت که رمول امت یاز خلفا نكی نن حدنث نصی برایا دارد.ن یازن

ک   ییتن یحنكند و بر او نص نكند، صح یینرا لع یک  خداوند فردیلا زمان .خداوند امت ییف خل

                                                
وَ لِکُلِّ أُمَّ ٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ ﴿: یهآ ینا یرمورد تفس در : از امام باقریدجابر گو که شده است یتروا یاشیع یردر تفس .1

شةان فرسةتادهپس چةون  .ی استافرستادهو هر امتی را ( )17)یونس،  ﴾رَسُولُهُمْ قُضِی بَینَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ ال یظْلَمُونَ

اسةت کةه هةر  ینآن ا یباطن یرتفسمود: فر یشان. ایدمپرس .(شان به عدالت داوری شود و بر آنان ستم نرودمیان ،بیاید

هسةتند و آنةان  یاء. آنان اولاست فرستاده شده مردم آن قرن یاز آل محمد دارد که به سو یاامت، فرستاده یناز ا یقرن

شان میان ،شان بیایدفرستادهپس چون ) ﴾فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِی بَینَهُمْ بِالْقِسْطِ﴿ :خداوندهستند. اما سخن  گانفرستاد

طور که خداونةد فرمةود، سةتم کنند و همانیاست که فرستادگان با عدل قضاوت م ینا ی آنمعنا (به عدالت داوری شود

 .کنند ینم

 یر،؛ جامع الصغ021ص  ،5 ج ی،طبران ،؛ معجم االوسط992 ص ،1 حاکم: ج ،؛ مستدرک011 ص ،2 ج ،داودیسنن اب 2.

 ص 1 ج ی،عجلةون ،؛ کشةف الخفةا01520 ح ،150 ص ،12ج ی،هند یمتق ،ل؛ کنزالعما1219 ح ،222 ج ص یوطی،س

کةرده اسةت و  یةتروا صلی اهلل علیه و سلم اهللاز رسول یرهابوداود آن را از ابوهر: »یدگویو در مورد آن م 713 ح ،210

کرده است  یحو آن را تصحابن وهب آورده است  یثها آورده است و حاکم آن را از حدآن را از او با سندش از ثقه یطبران

 یه،دارالکتب العلم یق،عبداهلل محمد صد یقو تعل یحتصح ی،سخاو ،مقاصد الحسنه .«اعتماد کردند یثحد ینو امامان به ا

آورده  یآن را در اوسط مانند اول یطبران: »یدگو یو در مورد آن م 202 ح ،122 تا 121ص م، 1575، 1 لبنان، ط یروت،ب

صةباغ،  یمحمةد بةن لطفة یةقتحق ی،زرقان ،مختصرالمقاصد .«رجالش ثقه هستند یت و همهاس یحاست و سندش صح

 ی،آلبان یح ،سلسل  الصح .«است یحصح: »یدگویو در مورد آن م 219 ح ،27 م، ص1525 ی،، مکتب اسالم1 ط یروت،ب

 .«ل مسلم هستنداست و رجالش ثقه هستند و رجا یحسندش صح»و در مورد آن گفته است:  955 ح ،112ص  ،2 ج
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 صهلی اهلل یلیه  و مهلم اهلل: رمولندگوابن ماج : ثوبان می منن .انیمدبخداوند  ف یخلرا  یشخص

ب  هیچ  شوند ک  همگی فرزند خلیف  هیتند. مپس خالفتنزد گنج شما م  نفر کشت  می)فرمود: 

شهوند و به  طهوری شهما را های مهیاه از مشهرق خهارج میگاه پرچمرمد.  ننك از  ن م  نمی

 صلی اهلل یلی  و مهلممپس رمول خدا  گروهی لا کنون انن گون  نكشت  امت.کشند ک  هیچ می

پس هنگامی ک  او را دندنهد بها او بیعهت کنیهد حتهی  فرمود:چیزی فرمود ک  نادم نییت. مپس 

 (7)(.ی خدا مهدی امتخیز بر روی برف، زنرا او خلیف مین 

صلی اهلل یلیه  و  اهللامت: رمول  ورده یثور یاناز مف نگرد ی ن را در میتدرك با مند حاکم

شوند ک  همگی فرزند خلیف  هیتند؛ پس خالفت به  نزد گنج شما م  نفر کشت  می) فرمود: ملم

ای شوند؛ پس با شما به  گونه های میاه از ممت مشرق خارج میرمد؛ مپس پرچمنك نمیهیچ

که  هنگامیمپس گفت: مپس چیزی فرمود و  گروهی انن طور نجنگیده امت.جنگند ک  هیچمی

 (6)(.ی خدا مهدی امتخیز بر روی نخ، زنرا او خلیف او را دندند با او بیعت کنید حتی مین 

 یعهش یهاکتاب در

امت.  یاربی  خداپس از محمد رمول  یخالفت اله یدر اثبات ادام  یع ش بدر کت روانات

 :می لوان روانات زنر را برشمرد ها ن یاز جمل 

  اهللد رسولحمم یتوص

از  ننالعابهد یدالثفنهات مه ی: ابو یبداهلل جعفر بن محمد از پدرش باقر از پدرش ذیطوم شیخ

ک  وفهالش  یدر شب  اهللفرمود: رمول  از پدرش امیرالمُمنین یدشه یزک ینِپدرش حی

 یتوصه  اهللحاضهر کهن. رمهول یو دواله یف صهح ابوالحین! یفرمود: ا  یبود، ب  یل

هها باشهند و بعهد از  نای یل ! بعد از مهن دوازده امهام می)فرمود:  ک اننلا  د،اِمال نمو خودش را

                                                
محمةد فةؤاد  یو پةاورق یارذگةو شةماره یقبا تحق ،ه.ق 270متوفای  ،نوشته محمد بن یزید قزوینی ،سنن ابن ماج  1.

 .1321ح  ،1057ص  ،2ج  عبدالباقی، چاپ دار الفکر للطباع  والنشر والتوزیع

 ص ،1ج  ،یوسف عبدالرحمن المرعشلیه(، با إشراف  139حاکم نیشابوری )ت  یالمستدرک علی الصحیحین، نوشته .2

 .151تا  150
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دوازده مهدى. پس لو نا یل  اولین دوازده امهام هیهتی. خهداى لعهال  لهو را در  مهمانش، یله  

 ها براىمرلض ، و امیرالمُمنین، و صدنق اکبر، و فاروق ایظم، و مأمون و مهدى نامیده و انن نام

غیر لو شانیت  نییت؛ اى یل  لو وصی من بر خاندانم، زنده و مرده انشان هیت ؛ و نیز وص  بر 

زنانم هیت ، هر نك را ک  لو ب  همیرى من باق  گذارى، فرداى قیامت مرا دندار کند و هر نك 

هم را لو طالق دادى، من از وى بیزارم و مرا نخواهد دند، و من نیز او را در صحراى محشر نخهوا

دند؛ و لو پس از من خلیف  و جانشین من بر امتم هیت ؛ هرگاه وفالت رمید، خالفت را ب  فرزندم 

حین واگذار کن، ک  او برّ وصول امت؛ چون او وفالش رمید  ن را ب  فرزندم حیین زک ّ شههید 

بیپارد؛ مقتول بیپارد؛ چون هنگام وفالش رمید،  ن را ب  فرزندش مید العابدنن ذى الثّفنات یل  

چون هنگام وفات او رمد،  ن را ب  فرزندش محمد باقر بیپارد؛ و چهون وفهالش رمهد،  ن را به  

فرزندش جعفر صادق واگذار کند؛ و چون وفالش فرا رمد، ب  فرزنهدش مومه  کهاظم بیهپارد؛ و 

چون وفات او فرا رمد، ب  فرزندش یل  رضا بیپارد؛ و چون وفالش فرا رمد، ب  فرزنهدش محمهد 

  لق  واگذارد؛ و چون هنگام وفات او شود، ب  فرزندش یل  ناصح بیپارد؛ و چهون وفهالش در ثق

رمد، ب  فرزندش حین فاضل واگذارد؛ و چون وفهات او برمهد،  ن را به  فرزنهدش م م م د که  

انهد. بعهد از  ن دوازده مههدى امت، لیلیم کند، و انشهان دوازده امام میتحفک از  ل محمد

ک  زمان وفالش فرا رمید، خالفت را ب  فرزنهدش که  اولهین مههدنین امهت وقتی باشند؛ پسمی

ها مپارد، و براى او م  نام امت. نك نامش مانند نام من، و نام دنگرش نام پدر من امت و  نمی

 (7).(یبداهلل و احمد، و نام موم، مهدى امت و او اولین مُمنان امت.

 یرا بها گهواه انن روانهت یم ک  طوما م و گفتاهنمود مند انن روانت را بیانت من قبالً صح

نهاظم  یخیهالم فاضهل شه ینامت. همچن دانیت  یحصحراونان  ن شیع  هیتند،  ک انن ب  دادن

و لهوالر مضهمون  ن را  یتوصهروانهت در چند کتاب، بحث مهند  ،خداوند او را حفک کند یلی،یق

 حدنث در مورد مهدنین و فرزندان قاةمچهل »مخن او را در کتاب  جااننکرده امت.  مطرم

 کنم:ینقل مجهت امتفاده  «

                                                
 ( مترجم.033سی، انتشارات مسجد جمکران، ص ی فار؛ ترجمه193غیبت، طوسی، ص ) .1
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وصهیت و »و  «دفا  از وصهیت»و « پیروزی وصیت»ی هادر مورد مند روانت وصیت درکتاب

امهت که  ذکهر  یکهاف جاانندر  ام.ب  طور مفصل شرم و لوضیح داده « احمد الحین یوص

حكم ب  ایتبار مند روانت وصیت داده  17، ص 6 ج «النجم الثاقب» در کتاب ینور یکنیم میرزا

ب  مهند  یطوم شیخ: » ورده امت ی امام مهد یوجود ذرن  برا یدر امتدالل برا یوامت. 

به    رمهول خهدا یوصانا ی ن بعض در نقل کرده امت ک  یروانت  معتبر از امام صادق

نن جمل  امت: پس چون هنگام فقرات  ن، ا یامیرالمُمنین در شب وفالشان  مده امت و از جمل 

 .«مقربین لیلیم کند ین( فرا رمد،  ن را ب  فرزندش اولی)امام مهد یوفات و

نتیج  ممكن  میرزای نوری از بزرگان یلمامت و در یلم حدنث و رجال، دمت طوالنی دارد. در

ب  یلم و چنین یالمی ک  نیبت نییت ک  بدون  گاهی و فهم، در  وردن احكام میتی کند. از انن

باشد و مخن اندك امهت و در انهن مقهام، نظر وجود دارد، انن گواهی و شهادت میلقوانش الفاق

 کند.کفانت می

احوال رجال مند روانت، هدف  ن امت ک  ببینیم  نا  ن شهخص معتبهر امهت و در  یبررم در

ونان مهند روانهت ب  انن نتیج  رمیدنم ک  را ک ینقل روانت قابل ایتماد هیت نا خیر. و هنگام

که  ههدف از نهدارد. چهرا یکالم ضرورل یاطال  ،معتبر هیتند، مقصود حاصل امت و بیش از  ن

 رجال مند نك روانت وصول ب  همین نتیج  امت. ی احوالبررم

گون  که  مهید در ایتماد ب  راونان امت. همان یحلّ روش یالم  یبر مبنا ینور یمیرزا حكم

 یاراونهان شهیع  یایتماد ب  هم  یحل ی یالم ذکر کرده امت، شیوه بارها در معجم خود یخون

در مهورد رجهال مهند روانهت  یوارد نشده امت. شهیخ طومه یها مدم نا ذمامت ک  در مورد  ن

 یک  انن روانت را در زمهرهاند. چراامامی  بوده یها شیع  ن یداده امت ک  هم  شهادت ،وصیت

 اند.طرنق خاص  )نا شیع ( نقل شدهنقل کرده ک  از  یروانال

امهت، لها  ی ن ایتمهاد بهر لمهام راونهان شهیع یامت ک  بنا یحل یالم  یهمان شیوه و انن

 وارد نشده باشد. ی  در مورد  نان مدم نا ذمکیجان
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در  ی،شهاهرود ینمهاز یامت ک  شیخ یل یهمان مفهوم ی،نور یهمین لرلیب حكم میرزا ب 

 نهان امهت،  یو صهحت یقیهده  ن ایتبهار راونهان یده امت ک  بر مبنهامورد ایتبار وصیت  ور

 از رجال مند وصیت بر  ن لصرنح نموده امت. یگون  ک  در شرم احوال بعضهمان

 و منابع  ن همراه با شرم احوال لك لك رجهال مهند وصهیت در کتهاب هاانن یلفصیل هم 

 (7) ن مراجع  کند.  ب لواندیکس بخواهد مامت و هر  مده« پیروزی وصیت»

    اهللرسولن پس از حممد آنااز  یبرخ یا  امام 14نص بر  روایات

 :لوان موارد زنر را ذکر کردروانات مین ان یاز جمل 

 نشاز فرزندانش را از نور یظمت خو نفر نازدهو  یخداوند محمد و یل) فرمود:  امام مجاد

مخلوقهات،  ننشاز  فهر یشنهور خهودش قهرار داد. په یندر روشنا یصورت اَشباح.  نان را ب ند فر

  اهللنمودند.  نان امامان از فرزنهدان رمهولیم قدنسل و یحرا لیب اوو  یدندپرمتیرا م خداوند

 (6)(.هیتند

 نشهانقهاةم ا نشان،ا یند ک  نهمنباشیم یبن یل یننُ  امام پس از حیفرمود: ) باقر امام

 (4)(.امت

  و فاطمه لیو ع  اهللامام از فرزندان رسولنص بر دوازده  اتیروا

نث در مهورد چههل حهد)از کتاب نمون   ینوان را ب  نن مواردا ؛امت یاربیدر انن مورد  روانات

افرادی ک  روانات بیشتری در انن کنم. ینقل م یلیناظم یق یخشاز  (مهدنین و فرزندان قاةم 

 :دنکتاب مراجع  کنانن د، ب  نخواهمورد می

                                                
 ، شیو ناظم عقیلی، پاورقی حدیث اول. چهل حدیث در مورد مهدیین و فرزندان قائم 1.

 .ر والنص علیهم ثنی عشاإلباب فیما جاء فی  ،901 تا 903 ص ،1کلینی: ج  ،کافی .2

 .، باب فیما جاء فی اإلثنی عشر والنص علیهم 900، ص 1کافی، کلینی: ج  .0
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، از ابومهعید (4)، از محمهد بهن حیهین(6)، از محمهد بهن احمهد(7)محمد بن نحیی: ینیکل شیخ

 اهللفرمهود: رمهول نقل کهرد که   امام باقر، از (2)، از ابوجارود(0)، از یمرو بن ثابت(3)یصفوری

  :های زمهین هیهتیم، نعنهی مهبب من و دوازده لن از فرزندانم و لو ای یلی پناهگاه)فرمود

پاندار کرد، لا اهلش را فرو نبهرد. پهس  ی ما زمین راخدا ب  ومیل  هیتیم؛ های  نو کوه ریپاندا

خواهد برد، و هرگهز به   نهان مهلهت  هنگامی ک  دوازده لن از فرزندانم بروند، زمین اهلش را فرو

 (.شودداده نمی

                                                
 است. او را موثق دانسته 515شماره  ،090ص  ،در رجال ینجاش ی،ابوجعفر عطار قم یحییمحمد بن  .1

شةماره  ،012ص ،رجةال در ینجاشة ،ابو جعفر  یقم یبن عمران بن عبداهلل بن سعد بن مالک اشعر احمدمحمد بن  .2

 .نداکرده یقتوثاو را  ،522شماره  ،221ص ،در فهرست یطوس یوو ش ؛505

کرده است.  یقتوث او را 257شماره  ،001ص، در رجال ینجاش ی،همدان یاتخطاب ابوجعفر زیبن اب ینمحمد بن حس .0

داده  یحدر مةورد او توضة ،13921شةماره  ،032 ص ،13975شماره  212ص  ،15 ج ،در معجم ییمحقق خو همچنین

 است.

ص  ،13ج، محقق خةویی در معجةم ؛ همچنیناست ستوده ، او را91 و 90ص  ،1ج ،در خاتمه مستدرک ینور یرزایم .1

 کرده است. یقتوث ، او را11011شماره ، 121ص  ،22و ج 5197شماره  ،205و ص  5109، شماره 227

معرف   یاردارد. به اخت بیتاهلاو نسبت به  یکوین یتبلند او و وال اهیگدر مورد او آمده است که داللت بر جا یتیروا .9

ذکةر کةرده اسةت.  ،212ص  ،. عالمه او را در قسةمت اول خالصة  االقةوالیدمراجعه کن ،553ص  ،2ج ی،طوس ،الرجال

ذکةر  ،13721شماره  ،20ص  ،5 ج یث،علم رجال الحد درکاتاو را در مست یقتوث ی،شاهرود ینماز یعل یوش همچنین

مةورد وثةوق بةودن  یلخویی آن را دل وآمده است  یاراتو کامل الز یقم یردر سند تفسنام وی  ،ینکرده است. عالوه بر ا

مراجعه  ،2250شماره  ،21 و 23 صص ،11 ج یث،مقدام در معجم رجال الحدیعمرو بن اب شرح حالداند. به یم یانراو

 .یدکن

 یةقتوثاو را  ،1219شماره  ،002ص  ،2 ج ،در معجم ییمحقق خو ه نابینا بوده است،ی کبن منذر ابوجارود همدان یادز .5

مةورد  ،9271شةماره  ،199 و 191 ص ،0 ج یث،در مستدرکات علم رجال الحد یشاهرود ینماز یعل یوکرده است. ش

 کرده است. تأییدوثوق بودن او را 
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از یلی بن  (4)،اباز حین بن مومی خش (6)،از حین بن یبیداهلل (7)،ابویلی اشعری :ینیکل شیخ

 امهام بهاقرنقل کهرد که  از  (7)،از زراره (2)،از ابن اذنن  (0)،از یلی بن حین بن رباط (3)،ممای 

                                                
 اند.او را موثق دانسته  21 شماره ،71ص  ،فهرستدر شیو طوسی  ؛ و222 ، شماره52ص نجاشی در رجال،  .1

گونه ذکر کةرده اسةت: یناو را ا ،25شماره  ،11 تا 12 صرجال، در  ینجاش یداهلل،بن عب ینحس = بن عبداهلل ینحس .2

است که به او طعنه زده شده است و به غلو متهم  یبن سهل جزو افراد یداهللابوعبداهلل بن عب یسعد یداهللبن عب ینحس)

امامت، نةوادر، مةزار، متعةه.  یو،من و مسلم، مقت و توبؤم ید،از جمله: توح دارد؛ یالسند یحصح یهاه است. او کتابشد

از  یفائد یکرده است که گفت: احمد بن عل یثبن حاتم به ما حد یابوعبداهلل بن شاذان به ما خبر داده است که گفت: عل

ش نقل کرده پدراز  یحییاحمد بن محمد بن  ازبن شاذان  یحمد بن علاست. و م خبر دادهاش را فقط کتاب متعه ین،حس

او را در مستدرکات  ی نیزنماز یعل یوش(. ده استخبر دامن ؤو صفت م یمانابه نام  کتبشما را از  یداهللبن عب ینحس که

ابوعبةداهلل  یسعد بن سهل یداهللبن عب ینحس)کند: یگونه ذکر م ینا ،1150شماره  ،191ص  ،0 : جیثعلم رجال الحد

 ،را گفتةه یةنا ی. نجاشةدارد یحیصح یهاطعنه زده شده است و متهم به غلو است. او کتاباو است که به  یجزو افراد

 یکتاب حسن بن عل اشاستواریاز او در حالت  یساست. احمد بن ادره را شمرد یشهاکتاب هایفصلو  هاسپس کتاب

 یةتمفضل بن عمةر را روا یهانوشتهبن هاشم  یماز او، از ابراه یفائد ید بن علکرده است. احم یتعثمان را روایبن اب

آمده المعاجز  ین که در آغاز مد طورهمان، دارددر امامت  یاست. او کتاب ، آمده259ص  ،جش که در طورهمانکرده است، 

فتةه که گ طورهمانر شده است، نام پدرش عبداهلل مکبر ذکنیز ها از نسخه یاست و نام جدش ذکر نشده است. در برخ

 شد(.

 یةاران ینخشةاب از بهتةر یحسن بةن موسة)گونه مدح کرده است:  ینا ،29شماره  ،12 صرجال، او را در  ینجاش .0

« نةوادرال»و  « الواقفة یرد علةالة»ها آن یدارد که از جمله ییهااست. کتاب یاربس یثشماست. مشهور است و علم و حد

: احمةد یةدگویداده است که م خبربه ما  ینیقزو یمحمد بن عل نیز برای وی گفته شده است.« یاانب»و  «حج»ست. کتب ا

 برای ما حدیث نقل کرده است(. یاز حسن بن موس یاشعر یعمران بن موس از شپدراز  یحییبن محمد بن 

 ینخشاب از بهتر یموس حسن بن)گونه ذکر کرده است:  یناو را ا ،131 ص ،قسمت اول ،در خالص  االقوال یحل عالمه

 (.است یاربس یثشعلم و حد و مشهور است ،ماست یاران

حسةن بةن  ،بةن سةماعه یعل جای، به050 ص ،05 ج ،نواردر بحاراال ینهمچن ،112 ح ،191ص  ی،طوس یبتدر غ .1

ذکةر  یرجال یهاآمده است و در کتاب یتروا ینفقط در سند ا یکافکتاب  اسنادبن سماعه در  یاست. و علآمده سماعه 

 یةنهمان حسن بن سماعه است. اآن  یحصح و شده استواقع  یفتصح ین خطا درکند که ایم أییدت یننشده است. و ا

کند و در یم یتروا ،901 ص ،1 در ج یرا با اختالف اندک یتروا ینهم ینیکند که کلیم أییدت ین نکتها ینمطلب را همچن

به معجم رجال توانید در این مورد میگردد. یبه حسن بن سماعه معروف باز م نایکند و یرا ذکر م« بن سماعها»سندش 

 .یدمراجعه کن 19119شماره  ،152 تا 155 ص ،20 ج یی،محقق خو یثالحد

 یثمعجم رجةال الحةد او همچنین درکرده است.  یقتوث ،21شماره  ،11 و 13ص ،در رجال یبن سماعه را نجاش حسن

توثیةق  19119شماره  ،155 ص ،20 و ج ؛0119شماره  ،125 ص ،5 و ج ؛2253اره شم ،012ص ، 9 ج یی،محقق خو

 شده است.

 ه است.نمود یقتوث ،595شماره  ،291ص رجال، او را در  نجاشی .9

 ینمةا و بهتةر یبصر از یاران یوش) :گونه مدح کرده است ینا ،792شماره  ،221 و 220 ص ،او را در رجال نجاشی .5

 یةقاو را توث ،950شةماره  ،121 ص ،در فهرسةت یطوس یوش ست.وثاقت او یدهندهسخن نشان اینکه (؛ آنان است

 ه است.نمود
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از فرزنهدان و  (6)محهدّثی  نهان دوازده امهام از  ل محمهد هیهتند، که  همه ک  فرمود: ) یدمشن

 (3( )4)(.ندت نان هی پدران  و یلی  اهللباشند، و رمولمی و یلی   اهللرمول

 ی نص بر دوازده امام و دوازده مهد روایات

در . ها وجهود دارددر  ن یبر دوازده مهدنگری را  وردم ک  نص د ناتو روا قبالً روانت وصیت

 ی از فرزندان امام مهد نینمهد یکنم ک  در  ن براینقل م  را از امام رضا نیدیا ننجاا

 کند:یدیا م

بهرای  به  دیها  امهام رضها :دگونیبن یبدالرحمن م نونساز  خودامناد  با (0)یطوم شیخ

 كَلقِی خَلَیَ كَتِجَّحُوَ كَتِیفَلِخَوَ كَیِّلِن وَع یَادفَ مَّهُللَّاَ) فرمودند:االمر با انن دیا مفارش میصاحب

  ُفیهَ نَ  ِبِه رُّیهِ لُوَ  ُینَهیَ  ِبِ رُّقِا لُمَ  ِتِیَّیِرَ یعِمِجَوَ  ِتِمَّأُوَ  ِتِنَّرِّذُوَوُلدِهِ وِ  ِهلِأَوَ  ِفیِی نَفِ  ِیطِ، أَمَّهُللَّ... اَ

 هِههدِیَ اةِلَهی وُلَهیَ لِّ، صهَ مَّهُهللَّا ... اَهَیلَلِذَا وَهَنزَزِیَا وَهَیدَعِبَوَ قَرِنبَهَا اهَلَّکُ اتِكَملَالمَ لكَمُ  ُلَ عُمِّجَلُوَ

 كَمرِن أَم مِیهِلَإِ دتَا أمنَم مَهُم لَمِّلَم وَهُصرَنَ زَّیِأَم وَهِالِی  جَفِ وَزِد مهُالَم  مَغهُلِّبَوَ هِعدِن بَمِ وَمَّةِامئَوَ

 كَلمِهیِ انُزَّخُهوَ كَالِهمَلِکَ نُادِعَهمَ نَّهُمإِاراً فَنصَأَ كَننِی دِلَیَوَ أَیوَاناً مهُا لَلنَاجعَم وَهُمَاةِیَت دَبِّثَم وَهُلَ

                                                                                                                                                          
 وجود دارد. نظراتفاقاو  جاللتبه وثاقت و  نسبت .1

شةنود. گویند و او صدای آنةان را میشود که فرشتگان با او سخن میبه فردی گفته می بیت محدث در زبان اهل .2

 )مترجم(

 .900، ص1ی، کلینی، جکاف .0

 تألیف شیو ناظم عقیلی، حدیث چهلم.« چهل حدیث در مورد مهدیین و فرزندان قائم »منقول از کتاب  .1

ایةن دعةا را در اسةناد متعةدد از یةونس بةن  یذکر کرده که شیو طوس 037ص  ،سید بن طاووس در جمال االسبوع .9

از ایةن کتةاب بةا  یکةه ذکرشةان را در مواضةع متعةدد یافةراد)و این متن کالم اوست:  است عبدالرحمن روایت کرده

 یو علة یحمیر عبداهللحسن بن سعید بن  بناز محمد  جیدیذکر کردم گفتند: ابن اب یاستنادشان به جدم ابوجعفر طوس

نس بةن از یةو ی،از ابراهیم بن هاشم از اسماعیل بن مولد و صالح بن سةند هاآن یهمهبن ابراهیم و محمد بن صفار، و 

 یتروا یقبن عبدالرحمن به چند طر یونساز  یاتیروا یآن را در زمره یعبدالرحمن نقل کرده است و جدم ابوجعفر طوس

شده اسةت امةام  یتبن عبدالرحمن روا یونسشدن کالم آن را ذکر نکردم. از  یاجتناب از طوالن یو من برا ستکرده ا

 کرد...(.یش مسفار االمرصاحب یدعا، برا ینبه ا یشههم رضا

جماعت )متن سخن اوست:  ینشده است. و ا یتروا یحدعا با چند سند معتبر و صح ینکرده که ا یحتصر ینور یرزایم و

 یدر جمال االسبوع با سندها طاووسبن  یددر مصباح و س یطوس یوش هاآن یکردند که از جمله یتاز علما روا یاریبس

سفارش  االمرصاحب یدعا، برا ینبه ا یشههم است که امام رضا دهنقل کربن عبدالرحمن  یونس، از یحمعتبر و صح

 .195، ص 2ج  ی،نور یرزاینجم الثاقب، م (:...فرمودندیم

 .کندیم نیازیرجال سند ب یقتوث یانکردن در ب یما را از طوالن ینور یرزایم سخن
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 كَاؤُیَولِأَوَ كَلقِن خَمِ كَلُفوَصَوَ كَادِبَن یِمِ كَتُصَالِخَوَ كَمرِأَ وَوُلَاةُ كَننِدِ مُاةِیَدَوَ كَیدِوحِلَ انُرکَأَوَ

از وندا، دفع کن خدا(، ) ُالُکَرَبَوَ  ِاللَّ وُحمَرَم وَیهِلَیَوَ ی ِلَیَ امُلَالیَّوَ نَبِیِّكَ ادِولَأَ ةِفوَصَوَ كَاةِیَولِأَ لُاةِلَمَوَ

 فرزنهدان او و و ی اوو و خهانوادهوندا، یطا کن ب  خود اخدا ،خلقت... بر تو حجت اتیف و خل یتول

او را شهادمان مهازد؛ و و  گهرددچشهمش بایهث روشهنی که   یزی، چامت و رییت اوو ی او ذرن 

بهر خداونهدا،  ضعی) را برای او جمع کهن...؛ های دور و نزدنك و قوی وی مرزمینحكومت هم 

هانشهان بهر اجلبرمهان و  نشهانو  نان را ب   رزوها ،درود فرمت او از و امامان بعداو  یهد یانوال

ای، کامل کن و دیای چ  از امر خود ب   نان محول کردهبیفزای و پیروزی  نان را گرامی دار و  ن

کنندگان  نان و ناوران دننت قرار ده، ک   نان معادن مهخنان   نان را میتجاب کن و ما را از ناری

خلقت و دومتان لو و از نیل دومتان لهو و  های لوحید لو و برگزندگانپان لو و لو و مخازن یلم 

 (6( )7)(.ی فرزندان پیامبرت هیتند، ک  درود و رحمت خدا و برکالش بر او و  نان بادبرگزنده

 شودحاصل می علم و اعتقادیین، نص بر مهد از روایات

یلهم و ایتقهاد از  ن و در حد لوالر امت و  دزنا ها،از  ن یبرخ نا نیننص بر مهد لعداد روانات

 نن. اوجود ندارد نیندر مورد امامان و مهد شدهگفت  ناتروا ینب یلعارض همچنین.  ندب  دمت می

 یها را رد کرد؛ مگهر از رواز  ن لعدادی نارا انكار کرد  ها ن لواننمیو  ناد هیتندز یاربی ناتروا

. شودیدور م یحصح یاز روش بحث یلمالبت  چنین فردی ک   ،نرفت یراه و ب  ب یدشمن نا دانینا

در  نیامت ک  پس از دوازده امام، خداوند خلفا ، انندن میب  دمت از انن روانات ک   ییلم یج نت

اهلل محمد رمول یتها با وص ن ی مان و راحت امت و هم  یشین،پ ناتروا یند. جمع بدار ینزم

  کند. خدا را شهكر که  یم یدوازده امام و دوازده مهد رک  نص بدر شب وفات موافقت دارد

  ن،  شكار و روشن قرار داده امت.طالبان  یحق را برا

                                                
 .037ص  ،ابن طاووس ،سبوع؛ جمال اال135ص  ،طوسی ،مصباح المتهجد .1

 تألیف شیو ناظم عقیلی، حدیث دهم.« چهل حدیث در مورد مهدیین و فرزندان قائم»منقول از کتاب  .2
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 است یهنگام مرگ که بازدارنده از گمراه اهلل حممد رسول یتنوشته شدن وص اثبات

 متعال فرمود:  خداوند

ِنْ لَرَكَ خَیراً الْوَصِیوُ لِلْوالِدَننِ وَ الْأَقْرَبینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّها کُتِبَ یَلَیكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إ

ی بهر خیهراگهر  ،بر شما مقرر شده امت ک  چون نكی از شما را مرگ فرا رمهد) (7)یَلَی الْمُتَّقینَ

 ]انهن کهار[ حقهی .برای پدر و مادر و خونشاوندان ]خود[ ب  طور پیندنده وصیت کند ،جای گذارد

 (.امت بر پرهیزگاران

 :دارد بیت ک  داللت بر وجوه لصرنحدو  ن   نندر ا

 (.امت بر شما مقرّر شده) کُتِبَ یَلَیكُمْمخن خداوند متعال:  -7

 (.ارانگحقّی امت بر پرهیز) حَقًّا یَلَی الْمُتَّقینمخن خداوند متعال:  -6

ینهوان را به   یهرخ یک  همه   اهللمحمد رمول یزگار،پرهنخیتین بر  یتوص ،یج در نت 

شهود که  یمه یمدی یواجب امت. پس چگون  میلمان ،گذاشت یجاخالفت خداوند در زمین بر 

مخالفت  ند ن را مشخص نكرده امت و با دمتور خداو نقنكرده امت و مصاد یتوص نشان ا

امهت که   ثابت شهده یعیانمیئل  ب  دور امت. نزد اهل منت و ش نناز ا نشان کرده امت. ا

د. مورف ی)لوص یامت از گمراه یداشت و  ن را ب  بازدارنده یتلالش ب  نوشتن وص نشان ا

 مشهور امت. یسالخم نورز ناتدر رواانن الفاق طور ک  همان

شهدت  صلی اهلل یلی  و ملم اهلل. درد بر رمولیاشنب جشنب  و چ  پن: روز پنجندیباس گو ابن

 نان نِهزا   (؛ندک  پس از  ن اصالً گمراه نشو نیمنوب یشما نوشتار یبرا لا یانیدب)گرفت و فرمود: 

جونهای  ،ندگویم نانهذ نییت،ن او أشانن کار در : گفتند. ییتن نیت شا یامبرکردند و نزا  نزد پ

چه  مهن در  ن هیهتم، از .  نیهدمرا رهها کن. فرمود: )و شرو  ب  رد کالم او کردند ؛حال او شوند

را  انمشهرک)کرد. فرمود:  یتوص یز نان را ب  م  چ او (.بهتر امت یدکنی ن دیوت م چ  مرا ب  ن
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در  (.یددادم، ب   نان اجازه دهاجازه می یانطور ک  من ب  کاروانو همان یدکن یرونالعرب ب نرةاز جز

 (7).گفت:  ن را فراموش کردم( نا .ماکت شد ین مطلبمورد موم

بهر  ننكه لها ا ،ش روان شهدهان. مپس اشهكایشنب پنجو چ  شنب  : روز پنجندیباس گو ابن

فرمهود:  صلی اهلل یلی  و ملم اهللامت. گفت: رمول ندمروار یهامانند دان  گونا ،دمیر نشهاگون 

 لها ابهد ک  پهس از  ن هرگهز نیمونب یشما نوشتار یلا برا یاورندب یلوم و دوال نا یکت) و دوال)

 (6)ند(.گویم ناناهلل هذرمول)ند: گفت (.دنگمراه نشو

مهخنش را گفهت و  (یمهر) ن مرد  ننك : پس از اندگوی: ملمان مندگو یهالل یسبن ق ملیم

از   اهللاز رمهول نها ): پرمهیدم ی از یل شد و کت) را انداخت، ینخشمگ  اهللرمول

شد و ینم گمراه یفرد یچنوشت هیرا م  نک  اگر  نید،خوامت در کت) بنویک  م یمنپرم یزیچ

شهدند و  ک  در خان  بودند، بلند یافراد ننك او ماکت شد لا ا ؟(کردندیاختالف نم مفر هندو  یحت

 یمخوامهتیمهنیهز  دو همراههانم ابهوذر و مقهدا مهن .ماندند ینو فاطم  و حین و حی ییل

بپرمهد و مها   اهللخوامهت از رمهولیمه (.ینیدبنشهبه  مها فرمهود: )  ییله ک  رخیزنمب

پهس  ،و اختالف را در امتم نیخداوند جدا غاز کرد و فرمود: ) مخن را  اهلل. رمولیدنمشنیم

 نهتکت) برا روی ،خوامتمیک  مرا  یب  من دمتور داده امت لا نوشتار ؛ده امتمقدر فرمواز من 

 روی  ن، ن را  ورد و  (.یهاورب یایف مهن صهح ی. بهرایهرمم  فرد را بر  ن گواه بگ ننو ا نیمبنو

 . مهپسنوشهتمی ی کرد و یلهیامال م نكینكی ، را خودشپس از  نتامامان هدا هاینام

بهن  ی، یلهمام بر امتیف و وارث و خل نرک  برادر و وز یرمگیشما را گواه م)فرمود:   اهللرمول

 (4).(یناز فرزندان حی نفرو مپس ن   ینطالب امت. مپس حین و مپس حییاب
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  اهللکه  رمهول یهنگام نا ب  طلح  فرمود: ) ی : امام یلدنگو یهالل یسبن ق ملیم

 ی؟گهواه نبهود ،ندكک  امت گمراه نشود و اختالف ن نیدبنو یزیلا در  ن چ ،درخوامت کت) نمود

 (7).(شد... ینخشمگ  اهلل. و رمولندگویم نانخدا هذ یامبرپ گفت:همراه لو فرد 

و انصهار  ننمهاجر یدر ذکر فخرفروش ی،نطوال نثیب  طلح  در حد ی : یلیسبن ق ملیم

از ما درخوامت کت) کرد   اهللرمول یوقت نا  ،طلح  یال خودشان فرمود: )نب  مناقب و فضا

 گفهت:همهراه لهو فهرد ک  پس از  ن امت گمراه نشود و اختالف نكنهد و  نیدبنو یزیلا در  ن چ

 (ی؟ا رها کرد، گواه و شاهد نبهودشد و  ن ر ینخشمگ  اهللو رمول ندگومی ذناناهلل هرمول

چه  نیهبت به   ن ب  مهن  اهللرمول ید،رفت یرونشما ب یوقت)فرمود:  (.بل ، گواه بودم): گفت

 دداد که  خداونه خبهر نشهانب  ا یلو جبرة ؛و یموم را گواه گرفت  بود، خبر داد نیدخوامت بنویم

چه  درخوامت کرد و  ن یایف س صحشوند. مپیکنند و جدا میداند ک  امت اختالف میم متعال

گهواه گرفهت: مهلمان  وضهو م ننرا بر ا نفرامال کرد و م  ب  من  نید،خوامت در کت) بنویمرا 

 وزلها رنشهان را دمهتور اطایهت ا انمنُرا ک  ب  م نتامامان هدا یهاابوذر و مقدار. و نام ی،فارم

 ،فرزنهدم حیهن نهن نان نام بهرد. مهپس ااز فرد  ینکرد. مرا ب  ینوان اول یانداده امت، ب یامتق

 نا ، دمقدا یابوذر و لو ا ی. اینفرزندم حی نناز فرزندان ا نفر. مپس ن  ینحی مفرزند ننمپس ا

طلحه   (.یمدهیم یگواه  اهللرمول یبرا موضو  نننیبت ب  ا) یرض کردند: ییت؟ن ینچن

رامهتگولر و  یند:  مهمان و زمهک  به  ابهوذر فرمهو یدمشن  اهللاز رمول ،ب  خدا قیم): گفت

دادند و  یدو فقط ب  حق گواه نندهم ک  ایم یو من گواه ؛امت ندهلر از ابوذر ب  خود ندیكوکارن

 (6).(یلر از  نان هیتیكوکارلو نزد من رامتگولر و ن

 اهللواجب امت و رمهول یتوص یهنگام مرگ و فراهم بودن فرصت برا یتوص ک ننا نتیج 

 ی)لوصه ینیبت ب  نوشتن  ن لالش کرد و  ن را ب  نوشتار بازدارنده از گمراه شنب روز پنج 

را بهاز  نشهانک  ا یدارد و ب  افراد نیهمت باال  اهللکرد و از نوشتن  ن منع شد. قطعاً رمول

 یامت از گمراه یبازدارنده یترا ب  نوشتن وص نشانک  ا یشود و از خداوندینم نلمتما رند،دایم
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 یفرصهت کهافشنب  لا دوشهنب  از پنج نشانک  ا یکند؛ در حالینم یچیامت، مرپ امر نمودهلا ابد 

یاقالنه  امهت که  محمهد  نها.  ییهتن یمهدت کولهاه ننو ا نید؛را در  ن بنو یتداشتند لا وص

 نیلوانها ننكه بها ا ،دارد، لرك کندیباز م یرا ک  امت را از گمراه ینوشتن نوشتار  اهللرمول

شهود؟ ینمه ی)لوص رحمتحكمت و یدم ب   نااگر نوشتن را رها کند،   ؟را داشت  امتنوشتن  ن 

اجرا کرد و  انوشت و دمتور خداوند روصیت را  در یمل نشاندور امت. ا نیبت نناز ا نشان ا

 ن از  گانانكارکننهد یهللا حجت و دل ،شد نتروا همتابیلنها و  یتخداوند کامل شد. وص یاراده

لا  النبیین خالم یتوص نن. اشهادت دهد کنندگانانكاربا پنهان داشتن  ن بر یلی  برود و  ینب

 ک   ن را انكار کند. یبر فرد یامت. وا یامتروز ق

 ند:دهرا مبنا قرار می نترواانن  یت هیتند،وص ین ک  قاةل ب  نیخ   یافراد اما

کُتِهبَ یَلَهیكُمْ إِذا متعهال:  در مورد مخن خداونهدنقل کرد ک    اماماناز  نكیاز  ابوبصیر

بهر ) قهینَحَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ لَرَكَ خَیراً الْوَصِیوُ لِلْوالِدَننِ وَ الْأَقْرَبینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّها یَلَهی الْمُتَّ

برای پهدر  ،بر جای گذارد را یخیراگر  ،شما مقرر شده امت ک  چون نكی از شما را مرگ فرا رمد

 (.]انن کار[ حقی امهت بهر پرهیزگهاران .در و خونشاوندان ]خود[ ب  طور پیندنده وصیت کندو ما

فَمَهنْ  .امت،  ن را نیخ نموده امهت نثفران  ک  موار ین نیخ شده امت.   نن  ن افرمود: )

]وصهیت[ را بعهد از شهنیدنش  کهس  نپس هر) الَّذننَ نبَدِّلُونَ ُ یَلَیبَدَّلَ ُ بَعْدَ ما مَمِعَ ُ فَإِنَّما إِثْمُ ُ 

  (7).(ی ن وص نعنی (دهندگناهش لنها بر ]گردن[ کیانی امت ک   ن را لغییر می ،لغییر دهد

نیخ شده باشهد،  ن . اگر  ییتها ننیاموال و دارامنحصر در  یرلوج  کنند ک  خ انن افراد باند

یمهل به   نعنهیرود. یلر نمهورث  امت، باال ینب یمک  موضو  لقی یحكم نیخ از اموال و امالک

 ینه پهس از فرمهتادن   ،شهودیمه یمورثه  لقیه ینک  بی، اموال و امالكِ ماد در مورد یتوص

لوان ادیا یدارد و نم نان ن، جر یرغموارد در  ن حكم   ا. امییتواجب ن اموال موم در دو نث،موار

 کند.ی ن را نیخ م نث،موار ین کرد ک   
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فرمهود:  نشهان. ایدموارث پرمه یبهرا یتدر مورد وص  امام باقر: از ندبن میلم گو محمد

 را یخیهراگهر ) ینَإِنْ لَرَكَ خَیراً الْوَصِیوُ لِلْوالِدَننِ وَ الْأَقْرَبِرا خواند:  ن   ننمپس ا (.امت نزجا)

 (7)(.برای پدر و مادر و خونشاوندان ]خود[ ب  طور پیندنده وصیت کند ،بر جای گذارد

 ن  در مهوردد نهکه  حهق دارشهان را امهوال مومنك وضعیت، انمنُم یبرا ن  انن  همچنین

 ،ینخداوند در زم ییف از  ن، ب  خل قیمتی ثلث اموال ناب   ندبا ک ننا .کندیم یانب، دنکن یتوص

حهق دارد  نیز خداوند ییف  مده امت. خل بیت اهلطور ک  از کند. همان یتزمان وص ن در 

 یخاطر که  امهوال ننطور ک  حق دارد خمس را ماقط کند؛ ب  اماقط کند، همانواجب را  ننک  ا

ا امت ک  به یاموال ننلواند هر وقت ک  بخواهد  ن را ماقط کند. ایامت ک  مربوط ب  اومت و م

خداونهد در  ییفه  ن، حكهم خل کمهك اکند و بهیم یرا مرپرمت یران  ن ن، امت و فق امتفاده از

 د.شویامتوار م ینزم

الْوَصِیوُ لِلْوالِدَننِ وَ الْهأَقْرَبینَ بِهالْمَعْرُوفِ حَقًّها در مورد مخن خداوند یزوجل   صادق امام

]انهن کهار[  .برای پدر و مادر و خونشاوندان ]خود[ ب  طور پیهندنده وصهیت کنهد) یَلَی الْمُتَّقینَ

ه قهرار داد مرصاحب ا یبرا امت ک  خداوند یزوجل یزیچ ننا)فرمود:  (.حقی امت بر پرهیزگاران

فرمهود:  ییهت؟(چ)حهد  ن یهرض کهردم:  (بل )فرمود:  (؟دارد یحد ننا) نا یرض کردم:  (.امت

 (6).(امت مومنكاز  مومنكمقدارش،  ننکمتر)
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یوُدر مورد مخن خداوند:   : از امام صادقندبن مروان گو یمار  إِنْ لَهرَكَ خَیهراً الْوَصهِ

امت ک  خداوند در امهوال  یحقفرمود: ) نشان. ایدمپرم (.وصیت کند ،اردبر جای گذ را یخیراگر )

 ؟(امهت یاشدهحد مشخص نن،ا یبرا) نا یرض کردم:  (.صاحب امر قرار داده امت یمردم و برا

 مهومنك ن،  یشهترننششم امت و بنك ن،  ننکمتر)فرمود:  (چقدر؟)یرض کردم:  (بل )فرمود: 

 (7)(.امت

إِنْ لَهرَكَ در مورد مخن خداوند متعهال:  ن)(و لحر نللنز)در کتاب  ییاربن محمد م احمد

 یحق ننافرمود: )  : امام صادقندگو(. وصیت کند ،بر جای گذارد را یخیراگر ) خَیراً الْوَصِیوُ

 ن  مقهدار): پرمهیدند (.صاحب امر قرار داده امت ی، برامومنكامت ک  خداوند یزوجل  ن را از 

مرده دومت  چیزی امت ک در  ن  یی موم مال امت و بقنك ن،  ننکمتر)ود: فرم (امت؟ چقدر

 (6).(دارد

مخصوصهاً  ین،خداوند در زمه ییف خل ناریمردم ب   نقو لشو یاله یب  لقوا یتوص همچنین

را پهس از  یتشکه  وصه دیاز افهرا یبرخه یاو بهرا یتوص ناکالم  کندمیک  گمان  یفرد یبرا

یرالمهُمنین ام ، الزم امهت.خداونهد لهأثیر دارد ییف خل ناریناخت حق و خوانند، در شیمرگش م

  ننكه دمتور داد و ا یتلرك وصیدم بلك  ب   ؛نداد یتوص ركدمتور ل یزن یرب  فرد فقحتی 

 کند. لوصی  یاله یب  لقوا

  مهد یرالمُمنین نزد ام یریک  مرد فق نقل فرمود از پدرش و از پدرانش  صادق امام

کهن. امها مهال را  یتوص یاله یب  لقوافرمود: ) (کنم؟ یتوص نا  یر مُمنان،ام یا)کرد: و یرض 

اگهر ) إِنْ لَرَكَ خَیراً الْوَصِیوُ جای بگذار. چرا ک   ن اندك امت. خداوند فرمود:ات ب ورث  یبرا

 (4).(یکن یتک  ب   ن وص ینگذاشت یجا رب یو لو مال (.وصیت کند ،بر جای گذارد را یخیر

از خهود را  یاریبیه یهر، خموی رفیق ایلهیرفتن ب ک  پس از  اهلل محمد رمول بنابرانن

 یتکه  وصه ییهتن یحصح ،امت ینخالفت خداوند در زم نگاهجا ناک  هم، جای گذاشت  امتب 
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 یدنخداونهد، راه رمه ییفه خداونهد امهت و خل ییف خل نشانمیئل  را لرك کند. ا ننب  انیبت 

خهودش را لهرك کنهد و مهردم را در  ینب  جانش یتوص نشان،ا  امت. پس چگونب  مردم  ی)لكل

 !ند؟نمارها  یو اختالف و دشمن ینظمیب

به   یت: لرك نوشتن وصهاندگفت  یلم هیتند، ک  یمدی ک یعیاناز ش یبرخ اما در مورد مخن

تراض کردند و نیبت ب  نوشتن  ن، ای یسالخم نوک  در رز یک  افراد چرامطلق، بهتر امت؛  طور

 وفهاتپس از  ،یمر و گروه او نعنی شده امت، یرهچ نشانبر ا یماریو ب ندگومی نانهذ گفتند ک 

 یتهنگهام نوشهتن وصه نشهانا ییقالن ینیبت ب  طعن  زدن در مالمت قُوا یزن اهلل رمول

 انجام دادند.انن کار را  یسالخم نوطور ک  در رزد، هماننندار یلرم

که   یفتهدامكان داشهت الفهاق ب یمیئل  زمان ننخاطر ک  ا ننب  ا ییت؛ن یحصح ها ن مخن

 ی یله یاما اگر برا ؛دگرد یانو بشود کنندگان  شكار ایتراض ننا ینوشت  شود و برا یتوص

د، کنه شكار   ن را برای معترضین بدون اننك  قرار دهد،بر  ن گواه  از قبل افرادی رانوشت  شود و 

محقهق  یهزن یتحهال ههدف از نوشهتن وصه ینو در یه شودوارد نمی  اهلللب  رمو یاطعن 

 باز دارد. از گمراهیرا  امت یامت،امت برمد و لا روز ق های  ننده انننیلب   ننك شود؛ ایم

اصهرار  یهلِرا ب  ینوان دل یشینامت ک  مخن پ نزجا ،کنندبرای کیانی ک  ادیای فق  میبل  

 یهانبشهنب  نعنی روز پنج موقعیت،در همان فقط  یتنوشتن وصنیبت ب   اهلل رمول ندننورز

 صورت مطلق.ن  ب  نند،نما

دشوار امت،  نشروز از ماه رمضان برا نكک  روزه گرفتن  یفرد ناامت.   نهیبد وضو م انن

که  روزه گهرفتن در  ن  نگهریدر روز د نهاشهود یمه معهاف روز نناز روزه گرفتن ا یب  طور کل

نمهاز  یلواند ب  خاطر وجود نجامهت در مكهانیک  نم یفرد ناو   یرد؟گیروزه م پذنر امت،امكان

 !خواند؟!ینماز م نگریدر مكان د نادارد یاز نماز خواندن دمت برم واند،بخ

ای بزرگ امهت که  از میئل  یت،وص وفات، نا همان یدنهنگام فرا رم اهلل رمول نوشتار

واجب کرده امت و  حَقّاً و کُتِبَش نن را با مخن خولر امت و خداوند  روزه و نماز بزرگ

پهس  دارد؛یبهاز مه یاز گمراهه یامتکرده امت ک  امت را لا روز ق ی) ن را لوص  اهللرمول
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شهنب  در روز پهنج نشهان،بر ا یایتراض گروه صرفب و  ی ن را ب  طور کل  اهللچگون  رمول

 کند؟یرها م

 یترا ب  لرك نوشتن وصه  اهللامت ک  رمول یو خطرناکی بزرگ میئل  ننا یقتحق در

الههام به  رمهول امهت که  دمهتور  ننجهت ک  ا نناز ا ند؛هم نمامرگ مت یدنرم در هنگام فرا

 یتانجام دادن و یمل کردن ب   ن، رها کرده امت. خداوند نوشتن وصه نیلواناوجود خداوند را با 

ک   مخن ننواجب کرده امت. با ا،  محمدیزگاران، هو امام پر مروربر   ن  نكرا دو بار و با 

َکُتِب و ًحَقّا  . 

ِحَقًّها  کُتِبَ یَلَیكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ لَرَكَ خَیراً الْوَصِیوُ لِلْوالِدَننِ وَ الْأَقْرَبینَ بِالْمَعْرُوف

بهر  را یخیراگر  ،كی از شما را مرگ فرا رمدبر شما مقرر شده امت ک  چون ن) (7)یَلَی الْمُتَّقینَ

]انهن کهار[ حقهی  .برای پدر و مادر و خونشاوندان ]خود[ ب  طور پیندنده وصیت کند ،جای گذارد

 (.امت بر پرهیزگاران

را  ینک  ثقله یتی، وص محمدحضرت  ک   ندگوو می ند یم فالن کس امروزدر حالی ک  

د ک  نکنیرا متهم م  اهللرمول ،مادگیب  انن لرلیبب  لرك نموده امت.  ند،نمایم مشخص

 یشهده امهت، بها ههوا نهتکه  روایتی وصه ک  لنها یلت ننکرده امت؛ ب  ا یچیاز خداوند مرپ

  نان امت. ینو نام اول نینموافقت ندارد و در  ن، ذکر مهد انشنفس

نفهس،  ییروی از هواپ نانكرده امت.   یتوص  اهللرمول نندبگو ندارد ک  یبلعج بنابرانن

 وجود دارد؟! ننلر از اروشن

  اهللرمهول یتدر وصهرا ک  چ  هیتند ک   ن یاز  نان مدی یامت ک  برخ ننا مصیبت

رف یت،وصه نهنا ننك ک  بر اماس گمان  نان،  ن را ننوشت  امت. و ا یتیدانند؛ وصیم ،امت  اًصهِ

 نشهان خهاطر ا ینامت. ب  همه نیثقل یو خالص  مُجمل نثو حد نرغد یعتب یلأکیدی برا

 شهنب نهاگوار پنجپهس از الفهاق  ها، نو  ن را بر اماس گمان  ردهنك ینیبت ب  نوشتن  ن لالش
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 ن را  یحته ؛دمانند یمهار و ابهوذر و مقهدا نرند،پذیک   ن را م میكینانی یبرا یننوشت  امت؛ حت

 یافهراد یبرماند لا هم  نرند،پذیک  پس از او م یننوشت  امت لا  ن را ب  افراد ی یل یبرا

 در امان بماند. ینروند و گمراه نشوند و امت از گمراه ینمردان هیتند، از ب یهاک  در صُلب

الفاقهات و  ییه بق نا نرلأکیدی بر الفاق غد نالكرار  اًصِرف یت،دانم از کجا دانیتند ک  وصنمی

 ،نشهاناکه  بها انهنامت؟  ینثقل یمجمل و خالص  نثمانند حد ، اهللرمول یشینمخنان پ

 یبهرا نشاندار امت و رمالت اادام  نشانا یبرا یخداوند امت و وح یاز مو یاو فرمتاده یامبرپ

خداوند مثالً به   نهان خبهر  ناامت.   شت اش ادام  دازندگی یلحظ  ننلا  خر یمردم، حت نتهدا

دو مهاه  نهامهاه  نهك ناروز  دت نكرمیدن وفالش ب  م قبل از فرا،  داده امت ک  ب  محمد

 خصهوص در مهوردب نكهرده امهت؟  یوحه نهدجد یاتجزة در مورد نكی از ثقلین با ندیجد مورد

 یامهتک  بایث گمراه نشدن امهت لها روز قنااز  ن یبرخ یهانژگیو نام و و از انشان بعد یایاوص

 یهزیچ یان،مهدی نهنند به  ابا حكمت موافقت دارد. اگر خداو وضو م ننا ننك ا وجود با ؛شودیم

 یشهینپ واردلكرار م فقط ،یت مورد نظر پیامبر دارند ک  وص نقیننكرده امت، پس چرا  یوح

 شهنب ،پنج الفهاق نهاگوارپهس از  ،بهتر امت ک  بر اماس گمان  نان دلیل ینب  همو امت؟ بوده 

 لرك شود؟ وشتن وصیتن

 یمو لبل یامت ک  وح ننحكمت  ن، اخداوند و  ییف مرگ خل یدنهنگام فرا رم یتوص یلت

در  نداو شها یتدامه  دارد. وصهنیز ا یزندگ یلحظ  ننلا  خر یحت ینخداوند در زم ییف خل یبرا

 ینبه  همه ؛باشد یانشاوص ناخداوند پس از او  یخلفا نا یف خل وضو او در مورد مب   یوح نن خر

لَیكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَهدَکُمُ الْمَهوْتُ إِنْ لَهرَكَ تِبَ یَکُ: ندفرمایم ،مبحان ، مطلق كیمخاطر خداوند ح

بهر  را یخیهراگهر  ،بر شما مقرر شده امت ک  چون نكی از شما را مرگ فرا رمهد) خَیراً الْوَصِیوُ

به   (بر شما مقرر شده امهت)وصیت  الْوَصِیوُ تِبَ یَلَیكُمُنفرمود: کُ فقط و (.وصیت کند ،جای گذارد

 یهدهنام شهنب (( )الفاق نهاگوار پنجسیالخم نورز)ک   یدر الفاق اهلل محمد رمول ،خاطر ینهم

 نهنامهت؛ به  ا یهنگام مرگ، بازدارنهده از گمراههدر  نشانا یتکرده امت ک  وص یانشود، بیم
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لها روز  صهیتو نهنک  به  ا یک  فرد ،امت نژگی  نانبا نام و و ینثقل ینندهکخاطر ک  مشخص

 وجود ندارد.برای او  یوجود  مدن گمراه ملتزم باشد، امكان ب  یامتق

ک  ابن  گون شنب  ناگوار،  نپنجکنم ک  در روز یم ب  انن نكت  جلبلوج  و دقت را  نت،نها در

 نتهانلها برا یاورنهدب کاغذ و دوالهیمن  یبرا) ک  فرمود: اهلل مخن رمول ید،یباس  ن را نام

 اهلل ک  رمول یغیمعنامت ک  لبل ننب  ا .(ندک  پس از  ن هرگز گمراه نشو نیمبنو ینوشتار

 بودن او اشاره کرده امت و حیهن یوص ب در  ن امت و بارها  ی ک  قر ن و یل ، ورده امت

 ین و حی یاز گمراه یامتامت را لا روز ق ، ن مشخص شدند یرو غ ءکیا نثک  با حد 

نیهبت  یق،مشخص کردن دق نندارد، ایباز م یک  امت را از گمراه ییامللنها بلك   ؛داردیباز نم

 بها داده امت که  دمتور نشانو خداوند ب  ا ؛شده امت یوح  اهللامت ک  ب  رمول ینب  ثقل

 ن را به  مهردم  شهان،و رمهالت مبارک یزندگ ناندر پاوفات،  یدنهنگام فرا رم شانمبارک یتوص

 .برماند

 :یانپا در

 کنندهداللتمرگ و با دو کلم   یدنهنگام فرا رمرا  یتک  نوشتن وصاز قر ن دارنم  یان ما  

 خداوند متعال فرمود:. حَقّاً و کُتِبَد: مازیواجب م ،وجوب بر

ِحَقًّها  کُتِبَ یَلَیكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ لَرَكَ خَیراً الْوَصِیوُ لِلْوالِدَننِ وَ الْأَقْرَبینَ بِالْمَعْرُوف

بهر  را یخیراگر  ،بر شما مقرر شده امت ک  چون نكی از شما را مرگ فرا رمد) (7)قینَیَلَی الْمُتَّ

]انهن کهار[ حقهی  .برای پدر و مادر و خونشاوندان ]خود[ ب  طور پیندنده وصیت کند ،جای گذارد

 (.امت بر پرهیزگاران

 متهم کرده امت. یترا ب  معص اهلل را انكار کند، رمول یتنوشتن وص کسهر
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نیبت به  نوشهتن  اهلل لالش رمولبر  نا یت،ک  بر نوشتن وصدارنم  نالیرواهمچنین ما 

شهده  نهتروا یکه  در بخهار یسالخم نومانند رز ؛کندیداللت م ،مرگ یدنهنگام فرا رم یتوص

 کرده امت. نتدر کتابش روا یسبن ق یمچ  ملامت و  ن

گان  امهت. و دوازده نینمهد نات ن رواامت و  یتوص یک  موافق محتوانیز دارنم  نالیما روا

نشهان از ا یکه  طومه نتهیروا ینو اهل منت رجو  کرد. همچن یعیانلوان ب  منابع  ن نزد شیم

 روانهت اههل مهنت  چه  از نباشد. و می (ییبداهلل و مهد ،)احمد ی ورده امت ک  نام مهد

 مهده  یتطور که  در وصهناحمد، هما نعنی ،امت یامبر نام پ ی شب یمهد امک  ن شده امت

 امت.

 یبتک  در غ را دارنم، پیامبر  وفات یدنشده هنگام فرا رمنوشت  یتمتن وصهمچنین ما 

 .وجود ندارد یتبا متن وص تیشده امت و نزد ما معارض و مخالف نتروا یطوم

داده شده امت و باطهل پامخ کامل ب  طور  وردند،  یترد وص یک  برارا  یهر اشكالهمچنین 

 شده امت. یانب  شكل روشن و واضح ب  ن بودن

را رد کند؟ چگون   یتامت ک  وص نرپذیاقل امكانشخص  یبرا ،هم  ننچگون  پس از ا پس

ک  از خداونهد  یفرد یرا رد کند؟ و برا یتامت ک  وص ممكن لرمد،یک  از  خرت م یفرد یبرا

 را رد کند؟!!! یتامت ک  وص ممكنلرمد، یم

 :خالصه

 ،کنهدیم یانطور ک  یقل و نقل بهمان، اهلل پس از محمد رمول ینداوند در زمخ خالفت

 ادام  دارد.

 کرده امت. نحنص و لصر  بیتو بر امامان اهل ی یل رب  اهللرمول

نوشهتار بازدارنهده از یت، در مورد  نان امت و وص یتادیا کردند ک  وص اهلل رمول خلفای

و ههدف از  به  طهور کامهل انجهام شهد نان  یادیا ننك لا ا ،یا نكردجز  نان اد یرا فرد یگمراه

 .نافتحقق لدر مورد  نان  یتوص
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 امت. یافراد مخال)  نان کاف بطالنو  ها ناثبات حق  یبرا انن

به  وجهود  مردم ننیهیتند و در میاةل د یازمندچ  مردم ب   ن نکنم ک  یلم در  نیم اضاف 

 دیوت کردند. ینخداوند در زم یتب  حاکم نشانک  ا طورهمان امت.  شكار شده ها ناز  ند، یم

افراد  یبرا یاکامل شده امت و یذر و بهان  ها ناثبات خالفت  یهاامت ک  متون چنینانن

 رفتن. یراه و ب  ب یدشمن نا ینمانده امت، مگر نادان یگردانان از  نان باقیمخال)  نان و رو
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 :اصل سوم

 رسالت  

دانش و شهناخت  ندهدف، با ننق شدن امحق یو شناخت امت و برا بندگی ،ننشهدف از  فر

و رمند ب  شناخت می ،)لمكانن لرلیب افراد ب   ؛حاصل شود رمالت نا ننندهنیبت ب  خوامت  فر

از  لر شدندورفقط موجب مریت حرکت فرد انن صورت  یرغ . درشودیمحقق م ننشهدف از  فر

 د. گردیهدف م

دلیل لنها ب   ینب  هم ؛امت ندکتاب مربوط ب  یقا ننا امت. نعو لشر یدهشامل یقنیز  رمالت

 .پردازنمکنیم و ب  طور مختصر ب  بخش لشرنع میبخش یقیده در رمالت بینده می

 تشریع

در  چه . نابهد لغییهر نعلشر جزةیات ی،اله نند طول مییرامكان وجود دارد ک  در  ننا همیش 

. در  مانند محمهد ،فرمتاده نكشدن  یخت برانگ هنگام در یحت ناباشد  درپیپی یهافرمتاده

 دهلأنید نمو عثتدر  غاز ب نشان ک  ا یاحكام یبرا اهلل رمالتِ محمد رمول یرخالل می

طور که  در قهر ن رفت  امت. همهان یاک  همیرش از دن زنی یهنیخ ب  وجود  مد؛ مانند ید ،بود

  امت:  مده

ذننَ نتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ نذَرُونَ أَزْواجاً وَصِیوً لِهأَزْواجِهِمْ مَتایهاً وَ الَّخداوند متعال فرمود:  همچنین

هِنَّ مِهنْ مَعْهرُوفٍ وَ اللَّه ُ  ما فَعَلْنَ فهی إِلَی الْحَوْلِ غَیرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَال جُنامَ یَلَیكُمْ فی أَنْفُیهِ

 (7)یَزنزٌ حَكیمٌ

 

]بانهد[ بهرای  ،گذارنهدرمهد و همیهرانی بهر جهای میفرا میشان و کیانی از شما ک  مرگ) 

شهوهر[ بیهرون  یمند مازند و ]از خانه همیران خونش وصیت کنند ک   نان را لا نك مال بهره
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گنهاهی بهر  ،خود انجام دهند یچ   نان ب  طور پیندنده دربارهدر  ن ،پس اگر بیرون بروند .نكنند

 (.امتشما نییت و خداوند لوانا و حكیم 

َلَغْنَ أَجَلَهُنَّ وَ الَّذننَ نتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ نذَرُونَ أَزْواجاً نتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُیِهِنَّ أَرْبَعَوَ أَشْهُرٍ وَ یَشْراً فَإِذا ب

 (7)لَعْمَلُونَ خَبیرٌ بِما ُ أَنْفُیِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّ فَال جُنامَ یَلَیكُمْ فیما فَعَلْنَ فی

]همیهران[ چههار مهاه و ده روز  ،گذارندمیرند و همیرانی بر جای میو کیانی از شما ک  می)

 یچ   نان ب  نحو پیندنده دربارهدر  ن ،خود را ب  پانان رماندند یپس هرگاه یده .برندانتظار می

 (.دهید  گاه امتچ  انجام مینگناهی بر شما نییت و خداوند ب    ،خود انجام دهند

 :نموده امت. از جمل  یانب نات  بعضی در روشنیب را  نعلشر ییرلغ وضو م قر ن

وَ  شَرَ َ لَكُمْ مِنَ الدِّننِ ما وَصَّی بِ ِ نُوحاً وَ الَّذی أَوْحَینا إِلَیكَ وَ ما وَصَّینا بِ ِ إِبْهراهیمَ وَ مُومهی

إِلَیه ِ مَهنْ  فی ِ کَبُرَ یَلَی الْمُشْرِکینَ ما لَدْیُوهُمْ إِلَی ِ اللَّ ُ نجْتَبهی قُواال لَتَفَرَّ أَنْ أَقیمُوا الدِّننَ وَ یییی

 نشاءُ وَ نهْدی إِلَی ِ مَنْ ننیبُ

چه  برای شما لشرنع کرد و  ن نمود، ن مفارش  یچ  را ک  ب  نوم دربارهاز ]احكام[ دنن  ن)

 ن ب  ابراهیم و مومی و یییی مفارش نمهودنم که   ی  دربارهچ  را کرا ب  لو وحی کردنم و  ن

مهوی  ن فهرا چه  که  انشهان را ب بر مشهرکان  ن .اندازی مكنیددنن را برپا دارند و در  ن لفرق 

را که  از در لوبه   سکگزنند و هرموی خود برمیب  ،ک  را بخواهد ند خدا هرخوانی گران میمی

 (6) (.نماندیموی خود راه مدر ند ب 

پاك نمهودن مهردم و  اهداف  ن،از  یباشد ک  برخ نیهانعدارد ک  لشر وجود امكان ی اننحت

ک  قبل  اَحناف در مك  همان  ی. در حالباشندحق طالب  باشد ک  یخرد از افرادیجدا کردن افراد ب

. ودبه نههود یموی قبله المقدس و ب یتموی بب  نشانو نماز ا اهلل رمول یکعب  بود، قبل 

المقهدس بهود، یهتمهوی بب  نشهانا یو قبله  نههود یرفت و قبل  نن ک  ب  مد یزمان همچنین

 نمهانکعبه  بهود، ا ،در مكه  نشانا یرا کعب  قرار داد. اگر قبل  نشانا یک  خداوند قبل  ینیمبیم
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احنهاف  یك  بهرادر م  لومط محمد نهود یقبل  قرار دادن بود. قطعاًمیلر احناف  مان یبرا

 ،کعب  ب  ینوان قبل  قرار دادن ینهمان کعب  بود. همچن  نان یک  قبل چرا  ؛بود ینیمنگ موضو 

  نهان یکه  قبله  چهرابهود؛  نههودنصهارا و  ایبهر ینیمنگ وضو م نن ،در مد  ومط محمدل

 المقدس بود.یتب

 متعال فرمود:  خداوند

ًهیداً وَ مها  وَ کَذلِكَ جَعَلْناکُمْ أُمَّوً وَمَطا لِتَكُونُوا شُهَداءَ یَلَی النَّاسِ وَ نكُونَ الرَّمُولُ یَلَهیكُمْ شهَ

یَقِبَی ِ وَ إِنْ کانَهتْ لَكَبیهرَةً  یکُنْتَ یَلَیها إاِلَّ لِنَعْلَمَ مَنْ نتَّبِعُ الرَّمُولَ مِمَّنْ ننْقَلِبُ یَل جَعَلْنَا الْقِبْلَوَ الَّتی

 (7)ی اللَّ ُ وَ ما کانَ اللَّ ُ لِیضیعَ إنمانَكُمْ إِنَّ اللَّ َ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحیمٌإاِلَّ یَلَی الَّذننَ هَدَ

لا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شهما گهواه باشهد و  ،شما را امتی میان  قرار دادنم گون ننو ا)

پیهامبر پیهروی  مقرر نكردنم جز بهرای  نكه  کیهی را که  از ،ای را ک  ]چندی[ بر  ن بودیقبل 

هرچند ]انن کار[ جز بر کیانی که   .شنامیم باز ،گرددخود برمی یکس ک  از یقیدهاز  ن ،کندمی

زنرا خهدا  .خدا هدانت]شان[ کرده مخت گران بود و خدا بر  ن نبود ک  انمان شما را ضانع گرداند

 (.]نیبت[ ب  مردم دلیوز و مهربان امت

 متعال فرمود: خداوند

 َلَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِی الیَّماءِ فَلَنُوَلِّینَّكَ قِبْلَوً لَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَیْجِدِ الْحَرامِ وَ  ریقَدْ ن

ا اللَّه ُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَ مَ  ُحَیثُ ما کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَ إِنَّ الَّذننَ أُولُوا الْكِتابَ لَیعْلَمُونَ أَنَّ

 (6)بِغافِلٍ یَمَّا نعْمَلُونَ

 

ای ک  پس ]باش لا[ لو را ب  قبل  .بینیمیما ]ب  هر مو[ گردانیدن رونت در  ممان را نیك م) 

موی میجدالحرام کن و ههر جها بودنهد روی پس روی خود را ب  .برگردانیم ،ن خشنود شوی   ب

دانند ک  انهن ]لغییهر قبله [ از جانهب نیك میاهل کتاب  ،در حقیقت .موی  ن بگردانیدخود را ب 
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 (.غافل نییت ،کنندچ  میجا و[ درمت امت و خدا از  نپروردگارشان ]ب 

 متعال فرمود: خداوند

ْهُمْ ضهُ وَ لَئِنْ أَلَیتَ الَّذننَ أُولُوا الْكِتابَ بِكُلِّ  نوٍ ما لَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَ ما أَنْتَ بِتابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَ مها بَع

 (7)إِذاً لَمِنَ الظَّالِمینَ كَبِتابِعٍ قِبْلَوَ بَعْ ٍ وَ لَئِنِ الَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ

کنند و لو ]نیز[ لو را پیروی نمی ی]باز[ قبل  ،ای برای اهل کتاب بیاوریو اگر هرگون  معجزه)

نكدنگر نییتند و پس از یلمی که  لهو را ]حاصهل[  ی نان پیرو قبل  پیرو قبل   نان نییتی و خود

 (.از متمكاران خواهی بود در  ن صورت جداً ،های انشان پیروی کنیاگر از هوس امت،  مده

وجود دارد ک  بایهث  یاریبی نلدارد. دال را نلو لبد ییرنیخ و لغ یتقابل یاله نعلشر بنابرانن

 امت. برگرفت در  ین رازم نندر ا یانیان یک  جامع  نطی  شراشود؛ از جملیم ییرنیخ و لغ

 بها ریانهترمهول ک  چ  ب  فرمتادگان مپرده شده امت.  ن نع،از لشر هانیقیمت همچنین

خداونهد  نتمهورد رضها کنهد،لشهرنع می ،لعیین کهرده امهتک  خداوند مبحان و متعال  یحدود

  باشد. خداوند متعال فرمود:مبحان و متعال می

نَفْیِ ِ مِنْ قَبْهلِ أَنْ لُنَهزَّلَ التَّهوْراةُ  یَلی إِمْراةیلَ إاِلَّ ما حَرَّمَ إِمْراةیلُ کُلُّ الطَّعامِ کانَ حِالًّ لِبَنی

 (6)قُلْ فَأْلُوا بِالتَّوْراةِ فَالْلُوها إِنْ کُنْتُمْ صادِقینَ

امهراةیل  ،از نهزول لهورات چه  پهیشها بر فرزندان امراةیل حالل بود جز  نخوراکی یهم )

گونید لورات را بیاورند بگو اگر ]جز انن امت و[ رامت می .]=نعقوب[ بر خونشتن حرام ماخت  بود

 (.و  ن را بخوانید

ها را حرام نمهوده  ن نعقوب  ،خدا یامبروجود دارد ک  پ واردیروشن امت ک  م ن  انن از 

 .بود
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 نعکه  لشهر ییهتن نزجا امت، مپردهرنع را ب   نان لشک   یاز خداوند و فرمتادگان یرغ یفرد

 حق بر یفرد یچهپس یهده گرفت  امت.  را بر ننشد ،مبحان  وخداوند امت و ا یبرا نن. دندنما

در  ار وضهو م نهن. ارا نهدارد و کودکانه  داوطلبانه صورت ب  ،خداوند نندر د نعیهده گرفتن لشر

  مورد بحث قرار دادم. نناِکمال د ین بحث  

 است؟ یبح، عقلسن و ُقُح آیا

قرار داده شهده امهت و نهزد فهرد  یامت ک  در هر انیان یلفكر یرویهمان ن ،از یقل منظور

 من و کافر وجود دارد.ُم ،و بد نیت شا

 ابه یزهاچ یی امت ک  بق یاریمع ناوزن   یازمندن یج و ابزار منجش امت و در نت یزانم ،یقل

ن یَحَ نزلما نیمنجش  ماده نبود، یقل لوانا یار. اگر معمانز شوندبد متو  خوبشود و  یده ن منج

 یاریمردم در بی لومطحق از باطل،  ینب نزخاطر در لما ینندارد. ب  همرا و حق از باطل  یحاز قب

 . ند یاز اوقات اشتباه ب  وجود م

 زنهر مشهكالت از دارای نكهیدهنهد، ینم نزحق را از باطل لما نا یحن را از قبیَک  حَ افرادی

 :هیتند

هیهتند که  از جههت  یو افهراد نوانگهاند ک  در اختیار ندارندرا نا لرازو  یزانمنا اننك   نان  

 ند.اهدچار اختالل شد ی،یقل

به  دمهت  وردن  یهیتند ک  برا ی.  نان افرادییتندمنجش را دارا ن یهامالك نا  نانی ک  

اِهتمهام  ،امهت یدمترمه قابهلق از باطهل حه نزلما یک  برا ،منجش یهاحق و شناخت مالك

حهق را بها  نعنهیکننهد. یطلهب مه یخهردیبها به ناو ضع) ادراك  یحق را با نادان ناورزند نمی

 یبهرا یقهیو حق یهقدق یو جیهتجو ک  ب  دنبهال نهادگیری نبدون  ؛کنندین طلب منشاهازبان

انهن افهراد،  یاز جمله . بروند شناخت حق از باطل منجیدن و یبرا، منجش یهاشناخت مالك

 هیتند.)ضالّین( گروه گمراهان 
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 یبه   ن  گهاه ودانند یمنیز منجش را  یهاهیتند و مالك دارای میزان نا لرازو  نانی ک  نا

چهرا کننهد؛ یم یدور یحن از قبیَشناخت حق از باطل و حَ یحال، از منجش براانن با یدارند؛ ول

 ، گهروهانن افراد ی. از جمل بمانند دادن  ن ناری یبرا ،ندک  در  ن هیت یدر باطلخواهند ک  می

 .المغضوب یلیهم هیتند

به  چ  برمد  -منجش را دارامت یهامالك یهم  ک  شود یمدیممكن نییت کیی بتواند 

ههای ی مالكچهرا که  در اختیهار داشهتن همه  -چنین هیهتندمردم  یهم  نمشو یمدی ننك ا

ک   ن را در برگرفت   یزهانیو یاقبت  ن و چ ءاشیا یهم  نققاح فردمعنامت ک   ننب  امنجش 

بتواند انن احاطه  خداوند مبحان و متعال کیی جز  داند و امكان نداردیمت حاال یدر هم  ،امت

 را داشت  باشد.

 بلك باشد.  یصورت مطلق، یقلچیز ب بودن هم  یحامكان ندارد ک  شناخت حین و قب بنابرانن

یقهل ، اشهدیقهل ب یهارمهنجش در اخت یارهایها و معوزن لا جانی ک   ،نمودم یانبطور ک  همان

 .ددارنز لما نیلوانا

در  که  چراامت؛  ی، مخن باطلباشد کنندهلواند لشرنعمیمخن ک  یقل  ننا ،خاطر ینهم ب 

، کنندیم ی)چ  لوصخداوند از  ن همیان خواهد بود. لعدد الهوت مطلق انن صورت با قاةل بودن

 مُنزّه و بااللر امت.

 از آدم تا برپا شدن ساعت یاهل یعقیده

امهت  نكیخداوند  ننک  د چراکند؛ پیدا  و لحول ییرلغ یاله ندیقا انن امكان وجود ندارد ک  

نهد نک ییرلغ ادنقاز مص یامكان دارد ک  برخ امامبحان، فرمتاده شده امت.  یخدا نك یو از مو

بنها نههاده شهده  نك یقیده رک  ب یشناختنا د و ولر شیقتر و یمبیش ن،  یحو لوض یدهیق یانب نا

 ،ی حهقیهدهد. اما یقولر شبزرگ ی  ن،فرد قبول کننده ن ب  دنبال وجود  بر مبنایامت و یمل 

 . خداوند متعال فرمود: نابدینم للحوو  ییرلغ



 111 .................................................................پرسنداز تو درباره روح  می د اسالم ویعقا

ْبُدُونِإِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّوً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَای(7) 

 (.ندگی کنیدپس مرا ب ،شما ک  امتی نگان  امت و منم پروردگار شما انن امت امت)

 خداوند متعال فرمود: 

ٌوَ إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّهوً *  نا أَنهَا الرُّمُلُ کُلُوا مِنَ الطَّیباتِ وَ ایْمَلُوا صالِحاً إِنِّی بِما لَعْمَلُونَ یَلیم

 (6)نَا رَبُّكُمْ فَالَّقُونِواحِدَةً وَ أَ

دهید چ  انجام میاز چیزهای پاکیزه بخورند و کار شانیت  کنید ک  من ب   ن فرمتادگان،ای )

 (.از من پروا دارندپس ،پروردگار شما مشما ک  امتی نگان  امت و من امت امت و انن ؛دانانم

هیتند که   یافراد نن.  نان بهترامت نكی نشانا ندهیتند و یقا نكتافرمتادگان امت  یهم 

 :امالم امتهمان  ناخداوند  یبرا یملیل نشانا ننخداوند مبحان شدند. و د یملیل

ُبَغْیهاً  إِنَّ الدِّننَ یِنْدَ اللَّ ِ اإلِمْالمُ وَ مَا اخْتَلَ)َ الَّذننَ أُولُوا الْكِتابَ إاِلَّ مِنْ بَعْدِ مها جهاءَهُمُ الْعِلْهم

 (4)نكْفُرْ بِآناتِ اللَّ ِ فَإِنَّ اللَّ َ مَرنعُ الْحِیابِ بَینَهُمْ وَ مَنْ

دنن نزد خدا همان امالم امت و کیانی ک  کتاب ] ممانی[ به   نهان داده شهده  ،در حقیقت)

 ن ههم به   ؛ک  یلم برای  نان ]حاصل[  مدبا نكدنگر ب  اختالف نپرداختند مگر پس از  نامت، 

کس ب   نات خدا کفر ورزد پس ]بداند[ که  خهدا ود داشت و هرحیدی ک  میان  نان وج یمابق 

 (.زودشمار امت

لِلَّهذننَ ههادُوا وَ الرَّبَّهانِیونَ وَ  اإِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فیها هُدی وَ نُورٌ نحْكُمُ بِهَا النَّبِیونَ الَّذننَ أَمْلَمُو

تَرُوا  الْأَحْبارُ بِمَا امْتُحْفِظُوا مِنْ کِتابِ اللَّ ِ وْنِ وَ ال لَشهْ وَ کانُوا یَلَی ِ شُهَداءَ فَال لَخْشَوُا النَّهاسَ وَ اخْشهَ

 (3)ثَمَناً قَلیالً وَ مَنْ لَمْ نحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّ ُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ بِآنالی
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]فرمهان خهدا[  پیامبرانی ک  لیلیم .ما لورات را ک  در  ن رهنمود و روشنانی بود نازل کردنم)

چ  از و ]همچنین[ الهیون و دانشمندان ب  مبب  ن کردندیموجب  ن برای نهود داوری مب  ،بودند

پس از مردم نترمید و از من بترمید و  نات  .و بر  ن گواه بودندبود کتاب خدا ب   نان مپرده شده 

 ،انهدداوری نكرده امت، دهچ  خدا نازل کرموجب  نب  بهای ناچیزی مفروشید و کیانی ک  ب  مرا

 (.اند نان خود کافران

 َاللَّه ُ وَ مَنْ أَحْیَنُ دنناً مِمَّنْ أَمْلَمَ وَجْهَ ُ لِلَّ ِ وَ هُوَ مُحْیِنٌ وَ الَّبَعَ مِلَّوَ إِبْهراهیمَ حَنیفهاً وَ الَّخَهذ

 (7)إِبْراهیمَ خَلیالً

کرده و نیكوکار امهت و از  نهین  کس ک  خود را لیلیم خداو دنن چ  کیی بهتر امت از  ن)

 (.گرفتخود گرا پیروی نموده امت و خدا ابراهیم را دومت ابراهیم حق

 مویاز   نان ک  ندیبود. یقا نشانا یماقتدا نمود و لیل  نانب   ندمحقق شدن نجات، با یبرا

 از  ن، باطل امت.  یرپروردگارشان  وردند، حق  شكار امت و غ

خداونهد امهت. خداونهد متعهال  یبرا یمنزد خداوند مبحان، همان لیل ننفرمتادگان و د دنن

 فرمود:

 َی الْهآخِرَةِ مَنْ نرْغَبُ یَنْ مِلَّوِ إِبْراهیمَ إاِلَّ مَنْ مَفِ َ نَفْیَ ُ وَ لَقَدِ اصْطَفَیناهُ فِی الدُّنْیا وَ إِنَّه ُ فِه و

ی بِهها إِبْهراهیمُ بَنیه ِ وَ *  أَمْلَمْتُ لِهرَبِّ الْعهالَمینَ قالَ لَ ُ رَبُّ ُ أَمْلِمْ قالَ إِذْنَ * لَمِنَ الصَّالِحی وَ وَصهَّ

 (6)لَكُمُ الدِّننَ فَال لَمُولُنَّ إاِلَّ وَ أَنْتُمْ مُیْلِمُونَ نعْقُوبُ نا بَنِی إِنَّ اللَّ َ اصْطَفی

 

را در انهن  و ما او ؟لابداز  نین ابراهیم روی برمی ،مغزی گراندک  ب  مبكو چ  کیی جز  ن) 

 :هنگامی ک  پروردگارش ب  او فرمود. دنیا برگزندنم و البت  در  خرت ]نیز[ از شانیتگان خواهد بود

و ابراهیم و نعقوب پیهران خهود را به  همهان . ب  پروردگار جهانیان لیلیم شدم :گفت ،لیلیم شو

                                                
 .129 ییه، آی نساءسوره یم،قرآن کر .1

 .102تا  103 یاتبقره، آ یسوره یم،قرآن کر .2
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داونهد بهرای شهما خ ،[ ای پیران من:شان چنین گفتند]و هر دو در وصیت ؛] نین[ مفارش کردند

 (.پس البت  نباند جز میلمان بمیرند .انن دنن را برگزند

وَ مَنْ نرْغَبُ یَهنْ مِلَّهوِ  :امت یخردمغزی و بیمبكاز  ن،  یرحق امت و ب  غ یمابراه دنن

از  نهین ابهراهیم روی  ،مغهزی گرانهدک  ب  مبكو چ  کیی جز  ن) إِبْراهیمَ إاِلَّ مَنْ مَفِ َ نَفْیَ ُ

 (.؟لابدبرمی

إِذْ قالَ لَ ُ رَبُّ ُ أَمْلِمْ قالَ خداوند امت و  ن فقط امالم امت.  یبرا یمهمان لیل یمابراه دنن

به  پروردگهار  :گفهت ،لیهلیم شهو :هنگامی ک  پروردگارش ب  او فرمهود) أَمْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمینَ

 (.جهانیان لیلیم شدم

، در یم واه از ابهراهخهامهالم امهت.  ننشمت و دباشد، میلمان اخداوند  یملیل کس هر

 در زمهان خودشهان پیهروی کنهد. ییهی از ی نا ی از موم خواه ،کند یرودنبال  زمان او

 خداوند متعال فرمود: 

ْنرْجَعُهونَ طَوْیاً وَ کَرْهاً وَ إِلَیه ِ  أَرْضِأَفَغَیرَ دننِ اللَّ ِ نبْغُونَ وَ لَ ُ أَمْلَمَ مَنْ فِی الیَّماواتِ وَ ال *

إِبْراهیمَ وَ إِمْماییلَ وَ إِمْحاقَ وَ نعْقُوبَ وَ الْأَمْباطِ وَ مها  قُلْ  مَنَّا بِاللَّ ِ وَ ما أُنْزِلَ یَلَینا وَ ما أُنْزِلَ یَلی

وَ مَنْ نبْتَهمِ  * لِمُونَبَینَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَ ُ مُیْ وَ النَّبِیونَ مِنْ رَبِّهِمْ ال نُفَرِّقُ وَ یییی أُولِی مُومی

 (7)غَیرَ الْإِمْالمِ دنناً فَلَنْ نقْبَلَ مِنْ ُ وَ هُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخامِرننَ

نهاخواه مهر به  خواه ها و زمهین امهتدر  ممان سکک  هرجونند با  ن نا جز دنن خدا را می)

و امهت چ  بر ما نازل شده و ب  خدا و  نبگ. شوندموی او بازگردانده میفرمان او نهاده امت و ب 

چ  ب  مومهی و و  نامت نازل گردنده  فرزندانچ  بر ابراهیم و امماییل و امحاق و نعقوب و  ن

از  نهان  نهكیچگروندنم و میهان ه امت، یییی و انبیای ]دنگر[ از جانب پروردگارشان داده شده

هرگهز از وی  ،ک  جز امهالم دننهی ]دنگهر[ جونهدو هر . بردارنمگذارنم و ما او را فرمانفرق نمی

 (.تکاران امپذنرفت  نشود و وی در  خرت از زنان

                                                
 .29تا  20 یات، آآل عمران یسوره یم،قرآن کر .1
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 ینننده فرنیم گویخاطر امت ک  م ننب  ا یم،ب  لیل ، ن یدلییق یرنش  نا ننبازگشت د اما

 نكیموی ظلمهت و لهارامت. مپس  نان را ب  نده فر ی راک  مخلوقاتِ محدود وجود دارد یمطلق

 یملیهل کهسدیوت کهرده امهت. ههر  ،موی نورب ، موی خودشرمتاده امت. مپس  نان را ب ف

 یچیمهرپ کهسو هر نابدیم نیموی نور بازگردد، نجات و رهادهد و ب  پامخاش باشد و نننده فر

 یهاناش، از مخداوند ب  خهاطر مهربهانی یول ؛و ظلمت امت نكیدر لار چونشود؛ یکند، هالك م

مهوی از المام وقهت، ب  یشها را پنكیشدگان در لارفرمتد ک  هالكیرا م یافراد اننافتگنجات

ر اگر از موی پروردگارت فرمانی مقهرو ) كَ ...وَ لَوْ ال کَلِمَوٌ مَبَقَتْ مِنْ رَبِّکنند. می وتنور دی

 (.نشده بود

َمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَ لكِنَّ اللَّ َ نزَکِّهی مَهنْ نشهاءُ وَ مِنْكُ لَوْ ال فَضْلُ اللَّ ِ یَلَیكُمْ وَ رَحْمَتُ ُ ما زَکی و

 (7)یمٌاللَّ ُ مَمیعٌ یَلِ

ولهی ]انهن[  ؛شهدکس از شهما پهاك نمهیهرگز هیچ ،و اگر فضل خدا و رحمتش بر شما نبود)

 (.متا مت ک [ شنوای داناا] گرداند و خداخدامت ک  هر کس را بخواهد پاك می

َاسُ إاِلَّ أُمَّوً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَ لَوْ ال کَلِمَوٌ مَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِی بَینَهُمْ فیمها فیه ِ ما کانَ النَّ و

 (6)نخْتَلِفُونَ

ای از جانب پروردگارت مقهرر و مردم جز نك امت نبودند پس اختالف پیدا کردند و اگر ویده)

 (.شدکنند میانشان داوری میف میچ  بر مر  ن باهم اختالدر  ن قطعاً ،نگشت  بود

َیبَینَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَفِیَ لَقَدْ  لَینا مُومَی الْكِتابَ فَاخْتُلِ)َ فی ِ وَ لَوْ ال کَلِمَوٌ مَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِ و 

 (4)شَكٍّ مِنْ ُ مُرنبٍ

و اگهر از جانهب  پس در مورد  ن اختالف شد .و ب  حقیقت ما ب  مومی کتاب ] ممانی[ دادنم)

                                                
 .21 ییه، آنور یسوره یم،قرآن کر .1

 .15 ییه، آیونس یسوره یم،قرآن کر .2

 .113 ییه، آهود یسوره یم،قرآن کر .0
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 یگمان  نهان دربهارهها داوری شده بود و بیمیان  ن قطعاً ،ای پیشی نگرفت  بودپروردگارت ویده

 (. میزند  ن در شكی بهتان

َا کَلِمَوٌ مَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكانَ لِزاماً وَ أَجَلٌ مُیَمًّیلَوْ لَ و(7) 

هها[ ]یذاب  ن قطعاً ،ی معین مقرر نشده بودو اگر مخنی از پروردگارت پیشی نگرفت  و موید)

 (. مدالزم می

َلَقَدْ  لَینا مُومَی الْكِتابَ فَاخْتُلِ)َ فی ِ وَ لَوْ ال کَلِمَوٌ مَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِی بَینَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَفی و 

 (6)شَكٍّ مِنْ ُ مُرنبٍ

ن اخهتالف واقهع شهد و اگهر از جانهب و ب  رامتی مومی را کتاب ]لورات[ دادنهم پهس در  )

شان داوری شده بهود و در حقیقهت  نهان میان قطعاً ،پروردگارت فرمان ]مهلت[ مبقت نگرفت  بود

 (. ن ب  شكی مخت دچارند یدرباره

َأَجَهلٍ  نْ رَبِّهكَ إِلهیما لَفَرَّقُوا إاِلَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْیاً بَینَهُمْ وَ لَوْ ال کَلِمَوٌ مَبَقَتْ مِه و

 (4)شَكٍّ مِنْ ُ مُرنبٍ مُیَمًّی لَقُضِی بَینَهُمْ وَ إِنَّ الَّذننَ أُورِثُوا الْكِتابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفی

صهرف حیهد ]و ] ن ههم[ ب  ؛راه لفرقه  پیمودنهد ،که  یلهم برانشهان  مهدو فقط پس از  ن)

پروردگارت لا زمانی معهین پیشهی نگرفته  بهود جونی[ میان همدنگر و اگر مخنی از جانب برلری

 واقعهاً ،شان داوری شده بود و کیانی ک  بعد از  نهان کتهاب ]لهورات[ را میهراث نافتنهدمیان قطعاً

 (.ندهیت او در لردندی مخت ]دچار[ یدرباره

. نابدیم نی، نجات و رها، گرددک   نان را فرمتاده امت یو فرد نافتگاننجات یملیل کس هر

 یبهرا ،ننش امهتدامتان کامهل  فهر ننشود. ایهالك م ند،نما یچیمرپ از امر  نانک   کییو 

 رو د (3)امت ک  در یهالَم ذر الفهاق افتهاده امهت و در قهر ن وضوییم نن. انابدک   ن را در کیی

                                                
 .125 ییه، آطه یسوره یم،آن کرقر .1

 .19 ییه، آفصلت یسوره یم،قرآن کر .2

 .11 ییه، آی شوریسوره یم،قرآن کر .0
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 و برگرفت را آنان یذریه آدم، فرزندان پشت از پروردگارت که هنگامی و)( 172)اعراف،  الْقِیامَ ِ إِنَّا کُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِینَ
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 بعهدی یدر مرحل ، پامخ )بل ( دادند ابتداک   یذکر شده امت. افرادنیز  (7)  ل محمد ناتروا

 نها مهن ) یأَلَیْتُ بِرَبِّكُمْ قهالُوا بَلَهامتحان شدند.  ین ما بیم دهندگانکنندگان و دیوت همان

 یوامهط  به  نی نیهز نان و نجات و رهها یامتحان ب  وامط (. پروردگار شما نییتم؟ گفتند:  ری

دهنهدگان [ بیمیای از ]جمل دهندهانن ]پیامبر نیز[ بیم) (6)یهذا نَذنرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَامت.   نان

 ننا ی  نانخاطر ک  نزد هم  ننبر مردم امت؛ ب  ا نیكونی ننک  ا مکنیلكرار م (.نخیتین امت

افهراد بهر  نن: چرا اپس نباند بگوننداول باشند.  دهندگانپامخ نگاهجا ناوجود دارد لا در هم ین زم

را بر  یفردهیچ خداوند  یقتداده شدند؟ در حق قرار چنین و چناناند و چرا  نان داده شده یما برلر

انهن را داده امهت که   یهمهان فطرله نشانو ب  ا ندهرا  فر اننداده امت. او همگ یبرلر نگرید

 نهان مهر  یاول شوند. ول یدهندهو مانند پامخ نده فر نن، مانند برلریک  همگ شانیتگی را دارند

و  شهانان از خداوند مبحان غافهل شهدند و به  خود ن یباز زدند و ب  خودشان نگاه کردند و همگ

دهنهدگان اول نبودنهد که  گفتند و ماننهد پامهخ (من) ی،ااندازه نك لاهرشان نگاه کردند و منیت

                                                                                                                                                          
ما از  :دگواهی دادیم تا مبادا روز قیامت بگویی ،چرا :گفتند ،آیا پروردگار شما نیستم که ساخت، گواه خودشان بر را ایشان

 (.این ]امر[ غافل بودیم

شةور و  یگوارا و آب ینخست آب یافریند،را ب اتچون خواست مخلوق یهمانا خدای تبارک و تعال)فرمود:  امام باقر  .1

ه بة آنگةاهمةالش داد،  شةدتبهرا  برگرفةت و آن ینزمة یاز صفحه یسپس خاک یختند،هم آمه دو آب ب و آن آفرید، تلو

 سةویبه :مال فرمةوداصحاب شِة ه و ب بروید بهشت سویبهفرمود: با سالمت  جنبیدند،یمورچه م نندما که یمیناصحاب 

 یامت، تا در روز قیمدهمی یگواه ،؟ گفتند: چرایستممگر من پروردگار شما ن سپس فرمود: ؛هم ندارم یو باک بروید دوزخ

محمةد  یةن؟ و ایسةتمفرمود: مگر من پروردگار شةما ن گرفت و یمانپ یامبراناز پ یم. سپسخبر بودیب ین: ما از ایندنگو

اولةوالعزم  یغمبةرانپا برجةا شةد، و از پ هاآنپس نبوت  ؛گفتند: چرا باشد؟نمی مؤمنان یرام یعل ینو ا یسترسول من ن

داران امر مةن و خزانةه یانبعد از او، وال یاءمؤمنان و اوصیرام یعل و و محمد رسولم یمگرفت که من پروردگار شما یمانپ

 یرمدهم و دولتم را آشکار کنم و از دشمنانم انتقام گ نصرت را ینماو د ییلهوسه که ب است یمهدی کس کهاینعلم من و 

آدم نه انکار کرد و نه اقةرار  ی، ولیمداد یگواه یم وکرد اقرار خواه عبادت شوم. گفتند: پروردگارا!ااو خواه ن ییلهوسه و ب

نشةد )از  یافةتآن ه برای اقرار ب یآدم عزم برای برای آن پنج تن از جهت مهدی ثابت شد ونمود، پس مقام اولوالعزم 

لَقَدْ عَهِدْنَا إِلَی آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِی وَلَمْ نَجِةدْ وَ: گفتار خدای عزوجل ین استا .اولوالعزم خارج گشت( یامبراناز پ ین روا

ین با آدم پیمان بستیم و]لی آن را[ فراموش کةرد و بةرای او عزمةی ]اسةتوار[ پیش از ا یقینبهو ( )119)طه،  لَهُ عَزْمًا

مال اصةحاب شِة ه و ب زددستور فرمود تا بر افرو یآتشه ب سپس .ترک است اینجا راز فراموشی دمقصود  فرمود:(. نیافتیم

سرد و سةالمت  هاآنند، آتش بر وارد شد هاآن آیید، فرمود: در یمیناصحاب ه و ب یدندترس یشانا یید،آن در آه فرمود: ب

بةاز  ید،و داخةل شةو یةدکردم، برو ید: تجدفرمود کن، یددر گذر و تجد مال گفتند: پروردگارا! از مااصحاب شِ آنگاهشد، 

 (.2، ص 2)کافی، کلینی، ج  .(ثابت گشت یتو معص یت. در آنجا اطاعت و والیدندترس

 .95 ییه، آی نجمسوره یم،قرآن کر .2
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را ب   یالی یهانگاهجا انن ،گردان شدندروی یتاز من ی ک ااز  نان، ب  اندازه نكو هر : )هو(گفتند

 دمت  وردند.

 نها مهن پروردگهار شهما ) یأَلَیْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلَموضو   ر  ن هیتیم،دک   یادنزندگی  در

 یزنهدگ نهنانان افتد و الفاق خواهد افتاد و لا پایالفاق افتاده امت و الفاق م (نییتم؟ گفتند:  ری

 یظلمهان یجیهمان ییالَم مهاد ننا ب و ما را  ندهک  ما را  فر هیت کیی ننجاادام  دارد. ا یویدن

مها همهان  یخوانهد و به  همه یزند و مهیما را صدا م یش ک  او، هم ننجامتفرمتاده امت. از ا

 یب  مهونی که  نهور و پهاک نم؛موی او بروو ب  نمرا داده امت لا از او بشنو هاشانیتگیفطرت و 

 و از گوننهدمی( ههونهد و )دهمیاو را  پامهخو  گوننهدرا مپاس مینعمتش  یافراد اندک یامت. ول

کهم   مهمان نكیمانند مهتارگان در لهار یقاًند.  نان واقعاً اندك هیتند. دقوشمیگردان روی یتمن

كُورُهیتند.  و فرمتادگان ءیاو اوص یامبرانها پ.  نهیتند و از ) (7)وَ قَلیلٌ مِنْ یِبادِی الشهَّ

گهردان رویبحان خداونهد مهندای از  یاریلعداد بی فان مأو مت (.گزارنداندکی مپاس ،بندگان من

کهرده امهت،  یهداو در مخلوقهالش ظههور پ ییتک  قابل شمارش ن نشهانعمت برایو  شوندمی

خودشهان مشهغول  منیهتند و ب  شومیاز خداوند مبحان غافل  یج کنند. در نتینم گزاریمپاس

کند یرحمت خداوند دخالت م ک  ننجامت. انماندمی نان را مرگرم  یوی،دن یزندگ نند و اشونمی

غهافالن به  لها  انهد؛نافت نجات  اجابت ندای اوو با  اندیدهرا شن نشفرمتد ک  صدایرا م یو افراد

، انهدك بدهنهدرا  هها نک  پامهخ  یافراد باز هممفان  أمت یمتوج  شوند. ول ندکنند، شا ناد وری

فرمتاده امهت  اننشبا انیز  راخداوند مبحان ب   نان بخشش نموده امت و دارو  یج هیتند. در نت

 قرار داده امت. یمراحل یفرمتادن  ن را ط بیاچ و 

 در مورد صفات خداوند سبحان اعتقاد

همهان الههوت  -)ههو( او یقهتکُن  و حق نعنی- خداوند مبحان و متعال یبرا نخیتین صفت

که   انهن دلیهلو به   ؛امت نا معرفت همان شناخت ،ننشخاطر ک  یلت  فر ننب  ا ؛مطلق امت

 یحتماً برا ندباناقص منحصر در ب  دمت  وردن کمال امت، خداوند مبحان  برای موجود معرفت
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باشد، محقق شود. نام  معرفت کند لا مطلوب ک  همان یلجلّ لقالهوت مط نا نان با کمال مطلق 

 ی،شود، مشتق امت و یلت اختصاص داشتن  ن ب  ذات الههی)اهلل( ک  ب  الهوت مطلق اطالق م

 مثال  ن، مانند نام )رحمان( امت. (7) ن امت. یل و امتفادههمان امتعما

از  ن را درك  لنها قیهمتیامت ک   یکماالل یقتک  در حق دارد ینام، صفال ننا ناصفت  ننا

ک  برلر از مامهت و  یدر فردصفات  ن  یلجل نادر ما صفات  ن  یب  خاطر لجل ن هم  یم؛کنیم

صهفات در  نهنا .مامت فقرمطلق در مقابل کمبود و  یازینی، کمال و بصفت خاطر ک   ن ننب  ا

 یانیان لجل نعنی. ه امتشد ندهصورت خداوند  فرب  انیانخاطر ک   ننکند؛ ب  ایم یانیان لجل

 دهد ک  اهلل در خلق شود. یرا ب  او م یتقابل ننالهوت در مخلوقات امت و فطرت انیان، ا

 (6).(ندخودش  فر صورت دم را ب  خداوند) فرمود: محمد 

 امت: مده  نمیهد قد در

 (4).(نم وریصورت خودمان و مشاب  خودمان ب  یمل مانیان را ب  و خداوند فرمود:)

 (3).(ندصورت خداوند  فر. او را ب ندخودش  فر نرصورت و لصوانیان را ب  خداوند)

الهوت  یلجلامت ک     ن، محمد زشده امت و منظور ا ندهصورت همان صورت  فر انن

 هامت.ندهالهوت و  فر ینب یدر خلق امت و انیان اول، برزخ و فاصل 

صورت خودش خداوند انیان را ب )روانت در مورد   : از امام باقرندبن میلم گو محمد

                                                
توان ایةن شود؛ اما اگر قیدی در سیاق کالم بیاید نمیبدون هیچ قیدی، تنها برای ذات الهی استفاده می« اهلل»ی کلمه .1

گردد. مةثالً از کلمه را برای ذات الهی به کار برد. در این حالت این کلمه به اصل خود که اسم مشتق و صفت است بةازمی

هَةلْ  یطور که از آیةهتوان برداشت کرد که مقصود اهلل سبحانه و تعالی است. هماننمی« روددیدم اهلل راه می»ی جمله

مگر انتظار آنان ( )213)بقره،  عُ األُمُورُینْظُرُونَ إِالَّ أَنْ یأْتِیهُمُ اللَّهُ فِی ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِکَ ُ وَقُضِی الْأَمْرُ وَإِلَی اللَّهِ تُرْجَ

آنان بیایند و کار ]داوری[ یکسةره شةود و  سویبههایی از ابر سپید غیر از این است که خدا و فرشتگان در ]زیر[ سایبان

توان برداشت کرد که مقصود اهلل سبحانه و تعالی است. چرا که اهلل مقید بةه (. نمیشودخدا بازگردانده می سویبهکارها 

تنها از این اوصاف جسمی باالتر است، بلکه از هر حدی هایی از ابر سپید شده است، و خداوند نهبانآمدن، آن هم در سای

 منزه است.

 .130ص  ،صدوق ،؛ توحید101ص  ،1ج  ،کلینی، کافی .2

 عهد قدیم، سفر پیدایش، باب اول. .0

 باب اول. یدایش،عهد قدیم، سفر پ .1
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شهده بهود و خداونهد  ن را  ندهو  فر نجادا نر ن صورت و لصوفرمود: ) نشان. ایدمپرم (.ند فر

طور افزود، همهان ودشمختل) انتخاب نمود و  ن را ب  خ یهاصورت یانو  ن را از م ندبرگز

یه ِ مِهنْ وَ نَفَخْهتُ فِ (امخانه ) یتِهیَبَفرمهود:  .ضاف  کهردک  کعب  و روم را ب  خودش ا

 (7).((دمیدمو از روم خود در او ) یرُوحِ

را به   ک  انن صهفاتیوقت و ... برپا بودن ی،الهوت: رحمت، یلم، قدرت، زندگ بنابرانن صفات

رحمهت  نعنهی ؛هیهتند مطلهق انن صفات امت ک  ننمنظور ما ا یم،دهیخداوند مبحان نیبت م

صهفات وجهود  ننا یبرا یخارج نا یو حدود ذال و حد یدق و ...و  قدرت مطلق ،یلم مطلق ،مطلق

هها در  ن یما ب  خداونهد مهبحان و لجله لوج  یاندازه ب ، انن صفاتندارد. شناخت ما نیبت ب  

 مامت.

ظلمهت و  و در کهل بهامها  فقهرو  یازکمبود و ن الواند مطلق باشد. بلك  بیدر ما نم انن صفات

ب  اومت. و رحمت ما ب  ههر قاةم ما از خداوند مبحان امت و  ی. زندگشودمی محدود ،ما نكیلار

مها به   یازما و ب  ن فقرامت. و یلم و قدرت ما ب   محدودو ب  کمبود ما  ییتبرمد، کامل ن نیجا

 امت. یدمبحان مق ندخداو

خداوند مبحان  یکند. ولیحمل مبا خود را  نكیلار ظلمت ونا  ،مرگ و فنا وزنده امت  انیان

که   چرا یرد؛میامت ک  نم ایکند. او زندهیرا حمل نم نكیلار ظلمت ونا امت ک  مرگ  یازنده

خاطر که   نندارد؛ ب  ا یداند و نادانیانیان م ی. ولییتدر او ن نكیامت ک  ظلمت و لار یاو نور

امهت  یخاطر ک  نهور ننندارد؛ ب  ا یداند و نادانیخداوند م یمخلوط امت. ول نكیبا ظلمت و لار

 نگهرد امهوریدارد و نیبت ب   نیلوانا اموری. انیان نیبت ب  راه ندارددر او  نكیک  ظلمت و لار

در  نكیو لار ظلمتامت ک   ینور زنراشود؛ یک  نالوان نمامت  نیخداوند لوانا ینالوان امت. ول

 .ییتاو ن

 م:اهنمود یانب ،را ک  امكان شناختش وجود دارد یصفال ید،کتاب لوح در

                                                
 .130، ص ؛ توحید، صدوق101، ص 1کافی، کلینی، ج .1



   انتشارات انصار امام مهدی  ......................................................................111

 

 

نعنی لوحید حقیقی  (7)؛چ  گذشت، روشن شد ک  لوحید در لیبیح امت، ن  در وص)طبق  ن

ک  نهانت کُن  و حقیقت او، و اننیبارت امت از لنزن  خدای مبحان از دمتیابی ب  شناخت 

چ  باشد. لذا غانت  نشناخت و معرفت خدا لنها در یجز و نالوانی از رمیدن ب  معرفت او می

نعنی  ورد، رمیدن ب  انن درج  از شناخت، انیان از وص) نا امماء ذالی کمال ب  دمت می

وضوم الی انن )شناخت( انیان ب ب باشد و از ال، میشناخت یجز و نالوانی از دمتیابی ب  معرفت

 * اهلل یَمَّا نصِفُونَمبحانفرماند: نابد ک  لوحید حقیقی، در لیبیح امت. خدای لعالی میدرمی

کنند. مگر بندگان چ  لوصی) میخداوند منزّه امت از  ن) (6)إِلَّا یِبَادَ اللَّ ِ الْمُْخلَصِینَ

دانند صفات در واقع ب  لنزن  از نقص نا مُخلَص خدا می(؛ از  ن رو ک  بندگان ی خداشدهخالص

گردد، نعنی ماحت خداوند مبحان و متعال از نقص و ییب بری و لیبیح و لقدنس بازمی

 دنگر خدای مبحان و متعال نوری امت بدون ظلمت.یبارتب 

اه خداوند دانشی امت ک  جهل در  ن رنقل شده امت ک  فرمود: ) از امام ابویبداهلل 

 (4)(.ندارد، و حیالی امت ک  مرگ در  ن راه ندارد، و نوری امت ک  ظلمت در  ن راه ندارد

یرض  داشتم: برای ما روانت شده  گوند: ب  ابوالحین رضا نونس بن یبدالرحمن می

امت ک  خداوند دانشی امت بدون جهل، و حیالی امت بدون مرگ، و نوری امت بدون ظلمت. 

 (3)(.گون  امتمیناو هحضرت فرمود: )

واقعیت  ن امت ک  شناختِ )نالوانی ما از شناخت الهوت(، چیزی امت ک  برای ما ممكن و 

برنم، زنرا ما شدنی امت و ما از طرنق  ن، ب  یجز خونش از دمتیابی ب  معرفت حقیقی پی می

ب شناخت لوانیم ب  نالوانی خونش در معرفت حقیقت خدای مبحان برمیم، مگر از طرنق کینمی

شود ک  الهوت مطلق ک  از معرفت ب  الهوت مطلق، یاجزنم. انن موضو  از  نجا ناشی میبر انن
                                                

گفته شد که تنزیه و تسبیح برای ذات و بیان کمال مطلق آن از طریق نفی نقةص از آن « صمد»چه در توضیح طبق آن .1

 شود.حاصل می

 .153و  195ی صافات، آیات قرآن کریم، سوره .2

 .107توحید، شیو صدوق، ص  .0

 .102توحید، شیو صدوق، ص  .1
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لوانیم در ماحت معرفت او از رونارو و مقابل مامت و با حال و احوال ما نیز لنامب دارد، و ما می

مطلقی امت  زنرا الهوت مطلق همان کمال (7)ور شونمشنامیم، غوط طرنق نقصی ک   ن را می

مثال امكان دارد ک  ما ینوان ورنم لا نقصمان را برطرف مازد، ولیكن  نا ب موی او میک  ما رو ب 

ک  اصالً بدانیم رحمت چییت؟ پامخ ب  معرفتِ یجز در شناخت رحمت مطلق برمیم، بدون انن

 قطعی انن امت: خیر!

مطلق نا )خدای رحمان رحیم( را  ک  یجز خونش از رمیدن ب  معرفت رحمتِلذا ما برای انن

چ  انن رحمتی ک  ما نیبت ب   ن شناخت پیدا درك کنیم، ناگزنر باند بدانیم رحمت چییت. هر

لر باشد، معرفت نالوانی ما از لر باشد و هر چ  شناخت ما نیبت ب   ن یظیمانم، بزرگکرده

مان در شناخت از نالوانی لر خواهد بود؛ و ب  دنبال  ن معرفت ماشناخت رحمت مطلق بزرگ

گردد. شناخت رحمت مطلق، میلرانم، یظیمرو شدهحقیقتی ک  از خالل  ن با رحمت مطلق روب 

گون  امت، گیرد، و شناخت الهوت مطلق نیز همیناز طرنق شناخت لجلی  ن در خلق صورت می

رنق شناخت الهوت طور ک  شناخت حقیقت از طشود؛ هماننعنی با لجلی  ن در خلق، انجام می

 مطلق شدنی امت.

ها شناخت پیدا کنیم، بنابرانن ما ناگزنر باند جانشینان خدا بر زمینش را بشنامیم و نیبت ب   ن

شود نعنی یجز از ها، خدا شناخت  میها لجلی خدا در خلق هیتند و از طرنق شناخت  نزنرا انن

شود و انن فت حقیقت شناخت  و دانیت  میگردد. و ب  دنبال  ن، یجز از معرشناخت او حاصل می

همان لوحیدی امت ک  از فرزند  دم خوامت  شده امت؛ و انن همان دلیل و راز حقیقی بعثت 

 یها الزم و ضروری امت؛ زنرا معرفت ب  ومیل امت؛ نعنی بعثت  ن پیامبران و فرمتادگان 

 گیرد. ها صورت میها و از طرنق  ن ن

ک : خدای مبحان و متعال با الهوت مطلق بر خلقش ماند؛ انند پنهان میاننجا حقیقت لوحی

لجلی نافت  امت لا صرفاً او را بشنامند، و انن کار را متنامب با وضعیت و حال خلق انجام داده 

                                                

)مصةباح  .(ربوبیةت اسةت بندگی گوهری است که عمق آن)   جوهر کُنهها الربوبی العبودیفرماید: می امام صادق .1
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ها موجودالی فقیر و نیازمندند و برای رفع نقص خود ب  غنی مطلق روی امت؛ چرا ک   ن

و در  ؛باشدحقیقت نییت بلك  صورت حقیقت امت ک  متنامب با خلق می ورند؛ نعنی الهوت، می

واقع ظهور خدای مبحان و متعال برای مامت لا بتوانیم او را بشنامیم. بنابرانن الهوت، حقیقت 

نییت بلك  راه رمیدن ب  حقیقت امت. البت  انن مخن ب   ن معنا نییت ک  الهوت مطلق چیزی 

زنرا در واقع اگر خالنق وجود نداشتند، چیزی ب  نام الهوت نیز وجود  غیر از خداوند متعال امت؛

داشت. خدای لعالی نیبت ب  ما الهوت امت زنرا ما فقیرنم و احتیاج دارنم ک  نقص و نمی

دنگر لجلی یبارت ورنم. ب موی حضرت مبحان و متعالش مینیازمان برطرف شود؛ لذا رو ب 

چ  ی خلق، چیزی نییت جز ظهور خدا برای خلق، طبق  نخدای مبحان با الهوت مطلق برا

طور نییت ک  الهوت، کاش) واقعی و لام حقیقت باشد بلك  هامت؛ نعنی اننمقتضی حال  ن

 باشد،  ن هم متنامب با حال و نیاز خالنق.حقیقت می یالهوت، فقط شناماننده

که  مخلهوق را پهیش از  ن پرمیدم: ) نا خهدای یزوجهل گوند از امام رضا ابن منان می

شنید؟( فرمود: دند و مییرض کردم: ) نا  ن را می .( ریبیافرنند ب  ذات خود یارف بود؟( فرمود: )

نیازی ب   ن نداشت؛ زنرا ن  از  ن پرمشی داشت و ن  درخوامتی، او، خهودش بهود و خهودش، او )

ههانی نام ببرد. ولی برای خهود نهامک  ذات خود را نیاز بود از اننبود، قدرلش نفوذ داشت؛ پس بی

شد. و شد، شناخت  نمیها بخوانند؛ زنرا اگر او ب  نامش خوانده نمیبرگزند لا دنگران او را ب   ن نام

چیز امت؛ معنای  ن )اهلل( نخیتین نامی ک  برای خود برگزند: )یلی یظیم( بود زنرا او برلر از هم 

 (7)(.چیز امتهای اومت ک  او برلر از هم امت و اممش )یلی یظیم( ک  اولین نام

های خدا نام یدرباره گوند ک  از امام صادق ای شد ک  هشام بن حكم میلر اشارهپیش

ای هشام! اهلل از فرمود: ) ها پرمیدم ک  )اهلل( از چ  مشتق شده امت؟ حضرت و اشتقاق  ن

باشد. پس د و نام، غیر صاحبِ نام می)ال ( مشتق امت و ال ، مألوهی )پرمتش شونده( الزم دار

کافر امت و چیزی را نپرمتیده امت و کیی  قطع طورب کیی ک  نام را بدون صاحب نام بپرمتد، 
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ک  نام و صاحب نام را بپرمتد شرك ورزنده و دو چیز را پرمتیده امت و هر ک  صاحب نام )معنی( 

 (7)(.پرمتی امتو ن  نام را بپرمتد، انن نگان 

وضوم بیان شده امت؛ فقط  دمی باند لختی در مخن امام رضا ب  روانات، مخن اةم  در 

 ( :ک  ذات خود را نام ببرد ولی نیاز بود از اننقدرلش نفوذ داشت پس بیلدبر و اندنش  کند

شد ها بخوانند؛ زنرا اگر او ب  نامش خوانده نمیهانی برگزند لا دنگران او را ب   ن نامبرای خود نام

ای هشام! اهلل از )ال ( مشتق امت و ک  فرمود: ) و نیز در مخن امام صادق  .(شدشناخت  نمی

 (.ال ، مألوهی )پرمتش شونده( الزم دارد

برای لوضیح بیشتر مطلب، باند بدانیم ک  دمتیابی ب  شناخت لام و واقعی خداوند مبحان و 

 متعال از طرنق صفالش، غیرممكن امت، ب  دو دلیل:

اهلل( صرفاً صورلی امت ک  خدا با  ن ها نعنی الهوت )اول: لمام صفات الهی و حتی جامع  ن

. پس الهوت، حقیقت نییت بلك  راهی متبا ما رونارو شده امت، ب  طرنقی ک  مقتضای حال ما

بنابرانن لوق) در الهوت و )شناختِ  ن( را )شناختِ حقیقت(  ؛برای رمیدن ب  معرفت حقیقی امت

رود، بانیتد و ادیا راهی ک  ب  مقصد می ین کردن، دقیقاً مانند انن امت ک  کیی در میان گما

 کند ک  ب  هدف رمیده امت.

گردد، پس شود، مطلق میدوم: وقتی صفات ب  خدای مبحان و متعال نیبت داده می
معرفت ک  معرفت کامل ب  دمت  ورد، و حال  ن ،لواند نیبت ب  مطلقچگون  غیر مطلق می

ی کامل بیابد؛ کامل ب  انن معنامت ک  شخص بر  ن چیز محیط شود و نیبت ب   ن احاط 
احاط  نافتن بر چیزی هم ممكن نییت، مگر برای کیی ک  برلر و بااللر نا حداقل برابر با او 

بودن نتیج  امكان ادیای شناخت صفات الهی ب  شكل کامل، مانند ادیای متعدد  در. باشد
باشد، ب  ینوان الهوت مطلق مطلق امت و مانند قراردادن شنامنده ک  مخلوق میالهوت 

 امت ک  انن میئل  باطل امت.
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لوانیم از صفات بشنامیم و ب   ن معرفت نابیم، لجلیات  ن در خلق چ  ما میبنابرانن  ن 

زمینش  های الهی بر خلق و جانشینان خدا برلرنن لجلیات صفات، حجتامت، و قطعاً نزدنك

 (7)هیتند.

رحمت  یصفت رحمت را در نظر بگیرنم و بخواهیم هر چیزِ ممكن درباره ،مثالینوان اگر ب 

ها ب  با مانر انیان  ءلعامل پیامبران و اوصیا یلوانیم از طرنق رابط  و نحوهرا بدانیم، می

، بین  ءران و اوصیانك از پیامبمقتضای وضعیت هرانن هدف دمت نابیم. اگر انن رابط  را ب 

، انن یدد ب   ءنك از انبیا و اوصیادرصد فرض بگیرنم، )باند بدانیم( ک  در هیچ 99لا  01

نقص و صددرصد نخواهد رمید، زنرا در انن حالت کیی ک  چنین وصفی داشت  باشد، کمالی بی

ان خداوند غنانی بی فقر خواهد بود، نعنی او نوری امت بدون هیچ ظلمتی و چنین کیی، هم

، باز هم نالمام امت و ب  هرجانی ک  برمیملذا معرفت ما ب  رحمت،  ؛باشد، ن  خلق اومبحان می

 نابیم، شناخت یجز از معرفت رحمت مطلق خواهد بود. چ  ب   ن دمت میغانت  ن

نعنی انن معرفتی  (6)،باشداختصار، شناختی امت ک  بر نفی نقص امتوار میو انن نعنی ب 

ت ک  بر لنزن  نا لیبیح متكی بوده و ب  همین جهت گفتم و بیان نمودم ک  لوحید، در لیبیح ام

 امت، ن  در وص).

همچنین انن معرفت برای یموم خالنقی امت ک  با جانشینان خدا در زمینش ارلباط دارند. با 

مطلق شناخت  ها، رحمت شود و لوحید موجودنت خواهد نافت و با رحمت  نها خدا شناخت  می ن

                                                
ها صورت ها و از طریق آنآن یوسیلهها الزم و ضروری است زیرا معرفت به بعثت آنبیان شد:  ترپیشطور که همان .1

 گیرد.می

 55جانشینان خداوند در زمیةنش ی مقابل ظلم است و فرض کنیم که عدل در یکی از اگر فرض بگیریم که عدل نقطه .2

باشد و اگر ما قادر باشیم به شناخت کامةل از ی وجودش میمانده ظلمی است که در صفحهدرصد باشد، یک درصد باقی

ایم. حةال اگةر ی وجةودش را نیةز شةناختهایم و ظلم موجود در صفحهدرصد عدل را شناخته 55فه دست یابیم، این خلی

انجةام دهةیم و از عةدل مطلةق  را توانیم چنین کاریبخواهیم با تکیه بر شناخت خود، عدل مطلق را توصیف نماییم، نمی

تةوانیم بةا تکیةه بةر شةناخت یگر مةا میدعبارتبهرد؛ که عدلی است که هیچ ظلمی در آن راه ندایناجز  ،سخن بگوییم

تمام از عجز ما از شناخت  وضوحبهخودمان از عدل مطلق فقط به نفی ظلم از میدان عدل مطلق بپردازیم و این نفی ظلم 

 دارد.می برعدل مطلق، پرده 
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ها در خلق، شود و با الهوت  نها در خلق، ربوبیّت مطلق شناخت  میگردد و با ربوبیّت  نمی

گردد و بدون انشان، برای مانر خالنق، معرفت و مبحان  و لعالی، شناخت  میالهوت مطلق، 

 لوحیدی وجود نخواهند داشت. 

لر نگاه دارد، و اگر ما ب  انن قضی  دقیق بنابرانن لوحید، ارلباط لنگالنگی با جانشینان خدا

نابیم ک  اگر مخلوق اول نا یقل اول نا حضرت محمد می لر گفت  شد، درچ  پیشکنیم، طبق  ن

 داشت، معرفت و لوحید، برای ک  خدای مبحان و متعال را ب  خالنق شناماند، وجود نمی

 گشت.ها غیرممكن میمانر انیان

از پدرش جعفهر بهن  از پدرش مومی بن جعفر  از امام رضا  از یبدالیالم بن هروی

از پهدرش حیهین بهن  از پدرش یلی بن حیین  از پدرش محمد بن یلی  محمد 

فرمود:  روانت شده امت ک  فرمود: رمول خدا  طالب از پدرش یلی بن ابی   یلی

گونهد به   (. یلهی رنده امهتلر از من باشد نیافخداوند خلقی ک  بهتر از من و نزد او گرامی)

ای یلهی! خهدای ( فرمود: )ای رمول خدا، شما بهتری نا جبرةیل؟: )یرض کردم پیامبر اکرم 

و رمهوالن  ءمقرب برلری داد و مهرا بهر جمیهع انبیها یلبارك و لعالی انبیای مرمَل را بر مالةك 

خادمان  ،لومت و فرشتگانفضیلت بخشید و پس از  ن، ای یلی! برلری از  نِ لو و امامان پس از 

ای یلی! حامالن یرش و کیانی ک  گرداگرد یرش هیتند به   ما هیتند. دومتدارانما و خادمان 

کننهد. ای  ورند و برای مُمنان طلب مغفرت میمی جاب والنت ما حمد پروردگارشان را  یوامط 

 فرنهد و چگونه  از را نمهی یلی! اگر ما نبودنم خداوند  دم و حوا و جنّت و نهار و  مهمان و زمهین

مالةك  برلر نباشیم در حالی ک  در لوحید و معرفتِ پروردگارمان و لیبیح و لقدنس و لهلیل او بر 

خلق فرمود، اروام ما بود، پس ما را ب   م، زنرا اولین چیزی ک  خداوند یزوجلانها مبقت گرفت  ن

ها اروام ما را در حالی که  نگامی ک   نمپس مالةك  را  فرند و ه ؛لوحید و حمد خود گونا ماخت

نور واحدی بودند مشاهده کردند، امر ما را بزرگ دندند؛ ما لیبیح گفتیم لا مالةك  بداننهد که  مها 

ح گفتنهد و ه امت، و مالةك  با لیبیح ما لیهبیانم و خداوند از صفات ما منزشده مخلوقالی  فرنده

ک  مالةك  بزرگی شأن ما را دندند ما را لهلیل گفتند، ما ه دانیتند. هنگامی خدا را از صفات ما منز
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لهلیل گفتیم لا مالةك  بدانند ک  هیچ معبهودی جهز اهلل )ال اله  اال اهلل( نییهت و بداننهد که  مها 

ها گفتند: بندگانی کوچك هیتیم و ن  خدانانی ک  باند با او و نا در کنار او پرمتیده شونم، پس  ن

ن بزرگی منزلت ما را مشاهده کردند، خدا را لكبیر گفتیم لا مالةك  بداننهد که  ال ال  اال اهلل؛ و چو

ی جهز او را نیهزد. و چهون اکبر( ک  )نیبت( بزرگی و یظمت، کیلر از  ن امت )اهللخداوند بزرگ

اال باهلل( لا مالةكه   گفتیم )ال حول و ال قوة ،را دندند لی ک  خداوند ب  ما یطا کرده بودیزت و قو

خداوند و چون نعمتی ک  خداوند ب  ما داده  ینند ک  ما هیچ قدرت و قولی ندارنم جز ب  وامط بدا

و  ن را در برابر واجب نمودن طایت و یبادت بر ما واجب نموده بود، دندند، گفتیم )الحمد هلل( لها 

رد و مالةكه  هانی ک  بر ما ارزانی داشت  امت، حقهوقی دامالةك  بدانند ک  خداوند در برابر نعمت

ما ب  معرفهتِ لوحیهد خهدای لعهالی و لیهبیح و لهلیهل و  ینیز گفتند )الحمد هلل(. پس ب  وامط 

 لحمید و لمجید او رهنمون شدند.

را  فرند و ما را در صلب او ب  ودنع  نهاد و ب  مالةك  فرمهان داد  مپس خدای لعالی  دم 

، یبودنهت و ها برای خهدای یزوجهلی  نمجدهک  ب  دلیل لعظیم و اکرام ما بر او مجده کنند. 

زنرا ما در صلب او بودنم. چگون  ما از مالةك  برلر نباشیم  ؛بندگی برای  دم، اکرام و طایت ما بود

ها ب  معراج بردند جبرةیل دو لها ها ب   دم مجده کردند. چون مرا ب   ممان ن یدر حالی ک  هم 

ی محمد، پیش بانیت. گفتم: ای جبرةیل!  نا بر لهو پیشهی دو لا اذان و اقام  گفت، مپس گفت: ا

 یالخصهوص لهو را بهر همه زنرا خدای لبارك و لعالی پیهامبرانش را و یلهی ،بگیرم؟ گفت:  ری

ی ههیچ مالةك  برلری داده امت. من پیش انیتادم و با انشان نماز خواندم در حالی ک  انن، مانه 

گفت: ای محمد، پیش برو  پانان رماندم، جبرةیل  های نور را ب فخری نییت، و چون حجاب

شهوی؟ گفهت: ای محمهد، می و از من یقب ماند. گفتم: ای جبرةیل!  نا در چنین جانی از من جدا

جامهت و اگهر از  ن بگهذرم به  مهبب ی ک  خدای لعالی برای من مقرر فرموده، همیننهانت حد

 موزد.هانم میه امت، باللجاوز از حدودی ک  پروردگار بزرگوارم مقرر فرمود

شدت در نور شدند افكنده شدم، لا ب   نجا ک  خدای لعالی از ملكولش اراده فرموده بهود من ب 

رمیدم و ندا رمید: ای محمد، گفتم: لبیك و معدنك ای پروردگهار مهن! لهو را مبهارك و متعهالی 
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؛ پس فقهط مهرا لوأمن پروردگار من و م یداشتم )لبارکتُ و لعالیتُ(. ندا رمید: ای محمد، لو بنده

مهوی خلقهم و من ب  یپرمتش کن و بر من لوکل نما. لو نور من در میان بندگان من و فرمتاده

حجتم بر مردمانی. برای لو و کیی ک  از لو پیروی کند، بهشتم را خلق نمودم و  لش مهن بهرای 

شان م گردانیدم و برای شیعیانکیی امت ک  با لو مخالفت ورزد، و برای اوصیای لو کرامتم را الز

 ثوابم را مقرر داشتم. 

انهد که  گفتم: پروردگارا! اوصیای من چ  کیانی هیتند؟ ندا رمید: ای محمهد، اوصهیانت  نان

نامشان بر ماق یرش من نگاشت  شده امت و من در حالی ک  در پیشگاه پروردگار جلّ و جَاللهم 

نهك از ندم و در هر نوری مطری مبز بود ک  نام هربودم، ب  ماق یرش نگرنیتم و دوازده نور د

هها مههدی امهتم بهود. طالب و  خهر  ناوصیای من بر  ن نوشت  شده بود. اول انشان یلی بن ابی

هها اولیها و دومهتان و ها اوصهیای مهن هیهتند؟ نهدا  مهد: ای محمهد،  نگفتم: پروردگارا!  نا  ن

و خلفهای لهو و بهتهرنن  ها اوصهیاءهیتند و  ن نق، پس از لوهای من بر خالبرگزندگان و حجت

ام را انشان دننم را چیره و کلم  یباشند. ب  یزت و جاللم موگند ک  ب  وامط خلق پس از لو می

گردانم و مشرق و مغرب زمهین را ها زمین را از دشمنانم پاك مینمانم و لومط  خرنن  نبلند می

مهازم و او را بهر کنم و گردنكشان مخت را رام او میاو می ورم و باد را میخر می ب  لملك او در

رمانم لها کنم و با فرشتگانم ب  او مدد میاش میبرم و با لشكرنان خود نارینردبان لرقی باال می

مهازم، و لها روز ک  دیولم را  شكار کند و مردمان گرد لوحیدم  نند، مپس دولتش را پاندار می ن

 (6( )7)(.گردانم( میدمتب دمتكمرانی را میان اولیای خود )قیامت روزگار و انام ح

 صفات الهوت تقسیم

نمود لا مخلوقات  یلجل (اهلل)کمال مطلق  نامخلوقالش با الهوت مطلق  یمبحان برا خداوند

که  او به   رومهتاز انن. ییهتن یمهبحان کمبهود (اهلل)او را بشنامند. در ماحت الهوت مطلق 

نهدارد که   یاشهكال یجه ه امت. در نتمنز هاکمبود یم صوف امت و از هکمال مطلق موی هم 

                                                

 .299ین و تمام النعم ، شیو صدوق، ص الدکمال؛ 9، ص 1علل الشرایع، صدوق، ج  .1
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هها . اننیمبنهام ی (صفات ملب)و منزه دانیتن او از کمبود را  یمبنام ثبولی ( )صفاتصفات کمال را 

مهوردنظر  یمههم همهان معنها ؛درناشاره دا یمشخص یک  ب  معنا هیتند یاصطالحات لفظ فقط

قدرت و  ،یلم را منحصر در م  صفت ثبولی صفات ک  بعضی افراد  انن امتاشكال در  یامت. ول

منحصهر کهردن ب  همین لرلیهب، . برای انن صفات قاةل هیتند یلعداد مشخصدانند نا می یاتح

امت که  خداونهد بها  ننا یقتحق صفات ملبی  در لعداد مشخصی از صفات نیز مورد اشكال امت.

 منزه امت.  هاکمبود یم کمال مطلق موصوف امت و از ه یهم 

 :کنندلعرن) می را موضو دو  ی و ذال ی صفات ب  فعل یملقی یها برا ن ی ،صفات فعل اما

 یه ، صهفت فعلو هم با ضهد  ن شودیم ی) ن لوصممكن امت خداوند هم با ک   یصفت اول:

باشد که   شود لا امكان داشت یذات اومت و از او جدا نم ینی ی ،خاطر ک  صفت ذال ننامت؛ ب  ا

ممكن امت خداوند در موردی با امت.  )نا خوامتن( شود. مثال  ن، اراده ی)لوص  ن ضد ابخداوند 

 اشهود و بهیمه ی) ن لوص ابخداوند ک   یاما صفت خوامتن لوصی) شود و در موردی با نخوامتن.

گاه هیچ شود ویم ی)امت؛ مانند یلم. او ب  یالم بودن لوص ی شود، صفت ذالنمی ی)لوص ن ضد 

 شود.ینم ی)ب  نادان بودن لوص

 ی از ذات باشد، صفت فعل یرغ یزیفرض کردن چ یازمندجدا کردنش ن یک  برا ی: هر صفتدوم

شهود. ههر ینمه ی)بهودن لوصه ننندهب   فر یافرنند،ب ننك از ا یش. او پننندهامت؛ مانند صفت  فر

 .یمانند صفت زندگ ،امت ی شود، صفت ذال مشخصک  فقط ب  فرض نمودن ذات  یصفت

 یهدننام یقهتکنند. در حقیب   ن ایتماد م یملقی ننا یامت ک  برا وضوییم یخالص  انن

 ن امت ک   ن را مربهوط به   یاز معنا یب  خاطر فهم مشخص ی ،از صفات نزد  نان ب  فعل یبرخ

ی وجود حادِث صفات یج دهد و وجود  ن مربوط ب  وجود فعل و کار امت. در نتفعل و کار قرار می

 پهس نامید. ی ذالها را صفات لوان  ننمیو  نند یوجود  مدن فعل و کار ب  وجود م  ک  با ب دارند

بر مبنای انن فهم از معنای صهفات،  هیتند. یذات اضاف نیبت ب ک   صفات فعلی  صفالی هیتند

 ییت.ن یمطلب اشكال نندر ا
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لهوانیم  ن را بیهان میامت ک  فعلی مطرم ت صفا یبرانیز  نگریفهم د و معنا جانندر ا ولی

در  ؛  بهر ذاتاضهافصهفات و  ین  صفات فعله باشند،ن صفات غیر حادث شود انبایث می و کنیم

ممكن امت مثال ینوان د. ب نشوو از  ن مُنشعب می ی  هیتندذال ،صفاتانن  ،با انن دندگاه یج نت

ک   چراباشد؛ میو فعلی  حادِث  یج و در نت یمممخلوقات را بفه ننش، کار و فعل  فرخالقصفت از 

امهت که   نهناز ا یشو منظور ما، په ییتن خدا خالق: نیمگویشود و میم ی)لوص یزضد  ن ن اب

امهت.  یاضهاف ،ذات یکه  بهرا انهیمدیم ی خاطر  ن را صفت فعل ین. ب  همیافرنندمخلوقات را ب

 ی صفت ذال یج ک  در نت یمبفهم  فرننش راقدرت بر  صفت معناین از انامكان دارد ک   ینهمچن

چون در انن صورت معنهای  ن  .شود ی)ضد  ن لوص ا. و امكان ندارد ک  بییتشود و حادث نیم

ک  صفت  نیمدر مورد صفت خالق بگو یملوانیم نعنینالوان امت.  ننش فر از شود ک  اوچنین می

که  صهفت  نیمدر مهورد  ن بگهو یملوانمی نیزو  یم ن را ب  فعل و کار نیبت ده اگرامت،  ی فعل

 نهك صهفت نهك بهارکه   ییتن نندر ا ی. اشكالیمامت، البت  اگر  ن را ب  ذات نیبت ده ی ذال

 .ی صفت ذال نك بار دنگرو باشد  ی صفت فعل

 الهوت ییهصفات ذات تعینیَّ

امت؛ به  صهورلی  یامت و در  ن فان متحداهلل،  نا یذات اله باخداوند  یی ها و صفات ذالنام

هها و صهفات نهام یهمه پس  ؛راه ندارددر  ن  یبدهد ک  لرکیقرار م نكتانیو ذات را  امماء ک 

مهت و نكتاو  نكیخداوند  نعنی. متحد امت یقیبودن حق نكتاصورت اهلل ب  نا یذات اله با ی ،ذال

 ن وصه) شهود و که  ذات به   ییتندن نیهاامت و یَرَض الهی ذات نیها و صفات، ینام یهم 

 الهوهیتی نمی،قهد یِهها و صهفات ذالهنام ننشده باشد. ا یباز  ن لرکذات ک   ییتندن نیجوهرها

 زبلكه  ا ؛گر اومت، مطلهق امهتک  جلوهجهالی  او در یتالوه چرا ک جدا باشد؛  اهللک  از  ییتن

لوانامهت و ذات امت. خداونهد مهبحان  ینی ،انن امماء و صفات یج . در نتییتجدا ن یذات اله

 ... . ذات اومت و ،ذات اومت و او یالم امت و یلم ،لوانانی

خداونهد  نعنیامت.  یها در ذات الهنام یشدن هم  یچیدهمرلب ، شناخت پبااللرنن در  لوحید

 مت.او ذات ،مت و قدرتقادر اامت و رحمت ذات اومت و  یمرحو ن ارحم
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که  امهماء و یه  و اننههوت و صهفات ذالمخن در مورد ذات الانن  یحلوض ید(لوح)کتاب  در

که   یهنمبیامهت. منامهب مه ید  مدهدر مورد مرالب لوحو نیز مخنانی  یین ذات هیتند، ،صفات

 کتاب مراجع  کند.انن ، ب  نیاز دارد یحلوضب  موضو   ننامورد ک  در  یفرد

 علم و بداء صفت

ب  یلم مطلق  ندهوت مطلق با: النیمگویم نم،را ثابت کرد خداوندالهوت مطلق  ننك از ا پس

به  - شهودینور و ظلمت ملرکیب داشت  باشد،  یای ناداناگر نیبت ب  میئل  گرن موصوف شود و

مطلهق او  یتچنین باشد، الوهاگر انن -کمبود امت نا نكیظلمت و لار ی،خاطر ک  یلت نادان ننا

شود و الهوت مطلق یم یازمندنخودش  یرداشت  باشد، ب  غ یطور ک  اگر نادانهمان شود؛نفی می

 شود.یش باطل مایازمندیو ن یازبا ن ،او

را که   یلها ههر مخلهوق ، شكار کرده امت، جزو یلم اومهت ننشدر یوالم  فررا ک  او  چ  ن

 ،یههر حهادِث و الفهاق یلوم محو و اِثبات امهت و در  ن بهرا نننیبت ب   ن  گاه کند. ا ،بخواهد

. وابیت  امهت ،چ  ب  او احاط  داردها، ب  بنده و  نافتادن هرکدام از  نامت ک  الفاق  یاحتماالل

رفهت یم ینافتد. اگر محو و اثبات نبود، دیا از بها الفاق میاز  ن نكیک  وقتش فرا برمد،  یزمان

امت  ننل ب  اة، قارا قبول نداردک  وجود محو و اِثبات  یبودن نداشت. فرد نچ جز بازب  نیو معنا

 ی)طور امت ک  خداونهد متعهال  نهان را لوصههمان نامت از دمت خداوند خارج شده ا هاک  کار

 کرده امت: 

 َ(وطَتانِ ننْفِهقُ کَیه وَ قالَتِ الْیهُودُ ندُ اللَّ ِ مَغْلُولَوٌ غُلَّتْ أَندنهِمْ وَ لُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ نهداهُ مَبْیهُ

 هُمْ ما أُنْزِلَ إِلَیكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْیاناً وَ کُفْراً وَ أَلْقَینا بَینَهُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ إِلینشاءُ وَ لَیزندَنَّ کَثیراً مِنْ

عَوْنَ فِهی الْهأَرْضِ فَیهاداً وَ اللَّه ُ ال نحِه بُّ نوْمِ الْقِیامَوِ کُلَّما أَوْقَدُوا نهاراً لِلْحَهرْبِ أَطْفَأَهَها اللَّه ُ وَ نیهْ

 (7)نَالْمُفْیِدن

                                                
 .51ی ی مائده، آیهقرآن کریم، سوره .1
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چ  گفتند از های خودشان بیت  باد و ب  ]مزای[  ندمت .خدا بیت  امتو نهود گفتند دمت )

چ  از  ن بخشد و قطعاًهرگون  بخواهد می ،بلك  هر دو دمت او گشاده امت .خدا دور شوند رحمت

افزود و لها بر طغیان و کفر بییاری از انشان خواهد  امت، موی لو فرود  مدهجانب پروردگارت ب 

بار ک   لشهی بهرای پیكهار برافروختنهد خهدا  ن را هر .روز قیامت میانشان دشمنی و کین  افكندنم

 (.داردکوشند و خدا مفیدان را دومت نمیخاموش ماخت و در زمین برای فیاد می

 یضاراده و جرب و تفو صفت

 اراده صفت

را ب  وجود  ورده امت  یزهانیامت. چ هکنند اراده غیرو  کننده ارادهمعنامت ک  خداوند  ننا ب 

خداونهد مهبحان و  ی، ارادهچیزنكیدم  نا نجادا یکنندهلعیینامت.  یاورده ن را ب  وجود ن یرو غ

 یاو، اراده امهر و نههی یکنندهلعیینو  کندنهی میدهد و یمتور مدمتعال امت. خداوند مبحان 

چه  را دمهتور داده  ورده امت، اراده کرده امت و  نب  وجود  ک  چ  راامت. او  ن حانخداوند مب

 امت، اراده نكرده امت. نهی کردهچ  را ک  امت، اراده کرده امت. و  ن

. امها داردب  فعل او مبحان  لعلق  ،خارج   ن در ووق جهت خداوند مبحان، از یاراده یج نت در

چرا ک   ییت؛بندگان ن افعالب   ی ویهقو  ارادو جهتبندگان، از  افعالب   او یداشتن ارادهلعلق 

در  بنهدگان افعهال قهو و یکننهدهانن کارها و افعال، افعال بندگان امت، ن  افعال خداونهد. لعیین

 .هیتند افعال نعنی خود بندگان  ن یدهندهانجام یاراده جهان خارج،

 یشبه انسان و کارها یاهل یاراده ارتباط

 .یدبخش یروو ن حرکتو ب  او  نداو را  فر دلیل یننموده امت. ب  هم: خداوند انیان را اراده اول

اراده کرده امت؛  ،انجام دادنش را ب  او داده نیانیان را ک  لوانا یاز کارها ی: خداوند برخدوم

 نیلوانها یهزرا که  خداونهد ن انیان یاز کارها ین دمتور داده امت و برخ   او را ب دلیل ینب  هم

 ه امت.نهی کرد ن  ازاو را  دلیل ینكرده امت؛ ب  همناراده  ،ب  او دادهانجام دادنش را 
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که  خداونهد مهبحان  ن را اراده نمهوده  ییتمعنا ن ننب  ا خارج،بندگان در  افعال قو : وموم

  دلیهل که نهن ن را امضا و لأنید نموده امت؛ به  ا وقو  امت ک  ننا موضو  نتبلك  نها ؛امت

واگهذار کهرده ک  خداوند ب   نهان دهند انجام می یرونیو ن حرکت را باعال افن ان خارج،بندگان در 

خداوند مهبحان باشهد؛ به   ی، هرچند ضد ارادهشودنجام می نان ا یبا ارادهانن ایمال  یول امت؛

 م امتحان هیتند.لدارند و در یا یارخاطر ک   نان اخت ننا

ها اراده داشت  باشد و چ  ؛ چ  ب  انجام  نکندامضا میبندگانش را  وقو  افعالمبحان  خداوند

نیبت امضا و لأنید خداوند مبحان،  یول ؛وجود ییموم یِبر اماس قانون و منت الهنداشت  باشد، 

معنها انهن به  و  ؛امهت گانبنهد یاراده ک  او  ن را اراده نفرموده امت، طبق ب  افعالی از بندگان

قهانون نهك که  خداونهد مهبحان،  نن دلیلده امت؛ ب  اواگذار کر ندگانرا ب  ب او امورک   نییت

را که   یخهوب و بهدلوانهد فعهل میانیهان ک  بهر مبنهای  ن  (7)قرار داده امت ییموم ننیلكو

شكیهتن  موجبحكمت،  ننك باز دارد. مگر ااز  ن خداوند او را  ننك بدون ا ، انجام دهد،خواهدیم

الفهاق طور که  در معجهزه همهان ای شهود،ط بنهدهشود و خداوند مانع انجام فعلی لوم قانون ننا

 .افتدمی

خوب  افعالشود. انیان نیبت ب  یپامخ داده م ن جبر و لفو یمغالط  نامطلب، شبه   ننا با

 یهروو ن حرکت واگذار کردن، با افعال انیان. امضا و لأنید خداوند نیبت ب  ییتمجبور ن خود بد نا

 یشه خداوند مبحان و متعال  ن را قرار داده امهت. انیهان همامت ک   یحدود همراه با یارو اخت

با وجود و حرکت و نیرو ب  او کمهك کنهد؛ ههم در حهال اختیهار ک  خداوند در هر لحظ   یاز داردن

در کار نییت  ن لفو یج در نت انیان برای انجام خوبی نا بدی و هم در حال انجام خوبی نا بدی.

 نكرده امت.و خدا امور را ب  انیان واگذار 

ک   یال هیتند خداوند مبحان هر واقع  و حادث ةها ک  قایفلَاز مَ یبرخ یمغالط  ناشبه   اما

 هها نکه   دلیل نن، باطل امت؛ ب  اب   ن راضی امتافتد، اراده کرده امت و یالفاق م یروندر ب

                                                
ی مانند برخی قوانین جاری در طبیعت و قوانین مربوط به پاداش یا مجازات دنیوی بعضی افعال، مانند قطع رحم، صله .1

 رحم، صدقه، و نتایج بعضی افعال نفسانی، مانند حسد.
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 کننهد.ا با ههم خلهط میرن دو انشوند و یقاةل نم نزبندگان لما افعالخداوند مبحان و  افعال ینب

ل ةقا نزلما ییت،او ن نتک  مورد رضا نیاومت و کارها نتبندگان ک  مورد رضا یکارها نان بین 

  نهان گذارنهد.می ننیلكهو یارادهنهام  ن را دهنهد و یقهرار مه گهروه نكشوند و هم  را در ینم

 امت. اراده کرده رااومت و  ن  نت، مورد رضاانن افعال یپندارند ک  همگیم

اصهطالم با  شود،خارج واقع میدر  را ک  چ  ن ی نان اگر بخواهند هم انن امت ک   یقتحق

او امر نا نهی از  ننیلكو یاراده ننبفهمند ک  ا ندهنگام با نن، در ابنامند ننیلكو یارادهخودشان 

 ننی،لكهو یاراده درکه  بفهمنهد  بانهدبلك   ؛مازدخداوند را  شكار نمی نتدارد و رضانمی پرده بر

که   انن موضویی یمومی امت ین دلیل،. ب  هماندرا با هم مخلوط کردهبندگان  افعالاو و  افعال

خهواه ، رخ داده باشهد خداوند یارادهدر  وقو ،لحاظ  از شود؛ خواهیم خارجیالفاقات  یهم شامل 

مخلهوطی بلك   ؛ییتن یاله یاراده ن)،لعر ننبر اماس ا ننیلكو یاراده نعنی ؛ی بندگاندر اراده

نها صفت فعل  ینب نزدر لما یاندهفا بنابرانن در انن لعرن) ؛بندگان یو اراده یاله یارادهامت از 

خداوند  ن  نا ییتن نایت هخداوند  نتمورد رضا دهد، از انن لحاظ ک رخ می خارجر ک  د یالفاق

 ینقاةل شدن به نزلما یبرالعرن) ن ان  از ک ی. فرد، نییتاراده نكرده امت نارا اراده کرده امت 

اصهالً  نادو مورد امت:  نناز ا نكیکند، امتفاده می دهد،الفاقی ک  در خارج رخ می ناصفت فعل 

، کنندیم یروپیاز او  ینادان یک  از رورا  یخواهد افرادیم لیفهمد ویم نا ؛ وفهمدینم یزی راچ

 .ندار و پیت نماخو

افتهد، از یالفاق مه یرونبندگان ک  در ب ی: کارهانمگومی موضو  ننا ریشتماده شدن ب برای

بنهدگانش  افعهالبلكه   ییهتند؛او ن افعالک   دلیل ننباشد؛ ب  ایخداوند نم یب  اراده وقو ، جهت

 یبه  اراده ،ولی از جههت امهر نها نههی. هیتندبندگان  یب  ارادهیج  از انن جهت، در نت ؛هیتند

 .تندهیخداوند مبحان 

نكرده امت، بها  یینرا ک  خداوند لع یپادشاه نانادان:   یهایفلَاز مَ یبرخ اما در مورد پرمش

 نها کندمی یخداوند دزد یدزد با اراده  نا ی خداوند؟بدون اراده ناکند یخداوند حكومت م یاراده

کننهد یمه ضن فرمغالط  بنا نهاده شده امت.  نااماس نك بر انن پرمش  ؟خداوند یبدون اراده
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که  از  یخداوند مبحان و متعال امهت؛ در حهال یب  اراده قو  در خارج،از جهت و ی،دزد فعلک  

خداونهد، فقهط از  ی ن ب  اراده داشتن لعلق خداوند. ین  ب  اراده ،بنده امت یجهت، ب  اراده ننا

پادشهاه  نهنکه  ا ه امتامر کرده نا نهی نمودخداوند فقط  نعنیامت.  امر نا نهی پروردگارجهت 

 امت. نهی نموده یاز دزداننك   نا امر ب  دزدی کرده امتحكومت کند و خداوند فقط 

از  ن  جلهوگیریبه  قادر  ،خداوند ننك افتد، مگر ایوجود الفاق نمیالم در  چیزیهیچ همچنین

 نهنا یاو برا یول ؛مت ن لوانا نجادخداوند نیبت ب  ا ننك وجود ندارد، مگر ا یممكن یزو چ ؛امت

را  انیهان ،و در  خرتاداده امت.  و اختیار یروو ن حرکتب  انیان، او قرار داده امت.  ینییالَم، قوان

شهود ینم یرهبر او چدر انن جهان  یول ؛دهدیقرار م  مباحمش مورد هانو انتخاب رهانیبت ب  کا

بهر  ؛کندیاو در حكومت نم دن ب ناری رمانو  ینخداوند در زم ییف و او را مجبور ب  اطایت از خل

 در غیهر انهن صهورت ؛کنهدی... نمی و شود و او را مجبور ب  نماز و روزه و لرك دزدینم غالباو 

ثهواب  نادن کریقوبت  یبرا نیو معنا داردن یو کارش ارزش کار امتانجام دادن مجبور ب   نیانا

 .یتنی  نلرك  ناکار مشخص  برای برخامتن برای انجامدادن او 

مهورد  ین،خداوند در زمه ییف خلناری  برایکند و مردم یم ییناش را لعیف خداوند خل بنابرانن

د و اگهر او را خهوار کننهد و نشهویو  خرت رمتگار مه یا، در دناو را ناری کنندامتحان هیتند. اگر 

ار گرفت  امهت و قر نانشان مورد زکنند،  خرت یروپیاو یر از غ ناند و ناری کناز او را  یرغ یفرد

 اند.برده ینشان را از ببهره

 ینخداوند در زم ییفهخل صفات

کند و یهذر یرا بر مردم اقام  م یلاومت ک  خداوند حجت و دل ی: ب  وامط خداوند حجت

 برد. می ین نان را از ب

ٌلِ وَ کهانَ اللَّه ُ یَزنهزاً  رُمُالً مُبَشِّرننَ وَ مُنْذِرننَ لِئَالَّ نكُونَ لِلنَّاسِ یَلَی اللَّه ِ حُجَّهو بَعْهدَ الرُّمهُ
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 (7)حَكیماً

لا برای مهردم پهس از ]فرمهتادن[ پیهامبران در  ،گر و هشداردهنده بودندپیامبرانی ک  بشارت)

 (.مقابل خدا ]بهان  و[ حجتی نباشد و خدا لوانا و حكیم امت

 را  ورده امت. یرمالت ی،افرمتنده ی: او از موفرستاده یا رسول

 یو مكاشهف  به  او وحه ؤنهابها ر دارد، یهامبریک  مقام نبوت و پ دلیل نن: ب  ایامبرپ یا بین

 شود. یم

ا نبهی مرمهل لوصهی) به اهلل خداوند پس از محمد رمول ییف خلچرا   کاشكال انن اما 

خداونهد  یامهت که  از مهو انبیها و مرمهلین  خهرننِ اهلل محمد رمولشود، در حالی ک  می

صهورت خالصه  ب  ننجانمودم. در ا یانرا در کتاب )نبوت خالم( ب وضو م ننا ،ده امتفرمتاده ش

 خداونهد امهت و نبهوتِ یفرمهتادن از مهو فرمتادن ک  ختم شهده امهت، نبهوتِ : نبوتِنمگویم

ههدف خداونهد امهت و  یقهیحق ییف ک  خل ی غاز شده امت؛ فرد  محمد یفرمتادن از مو

محقهق  یقهی خداونهدحق جانشهینیاومت ک    ب یدنو با رم ؛ومتمخلوقات ب  ا یدنرم  فرننش،

از  ؛دههدیرا انجهام مه جانشهینینقش کامهل  ، محمد یقی، ناحق ییف خل یج شود و در نتیم

. باشداز خودش می بعدافراد  یخبردهنده و فرمتنده نشان امت ک  ا ننها انقش ننا یجمل 

  محمد یاز مو یفرمتادگان  نانامت و   اهللاز محمد رمول  یلم امامان  ل محمد

 و ب  دمتور خداوند مبحان و متعال هیتند.

و  یروپیهکه  به   شهت  باشهدوجود دا یشینحجت پشود ک  وصی در زمانی مطرم می: وصی

خداونهد در  ییفه خداونهد و خل یاز مهو یحجته ،وصی باشد.نموده  یتوص اش،وصی دادن ناری

 یتوصه ی،به  وصه یماًکننده میهتقیتک  وص ییتن یت. ضرورمحجت پیشین او پس از  ینزم

یای حضهرت اوصه  صهادقامهام و   بهاقرامام  ،مثال ینواناش شود. ب لا او وصی ندنما

 نموده امت. یتب   نان وص یتشدر وص نشانخاطر ک  ا ننهیتند؛ ب  ا اهلل محمد رمول

                                                
 .159ی ی نساء، آیهقرآن کریم، سوره .1
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 :معصوم

 وند امت.خدا تامحرم: منظور چنگ زدن ب  خداوند از عصمت

 .بردپناه میب  خداوند  ،خداوند محرماتامت ک  از  ی: فردمعصومو 

جز به  یهرونکردن نیبت ب   ن در بپیدا  نقین یبرا یامت ک  راه یدرون وضوییم ،یصمت

 .وجود نداردخداوند  یشینپ یاز خلفا یایف خل یاز مو ناخداوند  ینص از مو

 ورد و  نهان را در باطهل وارد ینمه یهرونب نتههداخداوند معصوم امت و مهردم را از  یخلیف 

 کند.ینم

 باشد. دنگران رهبر یادن ننکند و در ا یقرار داده شده امت لا رهبر کیی ک  (7):امام

 یکند و او را نیبت ب  میهاةلی که  مهردم را از گمراههیم یک  خداوند ب  او وح کیی: عالِم

د. فقط اومت انشنامیکند و حق را ب   نان می گاه م کند،یم نت ورد و  نان را وارد هدایم یرونب

امهت و  ونهدخدا یکه  یلهم او از مهوچهرا کنهد؛ یم نتهدا یمموی صراط میتقک  ب  حق و ب 

بشنامند، در  یارا در لحظ  یماگر حق و صراط میتق یحت دنگرانخدامت. اما  یشناخت او از مو

 یو به   نهان وحه ییهتخداوند ن یاز مو  نانلم ی زنراند؛ هیتنیبت ب   ن نادان  نگرد یالحظ 

گون  وص) کهرد را انن ینزم درخداوند  ییف جز خل ،نك از مردمهیچلوان نمی یج در نت ؛کندینم

 کند. یم نتهدا یمصراط میتق ناب  حق ک  

                                                
مورد نظر باشد که مقصود از آن مقامی در عوالم باالست و این مقامی است  ،خاص همچنین ممکن است امام به معنای .1

. این همان مقامی اسةت و موسی  مانند ابراهیم  و بعضی از پیامبران  و آل محمد  مخصوص محمد 

رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّیتِةی وَإِذِ ابْتَلَی إِبْرَاهِیمَ که در این آیه از آن یاد شده است: 

و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود و وی آن همةه را بةه انجةام ( )121)بقره،  قَالَ لَا ینَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ

پیمان من بةه  :فرمود ؟از دودمانم ]چطور[ :]ابراهیم[ پرسید .ا پیشوای مردم قرار دادممن تو ر :]خدا به او[ فرمود ،رسانید

 (.رسدبیدادگران نمی
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 ینخداوند در زم ییفهخل علم

امت ک  نجهات مهردم در  شناخت چیزهانیباشد، دارا  ینخداوند در زم ییف خل باندک   یلمی

شهود لها  یبه  او وحه نهدبا یج در نت ؛امت نعو لشر ندیقا خرت وابیت  ب   ن امت و  ن یلم ب  

موارد جدندی را که  در لشهرنع به  وجهود حق و  نعتنزد او باشد و ایتقاد حق و شر نیمخن نها

 ،مثهال ینوانبه  ؛شودیمچیزی امت ک  بلك   ،ک  بوده امتنییت  یزیکند. یلم چ یانب  ند،می

بهودن حفهک  کتاب نادن  ن بوحفک  نا یشینپ ییف کتاب خل با امتفاده ازخداوند  ییف شناخت خل

هها را دارا  ن ینخداونهد در زمه ییفه خلالزم باشهد ک   ییتندن یمهمها یلوم انن یشین،پ نعلشر

 دمت  وردن  ن را داردامكان ب   نگرییت و هر انیان دهنزد مردم  گون  امور ننک  ا چرا؛ باشد

را  یهزیامت که  چ نناو برلری  یلت. بلك  فضییتن ی خداوندخلیف  یبرا یلتی ن، فض و داشتن

 ی امت. همه پذنرامكان روزان در لحظات شب یفقط با وح وضو م ننو ا ؛دانندیبداند ک  مردم نم

 یازمنهدنك از مردم زمانش نهیچک  او ب   یحال در نابند؛ نیهیتند لا رها یازمندنیلم ن انب  مردم 

)در او یلهم نهادان و به   ، دم و فرشتگان. فرشتگان نیبت ب  یلم  دم وضعیتمانند  یقاًدق ییت؛ن

و  نهادگیریدارد و  یامت که  او بهر  نهان برلهر همین دلیلب   ؛بودند یازمندنهای  نان( مورد نام

 اطایت از او بر  نان واجب امت.

د و باشهد و نخوانَه یاُمّه اهلل ندارد ک  محمهد رمهول یک  اشكالکند یم یانب وضو م انن

 کهس ن را حفهک نباشهد. ههر  نارا نداند  یلمتون لورات و انج نشانندارد ک  ا یو اشكال ؛نیدننو

رای  ن ب یلیه امت ک  دلموضویی کردر چاشود، غلو کننده امت و خودش را دخالف انن  یمدی

 نهدنکیم یانک  ب نالیداشت  امت. اما روا وا یمخن چنینرا ب   ادانن افر ،نفس یهوا ندارد و لنها

 هیتند نیلوانا نناثبات ا یک  در مرحل  ییتن نناز ا یشترخواندن و نوشتن دارد، ب نیرمول لوانا

و  نهدخوایمه اهلل ثابهت نشهده امهت که  رمهول نعنیباشد. یدادن نم یقلطب ها ن و منظور

نیهاز داشهتند  یب  فرد دهد ک  انشانو لارنخ نشان می ت شده امتثاب ن بلك  یكس  ؛نیدنویم

صلح را پیمان لا  ی داشتن ب  یل یازو ن یوح کالبانمانند وجود  نید؛بخواند و بنوک  برانشان 

 بنگارد. نشانا یبرا
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دنهد، ثابهت شهده بو اهلل با محمد رمهولدر لماس ک   یافراد یبرا جهان خارجدر  چ  ن

لمرنن نكرده شتن را وو ن نخواند نشانک  ا چرانوشت؛ یخواند و نمینم نشانک  ا امت ننا ،امت

 . بود

ْمُبْطِلُونَوَ ما کُنْتَ لَتْلُوا مِنْ قَبْلِ ِ مِنْ کِتابٍ وَ ال لَخُطُّ ُ بِیمینِكَ إِذاً الَرْلابَ ال(7) 

نوشهتی وگرنه  [ نمیخواندی و با دمت رامت خود ]کتابیو لو هیچ کتابی را پیش از انن نمی)

 (.افتادندب  شك می اندنشان قطعاً باطل

 تننوشهخوانهدن و را در حهال  نشهاناکیی ند ک  اهکرد نترا روا وضو م ننا ،دلیل ینب  هم

 یبهرا ایفانهده، اندو نوشهتن داشهت  خواندن نیلوانا نشانا ننك اثبات ا یحت نابراننب ؛نده امتند

شهت نویمهنخوانهد و ینمهدر یمل  ین،خداوند در زم ییف خل نا ،رمول ننك ا امكانکردن  ینتفم

بهود که   یازمنهدن یاز لهورات مومه نیههایف ب  صح اهلل ندارد. محمد رمول بود( یماُ )نعنی

 هاانن صحیف  ک  چرانداشتند؛  نینیبت ب  خواندن  ن لوانا ی و یل نشاننقل شود و ا نشبرا

 که  شهوندیمه یمدی افراد یک  برخرا  یمطلب مهم وضو ،م ننبود. ا دنگر غیر از یربیب  زبان 

 .کندد، نفی میها را بدانزبان یهم باند  تالحا یو در هم  یش هم ،خدا حجت

 ییهالَم جیهمان نهنخداونهد در ا ییفه ک  ما در مورد خل یملوج  کننكت   ننب  ا ندبا همیش 

در  نشان. انیمگویگذاشت  شده، مخن نم  ودنعچ  در  ن ب  و  ن نشانو از روم ا نیمگویمخن م

 لحصهیل نمهودهداند ک  یرا م ی؛ و فقط مطلبداندرا نمی زنادیمیاةل ، مردم ی مانند بق ،یالم ننا

امهاس حكمهت خداونهد  بر ن هم بداند؛  یوح از طرنق لا او خداوند خوامت  امتچ   ن نا ،امت

امكان وجود دارد ک  خداوند ب   ننمردم. ا یهاو درخوامت هافهمیکجن  بر اماس  ؛مطلق یمحك

 نیها موزه یبرخو ناچار از دانیتن  ن امت و بر انن اماس از را بشناماند ک  ا موضویی اشخلیف 

یالَم  ننو ا بدن ننک  ا هانی موزه ،ب  امانت نهاده شده امت، پرده بردارد او وجود یک  در صفح 

 ،نمهودم یانب گون  ک  نیلم حجت،  ننك ا یج ه امت. نتمودنرا از او محجوب  ها ن، کثرت  نو 

 یتانیهانچیزهانی ک   یهم  در مورد ب  حجت اومت،خداوند  یامت ک  از مو یشگیهم ییوح
                                                

 .12ی عنکبوت، آیهی قرآن کریم، سوره .1
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امهت.  یازمنهدخواههد، به   ن نیم هاانیانچ  خداوند از و شناخت حق و شناخت  ن نیرها یبرا

 یههاکتهاب یههااز زبهان ی گهاهوجه  هیچب ، امهت خدا الزمحجت  ایبردانیتن  ن ک   ییلم

ک   یمعان یهم  ند  او باك. بلییتن  ممانی یهاکتاب حفک جمالت نا نگرد یهازبان نا ی ممان

 با خود داشت  باشد؛ ،ک  ب   ن اشاره شده امترا  نقیو حقا وارد شده امت ی ممان بکت یدر هم 

در  ی مهمان بکته ی ن نهزد خهودش باشهد. همه  نکرد ماده  ناخواندن  ن  یازمندن ننك بدون ا

نههاده  امانهتبه   ،و معنها یقتحق یدر مرلب  یو معان نقب  ینوان حقا، معصوم ی وجودیصفح 

چ   ن مهردم را و  ن شو مردم زمان خودو شناخت مخصوص ب   خود کتاب یشده امت. هر حجت

 مت.دارا را ب   ن نیازمندند

 یبرا ییلوم ضرور یباشد؛ حتینم یاز یلوم ماد یمت،  گاهک  بر حجت واجب ا ییلم اصالً

درمهان  یبهرا ین و حیه  . درخوامتِ پزشك، لومط حیهنیمردم، مانند پزشك یزندگ

 امت. یطالب حق کاف یبرا  امیرالمُمنین

 :نندنمایاشاره م ینخداوند در زم ییف امت ک  ب  یلم خل نثیاز احاد یبرخ هاانن

و  یهامبرانپ یو هم  یامبریلم پ ،امامانلد اول، باب )ج ینی(کلاز ) ی(کاف)ب کتا انن روانات در

 وارد شده امت. برند(میخودشان را ب  ارث  یشینپ یایاوص

و مها از محمهد به   ؛ب  ارث بهرد یماند و محمد از ملواز داو یمانملفرمود: )  صادق امام

 یراو .(مهتچه  در الهوام امهت، نهزد ما ن یحو زبور و لوضه یلو یلم لورات و انج نمبریارث م

 یهزی. همانها یلهم چییهتهمان یلم ن ننا)فرمود:  (.همان یلم امت ننا): یرض کردم: ندگویم

 (7).(شودمی نجادلحظ  ا ب  امت ک  روز ب  روز و لحظ 

  بهود. امهام صهادق نشاننزد ا یربودم و ابوبص  : نزد امام صادقندگو یکنام ضرنس

 یماناز مهل  د ب  ارث برد و محمدواز داو یمانرا ب  ارث برد و مل یامبرانیلم پود ودافرمود: )

همان یلهم  ننا)یرض کرد:  یرابوبص .(نزد مامت یو الوام موم یمابراه یهایف ب  ارث برد و صح

                                                
 .229و  221، صص 1کافی، کلینی، ج  .1
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امت ک  در شب و روز به  وجهود  یزی. یلم چییتهمان یلم ن ننا ،ابو محمد یا)فرمود:  ت(.ام

 (7).(لحظ  ب    روز و لحظ روز ب ند؛ یم

نكهی  لحظ  ب  روز ب  روز و لحظ  چ ) نباب  ،433فح  ص ،صفاراز  (بصاةرالدرجات)کتاب  در

 :ده امتند(  م ب  وجود می پس از دنگری،

امت ک  در شب و روز الفهاق  یزییلم چک  فرمود: ) یدمشن  : از امام صادقندگو ضرنس

 .(لحظ  ب  افتد؛ روز ب  روز و لحظ می

 نتانفهدا)یهرض کهرد:  نشهانب  ا یر. ابوبصنمبود  نزد امام باقر یر: با ابوبصندگو ضرنس

 ؛دانهدیرا نمه یبابو محمد! یالِم ما غ یافرمود: ) نشاندارد؟ ا ی گاه یشوم، یالم شما ب  چ  یلم

 انشلحظ  بهر ب  لحظ  یشود. ولاز شما می یاگر خداوند یالم ما را ب  خودش واگذارد، مانند برخ

 .(شودمی نجادا

ییهت؟( شهوم، یلهم نهزد شهما چ نتانفدا)یرض کردم:   : ب  امام صادقندگویم ابوبصیر

 یامهتلها روز ق یهزیپهس از چ یهزیو چ یپس از امر یچ  در روز و شب و امر نفرمود: ) نشانا

 .(شودمی نجادا

و الهوام  یمابهراه )صهح ، اولیه )صهحک  فرمود: ) یدمشن  : از امام صادقندگو ابوبصیر

 نسضر (.بل )فرمود:  ییت؟( ن همان الوام ن نا )یرض کرد:  نشانب  ا نسضر .(ی نزد مامتموم

امت ک   یزیچ ،امت. یلم نتروا نن. اییتیلم ننن ا)فرمود:  (.همان یلم امت ننا)یرض کرد: 

 .(لحظ  ب  روز ب  روز و لحظ  ند؛ و روز ب  وجود می بدر ش

 امهت که  یایف نزد ما صهحک  فرمود: ) یدمشن  : از امام صادقندگویحازم م بن منصور

. بلك  ییتیلم ن ننا)فرمود:  (.همان یلم امت ننا)یرض کردم:  (.یتهدر  ن  یزنراش خ ین د

و   اهللشود و از رمهولیم نجادامت ک  در هر روز و شب ا یزیچ ،امت. یلم کرامت موروثی

 .(باشدمی  طالبیبن اب ییل از
                                                

 .229، ص 1کافی، کلینی، ج  .1
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 یمابهراه )نزد ما صحفرمود: ) انشان . نمبود  : نزد امام صادقندگو یکنام ضرنس

. ییهتیلهم ن ننا)فرمود:  نشانا (.همان یلم امت ننا)یرض کرد:  یرابوبص (.امت یو الوام موم

 لحظ  ب  و روز ب  روز و لحظ  ،امت ک  شب و روز یزییلم چ)فرمود:  (.امت کرامت موروثی ننا

 .(شودیم نجادا

 .(یمدانمی را چ  در شب و روز امتما  نفرمود: )  امام صادق

 (7)آساخداوند و صفات معجزه یخلیفه

مهنگ راه  ید و اگهر بهر رودارنه ن امت ک  ما ننصفات معصوم ا ازک   معتقدندبعضی افراد 

 گوشهت ،درنهدگان د ومانیمیت نم ینِدر زمجای پای او و  ماندجای پانش روی منگ میبرود، 

 ..کنند.یحمل  نم وی  ب وخورند یرا نم معصوم

ب  ینوان نهك باشد ک  معصوم  معتقد یایتقاد باطل امت و هر فرد ننامت ک  ا ننا حقیقت

 نناوضعیتش منحرف امت و  یدلی، از جهت یقخصوصیت داةمی و همیشگی، دارای معجزه امت

 گون  امت:

                                                
شةود. شود و از او جدا نمیر طول زندگی با آن شناخته میی خدا دآسا، صفاتی است که خلیفهمقصود از صفات معجزه .1

ی دیگر یةا در شود و برای خلیفهای از خلفای خداوند حاصل میبرای خلیفه اتی است که در زمان معینیاین غیر از معجز

انةد، بةه ایه دیدهی خدا را در خیابان بدون سةروایتی باشد که خلیفه ،بنابراین اگر به عنوان مثال ؛وقت دیگر وجود ندارد

که آن را دیده است، تا ایمان بیاورد یا ایمانش  یی بوده است برای فردافرض صحت، اشکالی ندارد. چرا که این معجزه

ی خدا نقةل شةود کةه از بیشتر گردد و آن را برای دیگران نیز نقل کند و برای آنان نیز مفید باشد. اما اگر روایتی از خلیفه

که بیان کردم، افراد معتقد به آن و چنان ؛این است که دارای سایه نیستند، این روایت باطل است خلفای خدا اتخصوصی

ی خدا را دیدم که درندگان به وی حمله نکردند و دارای انحراف در عقیده هستند. مثال دیگر: اگر فردی نقل کند که خلیفه

این کالم، اشکالی در آن نیست؛ چرا که ممکةن اسةت  به او سجده کردند و در مقابل او کرنش نمودند، در صورت صحت

ی خةدا ایةن اسةت کةه درنةدگان او را اما اگر فردی بگوید که خصوصیت همیشةگی خلیفةه ؛ای واقع شده باشدمعجزه

ی آنةان ایةن ترین میزان انحراف عقیدهانحراف عقیدتی دارند و کم ،خورند، این قول باطل است و افراد معتقد به آننمی

ی ایشان را لگةدکوب کردنةد و سینه ،کافر هستند. چرا که روایت شده است که اسبان که آنان به امام حسین است 

امام نبوده است و این افراد به کسانی  حسین  ،ی این افراد منحرفدرندگان از بدن ایشان خوردند. پس بنا بر عقیده

 تا به امامت ایشان کافر شوند.اند ای دادهندارند، بهانه که اعتقاد به امامت حسین 
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و بشهر  ،خداوند امهت یخلفا ننک  برلر، را  ک  محمدفرد با قر ن مخال) امت  نن: ااول

نشهان اخهالص ا ییجه و نت یاو روح نزلماکند ک  ذکر میداند و یمدارای صفات جیمی بشری 

  خداوند متعال فرمود: ییتن یجیمانانن لمانز امت و . 

احِدٌ فَمَنْ کانَ نرْجُوا لِقاءَ رَبِّ ِ فَلْیعْمَلْ یَمَهالً إِلهُكُمْ إِل ٌ و ماإِلَی أَنَّ قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ نوحی

 (7)صالِحاً وَ ال نشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّ ِ أَحَداً

شود که  خهدای شهما خهدانی نگانه  ب  من وحی می ک بگو من هم مثل شما بشری هیتم )

کس را در ازد و ههیچپس هر کس ب  لقای پروردگار خود امید دارد باند ب  کار شانیت  بپهرد .امت

 (.پروردگارش شرنك نیازد بندگی

 خداوند متعال فرمود:همچنین 

تَغْفِرُوهُ وَ وَ قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ نوحی تَقیمُوا إِلَیه ِ وَ امهْ  نهلٌإِلَی أَنَّما إِلهُكُمْ إِله ٌ واحِهدٌ فَامهْ

 (6)لِلْمُشْرِکینَ

 .شود ک  خدای شما خدانی نگان  امهتب  من وحی میبگو من بشری چون شمانم جز اننك  )

 (.موی او بشتابید و از او  مرزش بخواهید و وای بر مشرکانب  پس میتقیماً

 یبرخه خداوند ،ب  نظر انن فردیدل، متهم نموده امت.  رفتار خالفخداوند را ب  انن فرد : دوم

 یبرلهر ،یمهلدر  نان بر دنگهران از  عضیب یلت شكار شدن فض از امتحان و یشاز مخلوقات را پ

 داده امت.

 زنرا ب  نظر انن افراد خلفای خداوند،حكمت متهم نموده امت؛  رفتار خالف: خداوند را ب  موم

داده امت که  الی نیز خداوند ب   نان معجز ی، ولهیتند نی ماصفات معجزهارای د ک با وجود انن

بر  مثالً ماندن جای پای مومی .  مامتهکمتر از  ن صفات معجز ،نمانان شدن انن معجزات

 نللبهد یلر از معجهزهبزرگ ،امت ی موم خصوصیت ،طبق انن یقاند فامد ک  روی منگ،

                                                
 .113ی ی کهف، آیهقرآن کریم، سوره .1

 .5ی ی فصلت، آیهقرآن کریم، سوره .2
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که   یزمهان ،خِهردانیبه ننا یادیا بر اماسمت. ورده ا   ن را ی موم امت، ک یصا ب  مار 

ک  ایتقهاد دارنهد  چرا ؛باشدده کاخ فریون را مُنهدم نمو ینزم باند ،ب  کاخ فریون وارد شد یموم

امكهان نهدارد  همچنین. بر روی منگ امت نشاناماندن رد پای  ،ی خداوندخصوصیت خلیف ک  

به  لبهدنل ک   نیب  یصا یهم ، موم ننپس بعد از ا ؛د ک  محر امتبگون  ن در موردک  کیی 

 امت.ک  محر  ندگومی  ن ک  فریون در مورد یدر حال چ  نیازی داشت؟شود  مار

د و نهخوریامام را نمه نامعصوم  ی،وحش یواناتک  حمانند انن، منحرف ندیقا طبق انن: چهارم

 یب  افهراد و دهندیمرا  نشانکشتن ای اجازه ین ها ب  قالالن حیانن ،دنکنیب  او حمل  نم

ی بهرا یهده،یق ننا طبقخاطر ک   نندهند؛ ب  ایم یلندارند، حجت و دل نمانا ین ک  ب  حی

اش ین هیتند، م یاهل یواناتها ک  حک  امب چرا ییت؛امام ن حیین شود ک  ثابت می نان 

دهنهد، مهزاوارلر یخداونهد را  زار نمه ییف خل ناامام حق  ،یوحش یواناتکردند. اگر ح کوبرا لگد

 یافراد چنین با ایتقاد باطلشان ب اش را لگدمال نكنند.  نان اننین م یزن یاهل یهاامت ک  امب

 طعن  بزنند. ب  امامت امامانلا دهند یم یلندارند، حجت و دل نمانا  ک  ب   ل محمد

شده امت که   نتامت. روا یدهیق ننکامالً بریكس ا هرچ  روانت شدهامت ک   ننا حقیقت

کردند  یدابشر جرةت پ افراد طور ک کردند، همان یداجرةت پ ین ب  جید حی یوحش یواناتح

 مویب خوامت  ین حی یشده امت ک  وقت نتکردند. روا یداها جرةت پور ک  امبطو همان

 ی،  ونزهجوان مرگ همچون گردنبند دختران) بلند شد و فرمود: نیمخنرا ید، براخروج کنیراق 

 دم امت و من چونان اشتیاق نعقوب ب  نوم)، دندار گذشتگان خود را چه  مشهتاقم! و گلوی بنی

ههای های حرنص دشتگونا گرگ.  ن را دندار کنمباند اند ک  ناچار گزندهبرانم بررا شهادلگاهی 

ههای ههای لههی و مشهكشكمب  ،بینم ک  بند بند جیمم را از هم گییت نواونس و کربال را می

 ؛چ  بها قلهم لقهدنر الههی رقهم خهورده، گرنهزی نییهتکنند. از  نمیخالی خود را از  ن انباشت  

کنیم و پهاداش شنودی ما اهل بیت امت. نیهبت به  بالنهش، شهكیبانی مهیخشنودی خداوند، خ

از او جدا نخواههد شهد.  نهان در حهرنم قهدس   رمول خدا یذرن  اند.شكیبانان را ب  ما داده

. خود را در حقشهان وفها کنهد یکبرنانی نزد او گرد  نند، چشم او ب  دندارشان روشن شود و ویده
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دندار خدا کرده امت،  یبخشد و خود را  مادهما ک  راه خدامت می کس خون خونش را در راههر

 (7)(.با ما رهیپار شود ک  من ب  خوامت خدا فردا رهیپارم

 فهاق و  ینک  اطهراف زمهانن یبریگمان م نا  نزند، یا ...) فرمود:نیز  ی دختر یل زننب

برنهد، مها  یریب  امه یزانمانند کنا ب ک  ما ر یو راه چاره را بر ما بیت ی ممان را بر ما لنگ گرفت

ب  خدا قیم ای دشمن خهدا، و  ...ی؟ امقام و منزلت شده ینزد خدا خوار و لو مربلند گشت  و دارا

که  نكهوهش و لهوبیخ کهنم بینم و لو را فرولهر از  نقدر و منزلتت را کوچك میفرزند دشمن او! 

ن  ما را بهس امهت و  ،ها موزان امت؛ و انن کار بار و مینها اشكاما چ  کنم ک  دنده .پندارممی

مها را نهزد حهزب  ،کشهت  شهده امهت و حهزب شهیطان کند. اننك حیین نیازمان مین  بی

ها ب  را ب   نان بدهند. انن دمت یطر شكیتن حرمت خداوند، اموال خدابرد، لا ب  خانابخردان می

درنهدگان بیابهان ما ب   ب افتهاده امهت؛ و ها برای خوردن گوشت خون ما  لوده امت و انن دهان

ای بدان، در  ن روزی . اگر ما را غنیمت انگاشت برندمیهای پاك و پاکیزه  ن بدنمهم خود را از 

چه  از رمی، ما را از دمت رفت  خواهی نافت، و در  ن هنگام ک  جز  نک  ب  کیفر کردار خود می

 (6)(...واهی دند.خونش را زنانكار خ ،ای نیابیپیش فرمتاده

بینم و چون قدر و منزلتت را کوچك مهی ،افزاندمی مخاطبتوگو با لو بر مصاةب گفت هرچند)

ها بار و مهین ها اشهكاما چ  کنم که  دنهده ،پندارمک  نكوهش و لوبیخ کنم میلو را فرولر از  ن

زب شهیطان! ب  دمت رها شدگان ح ،چ  شگفت امت کشت  شدن نجیبان حزب خدا موزان امت.

هانی برای خوردن گوشت ما ب   ب افتاده امت؛ و بر  ن هانی ب  خون ما  لوده امت و دهاندمت

 ن را بهر زمهین  ،پیهر و کفتارههایرونهد  ننهد و میگل  گله  می درندگان ،های پاك و مطهربدن

                                                
 ،نةوارال؛ بحةار ا205ص ، 2ج  ،ربلةی، ا؛ کشف الغم  فی معرف  األئمة 02ص  ،ابن طاووس ،اللهوف فی قتلی الطفوف .1

 ،حلوانی ،تنبیه الخاطر ؛ نزه  الناظر و25ص ، حلیی ن نمااب ،حزان؛ مثیر اال057ص  و 057 تا 055ص  ،11ج  ،مجلسی

؛ موسوع  کلمةات 73ص  ،مینامحسن  ،شجان؛ لواعج اال215ص  ،عبد اهلل بحرانی، مام الحسیناال؛ العوالم 25ص 

 .مام الحسیناال

 .521ص  ،00ج  ،مرعشی، حقاق الحقا؛ شرح 22ص  ،ابن طیفور ،غات النساءبال .2
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رمهی مها را از ای بدان، در  ن روزی ک  ب  کیفر کهردار خهود باگر ما را غنیمت انگاشت کوبند. می

 (7)(.داردمتم روا نمی ،دمت رفت  خواهی نافت و خود را زنانكار! و خداوند بر بندگان

 نهاامهت  یابهانبو درندگان  یوحش یواناتح یب  معنادر اولین قیمت الفلوات(  ییالن)لعبیر 

و ظهاهر کفتهار امهت  در قیهمت دوم،)امهات الفرایل( منظور از  و ؛هاها، گرگ ن یاناز م ونژهب 

 مخن روشن امت.

 کننهدیپاره مو کربال پاره نسنواو یانمه هایابانبه یهاگرگک  بدنم را  یایضا بینمیم گونا)

 لهوانینم ،امهت ک  مقدر شهده یاز روز نمانند.یمن پر م از خود را یو گرمن  یخال یهاو شكم

 .(گرنخت

و کفتارههای پیهر  ن را بهر روند و می  نندگل  گل  می درندگان ،های پاك و مطهربر  ن بدن)

 .(کوبندزمین می

 ینقهد یلمه در مقابهلک   قدری ضعی) ن هم ب  ؛را دارند ناتروا ننا نلوأقصد ل برخی افراد

 ننجهاادر شهود و یپرداخت  م نلوأضرورت ب  ل هنگامفقط در  یقت انن امت ک  ورد. حقیدوام نم

را رد  ننک  ا ییتن یالداللتقطعیالصدور و یقطع ینقل نا ییقل یل. دلییتن نلوأل یبرا یضرورل

که   ی. در حهالننهدنما لعرضخداوند  ییف غیر یاقل ب  جید خل یواناتک  ح داردکند ک  امكان ن

که   نی؛ لها جهاه امتکردلعرض  نشانثابت شده امت ک  انیان یاقل ب  جید ا یصورت قطعب 

 نشهان،جای انگشهت اکاش به قطع کردند. و ایرا  ین رماند ک  انگشت حی یجان نان را ب 

 (6)باشد! نشانا یو مادرم ب  فدا درکردند. پیقطع  م مرا قطع 

بشهر  ییه امت ک  جید امام، مانند جیهد بق ننلوان گفت، ایک  م چیزیحداقل  یقتحق در

ونهد در خدا ییفه خل نهارا ب  جید امهام  یاالعادهخارق نژگیخواهد صفت و ویم یامت. هر فرد

باال که   نتروا نن،امت. یالوه بر ا ییلم فاقد ارزشو اال کالمش  یاوردب یلدل ندبا یفزاند،ب ینزم
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نقل شده امت، از جههت  صلوات اهلل یلیها نشانا ییل و خواهر یق صلوات اهلل یلی ین از امام حی

و امكهان رد  ؛شهودیمه یدهامت ک  از ظاهر  ن فهم یمطلب ننداللت و معنا روشن امت. حداقل ا

انن معنای ک   یقطع یلشود، بدون دلیم یدهصورت روشن فهمک  از  ن ب  یمطلب ناکردن ظاهر 

 وجود ندارد. ظاهری  شكار را رد کند،

 خداوند متعال فرمود:  نوم) در دامتان  ینهمچن

بُ وَ أَنْتُمْ یَنْ ُ غافِلُونَأَنْ لَذْهَبُوا بِ ِ وَ أَخافُ أَنْ نأْکُلَ ُ الذِّةْ قالَ إِنِّی لَیحْزُنُنی(7) 

لرمم از او غافل شوند و گرگ او را کند و میاننك  او را ببرند مخت مرا اندوهگین می :گفت)

 (.بخورد

و ظاهر مخن  ؛چنین امتانننیز  نوم) خداوند امت و  یاز خلفا یایف خل نعقوب 

ی ب  انهن بر اماس قر ن، ایتقاد نعقوب  ننامت. بنابرا یلدر قر ن، حجت و دل نعقوب 

امهت. در  نرپهذلومهط گهرگ امكهان ،نوم) ایتقاد دارد ک  خوردن  او. ی فامد نداردیقیده

، نومه) فرزندانش را بر حذر داشهت که  گهرگ، برادرشهان  و یدها بر او لرماز گرگ یج نت

ک  امكان دارد ک   و معتقد شدند یدندفهم نوم) خورد. برادران نرا  ینخداوند در زم ییف خل

 پامخ دادند: نعقوب مخنشان ب   ننخاطر با ا ینرا بخورد؛ ب  هم نوم) گرگ، 

ٌإِنَّا إِذاً لَخامِرُونَ قالُوا لَئِنْ أَکَلَ ُ الذِّةْبُ وَ نَحْنُ یُصْبَو(6) 

 اگر گرگ او را بخورد با اننك  مها گروههی نیرومنهد هیهتیم در  ن صهورت مها قطعهاً :گفتند)

 (.مقدار خواهیم بودمی[ بی]مرد

ایتقهاد گمراههانِ امهروز خهالف  رقرار داد ک  ب در موضعیفرزندانش را  ،نعقوب  ننبنابرا

خداونهد را گهرگ  ییفه لرمد خلینمود ک  م صرنحل یبا مخن روشن نشانا یمعتقد شوند و جلو
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ک  خورد؟ درحالیینم خداوند را ییف پنهان بود ک  گرگ، خل نعقوب خدا  یامبربر پ نابخورد.  

 باطل پنهان نمانده امت؟!! ندیقا ننا انمیئل  بر صاحب ننا

هها بهرادران را قصد نمود و منظورش از گهرگ یای درونمیئل  نعقوب مخن ک   ننا اما

 شهنونده از  نچ  و  ن نعقوب ظاهر مخن انن موضو  ندارد ک  با منافالی بود،  نوم) 

 ییفه که  خهوردن خل اردداللهت د نهنروشنی بر اب  یدند،ش از  ن فهمچ  فرزندانفهمد و  نیم

 ییه بقلوانهد گرگ میطور ک  امت، همان نرپذلومط گرگ امكان نوم)  ین،خداوند در زم

 مردم را بخورد.

 هاو زبان ینخداوند در زم یخلیفه

َنالُ ُ ءَ أَیْجَمِی وَ یَرَبِی قُلْ هُوَ لِلَّذننَ  مَنُوا هُدی وَ لَوْ جَعَلْناهُ قُرْ ناً أَیْجَمِیا لَقالُوا لَوْ ال فُصِّلَتْ  و 

 (7)عیدٍ ذانِهِمْ وَقْرٌ وَ هُوَ یَلَیهِمْ یَمًی أُولئِكَ ننادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَ شِفاءٌ وَ الَّذننَ ال نُْمِنُونَ فی

ههای  ن روشهن چرا  نه  :گفتندمی قطعاً ،بودنم قرار دادهو اگر انن ]کتاب[ را قر نی غیریربی )

انن ]کتاب[ برای کیانی که  : بگو ؟کتابی غیر یربی و ]مخاطب  ن[ یرب زبان امت؟ بیان نشده

هانشهان مهنگینی  ورنهد در گهوشیدرمانی امت و کیانی ک  انمان نم رهنمود و ،اندانمان  ورده

 .(دهندیگونی[  نان را از جانی دور ندا مامت و قر ن برانشان نامفهوم امت و ]

خداوند  ییف خل برای یشگیهم خصوصیتیها، زبان یایتقاد دارند ک  شناخت هم  فرادا برخی

 .ندارد یلیدل یچامت ک  ه یباطل ییدهیق ننا .امت یندر زم

مهردم امهت.  ییه هها ماننهد بقشناخت زبهان یمیئل در  ی،یالَم جیمان ننخداوند در ا حجت

 نهنا ، که  البته مگهر بها معجهزه ،ها را بداندزبان یهم  یم جیمانیال نناو در اک  امكان ندارد 

الفهاق  یگهاه ی،ک  براماس حكمت الهه نیمگویمخن نم یاامت. ما از معجزه نگرید یمیئل 

امهت.  یشهگیکه  هم نیمگویمخن م نی ماافتد. بلك  از صفت معجزهینم قالفا یافتد و گاهیم

د. چ  ها بدانزمان یو در هم  ییالم جیمان ننها را در اانزب یهم  ندبا یهر حجتانن ک   نعنی
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 نهنا که اننایتقهاد دارنهد. به  یهالوه  وضو  نادرمتم ننو غُلوکنندگان ب  ا اناز نادان یبیا برخ

 نهنا یهانببهرای و یقل و قر ن مخال) امت.  نخیلار یتک  با واقعچرا  یل امت؛دلفاقد  موضو 

 :یدلوج  فرماننكات انن  وضو  ب م

شدند، ب  یمُواج  م نشانک  با ا یگفتند، ب  افرادیها مخن مزبان یها ب  هم : اگر حجتاول

 یثابهت نشهده امهت که  خلفها یقطعه یلو با دل ؛یاورندب نمانا نشانکردند لا ب  ایم حتجاج ن ا

  نهان  کردنهد لها بهیشان امتدالل مبر اقوام نگرد یانیان یهاشناخت زبان یخداوند، ب  وامط 

 اتبه  معجهز یهازینچه  دانیهتند، یرا م یانیان یهازبان یاگر هم  نن. یالوه بر ایاورندب نمانا

ب   یازیگفت، پس چ  نیب  چند زبان مخن م نادگیری یچدون هب  ی؟ اگر مومداشتند نگرد

 !یصا داشت  امت؟

به  لوانیهت نمی یموم حضرت خداوند ییف خل ،امت واضحطور ک  در قر ن : هماندوم

 خداوند متعال فرمود:  ؛ندمخن بگو نبازو  یحب  شكل صح یزبان یچه

ِونَإِنِّی أَخافُ أَنْ نكَذِّبُ رِدْءاً نصَدِّقُنی هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّی لِیاناً فَأَرْمِلْ ُ مَعی یوَ أَخ(7) 

لا مهرا لصهدنق  ،گییل دار  ورلر امت پس او را با من ب  دمتیاریو برادرم هارون از من زبان)

 .(لرمم مرا لكذنب کنندزنرا می .کند

هارُونَ یفَأَرْمِلْ إِلَ وَ نضیقُ صَدْری وَ ال ننْطَلِقُ لِیانی(6) 

 .(پس ب  موی هارون بفرمت .شودیگردد و زبانم باز نمیام لنگ مو مین )

ِینفْقَهُوا قَوْلِ * ینْ لِیانِوَ احْلُلْ یُقْدَةً م(4) 

 .(لا مخنم را بفهمندی. و از زبانم گره بگشا)

 امت: نم  مدهیهد قد ،لورات در
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  بها مهن کهنهون ک، ن  در مابق و ن  اامی نبودهمن هرگز مخنور خوب : خداوندا،گفت یموم* 

؟ گنگ و امت زبان دادهب  انیان   ک کییت :خداوند فرمود .بلك  لكنت زبان دارم ی،اگفت  مخن

به  لهو  من بنابرانن برو و   خداوند هیتم؟ک؟  نا ن  من امت  فرنده ییکبینا را چ  ر و بینا و ناک

لمنا  : خداوندا،گفت یاما موم. ب  لو خواهم  موخت یبگون باند چ  نقدرت بیان خواهم داد و هر 

 برادرت خشمگین شد و فرمود: یپس خداوند بر موم. من بفرمت یجا  را ب یس دنگرک کنممی

 را چه  نرا ببیند و از دندنت خوشحال خواهد شد.  لو ند لا ینون مکامت و ا یر خوبهارون مخنو

شهما قهدرت بیهان خهواهم  یب  ههر دو من ب  هارون بگو لا از طرف لو بگوند. ینکباند بیان  ک 

 یلو خواهد بود و لو برا مخنگوی او در برابر مردم رد.ک  چ  باند کگفت  خواهم بخشید و ب  شما

 (7)رد.کبیان خواهد  ی  ب  او بگونکو هر چ  را  ی بودخدا خواهاو چون 

نند، چطور انتظار داشت  کیهانم ایتنا نمگفت  ب  قوم امراةیل یقت: وجواب خداوند گفت در یموم *

 (6).نییتم یخوب پادشاه مصر ب  مخنانم گوش دهد؟ من مخنور ک  باشم

  گون  انتظار داشت  باشم پادشهاه مصهر بهچ ی نییتم؛من مخنور خوب: ب  خداوند گفت یاما موم *

 (4)هد؟مخنانم گوش د

.  شهدن بهرادرش ههارون یخت در لورات حل نشده امت، مگر با برانگ یزبان موم مشكل

شهود یم یخت کرد، پامخ داده شد ک  هارون برانگ یانرا ب یشینمخن پ یموم ک اننپس از 

 .ندخواهد، بگویرا ک  م یمخن یاز موم یابتلا ب  ن
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. متی لوو برادرت هارون مخنگو یهیت ی من نزد فریون: لو فرمتادهفرمود یخداوند ب  موم *

بازگوند و از او بخواهد لا قوم امهراةیل را  فریون گونم ب  هارون بگو لا  ن را ب یرچ  ب  لو مه

 (7).کند رها

اولهوالعزم  انپیامبرو جزو  ینخداوند در زم یاز خلفا یایف امت ک  خل  یمومحضرت  انن

کردن  یانک  او را از ب شتدر زبان دا لكنتدارند ک  نظر الفاق  ،ب  صراحت ،قر ن و لوراتامت و 

خداونهد  ،حهال نهنبها ا ی؛ ولشتدایباز م ،مخاطب یو قابل فهم برا واضحب  شكل  ،الفاظ روشن

مشهكل  نهنراه حل ا بلك  ؛نبرد ینه زبانش را کامالً از بو متعال او را فرمتاد و مشكل گرمبحان 

 یمومه یبهرا یاکنندهفرمتادن کمك در ،شودیب  مخاطب م یرمالت اله یمک  مانع لبل، را

زبانش  لكنتجابت و مشكل ا یموم یخاطر دیا ینب  هم بود.هارون  شبرادرک  همان  ،قرار داد

 حل شد. 

َی * نفْقَهُهوا قَهوْلِ*  یانِیُقْدَةً مِهنْ لِیهَ  وَاحْلُلْ*  یأَمْرِ یوَ نیِّرْ لِ*  یصَدْر یالَ رَبِّ اشْرَمْ لِق

بِّحَكَ  یکَه*  یأَمْرِ یفِ شْرِکْ ُوَ أَ*  یاشْدُدْ بِ ِ أَزْرِ*  یارُونَ أَخِهَی * وَزنراً مِنْ أَهْلِ یوَاجْعَلْ لِ نُیهَ

 (6)یمُُْلَكَ نا مُومَ یتَولِالَ قَدْ أُقَ* یراً إِنَّكَ کُنْتَ بِنا بَصِ* یراً وَ نَذْکُرَكَ کَثِ* یراً کَثِ

و از زبانم گهره بگشهای ماز   مان من برای را کارم و .ام را گشاده گردانپروردگارا مین  :گفت)

 امهتوار او به  را پشتم را،هارون  برادرم ده، قرار کیانم از دمتیاری من برای و بفهمند را مخنم لا

 لهو زنهرا باشهیم؛ لهو نهاد به  بییار و ونیمگ لیبیح فراوان را لو لا گردان، کارم شرنك را او و کن

 .(شد داده لو ب  اتخوامت  مومی ای فرمود: بینانی. ما[ حال] ب  همواره

انن  .کندینقل م یب  روشن رمالتشپس از  یحترا  یزبان موم ینیمنگ نماند یقر ن باق

معنا  یانب برایو ا نیلوانایدم  و یزبان موم ینیفریون و انتقاد او نیبت ب  منگموضو  در مخن 

 نمانان امت:روشن، واضح و  ب  صورت
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أَفَال  مُلْكُ مِصْرَ وَ هذِهِ الْأَنْهارُ لَجْری مِنْ لَحْتی قَوْمِ ِ قالَ نا قَوْمِ أَ لَیسَ لی فِرْیَوْنُ فی وَ نادی

ا أُلْقِی یَلَی ِ أَمْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ لَوْلَفَ*  بینُأَمْ أَنَا خَیرٌ مِنْ هذَا الَّذی هُوَ مَهینٌ وَ ال نكادُ ن* لُبْصِرُونَ 

فَلَمَّا  مَفُونا انْتَقَمْنا * فَامْتَخَ)َّ قَوْمَ ُ فَأَطایُوهُ إِنَّهُمْ کانُوا قَوْماً فامِقینَ *  جاءَ مَعَ ُ الْمَالةِكَوُ مُقْتَرِنینَ

 (7)مَثَالً لِآلخِرننَ وَ اًفَجَعَلْناهُمْ مَلَف* مِنْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعینَ 

 نا پادشاهی مصر و انهن  ،ای مردم ]کشور[ من :داد ]و[ گفت و فریون در ]میان[ قوم خود ندا در)

 از مهن[ نه ]  نها ؟بینیدپس مگر نمی ؟از  ن من نییت ،های[ من روان امتنهرها ک  از زنر ]کاخ

 دمهتبندهانی او بهر چهرا پس رم؟بهت کند بیان درمت لواندنمی و امت مقداربی خود ک  کس انن

 پهس ،لحقیهر کهردود را خه قهوم پس اند؟نیامده فرشتگانی او باهمراه  نا امتنشده   ونخت  زرنن

 انتقهام  نهان از در وردنهد، خشم ب  را ما چون و .بودندبدکار ها مردمی چرا ک   ن .اطایتش کردند

 .(گردانیدنم  نندگان برای یبرلی و[ بد] ایپیشین  را  نان و کردنم غرق را  نان یهم  و گرفتیم

مهاً داةو  نمهود، خوار کردیلكرار م یش ک  هم یاشكاالل ننلرقومش را با پیتفریون  متأمفان 

 نهنا یکافر شوند. اشكاالت فریون بر مومه یکرد لا ب  مومیمانن اشكاالت را مطرم 

 ایشهبه ک   یاورده امترا ن یروشن یو معجزه ییتنو روشن  یحفص  یموممخن بود ک  

او ) أَمْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جاءَ مَعَ ُ الْمَالةِكَهوُ مُقْتَهرِنینَ لَی ِال نكادُ نبینُ فَلَواْل أُلْقِی یَ. باشددر  ن ن

پس چرا بر او دمتبندهانی زرنن  ونخت  نشده امت نا بها او فرشهتگانی  .لواند درمت بیان کندنمی

را ورق  مهمانی  یههارمهالت یک  اگر همه  را مطرم کرده امت،دو اشكال و ا (اند؟همراه نیامده

که   بینیدیم ید،ها را جیتجو کنانكارکنندگان رمالت یو اگر هم  نابیدیرا م ید، انن دو اشكالبزن

 نكهدنگرمشهاب   نشهانهاکه  دلهیهتند  یافراد !. مبحان اهللکنندهمین دو اشكال را مطرم می

 :امت
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نوٌ کَذلِكَ قالَ الَّذننَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَهوْلِهِمْ  لینالَّذننَ ال نعْلَمُونَ لَوْ ال نكَلِّمُنَا اللَّ ُ أَوْ لَأْوَ قالَ ا 

 (7)لَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَینَّا الْآناتِ لِقَوْمٍ نوقِنُونَ

کیانی ک  پهیش  ؟ ندای نمیگوند نا برای ما معجزهدان گفتند چرا خدا با ما مخن نمیافراد نا)

مها  .مانهدیها ]و افكار[شان ب  هم مدل .گفتندانشان را می یاز اننان بودند ]نیز[ مثل همین گفت 

 (.انمنیك روشن گردانیده ،ها]ی خود[ را برای گروهی ک  نقین دارندنشان 

ا کننهد و بهی ن را لكهرار مه ،مهوء یو فقهها یامامان گمراه یش ک  همامت  یاشكاالل هاانن

 ینهد. اگهر در زبهان مومهنکیند و  نان را وارد هالکهت مهاننمیرا خوار م شان ن، قوم امتفاده از

نبهود،  ینیکه  در زبهانش مهنگ  محمد نابود و فریون نیبت ب   ن اشكال گرفت،   ینیمنگ

ره همهوا اشهكال که  نن ن را  ورده امت، از ا  محمد حضرت ک  یقر ن ناو   نابد؟ینجات م

لا امهروز بهر  ک نادنگرو  انیحی.  مییرب  خدا قیم! خ ی بود نجات پیدا کرد؟امامان گمراههمراه 

 و نحو و بالغت امت... یمخال) قواید زبان یرب ک  یرندگیقر ن اشكال م

ها بهر  نهان زبان یب  هم  ی ممان بدانیتند، کتیها را مزبان یخداوند هم  ی: اگر خلفاموم

 یبهاق لنها مشكلی که  یج با حكمت موافقت دارد. در نت میئل  ننشد. او لوانامت و ایفرمتاده م

 ،فرمتادگان  ن مانع هم انن امت ک . باشد نرندهقابل و پذ نیِ، در لوانایک  مانعانن امت ماند یم

ا ب نددانیت، قر ن بایها را ماز زبان یلعداد  دانیتند. اگر محمدیرا م انفقط زبان قوم خودش

ب   نیهابود ک  نام  یازمندن یپادشاهان یهابا زبان یب  قر ن نشانشد. ایو فرمتاده ماچند زبان بر 

 کالمیاز  یامت ک  ب  بخش ننا یکار حداقل برا نندیوت نمود. ا نمان نان فرمتاد و  نان را ب  ا

بهود. شهده ه طور ک  یرب در  ن زمان،  گهانموده امت،  گاه شوند؛ همان یوح  ک  ب  محمد

 لوانیهت موجهبانهن می مهد و  بعدهاک   بودمی یابهتر از لرجم  یاربی لرجم  از قر ن نناقطعاً 

 ،معصهومغیر افهراد ی. در لرجمه بودباشد و دارای مود بیشتری می یلنمودن حجت و دل یرومندن

خواننهده و  طهور که ن را  انیمعه ههای  نب  ینوان مثال، لرجمه . هیت یاریواقعاً مشكالت بی

  ی اصلی  ن.مقصود گونندهن  براماس  ،کندیفهمد، منتقل میمترجم م
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ها اختالفات  ن ینیت و در به یییقر ن، ب  زبان انگل یبرا یفراوان یهالرجم  در حال حاضر

رفهتن  ینامت، از ب چنین وضعیتک  ی: لا زمانندگویوجود دارد. یقل م انیدر الفاظ و مع یاریبی

. تمخهال) حكمهت امه ،دانهدیم یییک  انگل ،بر محمد یییانگلزبان تادن قر ن ب  فرم فرصت

لنها حالت ممكن انهن  نندهد. بنابراینم انجامک  مخال) حكمت امت،  یک  خداوند کار یحالدر

هها را زبهان ییه و بق ییهیدانیهت و انگلیقهومش مه یرا با لهجه  ییرب  ک  محمد امت

به   یفرمتاده شد. و حت نش،قر و قومش  محمد یر ن ب  لهج ق دلیل یندانیت؛ ب  همینم

 ، فرمتاده نشد.وجود داشت اهلل گر یرب ک  در زمان محمد رمولند یهالهج 

از  یهرغ  فرمتاد. اگر محمد ی، ب  یربجهانرا ب  پادشاهان  نشهانام   : محمدچهارم

هها و در  ن کار ننفرمتاد. ایم خودشانن ب  زباپادشاهان ن  را ب   نشهادانیت، نام یرا م ییرب

در  ن  یناندك بودن مترجم وجود ؛ مخصوصاً بابود یرگذارلرثأبر  نان ل یلحجت و دل یاقام  یبرا

 یبرا یروشن یلو دل پادشاهان یروشن برا یاها، معجزهنیبت ب  زبان  نشانشناخت ا مان،ز

 .بودان  ن

کردنهد؛ یقهر ن را لرجمه  مه ناتاز   یبرخ ندتند، حداقل بادانیها را می: اگر امامان زبانپنجم

 یها لرجم  کنند.  نان خلفهاقر ن را ب  هم  زبان یک  بر  نان الزم بود ک  هم  نیمالبت  اگر نگو

داننهد. اگهر امهام یمخلوقهات مه ییه را بهتر از بق یمبحان  و لعال ،خداوند هیتند و منظور متكلم

بودند ک  ب  حهق  انانرانیاز  یع هزاران ش نشانک  نزد ا یدر حال دانیت ویم یفارم  صادق

 یبه  فارمه نشانقر ن را برا ناتاز   یحداقل برخانشان شد ک  یمانع م یزیداشتند، چ  چ نمانا

 ننکند؛ ب  ا م لرج نشانقر ن را برا یالزم بود ک  هم  نشانک  بر ا نیمالبت  اگر نگو ؟لرجم  کند

 بودند! زمندیاخاطر ک  ب   ن ن

 یاز لرجمه  نشانمر باز زدن ا گرن دانیت وینم یفارم نشانا ک انناز  یرب  غ ییتن پامخی

 از بهتر نشان. ابودمخال) حكمت  ،داشت ی گاه ینیبت ب  زبان فارم ک اننوجود با  ،قر ن

 .یتدانیمنظور متكلم مبحان را می مردم، هم 



   انتشارات انصار امام مهدی  ......................................................................111

 

 

و  یهوانههر ح زبهاندانهد و از یهها را مهزبان یهم  نان،  لوان گفت ک  اروامبا انن وجود می

یم کنهیم یک  در  ن زندگ ی نان در یالَم وضو  ربطی ب  وضعیتم ننا یول ؛دارد ی گاه یاپرنده

 ،یهالم نهنقرار داده امهت.  نهان در ا ییالم جیمان ننا حجاب نان را در  ،هانشانبدن نراز ندارد؛

 یرخداوند  نان را ب  غ دلیل یند. ب  همندانی، نماندناد گرفت ک  را  شاناقوامجز زبان  یگرنزبان د

 شان نفرمتاده امت. از زبان

َوَ ما أَرْمَلْنا مِنْ رَمُولٍ إاِلَّ بِلِیانِ قَوْمِ ِ لِیبَینَ لَهُمْ فَیضِلُّ اللَّ ُ مَنْ نشاءُ وَ نهْدی مَنْ نشاءُ وَ هُو 

 (7)یمُالْحَكِ عَزنزُالْ

پس خدا  .پیامبری را جز ب  زبان قومش نفرمتادنم لا ]حقانق را[ برای  نان بیان کند و ما هیچ)

 .(کند و اومت ارجمند حكیمگذارد و هر ک  را بخواهد هدانت میراه میک  را بخواهد بیهر

که  در  عجهزهطبیعی امت و نا بها م ،انن امر گرفتند وکمك  موزش فرا می را با ی نان هر زبان

ماننهد . گیهردفانهده معینهی صهورت مهی ای برای حكمت وبلك  معجزه ،بیهوده نبوده نن صورتا

حتجهاج بهر ا ایبهر یشناخت زبان خاص نا ،كلّ) هیتندخاطر ک   نان م ننب  ا ،شناخت زبان جن

خداوند مخن گفتن با پرنهدگان را  یطور ک  وقت. همانیاورندب نمانلا ا زبان  ن کمكب   مخالفان

امتدالل نمود لا ب  او  انشبر مخالف زبان پرندگانبا شناخت  نشان. اچنین کرد ،خت مو یمانملب  

 .یاورندب نمانا

 ُءٍ إِنَّ هذا لَهُوَ مَنْطِقَ الطَّیرِ وَ أُولینا مِنْ کُلِّ شَی یُلِّمْناوَ وَرِثَ مُلَیمانُ داوُدَ وَ قالَ نا أَنهَا النَّاس

 (6)ینَالْفَضْلُ الْمُبِ

انهم و از ههر ما زبان پرندگان را لعلیم نافته  ،ای مردم :ز داوود میراث نافت و گفتو ملیمان ا)

 .(رامتی ک  انن همان امتیاز  شكار امتب  .چیزی ب  ما داده شده امت

 یبه  شهناخت همه قهادر  نهدخداوند با ییف ک  ایتقاد دارد خل ی: فردیشینمطالب پ ینتیج 

ایتقاد امت و  ننبر ا یقطع یلدل یازمندباشد، ن یدر هر زمان ینیالم جیما نندر ا یانیان یهازبان
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ها و گماناگر نگونیم خیال امت، کنند، یک  ب   ن امتناد م بااللرنن چیزیوجود ندارد.  یلی نیزدل

و  یقر نه یهلغُلو کننهدگان امهت و دل ناتاز اوقات، روا یاریدر بی  ن امت ک  منبع نیهاینلخم

انن ادیا هیهتند  ضدبر  نلطور ک  روشن شد، دال ن مخالفت دارد. همان و واقع با یقل و حكمت

  .و با  ن موافقت ندارند

 افراد قابل امتفاده امت: ننامت ک  از  ن، یكس ایتقاد ا نالیاز روا یبرخ انن

 ،بهن نهون نوشهع)ک  فرمهود:  یدمشن ییل یرالمُمنین: از امندگویم ییرن ننبن جو حبو *

شد، الوام را  ینخشمگ یموم یاز زمرد مبز بود. وقت یبود و الوام موم بن یمران یموم یوص

ها بهاال از  ن یماند. و برخ یها باقاز  ن یها شكیت  شد و برخاز  ن یاز دمتانش گرفت. برخ

در الهوام  چ  ن یانب نابن نون یرض کرد:   نوشعبرداشت  شد،  یخشم از موم وقتیبرده شد. 

 ک انن ن را ب  ارث بردند لا  نگر،پس از گروه د یفرمود: بل . گروه نشانمت؟ اامت، نزد شما

 یدشد و خبر ب   نان رم یخت در لهام  برانگ  و محمد ها افتادنمنیگروه از  چهاردر دمت 

دارد و به  اخهالق یگفت  شد: از خمر و زنا باز م ند؟گویچ  م  یامبرپ اننو یرض کردند: 

در دمهتان مامهت،  چ  ننیبت ب   نندهد. یرض کردند: ایم دمتور نگیو خوش همیا یكون

 یوحه یهلاز ما مزاوارلر امت. الفاق نظر کردند ک  در فالن ماه نزد او بروند. خداونهد به  جبرة

و  ی مهد و یهرض کهرد: فالنه نشهانو او را با خبر کند. او نزد ا رودب  یامبرنمود ک  نزد پ

ا ب  ارث بردند و در فهالن مهاه و فهالن شهب نهزد لهو ر یالوام موم ی،و فالن یو فالن یفالن

مانهد. کهاروان  مدنهد و درب زدنهد و یهرض  یدار نان ب ی دنداردر  ن شب برا نشان. انند یم

فالن و فالن بن فالن و فالن بن فالن و فالن بن  نفالن ب یکردند: ای محمد، فرمود: بل  ا

کجامهت؟ یهرض  نهد،ران به  ارث بردبن یم یموم یبن نون، وص نوشعک  از  یفالن. کتاب

و لهو  ییهتاو ن یبهرا نكیو شهر متنكتاو  ییتجز اهلل ن نیک  خدا یمدهیم یکردند: گواه

از لهو  یش، پهبودما  دنزالوام ک   ی. ب  خدا قیم! از زماند هیتیخداون یفرمتاده  محمد

نوشهتار  ن را گرفهت و   یهامبرنداشت. حضهرت فرمهود: پ ینیبت ب   ن  گاه یفرد یچه

 نهدم،کتاب را د یبود و  ن را ب  من داد. من  ن را کنار مرم گذاشتم و صبح وقت ییبران یقدق
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، ینها و زمه ممان شدنخداوند از زمان برپا ننشبود ک  در  ن، یلم  فر یبا یظمت یکتاب یرب

 (7)(.کردم یداپ یبود. من نیبت ب   ن  گاه یامتلا برپاشدن ق
را   یالهوام مومه یوقته یفر امت ک  خداوند لبارك و لعالدر ج)فرمود:  صادق امام *

 لا برپها چ  ندر  ن بود و هر  یزیهر چ یانفرمتاد ک  ب نش ن را برا یفرمتاد، در حال نشبرا

نمهود که   یخداوند به  او وحه ید،رم نانب  پا یروزگار موم یافتد. وقتیشدن مایت الفاق م

نزد کوه  مهد و کهوه  یالوام زبرجد و از بهشت بود. موم ننب  امانت بگذارد و ا وهالوام را در ک

قرار داد، کهوه  ن را  جا ن ن را در  یدر  ن نهاد. وقتشده  یچیدهپشكافت  شد و الوام را  نشبرا

از  ی. کهاروانیختمحمد را برانگ یامبرشخداوند پ ک انندر کوه بودند لا  یش هم هااننپوشاند. 

کوه گشوده شد و الوام ب   یدند،ب  کوه رم یبودند، رو نمودند. وقترا نموده  یامبرقصد پ  ک نمن

 مهد.  ن گهروه  ن را گرفتنهد.  یرونقرار داده بود، ب یطور ک  مومشده و همان یچیدهصورت پ

 که اننلا  یدندلرمشان افتاد ک  ب   ن نگاه نكنند و از  ن میشان افتاد، در دلدر دمتان یوقت

 نهنرا از کار ا نشانفرمتاد و ا یامبرشرا بر پ یل وردند و خداوند جبرة  اهللرمول ن را نزد 

شهرو   یهامبرپ یدند،رم  یامبرنزد پ ین دچار شدند، با خبر نمود. وقت   ک  ب یزیگروه و چ

، نافتیمک   یزی.  نان یرض کردند: از کجا ب  چیدپرم نافتند،ک   یزینمود و از  نان در مورد چ

 یرمود: پروردگارم مرا با خبر نمود و  ن الهوام بهود. یهرض کردنهد: گهواهف نشانا ند؟خبر دار

به   ن  نشاندادند. ا نللحو نشان وردند و ب  ا یرون.  ن را بیدهیت اهللرمولک  شما  یمدهیم

را فراخوانهد و فرمهود:   یرالمهُمنینبود. مپس ام ینگاه کرد و خواند و نوشتارش ب  یبران

امت. پروردگهارم به  مهن  یالوام موم ننامت. ا ننو یلم  خر ینلم اولی ،نن. در ایررا بگ انن

 یخوبب  لوانم  ن را ی! من نماهللرمول یدهم. یرض کرد: ا نلدمتور داد ک   ن را ب  لو لحو

. چرا ک  لو صبح یمرت قرار ده نرب  من دمتور داد ک   ن را امشب ز یلبخوانم. فرمود: جبرة

شهدند  یدارمرشان قرار دادند و صبح ب نر ن را ز نشان. ایدانیرا م و خواندن  ن یشومی یدارب

ب  او دمتور داد لها از   اهللرمولک  در  ن بود،  گاه نمود.  یزیرا ب  هر چ نشانو خداوند ا
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جفر امت و در  ننکرد و ا یبردارنیخ  ی ن را در پومت گومفند نشان. انیدبنو یا ن نیخ 

نزد مامت و مها وارثهان  یموم یمت و  ن نزد مامت. و الوام و یصاا ننو  خر ین ن، یلم اول

 (7)(.یمهیت  یامبرپ

را   یالهوام مومه یوقته یدر جفر امت ک  خداوند لبارك و لعال)فرمود:  صادق امام *

لها  چه  ندر  ن بهود و ههر  یهزیهر چ یانفرمتاد ک  ب نش ن را برا یفرمتاد، در حال نشبرا

نمود که   یخداوند ب  او وح ید،رم نانب  پا یروزگار موم یافتد. وقتبرپاشدن مایت الفاق می

گفتنهد. یمه ننهتزبرجد و از بهشت بود و ب   ن ز ،الوام ننب  امانت بگذارد و ا وهالوام را در ک

 ن را در  یدر  ن نهاد. وقتشده  یچیدهپشكافت  شد و الوام را  نشنزد کوه  مد و کوه برا یموم

محمد  یامبرشخداوند پ ک اننلا  ،در کوه بودند یش هم هااننوه  ن را پوشاند. قرار داد، ک جا ن

 یدند،ب  کوه رمه یرا نموده بودند، رو نمودند. وقت یامبرک  قصد پ نمناز  ی. کاروانگیخترا بران

 مد.  یرونقرار داده بود، ب یطور ک  مومشده و همان یچیدهکوه گشوده شد و الوام ب  صورت پ

شان لرس افتاد ک  ب   ن نگاه نكنند و شان افتاد، در دلدر دمتان ی ن را گرفتند. وقت ن گروه 

 یهامبرشرا بهر پ یهل وردند و خداوند جبرة  اهللرمول ن را نزد  ک اننلا  یدندلرمیاز  ن م

 یامبرنزد پ ین دچار شدند، با خبر نمود. وقت   ک  ب یزیگروه و چ ننرا از کار ا نشانفرمتاد و ا

 نان یرض کردند: یدپرم نافتند،ک   یزیشرو  نمود و از  نان در مورد چ یامبرپ یدند،رم  .

فرمود: پروردگارم مرا با خبر نمود و  ن الوام بود.  نشانا ند؟خبر دار نافتیم،ک   یزیاز کجا ب  چ

 نشهان وردنهد و به  ا یهرون.  ن را بیدهیهت اهللرمهولک  شما  یمدهیم ییرض کردند: گواه

 نیرالمهُمنیبهود. مهپس ام یب   ن نگاه کرد و خواند و نوشتارش ب  یبران نشاندادند. ا نللحو

 یالوام موم ننامت. ا ننو یلم  خر ینیلم اول ،نن. در ایررا بگ ننرا فراخواند و فرمود: ا 

! مهن اهللرمول یدهم. یرض کرد: ا نلامت. پروردگارم ب  من دمتور داد ک   ن را ب  لو لحو

مرت قهرار  نرب  من دمتور داد ک   ن را امشب ز یللوانم  ن را خوب بخوانم. فرمود: جبرةینم

مرشهان قهرار  نهر ن را ز نشان. ایدانیو خواندن  ن را م یشومی یدار. چرا ک  لو صبح بیده

 اهللرمهولک  در  ن بود،  گهاه نمهود.  یزیرا ب  هر چ نشانشدند و خداوند ا یداردادند و صبح ب
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  ی ن را در پومههت گومههفند نشههان. انیههدبنو یاو دمههتور داد لهها از  ن نیههخ  ا بهه 

امت و  ن نزد مامت. و الهوام  ننو  خر ینجفر امت و در  ن، یلم اول ننکرد و ا یبردارنیخ 

فرمهود:  امهام بهاقر مپس فرمود: .یمهیت یامبراننزد مامت و ما وارثان پ یموم یو یصا

 ینچنه نهنامهت که  ا ینیدر مهرزم یدرخته نرز ،افظت نمودرا مح یک  الوام موم یاصخره

 (7)(.شودیشناخت  م

 معصوم یانو نس سهو

 یست؟چ یانو نس یستچ سهو

مُنجر  نادانیت غفلت و  یاز رو یزیلرك چ نا یکار انجامامت ک  ب   یدم ناد وریهمان  مهو

 .  شودیم

 روی از (6)چیهزی لرك ی وردنا یدم ب  ک  امت فراموشی همان اصل در: یان نا فراموشینی و

از  یهزیلرك و اهمهال چ ی)در لوصگاهی  یفراموشنییان نا لفک  ین. همچنشود منجر گاهی  نا

بازگرداند؛   نرا ب   کدارد ک  لف یازن اینن معنا ب  قر ننا یول ؛رودنیز ب  کار میدانش و یمد  یرو

 لفهاوتیدانهش و ب یلهرك از رو غفلت امت و ن  یلرك کردن از رو ی،ک  اصل در فراموش چرا

 : شودیمخن خداوند، منیوب م ننا   خر ب یمعنا نن. ایبودن یمد
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ُنهوْمِهِمْ هَهذَا الْحَیاةُ الدُّنْیا فَالْیوْمَ نَنْیَاهُمْ کَمَا نَیُوا لِقَهاءَ  مُالَّذِننَ الَّخَذُوا دِننَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّلْه

 (7)نجْحَدُونَ وَمَا کَانُوا بِآنالِنَا

گون  زندگی دنیا مغرورشان کرد پس همانهمانان ک  دنن خود را مرگرمی و بازی پنداشتند و )

مها ]ههم[ امهروز  نهان را  کردنهد،یردند و  نات ما را انكار مفراموش کک   نان دندار امروز خود را 

 .(یمکنفراموش می

و نیبت ب   نهان  کنیمینامت ک   نان را رها ممع ننب  ا( کنیم نان را فراموش می) «نَنْیَاهُمْ»

 .شونمیلفاوت میب

 مخن خداوند متعال: همچنین

 َون الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْ ٍ نهأْمُرُونَ بِهالْمُنْكَرِ وَننْهَهوْنَ یَهنِ الْمَعْهرُوفِ وَنقْبِضهُ

 (6)الْمُنَافِقِینَ هُمُ الْفَامِقُونَ نَیُوا اللَّ َ فَنَیِیهُمْ إِنَّأَندِنهُمْ 

دارند دارند و از کار پیندنده باز میب  کار ناپیند وامی .]همانند[ نكدنگرند منافقمردان و زنان )

شهان خدا را فراموش کردند پس ]خدا ههم[ فرامهوش .بندندهای خود را ]از انفاق[ فرو میو دمت

 .(ددر حقیقت انن منافقانند ک  فامقن .کرد

 لفاوت امت.یمعنامت ک  خداوند  نان را رها کرده امت و نیبت ب   نان ب ننب  ا «نَیِیهُمْ»

فقط لهرك  پندارند،ی افراد میک  برخ گون  ن ،ب  خداوند منیوب امت جااننک  در  یاننی انن

بها همهراه رك بلك  منظور ل (کنیمی نان را لرك م)« مهُکَترُنَ: »فرمودیخداوند م گرن و ،باشدینم

 .باشدیدانش م یو اِهتمام نداشتن از رو یلفاولیب

 وجود دارد:  یفراموش یدو معنا برا ک ننا خالص 

 «ینیه»که  لفهک  یو زمان شنامیمیامت ک   ن را م یهمان فراموش نناول: لرك با غفلت. ا

 .رمدیب  ذهن فرد م یماًمیتق معناانن  شنونم،یرا م« فراموش نمود.»
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 معنا ب   ن بازگردد.  لاامت  یازمندن اینن قرب   انن معنا .یلفاولیقصد ب دانیت  ب ركِ ل: دوم

 خاصهی امت ک  لفهک نیمعنا نن. اگرددیلرك کردن باز نم یفقط ب  معنا یانمعموالً لفک نی

 .باشدیم (لرك نمود)« لَرَكَ»و  ن لفک  شودیدارد ک  از  ن امتفاده م

 نعنهیاز نهو  اول امهت؛  یهمهان فراموشه مورد  ن هیتیم،ث در ک  ما در صدد بح موضویی

 لرك با غفلت.

 یانو نس سهو

مرلبط  یجهت ب  نفس انیان نكنزد انیان از  یانمهو و نی یمیئل  یو ب  طور کل یقتدر حق

ابهزار  نهندر جیهم ههر انیهان کامهل امهت. ا یولهوژنكیب  مغز ک  ابهزار ب نگرامت و از جهت د

 نی. مغهز انیهان لوانهاکهردنلمرکز یمغز بهرا نیمانند لوانا ؛دارد یمحدود هاینیلوانا یولوژنكیب

در  ،در  نِ واحهد لوانهدیامت که  مغهز نم یعیدارد. واقعاً طب ناد وریدر متمرکز شدن و  یمحدود

 یانیان یچامت ک  ه یعی. طبندنما گیرییها را پلمرکز کند و  ن یموارد مختلف یدقت رو نتنها

چهون  نابد؛ نیرها درپییپ نا یچیدهپ نا یبیلرک یو مهو ب  خصوص در کارها یاناز نی لواندینم

 یاریبی یلدل ین. ب  هم ن نییت راه گرنزی از باشد وامر الزمی امت ک  همراه مغز مادی ما می

و  یاناز نیهرا ک  خودشهان  کنندیدهند، لالش م انجام ندک  با نیقرارها و کارها ثبتاز مردم با 

لا قرارها و  کنندیرا امتخدام م یدارند، اشخاص یمهم یک  کارها یدر امان نگاه دارند. افراد مهو

 .نندنما ناد وریکنند و ب   نان  گیرییرا ثبت و پ نشانکارها

در  ن ابزارهها  ،کنهدیکه  انیهان از  ن امهتفاده م نیاز ابزارها یمازندگان برخ یلدل ینب  هم

ابزارهها معمهوالً مهوارد  ننچرا ک  در ا ؛دهندیقرار م یصول نا نریصول ی،نور یهاکننده ناد وری

 یروبهر با لمرکز  یانک  ان دانندیب  مراقبت دارد و  نان با کمك لجرب  م یازهیت ک  ن یمتعدد

 .شودیو مهو م یاندچار نی نگر،د میاةل ینیبت ب  بعض میاةل یبرخ
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 یهلدل رمهد،یم جها نکه  به   یوقته یول ؛رودیم نیب  جا یزیبرداشتن چ یانیان برا یگاه

مشهغول شهده امهت که   یزهانیافكارش ب  چ یر،چرا ک  در طول می کند؛ی مدنش را فراموش م

 بازداشت  امت. ی اول موضو مغزش را از لمرکز بر 

 نگهریافكهارش به  موضهو  د یوله ،گوندیمخن م یمشخص یمیئل انیان در مورد  یگاه

که   یب  بحث اصهل خواهدیم یاما وقت ؛کندی ن موضو  لمرکز م یور یو اندک گرددیمشغول م

و چ  بیا از افراد شهنونده، موضهو   کندیموضو  صحبتش بوده امت، باز گردد،  ن را فراموش م

فهرد  یوله ،نهدمهخن بگو یدر مورد موضو  مشخص خواهدیانیان م یزن ی. گاهپرمدیبحث را م

صحبت خودش  یانیان موضو  اصل یج و در نت وندگیمخن م نگریمخاطب در مورد موضو  د

 .کندیفراموش م یزرا ن

مغز انیان نیبت ب  لمرکز بر موارد  نیامت ک  لوانا ننا ت،حاال ننا یدر هم  فراموشی یلدل

موضهو  مشهخص  نهك یرو لوانهدیو او در هر زمهان لنهها م ؛زمان، محدود امت نكمتعدد در 

او  ینفهس انیهان نهاامت و به  روم  یعیطب ی،انیان یکالبد ماددر مورد  میئل  ننمتمرکز شود. ا

که  نهنکنهد. ا یداپ یقدرت لمرکز بهتر ش،ایو باالرفتن مقام روح ارلقاءدر صورت  لاندارد  یربط

و بها  ینند ن را بب لوانندیامت. هم  م یلجرب یامیئل  شود،یو مهو م یانانیان دچار نی یعتطب

موضهو  از  نهنمشهاهده کننهد. ا نهك ن را از نزد قی ،ب ن با  یقشخص و لطب نكاحوال  یبررم

 انیان امت. نك یزشده امت و فرد معصوم ن تثاب یلحاظ یلم

و در  شهودیها یهارض مانیان یی مانند بق یزامت ک  بر فرد معصوم ن یعیحالت طب نكمهو 

 یهلبه  دل ،در یبهادت فقط یصمت از مههو ناچ  ب  صورت مطلق  ،فرض یصمت از مهو یج نت

 تالداللیالصدور و قطعیقطع نتروا نامحكم  ین همان   ،یقطع یلدل ننو ا ؛امت یازمندن یقطع

ایتقاد به  یصهمت معصهوم از  یک  مدی یلام امت. اما گروه لییق یلدل نامطلب  نننیبت ب  ا

 .ییتندن یقطع نلدال نناز ا نك یچه یدارا باشند،یدر یبادت م ناب  صورت مطلق  یانمهو و نی
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نظهر  یرو یع ش یمعصوم، متكلمان و فقها یانمهو و نی یمیئل امت ک  در مورد  ننجالب ا

( یع شه یهرو غ یع امهالم )شه یمتكلمان و فقها یک  هم ننچ  برمد ب  ا ییتند؛متفق ن یواحد

  ن الفاق نظر داشت  باشند. یرو

ای در شهبه روشن ک   اییج نتو  یقتحق نافتنبا در ،افراد مُمن و طالب حق ،خوامت خدا ب 

 .یبور کنند معصوم یانمهو و نی یمیئل از  ،باشد ن ن

امهت  نهنقر ن مخالفت ندارد، ا نحک  با محكم و صر یقتیحق یان،مهو و نی یمیئل در مورد 

 خودشان را فراموش کردند:  یماه نوشعو  یک  موم

ا فَالَّخَذَ مَبیلَ ُ فِی الْبَحْرِ مَرَباًفَلَمَّا بَلَغا مَجْمَعَ بَینِهِما نَیِیا حُولَهُم(7) 

ماهی خودشان را فراموش کردند و ماهی در درنا  ،پس چون ب  محل برخورد دو ]درنا[ رمیدند)

 (.راه خود را در پیش گرفت ]و رفت[

و از  ن غافهل  به  نهاد نیاوردنهدخاطر ک   ن را  ننخودشان را فراموش کردند؛ ب  ا یماه نعنی

 ،خداونهد امهت یاز مهو یک  الگو و مُبلّغ ،خداوند یف خل نگاهمحافظت از جا یبرا ینچنهم ؛ندشد

 معصوم و بازداشت  شود. ،میاةلاز  یدر برخ یرونیب یکنندهناد وریبا  ندبا

 را شهتمون یاندر مورد نیه« ب  مجمع البحرنن یمفر موم»را ک  در کتاب  چ  ن ، غاز در

لوانهد مهیموضهو   نهنا مهورد از مخن در یشامت ک  پ یامقدم ک   دلیل ننکنم؛ ب  اینقل م

 :باشدمودبخش 

 یو فراموش نسیان

بر حافظه   چ  ن یملا پس از  ن بتوان ،حافظ  و اطالیات در انیان چگون  امت یمبدان ندابتدا با

 .یمشنام را باز قیمتی از حافظ از  ناغفلت از هم   نا یفراموش نعنی شود،یاثرگذار م
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ب  ینوان مثهال از چشهم و  ی،یالم جیمان ننک  انیان دارد، از ا نیهاو داده اطالیاتاز  یبرخ

که  از ملكهوت  یمثال اطالیهال . ندیم یاز  ن، از ملكوت ایل یاو پاره گیرد،یگوش مرچشم  م

 صادق  امت.  نایو رؤیابر انب یوح گیرد،ینشأت م یایل

محهل  نها ن را محهل حافظه   لهوانیک  م نیجا ناانیان  یوجود یاطالیات بر صفح  انن

محهل در  نهناز مهردم، ا یاری. برخالف لصور بیگذاردیم یبر جا یاطالیات نام نهاد، اثر و نقش

للفهن امهت و محهل  نها)روم( قرار دارد، ن  در مغز. یملكرد مغز مانند دمتگاه نمابر  ینفس انیان

وجهود )و به   وجهود انیهان هها ازانتقهال داده یبرا یبلك  ابزار ،ییتاطالیات ن میداة ینگهدار

 .رودیب  شمار م ییالم جیمان نندر ا (انیان

امهت. به   نشمهدام در حهال افهزا هایدانیتن ننا برد،یب  مر م یادن ننک  انیان در ایزمان لا

و  نابهدیو درم شهنودیگوش شهما م چ  نو  کندیو درك م بیندیچشم شما م چ  نینوان مثال 

و به  خهاطر  ناد وریامت.  یدر نفس انیان یاشدهانباشت  یهاداده یهمگ کنید،یمطالع  م  چ ن

یالم، ههر گهاه  نناطالیات و حاضر ماختن  ن در انیان در ا ننیبارت امت از امتخراج ا ،ردن و

 اراده کند. یک  و

 ظ  مُثر امت:اطالیات و امتخراج  نها از حاف یواکش نا ناد وری ننبر ا یموارد متعدد اما

امت ک  در  یمقدار اطالیات بر ب  خاطر  وردن مطالب، موضوی یرثأل .حجم اطالعات: اول

کهودك در  نیروشن امت؛ ب  ینوان مثال لوانا نمها مر و کار دارک  با  ن یاروزمره یزندگ نعوقا

 نهادجز ب   تیین یزیاز افراد بزرگیال امت. ب  حافظ  مپردن هم چ یشترب یاربی ی،خاطرمپار ب 

در  یو یامهت که  حافظه  ننمطالب، ا ناد وردن رکودك د یشترب نیلوانا یلاطالیات. دل دن ور

او به   یحجم اطالیات انباشت  شده بهرا یج از اطالیات امت و درنت یخال نباًلقر ناد وری، یابتدا

ن  مهان به    یاطالیهات و دمترمه یكک  لفك یطور ، ب مرور زمان در ابتدا لحت کنترل امت

معلومهات و انباشهت  شهدن اطالیهات در  نهادلهراکم ز یلبرخالف فرد بزرگیال ک  ب  دل باشد،یم

موضو : فرض  یشترب یحلوض یها لیلط و اشراف داشت  باشد. برابر  ن لواندیم یحافظ ، ب  مخت
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لر احتر ند،بگرد یءدنبال  ن ش یزده چ یاناز م گر. اید ن هیت یوجک  در جیت نددار یزیچ یدکن

 .یددنبال کن نگرد یزصد چ یانرا در م یزک   ن چ یبا وقت یاسدر ق یابید، ن را ب لوانیدیلر مو  مان

و مرکهب  یچیهدهپ یهامان داده مان و ماده، هم یها. دادهنوع اطالعات یا یفیتک :دوم

به  صهورت هها، و کامهل از  ن ییدم ادراك کل یلگروه دوم، ممكن امت ب  دل یها. دادهییتندن

بها  نها یحها ب  صهورت صهح ن ناد وری یج داده شود و درنت یدر حافظ  جا یو لصادف یرمنظمغ

 یاشود و به  گونه  یدهها درك و فهمنو  داده نناگر ا یحت دشوار باشد. شانلوازمو  یاتلمام جزة

مهاده  یاههداده نهاد وریلر از ها مهختگردد، باز هم ب  خاطر  وردن  ن یجاماز یقمنظم و دق

  ن امت. یخاطر  وردن لمام اجزاب   یازمندها ن وردن  ن ناد نراز ؛امت

 یرگهذارثأانیهان ل نهاد وری یامت ک  بر قهوه یک  حجاب و پوشش .جسد یاجسم  :سوم

 ن و طهرد  یازههای. ههر چه  لوجه  به  رفهع نباشدیاطالیات م یبر رو یاامت و ب  مثاب  پرده

و  نمو هرچه  از  ن غافهل شهو گرددیم لریمحجاب ضخ ننگردد، ا ریشتنامازگار با  ن ب یزهایچ

خواهد شد؛ اما هر قدر انیان )از  ن( غفلهت  یلرنازك یمانند پرده نم،شو زاطالیات متمرک یرو

ماننهد خهوردن و  ؛و اثرگهذار امهت ییهتن یاکه  از  ن چهاره مانهدیم یباق یورزد، باز هم حجاب

 .یانجیم یازهایرفع ن یبرا یدن شام

انیهان  نهاد وریشود، قهدرت به   یشتر. هر چ  نور بینور و ظلمت در نفس آدم :چهارم

هها کهاهش داده یفراخهوان یشود، قهوه یشترو ظلمت ب رددنور کم گ ننو هر چ  ا گیردیم یفزون

ک   ن حضرت خود را  نمدار ننجز ا یانتظار نا  نوشعپاك مانند  یّنب نكاز  نن. بنابرانابدیم

  ند؟متهم نما یور و کولاهب  قص

َأَنْ أَذْکُرَهُ یْطَانُإِال الشَّ ی ُالْحُوتَ وَمَا أَنْیَانِ یتُنَیِ یإِلَی الصَّخْرَةِ فَإِنِّ نْنَاإِذْ أَوَ نْتَقَالَ أَرَأ(7) 

                                                
 .50ی ی کهف، آیهقرآن کریم، سوره .1



 101 .................................................................پرسنداز تو درباره روح  می د اسالم ویعقا

و جهز  ؟مهن مهاهی را فرامهوش کهردم ،دندی وقتی ب  موی  ن صخره پناه جیتیم نا  :گفت)

 .(ب  نادش باشم [مبادالا ] ،ناد من نبردشیطان ]کیی[  ن را از 

 امت. ظلمتیین  جااننک  شیطان در 

یهالم امهت.  نهنیهالم و از ا نهنهها به  اجهت که  دمهتگاه انتقهال داده نناز ا ؛مغز :پنجم

 یحامت. ب  ینوان مثهال حرکهت صهح نادز یارمطالب بی ناد وردنمغز بر حافظ  و ب   یرگذاریلاث

و بروز مشكل و نقص  بخشد،یم ارلقاءرا  ی  نمنامب ب   ن، کار مد یغذا یدنخون در مغز و رم

و به  طهور  یجزة نا یها را ب  طور کلداده ناد وری نیدر  ن، ممكن امت فقدان لوانا یاریمب ناو 

 ب  دنبال داشت  باشد. میةدا نا یمقطع

امت ک  بها  یزیات(، چداده )اطالی نكب   ن لوج  نمود؛  ندوجود دارد ک  با یانكت  جاانن در

ب  ینوان مثهال به  ک  اننن   ؛انیان هدف کیب  ن را داشت  باشد نعنی ؛حاصل شده باشد ییمل

را بهدون  یهزیچ نهاداشت  باشد، ب  گوشش خهورده باشهد و  یدنک  قصد شنننبدون ا یطور الفاق

 ن مكان را و  کندیر میبو یک  انیان از مكانننمثل ا .باشد یدهکرده باشد، شن لوج ک  ب   ن ننا

 یندر چنه دههد؛یاز خود نشهان نم ،امت ندهد چ  ن یب  خاطرمپار یبرا یاما لالش کند؛ینگاه م

ک  با ههدف به   یاکیب شده یاصالً داده نراز شود؛ی ورده نم نادب  چیزی  ناد وری،در  یموارد

چون فراموشهش  ،غفلت کردهک  گفت  شود شخص از  ن  یاداده نا د،شده باش گرفت  یخاطرمپار

 نموده امت، وجود ندارد.

ب  طور معمول  یول ؛بر حافظ  دارد یمیمیتق نجابیا نا یملب یک  اشاره نمودم، رابط  مواردی

 :باشدینم نكیان، یرگذاریثأل یزانم یدارا ین،شخص مع نك یبرا

 یبدنش لوج  فراوانجا جمع شود: ممكن امت ب  نكمورد،  ننچند لواندیانیان م نكدر  مثالً

 یبهر جها یمنفه یراو در کیهب اطالیهات از ملكهوت لهاث نیموضو  بهر لوانها نننشان دهد ک  ا

 ،انیهان یوجهود ینور در صفح  نشک  افزای. در حالننده ن در   ناد وریچ  برمد ب   گذارد،یم

بهر  یمثبته یرلهاث ها نیز ندر ب  دمت  وردن  ی دم نیبر لوانا اطالیات،یالوه بر ب  خاطر  وردن 
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به   ینهور، در معادله  نهن)به  جیهم( و مقهدار ا یتمشهغول نهنمقهدار ا ین. همچنگذاردیم یجا

 (7).امت یلکامالً دخ یخاطر ور

 یهرمتغ ننمعادله  که  در  ن چنهد نهكهها یبهارت امهت از داده نهاد وری یمیئل رو،  ننا از

دشهوار و  یار. بیباشندیم یرهامتغ ننا یل . پنج مورد گفت  شده در باال، از جمکنندیم ننی فرنقش

 واهیمبخه یرهها،متغ نهندو لا از ا نا نك نبیلقر نا یامت ک  با دانیتن مقدار واقع یرممكنبلك  غ

را  یرههامقهدار لمهام متغ نهدبا نی،نها ییج کیب نت ی. برایمو بفهم یممعادل  را بدان ننا یخروج

 دانیمیک  مه یلدل ننمُمن درمتكار فقط ب  ا نكوص در خص لوانیمینم نگر،ب  یبارت د یم؛بدان

امت؛  ورداربرخ یقدرلمند یاربی یاز حافظ  یک  و یمکار امت، قاطعان  حكم کندرمت یاو مُمن

 یمحكم بران نم،ک  از مُمن نبودن او اطال  دار یلدل ننفقط ب  ا ،لبهكار یرمُمندر مورد فرد غ نا

مربوط ب  نور او مثالً  یرمُمن نباشد و مقدار متغ ی،مت فرددارد. ممكن ا ضعیفی یحافظ  یک  و

 یدر حهد یهال الیاتاط ناد وریو  یفراخوان یبرا ی،و یرهایمتغ نگرمقدار د یپنج درصد باشد ول

مند خواهد بود بهره نیاز ارزش باال ناد وری، یدر معادل  یرمُمن،انیان غ ننا یبلرل ننباشد. ب  ا

 .باشدیبرخوردار م نادیز یارمطالب از قدرت بی ناد وریدر ب   ییت،نک  مُمن  ننو با وجود ا

امت ک   ننا یمدرك کن یو  ن را ب  خوب یمب   ن لوج  داشت  باش ندک  حتماً با یمهم موضو 

که   یابه  گونه  نابهد،مخلوق بتواند ب  مقدار لمام و کامل دمت  نكمعادل ، امكان ندارد  نندر ا

 یدر همه  ییتقادر ن یمخلوق یچب   ن یلت امت ک  ه ننصد شود. اصددر یو یقدرت حافظ 

ب  صددرصد برمد،  فرضاً نور یر. ب  ینوان مثال اگر مقدار متغنابدب  مقدار صددرصد دمت  یرهامتغ

                                                
 ... نور حاصل از ایمةان و صةالح بةودن و کند.شکم خود را از غذا پر می یکه گاه یمؤمن صالح عابد ی: بندهمثال آن .1

مسةئله حةد  یةناما ا شود.یم یادترز یزشود، نورش ن یادترو هرچه عبادتش ز گذاردیم یعبادتش بر او تأثیر مثبت برجا

چه و هر کندیم یجادا یادآوریبر  یتأثیر منف کند،یا از غذا پر مکه شکمش ر یهنگام ین،ب ین... در اد. ندار ینیثابت و مع

 یابد، یشافزا یزو هرچه مقدار پر شدن شکم ن گرددیم یشترب یزآن ن یتأثیر منف یابد، یشتعداد موارد پر کردن شکم افزا

 .گرددیم یشترب باز همآن  یاثر منف
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 .محال امت یزیچ ینامت ک  ظلمت در  ن راه ندارد و چن یمخلوق، نور ننمت ک  امعنا   اننب

 (7)مبحان و متعال امت. یخدانور بدون ظلمت، فقط  نراز

حافظه  به  صددرصهد برمهد، به   یک  بتواند در معادله  یروشن شد ک  مخلوق یبلرل ننا ب 

برابر  یو غفلت و یفراموش یج نمود و درنت ی)او را لمام و کمال لوص یک  بتوان حافظ  یاگون 

امكان ندارد خداوند مبحان  وجود ندارد. ند،ن  فراموش کند و ن  غفلت نما یو نعنی ،با صفر گردد

یلهت که   نهنو غفلتش صفر باشد. ن  به  ا یاش صددرصد و فراموشک  حافظ  یافرنندب مخلوقی

بلكه  از  ن رو  گهردد؛یموضو  ب  قدرت خداوند برنم جااننو  ییتکار ن ننا انجامخداوند قادر ب  

خداونهد  باشهد؛یت مطلق ملعدد الهو ن  یامكان ندارد و در صورت امكان، معنا یزیچ ینک  چن

 (6).(یراًاهلل یلواً کب ی)لعال .و وااللر امت لربر یبی

                                                
اسةت کةه  یاست که مرگ ندارد، نور یاتیست که جهل ندارد، حا یخداوند علم: »از ابو عبداهلل امام جعفر صادق .1

شده است کةه  یتما روا یبرا»: عرض کردم : به ابو الحسن امام رضاگویدیبن عبدالرحمان م یونس .«ندارد یظلمت

. «است طورینهم»فرمود:  «ندارد. یکه ظلمت ستا یاست که مرگ ندارد و نور یاتیاست که جهل ندارد، ح یخداوند علم

 .(107ص  ،صدوق یدتوح)

 «.به مجمع البحرین سفر موسی»به نقل از کتاب  .2
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 یاننس و سهو و یادآوریخداوند و  یخلیفه

در  لوانیفرض را م ننچند یان،و مهو و نی ناد وریخداوند با  ینو جانش یف در مورد ارلباط خل

 نظر گرفت:

 و مههو راه  یانوجه  نیه یچبه  هه ،از ذات خود مطلقاً و ،خداوند ییف خلدر ک  ننا: فرض اول

 یمیانیدارد ک  از مواد شه بدنی مادیمعصوم فرد ک   چرافرض روشن امت؛  ننا بطالن ندارد.

که  ای امهت از لحاظ بهدنی به  گونه او  یج ش محدود امت. در نتنیشده امت و لوانا یبلرک

 ینهور فرد معصهومامت ک   ننرض اف ننالزم  ا نن،یالوه بر ا د.رمهو داها مانر انیانمانند 

ک  نقصهی در  ن راه  کمال مطلق نعنی نندر  ن راه نداشت  باشد؛ و ا نكیلار باشد ک  ظلمت و

  ی  ن لعدد الهوت مطلق امت.و الزم  امت ن  ن واضحبطالغلو و مخن  نن. اندارد

 نگهرد یاوقهال کنهد ومی مواردی را نهاد وری اوقات یخداوند، گاه ییف خلک  ننادوم:  فرض 

باشهد و  چنهینند. اگر هیت تركدر  ن مش مردم یامت ک  هم  وضوییم ننورزد. ایغفلت م

در موضهو   نهانهدارد  یانمهو و نیه یزچ یچخداوند مطلقاً و در ه ییف ک  خل نیمبگو یمبخواه

 یوحهانن ناد وری لومط داشت  باشد.  خارجی یکنندهناد وری ندبا لزوماًندارد،  ی مهومشخص

 دنگهری هر راه ناکند    او ناد وریشود و بمیک  وامط   یافرشت  ناخداوند  یاز مو یممیتق

دو فهرض  یرونهیکننده ب ناد وری ننا یبرا شود.می انجام، خواهدبش ناد ورن یک  خداوند برا

ا از او ربهر امهاس حكمهت،  نادارد و یرا از او باز م یانیمهو و نیگون  مطلقاً هر ناوجود دارد: 

 .داردنگاه می یانمهو و نیانوا  از  یبرخ

خداونهد ی در مهورد مههو و نیهیان خلیفه احتمال  چهار یشین،و با لوج  ب  مطالب پ یج نت در

 وجود دارد، ک  یبارلند از:
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 و مهو ندارد. یاننیاز ذات خود خداوند مطلقاً و  ییف خل 

 و مهو ندارد. یانلقاً نیمط خارجی، یکنندهناد وریب  خاطر  ،خداوند ییف خل 

 و مهو دارد. یاننی نگریخداوند مانند هر انیان د ییف خل 

 در و مههو داشهت  باشهد؛ و  یاننی یدر مواردلواند می نگری،خداوند مانند هر انیان د ییف خل

و در  ن موارد از  وجود نداشت  باشد نشو مهو برا یانامكان نی یب  خاطر حكمتدنگر،  یموارد

 مهو، معصوم باشد.نییان و 

 

 اول فرض

باطهل و غلهو  نهنو مههو نهدارد. ا یاننی از ذات خودخداوند مطلقاً و  ییف خل ،طبق انن فرض

باشهد که   ینهور ین،خداوند در زمه یف  ن امت ک  خل فرض ننا یخاطر ک  الزم  ننامت؛ ب  ا

 دلیهل ننب  اامت،  انن مخن باطلی باشد. کمال مطلقراه نداشت  باشد و در  ن  نكیلار ظلمت و

 یدارا یاو کیه یهرو غ باشهد، میمبحان  همان الهوت مطلق ییت،در  ن ن یک  ظلمت یک  نور

 .ییتصفت ن ننا

امكان ندارد ک  فقط شامل  یب  صورت ذال یانب  یصمت از مهو و نی یدهیق ،یبلرل ینب  هم

بادت، معصوم باشد و در و ی یماز مهو در لبل یک  معصوم ب  صورت ذال نیمجهت شود، لا بگو نك

دارنهده و امهت که  ذات معصهوم، نگاه نهنقول ا ننا یمعصوم نباشد؛ چرا ک  معنا یویمیاةل دن

جههت )مهثالً از  نهكاز  یاناز مهو و نیه یداشت ک  یصمت ذال یدهبازدارنده امت. اگر بتوان یق

از  ،بازدارنده امتو یاصم  ،ک  ذات فرد معصوم میئل  نن( وجود نداشت  باشد، ایویجهت موارد دن

 نهدخاطر با ین. ب  همرودیم یناز ب یاناز مهو و نی یهر نو  یصمت ذال یج . و در نترودیم ینب

 نهكاز مههو از  ینبودن ب  یصهمت ذاله لةک  قا نناز  نان لوج  شود؛ در مورد ا یب  مخن برخ

 یت لنها در صهورلبرداش نن. اات امتجه یاز هم  ینبودن ب  یصمت ذال لةقا یجهت، ب  معنا

فرض باطل امهت؛ چهرا  ننباشد. پس ا یو مهو ذال یانقابل طرم امت ک  یصمت معصوم از نی
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یصمت مطلق امت، همان کامل مطلق به  ذات امهت و او  دارایک  معصوم ب  ذات و  یک  فرد

 .باشدیفقط خداوند مبحان م

 دوم فرض

 یاکننهدهناد وری نن ک رد؛ ب  خاطر او مهو ندا یانخداوند مطلقاً نی ییف خل ،طبق انن فرض

 ینمعصهوم به یان. البت  معموالً منكران مههو و نیهداردیمباز یاندارد ک  او را مطلقاً از مهو و نی

ک  مقصود  نان از یصمت معصوم از  کنیمیفرض م ی. ولشوندیل نمةقا یفرض اول و دوم لفاول

. به  ینهوان یممتهم شدن ب  غلو قهرار نهده ینرهفرض دوم امت؛ لا  نان را در دا یان،مهو و نی

 یقطع یلب   وردن دل یازخاطر ن ینامت و ب  هم یدلیفرض یق نك ننک  ا کنمییرض م یج نت

 ندک  بتوان در یقا بینیمینم یکامل ینقل نا ییقل یلک  در مخنان  نان، دل یدارد. در حال نقینیو 

مخال)  ندخودشان، نیبت ب  یقا ییدهیق نناثبات ا یک   نان براننحداکثر ا (7)نمود. ی ب   ن لك

 یبرخه یانکه  نیه نهالیرا نیهبت به    یاشهكاالل موالً.  نان معکنندیرا مطرم م یخود اشكاالل

 نها یهامبرکه  مههو پ نهالیو در مهورد روا کننهدیرا ذکر کرده امت، مطهرم م یامبرانپ

مههو  یمیهئل بر  یال  ن، اشكاالت یقلو ب  دنب کنندیاشكال وارد م کند،یرا ذکر م امامان

کهرد  یمنمود و روشن خواه یمخواه یانرا ب كاالتاش ننرد ا نل. ما دال ورندیمعصوم در یبادت م

 .ییتن ی نان کاف ییدهاثبات یق یمقدمات برا ننک  ا

 سوم فرض

 نهنا یدارد. معنها یانمههو و نیه نگریخداوند مانند هر انیان د ییف خلبر مبنای انن فرض 

و مههو داشهت  باشهد و  یاننیه ،یالهه نناز د یقیمت یمِامت ک  امكان دارد ک  در لبل ننفرض ا

 که انن نهانباشهد؛  نهن ن مورد جزو د یکند. ول یمامت، لبل ننک  جزو د ننرا ب  ینوان ا یمورد

دچهار مههو شهود و  یهمکنهد؛ و در راه  ن لبل یهمامهت، لبل الههی نهنرا ک  جزو د یزیبخواهد چ

                                                
حتی اجماعی که معتقدان به این عقیده مدعی آن هستند، توهم است و حقیقت ندارد. به طوری که بعضةی از بزرگةان  .1

 الف بودند.علمای شیعه مانند صدوق و استادش محمد بن حسن بن ولید و نیز شیو طبرسی با این عقیده، مخ
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که   یهزیههر چ نهافرشهتگان  وماطت ناخداوند  یاز مو یمیمیتق یایم از وح یاکننده وریناد

مخن با قهر ن  نننداشت  باشد. ا وجود از  ن امتفاده کند، یمنتقل کردن وح یخداوند بخواهد برا

که   ی،الهه یکننهدهناد وریبه  وجهود  ،یروشن  بدر قر ن خاطر ک  خداوند  ننلناق  دارد؛ ب  ا

 کرده امت.  نحلصر را ،نموده ینلضم ینو کامل ب  مكلف یحرا ب  صورت صح یرمالت اله رماندن

داً  إِلَّا * لِهیعْلَمَ أَنْ قَهدْ أَبْلَغُهوا مَنِ ارْلَضَی مِن رَّمُولٍ فَإِنَّ ُ نیْلُكُ مِن بَینِ ندَن ِ وَمِنْ خَلْفِ ِ رَصهَ

 (7)أَحْصَی کُلَّ شَیءٍ یَدَدًارِمَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَنهِمْ وَ

[ برای او از پیش رو و از پشت مهرش پیامبری را ک  از او خشنود باشد، ک  ]در انن صورت جز)

اند؛ و ]خهدا[ به  های پروردگار خود را رمانیدهیامنگاهبانانی بر خواهد گماشت، لا معلوم بدارد ک  پ

 .(شماره کرده امت ،ب  لعدادنزد انشان امت، احاط  دارد و هر چیزی را  چ  ن

انهد لها مهخن را الّخهاذ کرده نن.  نان اامت یملف هاییوهاب یبرخ یدهفامد، یق ییدهیق انن

.  نهان ننهددفها  نما نانبه  ههذ  اهللرمهولمخصوصاً از یمر و لابعان  ن در مهتهم نمهودن 

الفت داشهت  باشهد؛ ههر قر ن مخ نحصرنص هرچند با  یاورند،کار یمر ب یبرا یلیک  دل خواهندیم

  اهللبا طعن  زدن نیبت ب  محمد رمهول ناامالم  ننهمراه با طعن  زدن در د یدهیق ننچند ا

ک   یمخنش را نفهمد؛ در حالت نا ندبگو نانهذ  ندارد ک  محمد ی: اشكالگونندیباشد.  نان م

 یهملبل دارد،یبهاز مه مهتیالا روز ق یک   نان را از گمراه یتیامت را با وص خواهندیم  نشانا

 باشهد؛یم نزجها  محمهد یبرا یامیئل در هر  یان نان مهو و نی ییدهد؛ چرا ک  ب  یقنننما

 لوانهدیم   نان، حضرت محمد ییدهخداوند مبحان و متعال. بر اماس یق نند یمدر لبل یحت

که  شهما را لها روز  منیهرا بنو یتمشما وص یلا برا یاورندب ی: نوشتارنددر بیتر مرگ باشد و بگو

چه   دانهدیو نم کنهدیمههو و اشهتباه م نشهانحال، ا یندر ی یول ؛داردیباز م یگمراه از یامتق

 یمهخن ننا ؛امت نافت بر او غلب   یماریو ب گوندیم نانرفت  امت و هذ ینو یقلش از ب گوندیم

 امت ک  یمر و همراهانش گفتند. 

 که اننلها  ،ش روان شدهان. مپس اشكیاشنب جشنب  و چ  پن: روز پنجندیباس گو ابن

                                                
 .22و  27ی جن، آیات قرآن کریم، سوره .1
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فرمهود:   اهللرمهولامهت. گفهت:  نهدمروار یهامانند دان  گونا ،دمیر نشهابر گون 

 ک  پس از  ن هرگهز نیمونب یشما نوشتار یلا برا یاورندب یلوم و دوال نا یکت) و دوال)

 (7).«ندگویم نانهذ اهللرمول»ند: گفت .(دنگمراه نشو لا ابد
 چهارم فرض

و مههو  یاننی یدر موارد نگریخداوند مانند هر انیان د ییف ممكن امت خلانن فرض  بر بنا

و مهو داشت  باشد؛  ن ههم  یانک  نی ییتب  طور مطلق ممكن ن نگریداشت  باشد و در موارد د

 حكمت. یو از رو یخارج یکنندهیناد ور یلب  دل

را  یمهوارد جهااننافراد در  یبعض یول؛ امت  د ل محم ییدهفرض چهارم، همان یق انن

از  یماننهد مههو در برخه کننهد؛یمعصوم اضاف  م یممكن برا یرغ یاناز خود ب  موارد مهو و نی

امت که  مههو  دهوارد ش یع اهل منت و ش نقاز طر نالیروا، مانند لعداد رکعات؛ تایباد لفاصیل

 .اندکرده یانب را  یامبرپ

 ییهدهدر مهورد یق یع شه یک  یلما شوندیم یمدی ینا گاه یافراد از رو ننا از یبرخ طبیعتاً

 یع شه یوجود ندارد؛ بلك  از بزرگان یلمها یاجمای یقتمهو از معصوم اجما  دارند. اما در حق ینف

 نحلصهر  ن یبر نفه یلیدم وجود دل نامعصوم در یبادت  نا یامبرهیتند ک  ب  جواز مهو پ یافراد

 .  باشندیم ،شان کندخداوند رحمت، صدوق و امتادش محمد بن حین یخش  نان  دارند. از جمل

 گوند:شیخ صدوق می

خداوند  نان را لعنهت  (4)،و مُفوّض  (6)غُالت :ندگویم ،رحمت خداوند بر او باد، کتاب ننا مُل)»

  باشهد، در نماز مهو داشت  نشانباشد ک  ا نز: اگر جاگونندیم  یامبرهو پدر مورد م ،کند

                                                
 صحیح مسلم، کتاب وصیت. .1

 و آل محمد   شود که در بیان مقام محمدبه معنای غلوکننده است و به کسانی گفته می« غالی»جمع « غُالت» .2

 دهند. )مترجم(کنند و مقام الوهیت مطلق را به ایشان نسبت میغلو می

خداوند جهان را آفرید و بعضی امور تکوینی جهةان و نیةز تشةریع  ،شود که معتقد بودندکسانی گفته می به« مفوّضه» .0

 واگذار کرد. )مترجم(  و آل محمد  دین را به محمد
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بر او واجب امت،  یمطور ک  لبلخاطر ک  همان ننمهو داشت  باشد؛ ب  ا یزن یمامت ک  در لبل نزجا

 یک  در هم  امت انن ب  خاطر ننو ا کندیما را مُلزم نم میئل  نن. اباشدیبر او واجب منیز نماز 

 نشهان. اشهودیواقع م یزن نشانا یرک  بر غ شودیواقع م یامیئل   یامبرحاالت مشترك، بر پ

 نشانمانند ا ییتند،ن یامبرافراد ک  پ یی بق نماز بخواند. ندبا ییتند،ن یامبرک  پ یافراد یی مانند بق

که   یهزی ن امت. و چ نطجزو شرا یمامت و لبل یامبریب   ن دارد، پ ختصاصک  اِ ی. حالتییتندن

خهاطر  نهنب  ا یفتد؛الفاق ب نشانا یبرا یملک  در لب ییتن نزافتد، جادر نماز الفاق می نشانا یبرا

 ی ن امت که  بهرا یو ب  وامط  ؛امت یامت و نماز یبادت مشترک ییبادت مخصوص یمک  لبل

ک  در  ن حال انشان اننو  نشانا رخواب بمیتولی شدن شود و با اثبات یثابت م نّتیبود نشان،ا

خهاطر که   نهنشود؛ به  ایم یمنتف اننشاز ا یتربوبنییت،  خداوند یزوجلبرای خدمت در حال 

ماننهد مههو   یامبرامت. مهو پ ندارخداوند زنده پا یرد،گیک  چرت و خواب او را فرا نم یفرد

را در مههو  نشهانخداوند یزوجل امت و خداوند ا یاز مو نشانک  مهو ا اطرخ ننب  ا ییت؛ما ن

 ؛جز او گرفت  نشهود یار و معبودامت و پروردگ مخلوقبشر و  نشاناندازد لا مشخص شود ک  ایم

 یطانحكم مهو را بداننهد. مههو مها از شه نشانمهو ا یلا مردم هر وقت مهو نمودند، ب  وامط 

لْطانُ ُ یَلَهی الَّهذننَ نتَوَلَّوْنَه ُ وَ ندارد.  یلیلط و امامان  یامبربر پ یطانامت و ش إِنَّما مهُ

گیرنهد و بهر ط بر کیانی امت ک  وی را ب  مرپرمتی برمهیلیلط او فق) الَّذننَ هُمْ بِ ِ مُشْرِکُون

 کننهد.خوردگانی ک  از وی پیروی میبر فرنب چنینو هم ؛(ورزندها ب  او شرك می کیانی ک   ن

نبهود که  به  او  یصهحاب  فهرد یان: در منندگویکنند، میدفا  م  یامبرک  از مهو پ یافراد

مهرد  نهنخهاطر که  ا نهنند؛ ب  اا ندارد و دروغ گفت یاصل ،رخب ننمرد و ا ننو ا ؛نندبگو یدننذوال

معهروف امهت و  یهدننبن یبد یمهرو امهت که  به  ذوال یربن یم حمدمعروف امت و همان ابوم

وصه) القتهال »در کتهاب  نهالیروا نشهاننهد. از ااهنمودمطهالبی او نقل  در موردمخال) و موافق 

 نقل شده امت. «ینبصف ینالقامط

غلهو،  یدرجه  ین: اولهنهدگویم ،خداوند رحمتش کندید، بن حین بن احمد بن ول ما محمد امتاد

 نزمورد  مهده امهت جها ننک  در ا نالیو اگر رد کردن روا ؛امت  یامبرکردن مهو از پ یمنتف

شود. بنهده ان یباطل م نعتو شر ننامت و با رد کردن  ن، د نزجا ناتروا یباشد، رد کردن هم 
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 ان  نو پامهخ به  منكهر  یهامبرجداگان  در مورد اثبهات مههو پ یشتن کتابدر نو یلعال شاهلل

 (7).« ورمب  حیاب می یپاداش

 خداوند رحمتش کند: ی،طوم یخشاما 

 از قر ن نظرش را مطرم کرده امت:  ن   ننا نلدر ذ یطوم یخش

َوا فهی نالِنا فَأَیْرِضْ یَنْهُمْ حَتَّی  إِذا رَأَنتَ الَّذننَ نخُوضُونَ فی و حَهدنثٍ غَیهرِهِ وَ إِمَّها  نخُوضهُ

 (6)ینَمَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِ ننْیِینَّكَ الشَّیطانُ فَال لَقْعُدْ بَعْدَ الذِّکْری

رونهد از انشهان روی برلهاب، لها در [ در  نات ما فرو میچون ببینی کیانی ]ب  قصد لخطئ  و)

[ به  فراموشهی انهداخت، پهس از لوجّه ، نن بارهمخنی غیر از  ن در نند؛ و اگر شیطان لو را ]در ا

 .(]دنگر[ با قوم متمكار منشین

 : گوندیم ،خداوند او را رحمت کندی، طوم شیخ

امهت. او  نزجها یهامبرانبهر پ یانامتدالل کرده امت ک  مههو و نیه ن   ننب  ا یجباة همچنین»

 نزجها یامبرانپ یبرا یهونو  م یچگمان ک  ه نن. با اامت گفت  یانرافض مطلببرخالف مطلبی 

 برای یانامكان مهو و نی گونیمیخاطر ک  ما م ننب  ا باشد؛ینم یحصح یزن میئل  نن. اباشدینم

و  یان ن، امكهان نیه یهر. امها غییتن یحصح دهند،یم انجامخداوند  یک  از مو یمیاةل نان در 

 نشهانبرا میهئل  نهنگون  ا. چشودیک  بایث اخالل ب  کمال یقل نم یمیاةلمهو دارند؛  ن هم 

باشهد و یمهو م ،. خوابگردندیو نالوان م شوندیم یمارو ب خوابندیک   نان م ینباشد؟ درحال نزجا

را  نهنالفاق افتهاده امهت، ا نشانک  برا یدارند و موارد یاننی نشاناز کارها یاریدر بی ینهمچن

 (4).«فامد امت یده،یق نناز ا یرو گمان ب  غ دهدینشان م

 شان کند:خداوند رحمتی، ثان یدمحمد بن حین، فرزند شه

 : گوندیبحث اضافات در نماز م نثِاز احاد نكیدر مخن خود در  نشانا

                                                
 .053و  095ص  ،1ج  ،صدوق ،یحضره الفقیهمن ال .1

 .52ی ی انعام، آیهقرآن کریم، سوره .2

 .159ص  ،1ج ی،طوس التبیان فی تفسیر القرآن، شیو .0
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 باشد؛یقرارداد در  ن م یهاامت ک  نشان  ننا کنمیک  گمان م یامیئل پنجم:  اما» *

 نهندن اکهر ینفهچهرا که  امت؛   یامبرمهو پ یجهت ک  در بردارنده نناز ان  

 (7).«معتبر، محل مخن امت ناتبعد از  مدن روا میئل 

و  یوجود ندارد ک  ب  صهورت قطعه یلیک  دل کندیم نحلصر ،خداوند رحمتش کندخونی،  یدم

نمهاز و حهج و ... و لعهداد  یکند؛ مانند کارهها ینف یمهو از معصوم را در موضویات خارج نقینی

 : گوندیم خونی یدطواف. م یهاداد شوطلع نااند ذکر شده ناترکعات ک  در روا

الزم امت ک   نا  ییت؟در نماز صبح چ  یامبرمهو پ یمیئل حال در  یقت: حق7693پرمش»

خداونهد  ؟ییهتندمعبهود ن نشهانک  ا یمکن نقینلا  یندازدرا در مهو ب  یامبرشخداوند متعال، پ

 متعال فرمود:
فِی امئَمْواقِ طَّعامَ وَ نمْشیوَ قالُوا ما لِهذَا الرَّمُولِ نأْکُلُ ال(6) 
 .(؟رودخورد و در بازارها راه میانن چ  پیامبری امت ک  غذا می :گفتند)

  نشهانا ینبشر امت و همچن نشانکند ک  ایک  داللت م نگری هیتد نات  یالوه بر انن،

لها  ینهدازددر مههو برا   الزم امت ک  خداوند متعال، رمهولش  نارفتند.  یامتولد شدند و از دن

 یهرد؟اشهكال نگ نگهریاز د یموقع نماز خهوابش ببهرد، کیه یاگر فرد و اشدمردم ب یبرا یرحمت

. البته   مردم قرار داده امت و ن  خود رمول یی بق یاز احكام را برا یاریخداوند مبحان، بی

دو  ینلفهاوت به  نا« بخوابد» ک اننو ن  « ب  خواب برده شود» نشانامت ک  ا یوقت وضو م ننا

 ؟حالت روشن امت

نهدارد  یچرخد، اصلدر مهو انداختن و مهو دور او می ناتک  روا یدننامت ک  ذوال یحصح ننا  نا

بهالمعلوم مهن  ی التنب»در نوشتار  ،س مرهقدّی، حر یامل یخطور ک  شامت؟ همان یاِبدای یو مرد

 کرده امت؟ یانمخن را ب ننخودش ا «یانِالمعصوم ین الیهو و النی ن لنز یالبرهان یل

 یاز موضویات خارج یرک  نیبت ب  معصوم ممنو  امت، مهو در غ یاز مهو نقینی مقدار: خونی

                                                
 .219ص  ،5ج  ،محمد بن حسن ،إستقصاء اإلعتبار فی شرح االستبصار .1

 .7ی ی فرقان، آیهقرآن کریم، سوره .2
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 (7).«امت. خداوند ب   ن دانالر امت

 یدمه نحشهود. لصهر یهداپ نقهین یدهیق نكنیبت ب   ندبا یک  در مباحث ایتقاد ییتن یشك

ب   نشانمت ک  امعنا ننب  ا ی،در موضویات خارج مهو معصوم یمیئل در  نقینب  نبودن  نیخو

کردن  ی: نفگوندیم جاانندر  یدخونیافراد ب   ن معتقد هیتند، ایتقاد ندارد. م یک  بعض یایتقاد

 ن وجود ندارد ک  بایهث  یبرا یلیدل نعنی. باشدینم نقینی ی،معصوم در موضویات خارج ازمهو 

 و ایتقاد شود. نقین

امهام از مههو در  نا یامبرهیتند ک  ب  یصمت پ یع ش یاز یلما هاانناز  یرغ ینگرافراد د طبعاً

 یک  مهدی یمشخص شدن اشتباه فرد یک  ذکر نمودم، برا یموارد یول ؛باشندییبادت معتقد نم

 (6).کندیم نتکفا باشد،یم یدهیق ننر اب یع ش یاجما  یلما

 در مورد معصوم، ممنوع است؟ یانسهو و نس آیا

معصهوم در  یانک  به  محهال بهودن مههو و نیه ندیته یافرادهم  ،جاانندر  ب مخنمخاط

اهل مهنت  ناتروا هیتند ودر یبادت معصوم مهو منكر ک   یافراد و هم معتقدند تحاال یهم 

 مهنکننهد. یمه یدر مهورد مههو امامهان را نفه یع شه ناتروا نا یامبررا در مورد مهو پ یعیانو ش

چرا ک  کنم؛ یم یانب نافتم،خداوند  ییف از خل یانکردن مهو و نی یرد مُنتفدر مورا ک   یاشكاالل

 نن. ب  خوامت خدا اکنندیم ی طرم اشكاالت لكندارند و در مقابل فقط ب   یلیایتقاد دل ننا یبرا

                                                
 ید خویی.س ،مسائل فی العقیده جزء اول، ة،صراط النجا .1

( 70)کهةف،  تُرْهِقْنِی مِنْ أَمْةرِی عُسْةرًاتُؤَاخِذْنِی بِمَا نَسِیتُ وَلَا  قَالَ الَآمده است:   در کالم خدا از زبان موسی .2

 (.مرا مؤاخذه مکن و در کارم بر من سخت مگیر ،چه فراموش کردمبه سبب آن :گفت)

یعنی از تسلیم شدن به « مرا مؤاخذه مکن ،چه فراموش کردمبه سبب آن»در تفسیر طبرسی در مورد این آیه آمده است: 

 این بر اثر نسیانی است که ضد یادآوری است. تو و ترک کردن انکار تو غافل شدم و

بةه « رهةق»عبةارت  تُؤَاخِذْنِی بِمَا نَسِیتُ وَلَا تُرْهِقْنِی مِنْ أَمْرِی عُسْرًا قَالَ الَدر تفسیر طباطبایی آمده است: در عبارت 

را ندارد. معنی آن این اسةت باشد و ارهاق یعنی وادار کردن به کار زایدی که فرد طاقت آن معنی وادار کردن به تهوع می

که توانةایی آن و مرا به کار مشکلی  ام را فراموش کردم و از آن غافل شدم، بازخواست نکنکه: مرا به سبب آن که وعده

 مکن. واداررا ندارم، 

ان در امة یخاطر که او از فراموشة ینکرده است؛ به ا استثناسپس « مگر آن که خدا بخواهد»در تفسیر قمی آمده است: 

 ست.که موجودی که نسیان ندارد، خدا یست؛ چران
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فقهط  نهادارد  یارزش یلمه نها  ینهیملها بب کنیم؛ییرض  م ییلم یزانمخنان و اشكاالت را بر م

یمهوم  ییهدهیق از یتک  صرفاً لبعننا نااند و مغالط  بنا نهاده شده ین تند ک  بر پاهی یاشكاالل

 امت.

از معصوم )چ  مطلق و  یانمهو و نی یخود در مورد نف ییدهاثبات یق ی نان برا نن،یالوه بر ا

 در دمهت ندارنهد. یلهیدل ینهیتند، ک  البت  چنه یقطع یلدل یازمندچ  در یبادت ب  طور خاص( ن

 معنها ننبر ا از معصوم صادر شده باشد و قطعاً ک  قطعاً نتیدارند و ن  روا یکامل یقل یل نان ن  دل

بلكه   ن چه  وجهود دارد، یكهس  ؛معنا داللت کند ننبر ا طور قطع ک  ب یان داللت کند. و ن   

 امت. نشانایتقاد ا

امت که   ینچن ننا یزن نات . باشندمی یحو صح یار هیتندبی نیز در مورد مهو معصوم ناتروا

را مهورد بحهث قهرار  یو یقله نهیو روا یقر نه یشدهکند و میاةل مطرمیم یانمهو معصوم را ب

 .یمدهیم

 قرآن یات: آاول

نیبت داده شده امت را مورد  یقر ن ناتاز   یخداوند و در برخ یاز خلفا یک  ب  برخ فراموشی

ای را کلمه  ینغفلت امت. همچن یو لرك از رو یشک  فرامو یمکنمی یانو ب یمدهبحث قرار می

کنیم و به  صهرنح بهودن  ن در انهن معنهی کند، بررمی مهیرا بیان می یانمهو و نی ک  معنای

 پردازنم.می

 ِبما َنسیُت ُتؤاِخْذنی ال

فَلَمَّا جاوَزا قهالَ لِفَتهاهُ  لِنها * باً بَلَغا مَجْمَعَ بَینِهِما نَیِیا حُولَهُما فَالَّخَذَ مَبیلَ ُ فِی الْبَحْرِ مَرَ فَلَمَّا

خْرَةِ فَهإِنِّی نَیهیتُ الْحُهوتَ وَ* غَداءَنا لَقَدْ لَقینا مِنْ مَفَرِنا هذا نَصَباً  مها  قالَ أَرَأَنتَ إِذْ أَوَننا إِلَی الصهَّ

 (7)أَنْیانی ُ إِالَّ الشَّیطانُ أَنْ أَذْکُرَهُ وَ الَّخَذَ مَبیلَ ُ فِی الْبَحْرِ یَجَباً

ماهی خودشان را فراموش کردند و ماهی در درنا  ،پس چون ب  محل برخورد دو ]درنا[ رمیدند)
                                                

 .50تا  51ی کهف، آیات قرآن کریم، سوره .1
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 گفهت: خود جوان ب [ مومی] گذشتند[ جا ن از] ک  هنگامی وراه خود را در پیش گرفت ]و رفت[ 

 ن  دنهدی وقتهی به  مهوی نا  :گفتدندنم.  بییار رنج مفر انن از ما رامتی ک  بیاور را غذانمان

لها  ،و جز شیطان ]کیی[  ن را از نهاد مهن نبهرد ؟من ماهی را فراموش کردم ،صخره پناه جیتیم

 .(و ب  طور یجیبی راه خود را در درنا پیش گرفت ب  نادش باشم [مبادا]

هیتند.  دو معصوم ین، نعنیخداوند در زم یاز خلفا یف کننده، دو خلاشخاص فراموش ،جاانن در

 .  باشدیبن نون م نوشع نشان،ا یوص نگری،یمران امت و د پیر  یها موماز  ن نكی

امهت که  از  نن( اماهی خودشان را فراموش کردند) انَیِیا حُولَهُمَ یاند: معناگفت  یک  بعضننا

 صهورتننبه  ا میهئل اگر  نرا. زباشدینم یحخود را رها کردند، صح یماه ،و شناخت ی گاه یرو

بهود؛ به   معنهییو ب یهان مهف نعنینداشت.  نیمعنا ی،مش در مورد ماهبود، مخن بعد از  ن و پر

 یو مههو نیهبت به  کهار یانهمان نی ی،مخن  نان، یلت پرمش از ماه یبر مبنا نگر،یبارت د

 در کنار صخره. یهمان رها نمودن ماه نعنیداده بودند؛  انجامیمد  یبوده ک  قبالً از رو

و رهها کهردن  یاننی ک اننکند، و یم یدلأک یبر فراموشبن نون  نوشعبعد،  ین در   همچنین

ک  یلت فرامهوش کهردن  کندیم یانب نرانبوده امت، ز ی گاه یغفلت بوده و از رو یاز رو یماه

. او باشهدیوجهودش م یکه  در صهفح  نقصی ناهمان ظلمت و  نعنیبوده امت؛  یطانش ی،ماه

لهرك  یغفلهت و نا گهاه یرا از رو یو مهاه کندیخاطر فراموش م ینب  هم ییت؛کمال مطلق ن

 .کندیم

 امت:  یشینپ یب  همان معنا یزمخن خداوند متعال ن ننا
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وا فهی وَ إِذا رَأَنتَ الَّذننَ نخُوضُونَ فی حَهدنثٍ غَیهرِهِ وَ إِمَّها   نالِنا فَأَیْرِضْ یَنْهُمْ حَتَّی نخُوضهُ

 (7)مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمینَ کْریننْیِینَّكَ الشَّیطانُ فَال لَقْعُدْ بَعْدَ الذِّ

رونهد از انشهان روی برلهاب، لها در [ در  نات ما فرو میچون ببینی کیانی ]ب  قصد لخطئ  و)

[ به  فراموشهی انهداخت، پهس از لوجّه ، بهاره نند؛ و اگر شیطان لو را ]در اننمخنی غیر از  ن در

 . (]دنگر[ با قوم متمكار منشین

و کامهل  ییهتدر او ن یظلمته یچک  ه یامت. نور نقصهمان ظلمت و  یزن جاانندر  شیطان

 مطلق امت، فقط خداوند مبحان و متعال امت. 

 متعال فرمود: خداوند

 تَجِدُنِ* ما لَمْ لُحِطْ بِ ِ خُبْراً  وَ کَی)َ لَصْبِرُ یَلی* الَ إِنَّكَ لَنْ لَیْتَطیعَ مَعِی صَبْراً ق  یقهالَ مهَ

لَهكَ  ثَءٍ حَتَّی أُحْدِیَنْ شَی فَال لَیْئَلْنی قالَ فَإِنِ الَّبَعْتَنی* لَكَ أَمْراً   ُ صابِراً وَ ال أَیْصیإِنْ شاءَ اللَّ

*  خَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَها لَقَدْ جِئْتَ شَیئاً إِمْراًها قالَ أَفَانْطَلَقا حَتَّی إِذا رَکِبا فِی الیَّفینَوِ خَرَقَ* مِنْ ُ ذِکْراً 

مِهنْ أَمْهری  بِما نَیهیتُ وَ ال لُرْهِقْنهی قالَ ال لُُاخِذْنی* قالَ أَ لَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ لَیْتَطیعَ مَعِی صَبْراً 

 (6)یُیْراً

  شهناخت  ن لوانی بر چیزی ک  بهپای من صبر کنی. چگون  میلوانی هملو هرگز نمی: گفت)

کاری لو را نافرمهانی مرا شكیبا خواهی نافت و در هیچ  ان شاء اللّ احاط  نداری صبر کنی؟ گفت: 

]خهود[ از  ن بها لهو چیز مُال مكهن، لها  یچکنی، پس از هاگر مرا پیروی مینخواهم کرد. گفت: 

 ن را مهوراخ کهرد.  [پس رهیپار گردندند، لا وقتی ک  موار کشهتی شهدند، ]وی مخن  غاز کنم.

ب  کار ناروانی مبادرت  مرنشینانش را غرق کنی؟ واقعاً  نا کشتی را موراخ کردی لا[ گفت: ]مومی

به   مهرا [ گفهت:پای من صبر کنهی؟ ]مومهیلوانی هم نا نگفتم ک  لو هرگز نمیورزندی. گفت: 

 (.ذه مكن و در کارم بر من مخت مگیرمُاخ یمخاطر فراموش
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 یهزیمت لا از او چخوا یخدا موم یامبر(، از پیبداً من یبادناخدا ) ی ن بنده نات،  ننا در

متعهّد شهد که   یزن ی. مومنددر  ن مورد نما یک  او خود، شرو  ب  خبر دادن ب  مومنننپرمد لا ا

خدا نپرمد.  یاز  ن بنده کنندیبا  ن برخورد م یرشانک  در می یمیاةل یدرباره نعنیصبور باشد؛ 

ده داده بود، صبر نكرد. او طور ک  وی ن یمطلب بود. موم نن ن چ  الفاق افتاد، یكس ا یول

و کارش ایتهراض نمهود؛  یبلك  ب  و ،خدا نمود یالفاق، ن  لنها شرو  ب  پرمش از بنده یندر اول

. کردنخواهد  مرپیچیو از او  کندمیخدا اطایت  یگفت  بود از بنده یک  مومنن ن هم با وجود ا

 :رمدیجا دو فرض ب  ذهن منن( انی نخواهم کردو در هیچ کاری از لو نافرما) لَكَ أَمْراً واَل أَیْصی

و لوجه   ی گهاه یخهدا را از رو یاش نیبت به  بنهدهویده یاجرا یک  مومنن: ااول فرض

ممنو  شده امت و یمداً از ویهده و  یمرلكب یمل یمت ک  موماب   ن معن ننکامل لرك نمود. ا

 یالفهت کهرده امهت که  او را بهرامخ نیخدا لخل) کرده امت و با خدا یلعهدش نیبت ب  بنده

یَبْهدًا )ک  او را با یبارت  یاایتراض و مجادل  با او؛ بنده یفرمتاده بود، ن  برا بندهاز  ن  نادگیری

فَوَجَدا یَبْداً مِنْ یِبادِنا  لَیناهُ رَحْمَهوً مِهنْ فرموده امت:  ی)( لوصای از بندگان مابنده) (مِنْ یِبَادِنَا

داً هَلْ أَلَّبِعُكَ یَلهی مْناهُ مِنْ لَدُنَّا یِلْماً قالَ لَ ُ مُومییِنْدِنا وَ یَلَّ لها ) أَنْ لُعَلِّمَهنِ مِمَّها یُلِّمْهتَ رُشهْ

 ای از بندگان ما را نافتند ک  از جانب خود ب  او رحمتی یطا کرده و از نزد خود به  او دانشهیبنده

ای ب  من نهاد هدک  از بینشی ک   موخت  شنن نا لو را ب  شرط ا موخت  بودنم. مومی ب  او گفت: 

وَ ما فَعَلْتُه ُ یَهنْ )ک   کندیم نحلصر یخدا ب  روشن یدامتان، بنده نان( و در پادهی، پیروی کنم؟

 یکه  یلهم  ن بنهده دانیتیم یب  خوب ی( مومندادم انجامو من انن ]کارها[ را خودمر ) (یأَمْرِ

چه  خداونهد ب  دنبالش برود لها از  ن ک از او درخوامت کرد  خداوند امت و خودش یخدا، از مو

 دانیهتیکه  میدر حال  یفرض، موم نننموده، ب  او  موزش دهد. پس بر اماس ا یمشلعل

و  نمهودیو به  او ایتهراض م کهردیپرمش مخدا  یمت، باز هم از بندهضش بر خدامُال و ایترا

لهالش  ییجه نت نهنا یقت،حق ر. دندنماییمل م ک  مخال) ویده و لعهّدش دانیتیم ینهمچن

معصهوم را از مههو و  یب  طهور کله نا یخواهند مومیخودشان م یامت ک  ب  ادیا یکیان
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اولهواالعزم امهت،  یامبریو پ یاله یشوایپ نكرا ک   ی.  نان مومنندو لبرة  نما ن لنز یاننی

 را ب   ن متهم نمود. یموم لوانینم یحالت یچک  در ه نمانندیمتهم م یبزرگ یهاب  لهمت

 نهافرامهوش کهرد و  ناغفلت، ویده و لعهدش را لرك کرد  یاز رو یک  مومنن: افرض دوم

معهذور بهوده و مرلكهب  نشانا یج نت خدا غافل شد. در یک  از ویده و لعهدش نیبت ب  بندهننا

 نحت ب   ن، لصرنیب یب  روشن  یامت ک  موم یزیهمان چ نننشده امت. ا ییمل ممنوی

در  (مُاخهذه مكهن یممرا به  خهاطر فراموشه[ گفت: ]مومی) (یتُبِما نَیِ ُاخِذْنیالَ ال لُقَ): کندیم

 یبها بنهده یموم یهمراه نراز ؛مانند نماز و روزه و حج بود ییبادل انجامدر حال  یک  مومیحال

 یبهرا نگاه،جا ننو ویده در ا یهدب   یوفا ینبوده و همچن یو اله یلعبّد یخدا، ب  مبب دمتور

 شد.ییبادت محیوب م یموم

 یَفال َتْنَس َسُنْقِرُئَك

َیإاِلَّ ما شاءَ اللَّ ُ إِنَّ ُ نعْلَمُ الْجَهْرَ وَ ما نخْفَ * یفَال لَنْیَ مَنُقْرِةُك(7) 

د، ک  او خدا بخواه چ  نجز  [ بر لو خواهیم خواند، لا فراموش نكنی؛ما ب  زودی ] نات خود را)

 .(داندرا ک  نهان امت، می چ  ن شكار و 

 وارد شده امت: ن   ننا یردر مختصر بصاةرالدرجات در لفی روانتی

ک  از شما،  یدر مورد فردنظر شما )یرض کردم:  : ب  امام باقرندگوخفاف می ن)بن طر معد

 یه یل یل. دلییتاو ن ی یل یلیدلفرمود:  نشانا ییت؟کند، چیو  ن را فراموش م یردگیرا م ییلم

 رو کاف یاوردن نمانب   ن ا یول ،ب  او برمد نابشنود و  ن را انكار کند  نثیامت ک  از ما حد یفرد

 فرمتاده شد،  اهللرمولک  بر  یاموره یناول ولی گناه نییان از شما برداشت  شده امت. شود.

مَبِّحِ امْمَ رَبِّكَ الْأَیْلَی یه یل یلیدل نشان،ا فراموش نمود. در فراموش کردن ا ن ر نشانبود. ا 

یمَنُقْرِةُكَ فَال لَنْ . مپس فرمود:لأنید کردرا  ننخداوند متعال ا ی. ولییتن نشانا مها به  ) یهَ

                                                
 .7تا  5ی اعلی، آیات قرآن کریم، سوره .1
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 (7)(.([ بر لو خواهیم خواند، لا فراموش نكنیزودی ] نات خود را

 وارد شده امت:  یامام حین ییكر یردر لفی ن   نندر مورد ا نتیروا همچنین

ای را ک   هر  ن) ما نَنْیَخْ مِنْ  نوٍ)فرمود:  الرضا یبن موم یفرمود: محمد بن یل امام

نوشهتارش  نعنی (دمت فراموشی بیپارنمنا ب  ) أَوْ نُنْیِها نمحكمش را بردار نعنی (از میان بردارنم

طهور که  خداونهد م؛ هماننبریم ینمحمد، محافظتش را از ب یها و از دل لو او از دل نمرا بردار

[ بهر لهو خهواهیم ما ب  زودی ] نات خهود را) إاِلَّ ما شاءَ اللَّ ُ مَنُقْرِةُكَ فَال لَنْییمتعال فرمود: 

 (6)(.را از دل لو بردارد نادشو  نیک  فراموش نما (خواند، لا فراموش نكنی

مههو نهدارد. بها  یهزیچ یچطلقهاً در ههاند ک  معصوم مکرده یرگون  لفی ننرا ا ن افراد،   یبرخ

مها به  زودی ) یمَنُقْرِةُكَ فَال لَنْیَروشن امت:  ن  نان ندارد.   ییدهبر یق یداللت ن ،  ک انن

را  «دخوانه یمبهر لهو خهواه چه  ن» نعنهی( [ بر لو خواهیم خواند لا فراموش نكنهی] نات خود را

 ی)وح «خوانیمیم نتبرا چ  ن»از  یشب یدودرا ب  ح ن   ننا ی. هر کس معنایکنیفراموش نم

شامل  ،«خوانیمیم نتبرا چ  ن»یبارت:  نرادارد. ز یلب  دل یازمخنش ن یبدهد، برا نت( مرایاله

حفهک »بر ناو  ،«یمیدمِ مهو معصوم در لبل»فقط بر  ن   ننرو، ا نناز ا شود،یم یاله یقر ن و وح

نه   میهئل  نهنداللهت دارد و ا «خواندیبر او م ن   ننل اخداوند مبحان و متعال بعد از نزو چ  ن

خداوند مهبحان،  یاز مو یم ن. مهو نداشتنِ معصوم در لبل یرغ یزیو ن  چ شودیشامل یبادت م

جز ) ما شاءَ اللَّ ُ إاِلَّ ن امت ک  خداوند متعال فرمود:  نن،بلك  بااللر از ا ییت؛محل اختالف ن

مطلهب داللهت دارد که  معصهوم ماننهد  نهنامتثنا امت و بر ا نكن مخ نن( اخدا بخواهد چ  ن

به   یهازب  خاطر ضهرورت و ن ی،و خداوند در موارد شودیمبتال م یانها ب  مهو و نیانیان یی بق

 چ  نجز ) ما شاءَ اللَّ  إاِلَّ یمعنا یج حفک فرموده امت. در نت یانیدم مهو، او را از مهو و نی

 نها یهازو ن یک  خداوند بخواهد ک   ن را فراموش کنه نگریمت: ب  جز موارد دا نن( اخدا بخواهد

ها ک  مهو انیان یی دارد؛ مانند بق امور باز ننو مهو در ا یانندارد ک  خداوند لو را از نی یضرورل

                                                
 .50ص  ،حسن بن سلیمان حلی ،مختصر بصائر الدرجات .1

 .151، ص تفسیر امام حسن عسکری .2
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ن ههم مثهل شهما بگو: مه) یَّإِلَ ینوحَ بَشَرٌ مِثْلُكُم اقُلْ إِنَّما أَنَ شود.یبر  نها یارض م یانو نی

 .(شودک  ب  من وحی می بشری هیتم

 یات: روادوم

در رد  نهراامت؛ ز ارزشیب نماند،یمعصوم را ذکر م یانک  مهو و نی نالیوارده ب  روا اشكاالت

از  یب  بعض یاز اشكال مند یشهم ندارد، ب یباب وجود دارد و معارض ننک  در ا یاریبی ناتروا

 چ  ن بقوجود ندارد. در ضمن، ط نگری، یذر دامت بوده ی لق یبر مبنا گفت  ننا ناو  ناتروا ننا

قابهل طهرم  یقر نه نلاشكاالت در مورد دال ننم امت و امیلّ یامر از جهت قر ن ننروشن شد، ا

که   یزیچ ننبااللر ییت،گون  نننک  ا، وارد باشد نات ن اشكاالت ب  روا ک انن. ب  فرض ییتن

ن نهبه  صهورت میهتقل به  ا یدهیق نكاثبات  یبرا لوانیامت ک  نم ننا شود،یم یج از  ن نت

 یازمنهد نهان، ن نهراز کند؛یوج  ثابت نم یچ نان را ب  ه ییدهیق ،ناتروا ننو ا ؛نمود ی لك ناتروا

چ  ب  صورت مطلهق و چه   ند؛معصوم را اثبات نما ناخداوند  ییف هیتند ک  یدم مهو خل یلیدل

مانند  یبشر دخداون یف خل ناامت ک  معصوم  ننا میئل  ننیبادت. اصل در ادر  ،طبق ایتقاد  نان

 .شودینم نزمتما یل،از  نان مگر با دل یزچ یچامت و در ه نگراند

. فقط ندنما یندارند ک  مهو معصوم در یبادت را نف ینالمخالفان، مجموی  روا ک اننیالوه بر 

کهرد که  داللهتش کامهل  یمخواه یانو ب نمانندیم نلمورد لأو ننک   ن را در ا امت نتروا نك

 عهداد. بلكه  در لعهارض بها لباشهدینم  ورنقهینل هیتند، ةک  ب   ن قا نیو نیبت ب  معنا ییتن

 .ییتن نرپذ ن امكان یحلرج یم،کنیک  ذکر میح، صح ناتِاز روا یاریبی

 یدمنایم یانمعصوم را ب یانکه سهو و نس ایاتیرو

 کندیرا ذکر م  یامربکه سهو پ روایاتی

را به   )چهار رکعتی( ک  نماز یشخص یدرباره از امام صادق): ندگو یراالحكام: ابوبص لهذنب

باند ال کردم. امام فرمود: ُخود برخامت  و رفت  امت، م یاشتباه در رکعت دوم لمام کرده و از جا

امهام در جهواب،  ننهد؟گویچه  مه یامبرب  امام یرض کردم: پس مردم از قول پ .نماز را ایاده کند
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و صورت نمهاز    بودخود برنخامت یجا چون از یامبرپ: دکرد و فرمو ناد وریرا  ینذوالشمال نثحد

 (7).(را ب  هم نزده بود، نمازش را لمام کرد

را به   )چهار رکعتی( ک  نماز یشخص یدرباره از امام صادق): ندگو یراالحكام: ابوبص لهذنب

ال ُرفته  امهت، مهب  دنبال کهار خهود خود برخامت  و  یدوم لمام کرده و از جااشتباه در رکعت 

بعهد از  ن   اهللرمهولچرا ب  امام یرض کردم: پس  .نماز را ایاده کندباند کردم. امام فرمود: 

از جهای خهود حرکهت نكهرده  اهللرمولزنرا : دامام فرمو ک  دو رکعت نماز خواندند، ایاده نكردند؟

 (6)(.بود

یرض کردم: ما نماز مغرب   ب  امام صادق): ندگویم ینصر یرهرث بن مغااالحكام: ح هذنبل

 نشان. انمامام مهو و اشتباه نمود و در دو رکعت مالم داد. ما نماز را دوباره خواند ی. ولنمرا خواند

رکعهت  ن را  دو بابعد  ،نرماند ناندو رکعت را ب  پا اهللرمول نا!  ند؟چرا دوباره خواندفرمود: 

 (4) (.!ند؟شما کامل نكرد چرا ؟لمام نكرد
دو رکعهت  یخواندم. وقتهمیبا همراهانم نماز مغرب را ): ندگومی یاالحكام: ابوبكر حضرم لهذنب

 نهن. دوبهاره نمهاز را خوانهدم و ایاز  نان گفتند: دو رکعت نمهاز خوانهد یخواندم، مالم دادم. برخ

ان نشهیرض کهردم: بله . ا ی؟دوباره خواندفرمود:  نشان. اخبر دادم را ب  امام صادق وضو م

. یبخهوان دنگهر رکعهت نكو  نیتیدهد ک  بایب  لو پاداش م یخداوند در صورلو فرمود:  ندخند

را ذکر نمهود  ینذوالشمال نثمپس حد مهو و اشتباه نمود و در دو رکعت مالم داد. اهللرمول

 (3).(دو رکعت ب   ن اضاف  نمودمپس و فرمود: 
رکعهت خوانهد و )از مكهانش(  پنجنماز ظهر را   اهللرمول): ودفرم  یاالحكام: یل لهذنب

افهزوده شهده  یهزیدر نمهاز چ نا  اهللرمول نایرض کردند:  نشاناز افراد ب  ا یجدا شد. برخ

شهان در حالهت ن. ایرکعت نماز خواند پنج ما ییرض کردند: برا ییت؟ ن چفرمود:  نشانامت؟ ا

                                                
 .015و  219، ص 2تهذیب االحکام، طوسی، ج  .1

 .015، ص 2تهذیب االحکام، طوسی، ج  .2

 .123، ص 2تهذیب االحکام، طوسی، ج  .0

 .123، ص 2تهذیب االحکام، طوسی، ج  .1
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نبهود.  یداد ک  در  ن قراةت و رکوی انجامگفت. مپس دو مجده  یررو ب  قبل  نمود و لكبنشیت  

 (7).(لدمارا ب  خاك می ینیدو، ب ننافرمود: یم یش مپس مالم داد و هم
کعت ر ششک  نماز یصر را  یدمپرم یمرد در مورد: ندگویشحام ابوامام  م نداالحكام: ز لهذنب

رکعهت خوانهده امهت،  شهش نها پنجدارد ک   نقیناگر )فرمود:  نشانرکعت خوانده امت. اپنج  نا

و  نهدبگو یهرنموده امت در حالهت نشیهت  لكب کم ناافزوده امت  ناداند  یدوباره بخواند. و اگر نم

مه  رکعهت  نهادارد که  دو  نقین. اگر ندفالحو الكتاب را در  خر نمازش بخواند. مپس لشهّد بگو

 نهانبه  پا نیهتادهدانیت ک  نماز را در حالهت ایند و مخن گفت و نمرما نانخوانده امت و ب  پا

 یهامبرامت را ب  اِلمهام برمهاند. چهرا که  پ هماند یک  باق یرمانده امت، بر اومت ک  مقدار نماز

 نهانبه  پا و در همان رکعهت دوممپس فراموش نمود ؛ مردم دو رکعت نماز خواند یبرا خدا

افزوده شده امت؟ فرمود:  یزیدر نماز چ نا!  اهللرمول یرض کرد: ای نشانب  ا ینرماند. ذوالشمال

. یشهما فقهط دو رکعهت نمهاز خوانهد ،یرض کردند: بل  ند؟گویرامت م ینذوالشمال نامردم!   یا

 (6)(.ب  اِلمام رماند ه بود،ماند یک  باقرا از نمازش  مقداریو  نیتادا نشانا
مههو و اشهتباهش را به  ذههن  یهر فرد)فرمود:  : امام صادقند: ممایو بن مهران گوکافی

مهردم  ینماز ظهر را بهرا اهللرمول. ییتمهو بر او ن یدو مجده ند،بیپارد و  ن را کامل نما

در  نهایهرض کهرد:   نشانب  ا یندو رکعت خواند. مپس مهو و اشتباه نمود و مالم داد. ذوالشمال

 اهللرمهول. ییرض کرد: دو رکعت نماز خوانهد یزی؟فرمود: چ  چ نشانفرمتاده شد؟ ا یزیچ ازنم

   :نشانیرض کردند: بل . ا نید؟گومانند مخن او را می نافرمود  نان  او نماز را ب نیتادا 

را  فهردی نا: یرض کردم:  ندگو یراو .داد انجاممهو  یب  اِلمام رماند و ب  همراه  نان، دو مجده

 نهانرکعت امت و مالم داد و  ن را ب  پاچهار کند ک  ک  دو رکعت نماز خواند و گمان می ندیند

از اول فرمهود:  نشان مد ک  دو رکعت نماز خوانده امت؟ ا نادشرفت،  ک اننرماند. مپس پس از 

 یمانهدهیو مقهدار بهاق مودرو ب  قبل  نن اهللرمولیرض کردم: پس چرا  .ندنمایرو ب  قبل  م

از  ن مكان نرفت. اگر از مكانش نرفته  باشهد و   اهللرمولفرمود:  ؟نمازش را ب  اِلمام رماند

                                                
 .093و  015، ص 2تهذیب االحکام، طوسی، ج  .1

 .092، ص 2تهذیب االحکام، طوسی، ج  .2
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 (7).(دهد انجاماز نماز ک  کمبود دارد را  یمقدار ندداده باشد، با انجامرا  یاگر دو رکعت اول
در دو رکعهت   اهللرمهول ناب  ابوالحین اول یرض کردم:  ): ندگو: حین بن صدق  میکافی

خداونهد باشد. فرمود: یم نشانفرد مانند حالت ا ننردم: حالت ایرض ک .بل فرمود:  ؟اول مالم داد

 (6).(ماندهیزوجل خوامت  امت لا ب   نان بف
نمهاز خوانهد.   اهللرمهول)که  فرمهود:  یدمشن  : از امام صادقندگویایرج م ید: معکافی

 اهللرمهول نها: یدندپرم نشان، از اندبود نشانک  پشت مر ا یدافرامالم داد. دوم مپس در رکعت 

،  ییرض کردنهد: دو رکعهت نمهاز خوانهد یزی؟افتاده امت؟ فرمود: چ  چ یدر نماز الفاق نا .

 .یهرض کهرد: بله . گفتنهدیمنیز  ینگون  امت؟ ب  او ذوالشمال ننا نا!  یدننذوال ی: افرمود نشانا

 مهپس  ادقامام ص رماند. نانرکعت ب  پاچهار  لابر همان رکعت بنا نهاد و  را نمازش نشانا

ن نا یک  اگر فرد یدانینم نا.  لط) ب  امت، پیامبر را ب  فراموشی انداختخاطر ب   خداوندفرمود: 

امها قرار نگرفت؟  نرششد: نمازت مورد پذیشد و گفت  میگرفت  م یب، از او یدادمی انجامکار را 

کهرده امهت و الگهو  دنجاا یتمن  اهللرمول: ندگوشود، می دچار انن موضو ک  امروز  یفرد

 (4)(.امتب  جای  ورده  مخن گفتن در اثنای نماز یشده امت و دو مجده، برا
 یهاندر م  اهللرمهولفرزنهد  یا)یهرض کهردم:   : ب  امهام رضهاگوندیم یهرو اباصلت

 نشانا .واقع نشده امت  یامبرمهو در نماز بر پ پندارندمیهیتند ک   یگروه یان،جمایت کوف

او  جز یامت ک  معبود یک  مهو ندارد، خداوند یفرد .شان کندخدا لعنت گونند.یوغ مدرفرمود: 

 (3)(.ییتن
نماز خواند و قراةت را در  ن جهر و بلند   یامبرپ): فرمود نقل  از پدرش  صادق امام

ت ماک  نهاماقط شده امت؟  یزیدر قراةت چ نااش فرمود:  ب  صحاب  ید،لمام رمب  ا یخواند. وقت

 نهافرمهود:   نشانا .: بل دندشمامت؟ یرض کر یانبن کعب در م یاُب نافرمود:    یامبرشدند. پ

                                                
 .095و  099، ص 0کافی، کلینی، ج  .1

 .095، ص 0کافی، کلینی، ج  .2

 .097، ص 0کافی، کلینی، ج  .0

 .215ص  ،2صدوق: ج ، خبار الرضااعیون  .1
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 نشهانا .بود ینچن نن! ااهللرمول نا: بل ، یرض کردابی بن کعب در نماز ماقط شده امت؟  یزیچ

 هها خوانهده چ  شده امت ک  کتاب خداونهد بهر  نگروه را  ننشد. مپس فرمود: ا ینخشمگ

گون  به   ننا اةیلامریبن ؟دانندینم ،شودیشود و لرك میک  بر  نان خوانده م نالی راود و  شمی

 نردپهذیرا نمه یاو خداوند نماز بنده ؛یرخ نشانهادل یحاضر بود، ول نشانها. بدنیدندهالکت رم

 (7)(.ییتحاضر ن شبا بدن شک  دل
  : از امهام صهادقنهدگویمه (6)رجایه یدمهعحین بن محبوب ب  نقل از : ی الفق نحضرهال من

هنگام نماز صبح به  خهواب انهداخت لها  را رمولش یخداوند لبارك و لعال)ک  فرمود:  یدمشن

از صبح را خواند. مپس نمهاز صهبح را  یشطلو  کرد. مپس بلند شد و دو رکعت پ یدخورش ک انن

 ی رات مالم داد. مهپس مهخندر دو رکع نشانانداخت. ا تباهخواند و او را در نمازش ب  مهو و اش

داد لها اگهر فهرد میهلمان از  انجامکار را نیبت ب  او  نننمود. ا ی)لوص ،گفت  بود ینک  ذوالشمال

گفتهه  شههود:  یجهه گرفتهه  نشههود. در نت یههبدر  ن اشههتباه کنههد، از او ی نههانمههازش خههواب بمانههد 

 (4)(.امت یدهب  هدف رم اهللرمول

 کندیرا ذکر م که سهو امامان روایاتی

را  ههااز  ن لعدادی جااننکند و در یدر یبادت را ذکر م ک  مهو امامان وجود دارد نالیروا

 :یمکنیشمردند، ذکر م یحک   ن را صح یبا ذکر افراد

                                                
 .253، ص 1محاسن، برقی، ج  .1

بةن  صدوق در مورد طریق نقل این روایت از حسن بن محبوب گفته است: من روایات حسن بن محبوب را از محمةد .2

از عبداهلل بن جعفر حِمیَری و سعد بن عیداهلل از احمد بن محمد بن عیسی از حسةن بةن محبةوب  موسی بن متوکل

 کنم.نقل می

( شیو طوسی در فهرست و 51، ص 9سید خویی در معجم گفته است: این طریق صحیح است. )معجم رجال الحدیث، ج

مةا  یارانشمرده است که  ییاو را از فقها یکشیز گفته است: رجالش حسن بن محبوب را موثق دانسته است. نجاشی ن

گوید: ظاهراً علی بن حسن بن اند. سید خویی می، و نیز رباطی او را موثق دانستهآنان اِجماع دارند یاتبودن روا یحبر صح

ن رباط بجلی گوید: نجاشی گفته است: ابوالحسن علی بن حسن برباط، شرح حالش را ذکر کردم، و در شرح حالش می

گوید: سعید بن عبدالرحمن قیل بن عبداهلل اعرج سةمان ابوعبةداهلل کوفی ثقه است. در مورد سعید اعرج نیز نجاشی می

، و شیو عبداهلل مامقانی در نهای  المقال فةی 577ص « مناهج االحکام»تمیمی اهل کوفه و ثقه است. میرزای قمی نیز در 

 اند.د صحت این روایت تصریح کردهدر مور 012تکمل  غای  االمال، ص 

 .095 تا 092 صص ،1ج  ،صدوق ،یحضره الفقیهمن ال .0
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. داد انجهام مرلبه  هشت را واجب طواف  )یلی: فرمود باقر امام: گوند زراره: متبصارا

 پشهت رکعهت دو مهپس. افهزود  ن ب  را مرلب  شش و ادنه بنا نك بر و کرد لرك را مرلب  هفت

 و بازگشهت شهد، فارغ دو  ن بین معی از وقتی. رفت مروه و صفا ممت ب  مپس. خواند نماز مقام

  ییله)فرمهود:  امام صهادق کرد(. اقام  نمود، لرك اول مقام در ک  را نمازی رکعت دو

 (6) (7)(.ار رکعت نماز خواندافزود. مپس چههشت مرلب  طواف نمود. مپس شش مرلب  

با حالت پرمهش  نشاندر مورد مهو گفتم. ا  : ب  امام صادقگوندیم یل: فضیع الش وماةل

 (4)(.مرم بنشانم لا نمازم را حفک کنهد امت؟ چ  بیا خادم را پشت نزاناز  ن گر یفرد نا )فرمود: 

(3) 

: گفتیمهو م یدر دو مجده دقک  امام صا یدم: شنگوندیم یحلب یداهللاالحكام: یب هذنبل

که  در  یدمشهن نگر: بار دگوندیم یراو .بِیْمِ اللَّ ِ وَ بِاللَّ ِ وَ صَلَّی اللَّ ُ یَلَی مُحَمَّدٍ وَ یَلَی  لِ مُحَمَّدٍ)

 (2) (0)(.یَلَیكَ أَنهَا النَّبِی یْمِ اللَّ ِ وَ بِاللَّ ِ وَ الیَّلَامُبِگفت: یمهو م یدو مجده

                                                
 .112ص  ،9ج  ی،طوس ،االحکام یبتهذ .1

 اند، عبارتند از:نموده یحبن وهب تصر ی معاو یتبودن روا یحکه به صح یافراد یاز جمله .2

 . 113ص  ،7و البرهان ج  ةدر مجمع الفائد یلیمحقق اردب -1

 . 915ص  ،1ج  یه،الفق یحضرهشرح من ال  یف یناول در روض  المتق یمجلس یمحمد تق -2

 . 505ص  ،1ج  ،المعاد یرةدر ذخ یمحقق سبزوار -0

 . 231ص ،10ج  ،در حدائق الناضره یمحقق بحران -1

 .253ص  ،12ج  یعه،در مستند الش یمحقق نراق -9

 .292ص  ،2ج  ی،حر عامل یوش یعه،وسائل الش .0

 نموده است: یحتصر یلفض یتبودن روا یحبه صح ی کهکس .1

 .077ص  ،2ج  ،در کتاب مهذّب االحکام ،رحمه اهللی، سبزوار یعبداالعل یدس -1

 .155ص  ،2ج ی،طوس یوش ،االحکام یبتهذ .9

 کردند، عبارتند از:  یحتصر یحلب یتبودن روا یحکه به صح یافراد یاز جمله .5

 . 72ص  ،7ج  ،المطلب یهدر منت یعالمه حل -1

 . 111ص  ،1ج  ،الفوائد یضاحدر ا یبن مطهر حل یوسففرزند عالمه، محمد بن حسن بن  -2

 . 221ص  ،1ج  ،در مدارک االحکام یعامل یدمحمدس -0

 . 112ص ، 2ج  یه،الفق یحضرهشرح من ال  یف یناول در روض  المتق یمجلس یمحمد تق -1

 .151ص  ،1ج  یار،مالذ االخ یعالمه مجلس -9

 .001ص  ،5ج  ة،در حدائق الناضر یمحقق بحران -5



 011 .................................................................پرسنداز تو درباره روح  می د اسالم ویعقا

 یهانب یاتصدوق امت ک  بدون جزةاز شیخ « اخبار الرضا یونی»در  نتیروا جااننر د همچنین

 و مهو دارد:  یانکند ک  امام نییم

و خداونهد،  وا ینشده امت و ب أنیدل القدسرومامام با )کند: می نتروا از امام رضا دوقص

به   ن  نیراهنمها یبهرا که  ی. و ههر زمهانیندبیاز نور امت ک  ایمال بندگان را در  ن م یمتون

و از او گرفته   ددانهیمه یج در نت ،شودیگیترش داده م نششود و برایباشد، از  ن  گاه م یازمندن

شود و یم یمارماند و بیشود و مالم میشود و فرزنددار میداند. امام متولّد مینم یج شود در نتیم

کند و مهو یخوابد و فراموش میکند و میمکند و ازدواج ینوشد و ادرار و مدفو  میخورد و میم

شهود و یکند و زنده میم ن و گر خنددیشود و میشود و ناراحت میکند و خوشحال میو اشتباه م

شهود و بهر او یهرض یم نیتادهشود و ایشود و محشور میم نارتشود و زیو وارد قبر م یردمیم

و شهفایت  یهردگیشود و مورد کِرامت قهرار مهیمشود و ب  او پاداش داده یشود و از پرمش میم

از  یشک  پ یالدیوه بودن. و هر الفاق بامت: در یلم و مُیتجا نژگیاو در دو و یکند. و نشان یم

گرفت  شده امت   اهللرمولامت ک  از  ییهد یدهد، ب  وامط یالفاق افتادنش از  ن خبر م

 یجهزو میهاةل میهئل  نهن. و اه امتب  ارث برد شخون و از پدران اهللرمول ن را از  و،ک  ا

 (7)(.گرفت  امت یمانیهد و پ  یلجبرةیوب یزوجل از م الغالی خداوندامت ک  

 نهاخداونهد  ییفه خل یفراموش نامهو مورد لوان  ن را در وجود دارد ک  می نت دنگری نیزوار

 ندارد: یحب  لوض یازو نروشن امت  نتامتفاده نمود. ظاهر روا درك نتیج  از  نمعصوم و 

پهس از ظههورش، به   یانیمف)د: ک  فرمو یدمشن : از امام صادقندگویبن میلم م محمد

از فرمهود:  مهپس کنهد.یمه نیگانه  فرمهانرواپنج یهاینبر مرزم زن نك یباردارزمان  یاندازه

امهت که   یمجزو میاةل حت  ن. و یشتر یباردارزمان  یکنم. ب  اندازهیخداوند طلب  مرزش م

 (7) (6)(.ییتاز  ن ن یاچاره

                                                                                                                                                          
 .927ص  ،در مناهج االحکام یقم یرزایم -7

 .097ص  ،2ج  ،در مهذب االحکام یسبزوار یعبداالعل یدس -2

 .117ص  ،29ج  ی،مجلس، بحاراالنوار ؛150ص  ،1ج  ،صدوق، اخبار الرضا یونع .1

 .193و  115غیبت، طوسی، ص .2
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 ید؟منا یرا از معصوم ُمنتف یانوجود دارد که سهو و نس یاتیروا آیا

خداوند  ییف را از خل یانمهو و نی ،وجود ندارد ک  ب  صورت مطلق و ن  در یبادت هیچ روانتی

چنین اصالً  یر.خ نا وندشیو ایتقاد م نقینبایث  نات،روا ننا نالا بحث شود   ندنما یمعصوم نف نا

مههو را از رمهول خهدا  یدو مجده انجاموجود دارد ک   نتروا نكوجود ندارد. بلك  لنها  روانتی

مههو در یبهادت )به  طهور  یمهو ضرورلاً بایث نف یدو مجده یاما نف کند.یم ینف  محمد

 .شودی( نمیکل

 انجهاممههو را  یدو مهجده  هللارمولاصالً  نا ): یدمپرم : از امام باقرگوندیزراره م

 (6)(.دهدینم انجاممهو  یدو مجده ی . فردِ فقیرخفرمود:  نشانداد؟ ا

 انجهاممههو را  یدو مهجده  اهللرمهول نهاک    ییتمورد ن ننمخن ما در ا ند،بدون لرد

 یهمورد مشخص )مانند مهو در لعداد رکعات(، دو مجد نكدر   اهللرمول. اگر یرخ نااند داده

در لعداد  نادر نماز  یک  هر مهو ییتگون  ن ننوجود ندارد. ا یاشكال یچنداده باشد، ه انجاممهو 

از رمهول « مههو یمجده ینف» ینب نندمهو بشود، لا بگو یمجده انجامبایث  یش ها، همرکعت

 وجود دارد. یمیمیتق یرابط  نشاناز ا« مهو در یبادت ینف»، و میئل  نكدر   خدا محمد

 یو فقط درباره کندیم یهم نف ی م از فقةمهو را ب  طور دا یباال دو مجده نتروا ینهم الفاقاً

شهده،  یکه  نفه یمهو یمت ک  مجدهب   ن معنا ننا ؛ییتو امامان معصوم ن  رمول خدا

که   نگهریب  کار د یازبدون ن ،رالواند  نیم ،باشد ی فق ننشامت ک  هرکس در د یکار یدرباره

چههار  رکعهت دو و ینکه  به ی. ب  ینوان مثال، کیهندجبران نما ،مهو شود یمجده انجام یثبا

                                                                                                                                                          
ن که احتمةال اشةتباه به نظر من این ایهام و به تردید انداختن است، نه شک و اشتباه. با وجود آ»گوید: عاملی میحر  .1

 (725، ص 0)اثبات الهداة، ج  .«راوی نیز هست

شةان ممکن است بعضی از اخبار در مورد مدت حکومت سفیانی بر تقیه حمل شود، چرا که در روایات»گوید: مجلسی می

است، یا ممکن است مقصود این باشد که ممکن است در مقدار آن بداء حاصل شود. یا ممکن اسةت مقصةود،  گفته شده

 .215، ص 92بحار االنوار، مجلسی، ج  .«مدت استقرار دولتش باشد و اختالف ناشی از تعریف این استقرار باشد

 .091تا  093 ص، ص2ج ی،طوس یوش ،حکامتهذیب اال .2
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 نیهتادهو دو رکعهت ا دههدیو مالم م خواندیو لشهد م گذاردیشك کند، بنا را بر چهار رکعت م

 .ییتمهو ن یهم ب  مجده یازیو ن خواندیم

 نهت،روا نهنشهود. اینم ،الزم امت ک  در ایتقاد نقینیامت و بایث  نتروا نك ننا، یالوه ب 

 نهتروا ننکنند، ب  فهم اشتباه خودشان نیبت ب  ایک  ب   ن امتدالل م یخبر واحد امت و کیان

 ،کنهدیثابت نمهم را  یدر احكام فقه یاتاز جزة نكی یحت میئل  نن. چ  بیا انندنمایامتدالل م

ها دارد ک   ن یقطع یلب  دل یازت و نام یدلیامر یق نكمورد بحث،  یمیئل ک   ننچ  رمد ب  ا

که   نهالیروا نهامتوالر  ناتلمام و کامل دارند، ن  روا ییقل یلهیتند.  نان ن  دل یقطع یلفاقد دل

 یهدهیق نهنوجود دارد، مخهال) ا چ  نمحكم؛ بلك   یقر ن یلباشد، و ن  دل یبودنش قطع یحصح

 نعنهی) جااننک  ب  موضو  مطرم شده در  یافتمن نگرید نتروا یچه نت،روا ننامت. من ب  جز ا

به   خواهنهدیوجود دارنهد که  م یافراد یداشت  باشد؛ ول یمهو از معصوم در یبادت( ارلباط ینف

 نهالیمنظهور، به  مهراغ روا نن( و ب  امرغ همیان  غاز امت) نند ن را اثبات نما نان زورگو یروش

معصوم ب  دور امت. یالوه بهر  ناخداوند  ییف مهو در یبادت از خل یرفتند ک  واقعاً از موضو  نف

 یِباشهد لها پامهخ  ن را بهدهم؛ فقهط مهردرگم یارزش یلمه یکه  دارا یافتماز  نان ن یزی ن، چ

 نظر من در مورد مخن  نان امت. نناز حد ب  کالم امت. ا نادهز یکورکوران  و دادن معنا

که   یانهدب نینحد پها ننتقادش ب  ا ور امت ک  مطح کار انیان در اثبات ایخجالت یقتدر حق

را  نهنشهده امهت، و ا نیهدلأ القهدسروماز مهو ب  دور امت، و فرد معصوم، با  القدسروم: ندبگو

 معصوم، از مهو در یبادت ب  دور امت. ک اننقرار دهد بر  یلیدل

ک  در مورد یصمت روم امهام )که   ییتن نن، امیئل  نرامفیط  امت؛ ز ینوی یقتدر حق انن

. بلكه  مهخن نیمک  مجهرد از مههو امهت، مهخن بگهوی مجرد، روح القدسروم نامجرد امت( 

و  یمتهراکم و مهاد یجیهد یهوی،دن یمهت. امهام در زنهدگیادن یت امام در زنهدگوضعی یدرباره

جیهد، او را در پهرده و  نهنها، محهدود امهت و اانیان یی مغز او مانند بق تدارد و قدر ی)لطیرغ

. در باشهدیم یههر انیهان یانمهو و نی یجید، یلت اصل نن. ادهدیقرار م نگرحجاب از یوالم د

خهاطر امهت که  او به  ینهوان مثهال به   ننروم مجرد از مهو، ب  ا نایصمت روم مجرد  یج نت
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 ییهالم مهاد نهنکه  در ا ییصهمت انیهان یاصالً ب  معنها نن. اییتمشغول ن یماد یهامشغل 

 .شدبایاز روم و جید امت نم یبیلرک

 ی: اشکاالت عقلسوم

 یدمف یخ: اشکاالت شاول

 گفت  امت: ،خداوند رحمتش کندمفید،  شیخ

که  ممكهن بهوده امهت که  در اوقهات نمهاز، خهواب بهر  کنیمیرا انكهار نمه میهئل  ننما ا) *

 نهندر ا نشانا یک  وقت بگذرد و  نان نماز را قضا کنند. برا یشود لا زمان یرهچ یامبرانپ

ندارد و به   نیخواب، جدا شدنیرهخاطر ک  انیان از چ ننب  ا ییت؛ن یبودو کم یب، یمیئل 

خهاطر  نهنب  ا ییت؛گون  ن ننمهو ا یگرفت. ول نرادیا لوانیفرد خواب نم  خاطر ک  ب ننا

 ی. بعضهشهودیامت ک  فرد به   ن دچهار م یبیو  ن ی ؛ک  مهو، کمبودِ کمال در انیان امت

 نگراند یاز کارها یاوقات ناش یو برخ شودیدچار مهو م امت ک  یاز فرد یاوقات مهو ناش

در لهوان  ی،حهالت یچمتعال امهت و اجتنهاب از  ن در هه اونداز فعل خد یخواب ناش یامت. ول

خهاطر که   نهنبهود؛ به  انفهرد  ننا یبرا یبی. اگر در لوان  نان بود، کمبود و یییتبندگان ن

به   ییت؛ن گون ننمهو ا یدارند. ول یتاب یموماجتناب از خو نیها در یدم لواناانیان یهم 

 که انناز  یمک  افراد حك بینیمیخاطر ک  ما م ننا ب از  ن، امكان دارد و  یخاطر ک  دور ننا

از  یوله کننهد؛یم یب  امانت بگذارند، دور یانمهو و نی یرا نزد افراد دارا نشانهااموال و راز

و  ؛کننهدینم یهزپره شهود،یم یهرهخهواب بهر او چاوقهات  یک  گاه یامانت گذاشتن نزد فرد

 مهانر ک انن، مگر دگذارنیم کنارشوند، را ک  دچار مهو می یافراد نثحد ،ءک  فقها بینیممی

 یجه . در نتنیز  ن را مطرم کهرده باشهند نشانا یرو زرنگ و امتوار، با غ یزهوشو ل یدارافراد ب

باشهد  نزشود. اگر جایم یدهفهم نم،  ذکر نمودک یمطلب یامط مهو و خواب، ب  و ینلفاوت ب

 پانهاناز به   یشکه  په اگهردر نمازش مهو داشت  باشد مت، ک  برای ما الگو  یامبرک  پ

یلهم  نهان به  خطهای و  باشند  نمالم دهد و از  ن دمت بردارد و مردم شاهد  نمازرماندن 
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 مهاهدر طهول روز  یجه و در نت شهودمهی نزبر او جا یزمهو در روزه ن پیامبر احاط  داشت  باشد،

لهذکر  او راکننهد و اشهتباه یرا مشاهده م و شامد و  نان ایخورد و میم ین اصحابشرمضان ب

در  زنهانبها  یهزشو  م دارند ن امت، باز می انجامگناهی ک  در حال  انجاماو را از و دهند می

ک   نیشود. لا جایبازداشت  نم ردیوام ینمهو در چناو از و  شودمی نزجا ماه رمضان بر اوروز 

و گمان کند ک   باشدمورد مهو و اشتباه نموده  ننکند و در ا یزشحرام  م یهالواند با خانمیم

اشهتباه بها  یکند و بایهث شهود که  از رونت مرا یشترب میئل  ننو ا ؛هیتند وا ان نان همیر

و  ینهدازدب یراز زمهانش، لهأخا  ن رو در زکات دادن اشتباه کنهد و  ؛کند یزشمحارم خودش  م

 یازمنهداناز ن یبرخه ی،فراموشه یو از رو ییهتن میتحق  نبدهد ک   یفردب  اشتباهاً  ن را 

 یاز طواف مهع یشکند و پ یزشاشتباه کند و در اِحرام  م ر حجو د ؛ندزکات را از  ن خارج نما

 یشهتریبمهوارد   بهو بایهث شهود  شت  باشدندا یجمرات  گاه یرَم یند و نیبت ب  چگونگک

خهارج و حهدودش  ک   ن را از حد نیاشتباه کند؛ لا جا نعتایمال شر یکند و در هم  نتمرا

 یقهیحق یهرببرد و  ن را به  صهورت غ یناز ب خودش را در زماندن  ن افعال دا انجام. و ندنما

و از  نهدنما شراب اشتباه نمرا انكار نمود ک  در مورد لحر میئل  ننلوان اینمنیز دهد و  انجام

امت. مپس پس از  ن، در اثهر  یگمان کند ک   ن، شراب حالل نا ن را بنوشد  یفراموش یرو

 (7)(.... .متوج  شودک  دارد،  نژگیو

 یدمف یخاشکال اول ش بیان

امت که  به   ن دچهار  یامت ک  مخصوص فرد یبیمهو، کمبودِ کمال نزد انیان امت و ی"

 ینخداوند، اوله ییف امت ک  خل نناشكال ا یامت. معنا نرپذاناز  ن، امك یچرا ک  دور شود؛یم

دارد . پس چگون  امكانکندیاجتناب م کند،یم یک  انیان از  ن دور هانییبامت ک  از ی یفرد

انیهان از  ن امكهان  یکه  دور یمرا نیبت دهه یمهو یبِی انجامامام،  ناخداوند  یلیف ک  ب  خ

 "دارد؟

                                                
 و مفید.عدم سهو نبی، شی .1
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 نرپهذانیان امكان یبرا ،مطلقب  طور از مهو  ی. دورییتن یحصح ید،مف یخش مخن :پاسو

 نهنکردن. در ا محدود  ن بر متمرکز شدن و حفک نیو لوانا یولوژنكمغز ب یل ن هم ب  دل ییت؛ن

 نهك ی ن امت، لمرکهز انیهان رو یلمرکز رو یازمندک  انیان ن یلعداد موارد نشصورت با افزا

متمرکز شدن نیبت ب  ذکر خداونهد و خشهو  در نمهاز، بایهث  اوقات ی. گاهنابدیمورد کاهش م

را که  در نمهاز خوانهده  نیههاک  لعداد رکعت یفرد یلدل ین. ب  همشودینماز م رکعات یفراموش

نمازش را ب  شمارش  ورده امهت  یهاامت ک  لعداد رکعت یبهتر از فرد کند،یامت، فراموش م

حكم کهرد که  فرامهوش کهردن لعهداد  لوانینم یج نتخشو  امت. در وبدون ذکر  ینماز و یول

ک  طبق اشكال مطهرم شهده  یلدل ننامت ک  اختصاص ب  فرد دارد؛  ن هم ب  ا یبیها، یرکعت

امكان نهدارد که  انیهان به  طهور  ی،از لحاظ یقل یبلرل یناز  ن وجود دارد. ب  هم یامكان دور

در  نكیک  ظلمت و لهار شودیم ی، انیان نورباشد طورننا رکند. اگ یدور یانمطلق از مهو و نی

و  ،بهااللر امهت یارخداونهد بیهو  شهود،یکامل مطلق و انیان الهوت مطلق م نعنیاو راه ندارد؛ 

مهو »مبنا امتوار امت ک   ننک  بر ا ایمیئل هر  یج نت. در ندیم یشالهوت مطلق پ یچندگانگ

 یک  ب  مخنان افراد دارا نشان. اما مثال اتیین یحصح «رداز  ن، امكان دا یامت ک  دور یامر

مخن در مهورد  ننا گذارند،ینم نشانخود را نزد ا یهاامانت یم،و افراد حك شودینم یهلوج مهو

کورکوران   یخلط مبحث و اشتباه ننفرالر رفت  امت. ا یانمهو و نی یعیامت ک  از حد طب یفرد

 نهابار  نك یبرا اگر چ  یان،افتادن مهو و نیلفاقدر مورد ا لك ب ییت؛مورد ن ننامت. مخن در ا

 یامت ک  اگر بهرا یمورد نن. اشودیب   ن دچار م یک  هر انیان یعیحالت طب نعنیبار امت؛ دو 

را نزد  خود یهاو امانت نندایتماد نما یب  مخن و ی ک  بق ییتن ننمانع ا یفتد،الفاق ب یهر فرد

در نمازش دچار مهو شود، و مهثالً در  یندارند ک  اگر فرد یرداشتب ینچن قلاو قرار دهند. افراد یا

را ک  پنهان کرده امت، فراموش کند و بعهداً  ن را  یزیچ ناطواف اشتباهاً ب  دور هشتم وارد شود 

 مخنش قابل ایتماد نباشد. ناندارد  یدارامانت یّتفرد اهل ننا یابد،ب
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 یدمف یخاشکال دوم ش بیان

 نهاخداوند در نمهاز  ییف . اگر خلکنندیب  او اقتدا م انامت ک  مُمن نیلگوا خداوند، ییف خل"

 ییفه نیهبت به  خل یاناگر مهو و نی نعنی. رودیم ینبودنش از ب یبادت مهو داشت  باشد، الگو

 االتدر لمام حه نشانک  خداوند ب  مردم دمتور اقتدا ب  ا ییتن یحباشد، صح نزامام جا ناخداوند 

 "را بدهد.

ک  خداونهد به  مهردم دمهتور اقتهدا به  ایمهال  یلدل ننب  ا ییت؛ن یقاشكال دق انن :پاسو

را ک  زمهان  یاوقات، واجب ینداده امت.  نها گاه را  ن داوند بدون در نظر گرفتن یلتخ ییف خل

بعهد از  نشهانماننهد لهرك نمهاز واجهب لومهط ا کنند؛یلرك م ییلت یلباشد، ب  دل یده ن فرارم

خداوند، بر  ن  یاز مو یک  قبالً یذاب کنندییبور م ینیک  از زم یلدل ننب  ا ن؛زمان   یدنفرارم

الفهاق افتهاده امهت.   یو امام یله  اهللرمول یبرا میئل  ننفرمتاده شده امت. ا ینزم

در و  ییهتن نزهها جها ن یهرغ ی ن برا انجام دادنک   دهدیم انجامرا  یکار نشاناوقات ا یگاه

دارد؛ ماننهد ازدواج همزمهان  نشهانک   ن یمهل اختصهاص به  ا دلیل ننب  ا .حرام امت نعتشر

ک  فقط خهودش  ن را  اییماریب  خاطر ب نشاناوقات ا یاز چهار زن. گاه یشبا ب  اهللرمول

 نها.   نهدیم یشپه نشهانکه  برا یماریهر ب نا یتمیموم نامانند جراحت  کند؛یافطار م بیند،یم

 یالگهو نشانک  معصوم افطار کرده امت و ا یلدل نندارند ک  افطار کنند؛ ب  ا قح انمنُم یی بق

 یمهارمهن ب: »نیهد ن بنو یقرار دههد و بهر رو نیبر معصوم الزم امت ک  لابلو نامُمنان امت؟  

 «هیتم و مجبور ب  افطار هیتم؟

بهدون  نها ن حالهت بدون در نظر گرفتن  نش،هاایمال و حالت ی: معصوم مطلقاً در هم نتیج 

 مُشتب  باشد. ینندهب ی ن کار برا ک اننمخصوصاً  باشد؛یپرمش در مورد کارش الگو نم

 ییجه کهار معصهوم، نت ننمطمئن شوند ک  ا ندبا ،)افراد مكلّ یان،در مورد مهو و نی خصوصاً

ایمهال  . اصهل درنن یمهل را لحهاظ کننهدا لا یدم جواز اقتدا ب  وی در بوده امت یاننی نامهو 

 ؛ک  یكس  ن ثابت شود یلا زمان باشدن یاناز مهو و نی یامت و ناش یحامت ک  صح ننانیان ا

 .ش صحیح نخواهد بودمب  فرد در مورد ایمالحام گرن و
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 یلا زمان شود؛یدانیت  نم یاننی نااز مهو  یخداوند ناش ییف از ایمال خل ییمل یچه یج نت در

 یروما در مهورد دنباله  ییدهامت. یق یاننی نااز مهو  یل ناشروشن شود ک   ن یم ،یلک  با دل

 مهدو اگر مح دهدیامت و صاحبش را نجات م نقینی نشان،از ا یروامت ک  دنبال  نناز معصوم ا

 نشهاناز ا یرورکعهت بخوانهد، دنباله  6نمهاز ظههر را  نهارکعهت  3نماز صهبح را   اهللرمول

 نقینو ضع) در  یاز نفهم یناش نشانو ایتراض ب  ا امت لرنكو رُشد نزد نتو ب  هدا لریحصح

 شود. نادامت ک  خداوند در  ن،  نیهاها و مجدهکننده امت. نماز لنها رکعتفرد ایتراض

 یدمف یخاشکال سوم ش بیان

 یامت ک  در ههر طهایت نزخداوند در نمازش مهو داشت  باشد، جا ییف باشد ک  خل نزاگر جا"

 "دهد. انجامرا مهواً  یچند هر حرامهر مهو داشت  باشد؛

ب  نام  یزیچ یان،خاطر ک  با مهو و نی ننمغالط  امتوار امت؛ ب  ا نكاشكال بر  ننا :پاسو

قصهد و  نهدحهرام، با یکارهها انجهامو  یچیمهرپ انجام شهدنِ یحرام وجود ندارد. برا نا یتمعص

قصد و یمد وجود ندارد. ب  یالوه  ن،یاک  در حالت مهو و نی یباشد. در صورل در کار بودنییمد

خداوند مانند ههر انیهان  ییف اماس امتوار امت ک  خل ننچرا ک  بر ا ییت؛ن صحیحاشكال  ننا

امت  ایمیئل  نن. اییتاز امر پروردگار معصوم ن یچیو مهو دارد و نیبت ب  مرپ یاننی نگرید

ممكههن امههت  نهها د؛ییههتنن لةههبهه   ن قا  محمههد و  ل محمههد پیههرواناز  نههكیچکهه  ه

داشهت  باشهند؛ ایتقاد ب  طور مطلق  یانحجت خدا از مهو و نی یذال تب  یصم ،یرندگانگاشكال

ابعهاد  ی نهان بایهث رد یصهمت در همه  یبهرا یانصورت، رد یصمت از مهو و نیه ننک  در ا

 ننر اامت ک  د یلدل ننب  ا نم،کرد یانطور ک  بهمان یزن ی. در مورد بطالن یصمت ذالشودیم

 .شودیصورت لعدد الهوت مطلق الزم م

یاصهم( و یامهل  نهابازدارنده ) ی. بلك  یصمت ب  وامط ییتن ییصمت از مهو، ذال بنابرانن

 یهازیامت. ن یبلك  موافق با حكمت اله ییت؛پوچ ن میئل  نن. اباشدیم یخارج یکننده وریناد

خداونهد مهبحان و  نهنک  به  د لیةدر میا مگر ،خداوند از مهو بازداشت  شود ییف ک  خل ییتن
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. اما در مهورد یصهمت شودیداشت  نمباز یرونیموارد ب  صورت ب یی مربوط باشد. اما در بق لمتعا

 یریمعصوم از مهو ک  از وقهو  مههو لومهط معصهوم جلهوگ یهمان یصمت ذال نا یریام و فراگ

ام که  معصهوم در کرده یان. بامت یلةبر چ  میا یمبتن ییصمت ذال نننمودم ک  ا یانب کند،یم

 یدرصهد یصهمت ذاله 91 نهادرصد  01 نادرصد  11مثالً ب  نیبت نعنی (7).ییتذات خود کامل ن

 نتدر موارد مشخص کفا یمشخص امت، ول ییصمت ذال ننچند نیبت انیبت ب  مهو دارد. هر

مهوارد به    ندر  ییهت،مل نکا ک اننبا  نعنیکند.  یریافتادن مهو در  ن جلوگلا از الفاق کندیم

 ی قضه نهنا یلندارد لا یصمت از مهو در  ن مورد محقق شود. دل یازاز مهو ن یخارج یبازدارنده

 خهر، به   یی قض ننا یحلوض ی. براگرددیمدر مورد انیان باز میئل  ننب  مقدار ظاهر شدن ا یزن

عال نماز مجمو  اف یقت. در حقمتها نک  مورد اختالف  یمنماز دقت کن یهاموضو  لعداد رکعت

قراةت، رکو  و ذکر  ن، مجود و ذکر  ن، قنوت، لشهد.  یر،، اقام ، لكبنماز امت ک  یبارلند از اذان

از غذا  یزها در نماز، مانند  شكار بودن پره شكار بودن لعداد رکعت یج نتامت و در نادکارها ز ننا

و چه   دههدینم انجهامکهار را  نندار افرد روزه یک  ب  طور کل ییتروزه ن مالای ینب یدنیو نوش

. افتدیالفاق م یارخاطر نزد یموم مردم، مهو در نماز بی ین. ب  همدهدیم انجامرا  نگریبیا کار د

شهدن  یدر نمهاز، طهوالن یبنوشهد. وله نهامهو بخورد  یدار از روک  روزه  ندیم یشکمتر پ یول

خشهو   نها. طول مجده شودیم نگریمهو در یمل د ادنجیمل از نماز، بایث ا نك  ب یّتمشغول

. چرا شودیخوانده شده م یهااوقات بایث فراموش کردن لعداد رکعت ینزد شخص، گاه ،در ذکر

هها خشو  و لفكر ب  خداوند از متمرکز شدن نیبت ب  شمردن لعداد رکعت یلک  مغز انیان ب  دل

 یههاتلعهداد رکع یفراموشه یند، نیبت احتمهالشدن ب  ذکر خداوو مشغول  مانده امت. خشوباز

اگر بایث باال رفتنِ  ی. قطعاً مشغول شدن ب  ذکر و خشو  برلر امت؛ حتبردیخوانده شده را باال م

 ییهت؛ن یهریخ ییهت،در  ن ن یک  خشهوی یها شود. قطعاً در نمازلعداد رکعت یاحتمال فراموش

فهرد،  .مثالً در طهواف ینشمرده باشد. همچن یقدقرا ب  طور  نشهارکعت لعدادگزار اگر نماز یحت

 یهبلرل نهن. به  اکندیفراوان طواف م یبا  رام نا باشدیم ن خاشع و مشغول ب  ذکر خداوند و گر

شدن مدت زمان طواف لعهداد  یطوالن ناخداوند،  نادامكان دارد ک  خشو  و مشغول بودن فرد ب  

                                                
 در کتاب حاضر نقل شده است.« به مجمع البحرین  سفر موسی»در مورد این موضوع قسمتی از کتاب  .1
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و ب  شوط  نیتدشوط هفتم، از طواف بازنا نانک  در پااو ببرد و مبب شود  نادرا از  فطوا دورهای

 (7).هشتم وارد شود

مربهوط  یّرههااز متغ یمهو ب  لعهداد یمیئل کامالً روشن شده امت ک   جااننلا  کنمیفكر م

 وردن کمال فرد در ب  دمت یب  کولاه یش هم ،ک  مهو یمحكم کن لوانیمینم یج در نت ؛شودیم

: نیمبگهو نها یمکنه نی مقا نگریمهو مشخص را با مهو د نكان ندارد ک  و امك ؛کندیداللت م

وجهود نهدارد که   یهزمهخن ن ننمهو کند. و امكان ا یزن جا ن ندبا کند،یمهو م جاانن ک  یفرد

در  نگرخاطر ک  فرد د ننامت؛ ب  ا نگریمهو نداشت  امت، برلر از د یک  در مورد مشخص یفرد

لعهداد  نهدبا یم،را لصهور کنه میهئل  ننا یچیدگیمقدار پ یماگر بخواه ن مورد، مهو داشت  امت. 

چگونه  از  نن. بنابرایرنمنظر بگنمودم، در یانب یانمهو و نی یمیئل را ک  لا اآلن در  یرهانیمتغ

بهدون  نرنم،بپهذ یانمههو و نیه یمیئل اشكال را نیبت ب   ننامت ک  ا نرپذامكان یجهت یقل

 .باشدیمشخص م میئل  ننحل اک  راه یدر حال یرنم،را در نظر بگ یّرهامتغ ننا ینارلباط ب ک انن

را در نظهر  میهئل در  یّهریوامهل متغ امت. اگر  هم  یرندگانگمشكل از اشكال ننا یقتحق در

 .کردندیاشكال را مطرم نم ننا گرفتند،یم

 یگرد یعقل اشکاالت

 اشکال اول

او  یبهرا یهزشهر  ن یمو مهو در لبل یانباشد، نی نزد جاخداون ییف خل یبرا یاناگر مهو و نی"

  ".شودینَق ِ غرض م نشان،شدن ا یخت انگخاطر در بر ینو ب  هم باشدیم نزجا

امت ک   ننا میئل وجود ندارد.  جاانندر  میئل دو  ننا ینب یامالزم  یچه یقتحق در :پاسو

 نهنب  ا شود؛یداشت  نمباز نگریو در موارد د شودیداشت  مباز یدر موارد یاننی معصوم از مهو و

 ی. مالزم  لنهها در صهورلشودیداشت  مباز یخارج یکننده وریناد یخاطر ک  معصوم ب  وامط 

                                                
 که نقل شد، آمده است. همان طور که در روایت امیرالمؤمنین .1
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که  یامهل نهنداشت  باشهد؛ نه  ا یانخداوند، در ذات خود مهو و نی ییف امت ک  خل نرپذ مكانا

مطلهق از مههو  یِمخن ب  یصمت ذال بطالنک  ما  یحالباشد. در یخارج یدارندهباز ،یصمت او

امت که  موافهق بها مهخن غُهالت  یامیئل ک  یصمت ب  ذات  یمو گفت ؛نمکرد یانرا ب یانونی

 باطل امت. ننامت ک  الهوت مطلق، متعدد امت و ا نن ن ا یمعنا یج در نت و ؛امت

 دوم اشکال

 میهئل  نهنو ا شهوندیر مدم از او متنفهباشد، مر نزخداوند جا ییف خل یبرا یانمهو و نی اگر"

  ".مردم امت نتک  همان هدا باشدیم نشانشدن ا یخت انگبایث نق  غرض از بر

 ییهت،ن یحصهح ، نهان یب  خاطر نادان، ر شدن مردملمان ب  متنففرد می نك امتدالل :پاسو

غرض بداند؛ ب   را نق  میئل  ننا ک اننک  ادیا دارد، یالم امت. ب  خصوص  یچ  برمد ب  فرد

 نهنا یبهرا یبردن امالم وجود دارد. مثال ینامكان از ب یهوده،ب یقایده نناماس ابر ک اننخاطر 

 یدمهتور داد که  قبله ، که  در مكه  بهود یزمهان ، دراز هجرت یشب  رمولش پ اوندمطلب: خد

 یه)نح نهند یدارابایث متنفّر شدن اَحنهاف )افهراد  میئل  ننشام باشد. ا المقدسِیتمیلمانان، ب

 نشهاننزد ا نشانهادرون خان   کعب  بود. چگون  محمد  نها یچرا ک  قبل  شد؛ی( میمیابراه

و در  یدلرك کن کنید،یرا ک  ب   ن مجده و گرد  ن طواف م یا: قبل فرماندیم نشانا  و ب  ندیم

 نهنامهاس او بر شهود؟ینم یبایهث لنفهر واضهح میئل  ننا نا.  یدرو کن نهود ینمازلان ب  قبل 

خداوند، نق  غرض امت، خداوند نقه  غهرض کهرده  ننر مردم از دخودماخت  ک  لنف یقایده

 خاطر ک  محمد رمهول ننب  ا شود؛یلمام نم جاانندر  میئل  نن. اییتن یاله نند مامت و امال

 ییهرامالم لغ یقبل  ،بود المقدسیتب نهود یقبل ، در حالی ک  هجرت نمود نن ب  مد یوقت 

 نهدیجد نهناز ورود در د نههودر بایهث لنفه ندبا یزن میئل  ننمیلمانان شد. ا یکرد و کعب  قبل 

 جااننخداوند در  یشین،پ یبر قایدهبنا یندارد. همچن  نها یب  جز قبل  دنگری یک  قبل  شودیم

  شهدن محمهد یخت انگ نان شده امت و در بر  وردننمانر مردم شده امت و مانع ابایث لنف

 نهان  یب  خاطر نهادان ،ر مردم از حقامت ک  لنف ننا یقتک  حق یحالنق  غرض شده امت. در

دو  خهودکه   گیرنهدیرا در نظر نم ننها ا. لازه  نشودیبایث نق  غرض نم صالًا ،نیبت ب   ن
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   رمهالت رمهولموجب شود ب افراد شود و یقبل  ممكن امت بایث لنفر بعض ییرقبل  داشتن و لغ

 نهدارد.  ی گهاه یح،صهح یاو نیهبت به  قبله  ننهدبداننهد و بگو ثباتیانتقاد کنند و  ن را ب

 شوند.  نق  رمالت محمد یلومط افراد شود و مدی موردیب هایگیرییج مبب نت ینهمچن

 سوم اشکال

شده امت ک   نتطور ک  رواهمان، باشد نزخداوند در نماز جا ییف خل یبرا یانمهو و نی اگر"

در نمهازش خاشهع  ،نموده امت نادها را کم و زدر نمازش مهو داشت  امت و رکعت اهللرمول

 مهر ینرمهول در زمه نهاامهام  نهاخداونهد  ییفه امت ک  از خل یحیقب یمیئل  ننو ا باشد؛ینم

   ".زندینم

در نمهازش خاشهع هها، فرض بنا شده ک  فردِ غافهل از لعهداد رکعت نناشكال بر ا ننا :پاسو

خهاطر که   ننب  ا ییت؛ن یحفرض صح نن. و اییتو لوج  او ب  خداوند مبحان و متعال ن ییتن

لوج  ب  خهدا  یللدامكان دارد ک  ب   ند،( ب  خداوند لوج  نمانگران)از دندناگر بنده با خشو  و بر

غافهل شهود. نمهاز  یههاو با خشو  در مقابل خداوند مهبحان و متعهال از شهمارش لعهداد رکعت

 یهزن یهویدن میهاةلنماز ب  یلهت لفكهر به   یهاطور ک  امكان غافل شدن از لعداد رکعتهمان

قهرار دههد که  از شهمارش  یدر مقابل خداوند او را در حالت ن امت، امكان دارد ک  گر نرپذامكان

ن و لوجه  امر در خشو  نداشت ننامكانِ منحصر کردن ا ننغافل شود. بنابرا زنما یهالعداد رکعت

در نماز، ب  یلت خشهو  نداشهتن  یانگفت مهو و نی لوانینكردن ب  خداوند وجود ندارد؛ پس نم

 .باشدیموهوم م یلدل ننخداوند، ب  ا ییف مهو از خل ینف یج امت. در نت

 نهاتو روا نهثدارد و احاد زنهدگی یرگفت  شد ک  داللت بر مهو معصوم در میه خالص :  نالی

خداونهد  ییف امت ک  خل نندارد. اصل ا نحک  بر مهو معصوم در یبادات لصر دروجود دا یاریبی

 که اننمگهر  شود؛ینم یمیتثن شود،ییارض م یب  انیان یاد چ  نمعصوم، انیان امت و از  نا

اصهل  نناامت. بنابر یانانیان، مهو و نی هاینژگی. از جمل  ویم ن داشت  باش یبرا یقطع یلدل

 یوجود دارد؛ مگهر مهوارد نگریمعصوم مانند هر انیان د یبرا یانكان مهو و نیامت ک  ام ننا
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 نهنخداوند؛ ب  ا یاز مو یمو مهو معصوم در لبل یانشود. مانند یدم امكان نی یمیتثن یلک  با دل

مهورد به  معصهوم  نندر ا ند ن، نق  غرض از فرمتادن اومت. پس خداوند با یم خاطر ک  الز

دارد؛ لها او بتوانهد رمهالت خداونهد مهبحان و باز میئل  نندر ا یانرا از مهو و نیشود و او  ناد ور

 کند.  یملبل یمتعال را ب  درمت

َّداً لِهیعْلَمَ أَنْ قَهدْ أَبْلَغُهوا  مَنِ ارْلَضی إاِل مِنْ رَمُولٍ فَإِنَّ ُ نیْلُكُ مِنْ بَینِ ندَن ِ وَ مِنْ خَلْفِه ِ رَصهَ

 (7)ءٍ یَدَداًکُلَّ شَی حاطَ بِما لَدَنهِمْ وَ أَحْصیرِماالتِ رَبِّهِمْ وَ أَ

[ برای او از پیش رو و از پشت مهرش پیامبری را ک  از او خشنود باشد، ک  ]در انن صورت جز)

اند؛ و ]خهدا[ به  های پروردگار خود را رمانیدهنگاهبانانی بر خواهد گماشت، لا معلوم بدارد ک  پیام

 .(حاط  دارد و هر چیزی را ب  یدد شماره کرده امتنزد انشان امت ا چ  ن

وجود نهدارد که  بهر مههو نداشهتن معصهوم داللهت کنهد و  این   یچک  هگفت  شد  همچنین

از  یهروجود ندارد؛ ب  غنیز  یلام و کامل ییقل یلوجود ندارد و دل نن مورددر ا نتیرواهیچ  ینهمچن

پهذنر ب  مهادگی امكان. و پامخ  ن، کندیم ی لكک  ب  مفهوم مغالط   ینادرمت و اشكاالل نلدال

 . امت

 نهلدال نهنا یاگر هم  یامت: حت ننا ،ب   ن برمد لواندیم یک  هر یاقل یاخالص  ننبنابرا

نباشد، الزم امت ک   یکاف یو یباد یامتدالل نیبت ب  امكان مهو معصوم در میاةل زندگ یبرا

 ،در یبهادت ناب  صورت مطلق  ،یدم مهو معصوم را اندلویم یلمخالفان ثابت کنند ک  نداشتن دل

 یالصدور و دارا یقطع نتیچ  روا حكم،م ین   نكچ   یلیدل یچدهد. چرا ک   نان بدون ه یج نت

 هیتند. بندیپا یدهیق ننلام و کامل، ب  ا ییقل یلو چ  دل یداللت قطع

نی، خهو یداز جمله  مه ؛کردند یداب   ن دمت پ ندیقا یاز یلما یاریامت ک  بی یامیئل  انن

معصهوم  در مهوردکه   یمههو و اشهتباه نقینیِمقدار »خود:  یشینبا مخن پ ،خداوند رحمتش کند

 .«امت یرونیاز موضویات ب یرب  غ یمیاةلامت، همان مهو در  غیرممكن

                                                
 .22و  27ی جن، آیات قرآن کریم، سوره .1
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 رجعت

 یهزن یم،کنهیمه ین در  ن زندگکنوک  ا یطور ک  یالم اجیامامت. همان نگریرجعت یالَم د

 .یرنمگیو در  ن مورد امتحان قرار م یمدر  ن هیت ،الم امتحان امتی

گرداند و  نان را مورد یباز م نگررا بار د اشخاصاز  یامت ک  خداوند در  ن، برخ ییالم رجعت

 ن امتحان نموده  اک  خداوند  نان را ب یشین نان در یالم رجعت، از یوالمِ پ دهد. ویامتحان قرار م

 ن در حجهاب و پهرده  یهرغیهوالم  ن یهالم، از  یخاطر ک  ب  وامط  ننتند؛ ب  اامت، غافل هی

با اجیام در پرده و حجاب قرار دارنهد و خداونهد،  ییالم جیمان ننطور ک  مردم در اهیتند؛ همان

 .ه امتبرد نادشانامتحان  نان در یالم ذر را از 

ُئَكُمْ فِه یَلی* بِمَیْبُوقینَ ا نَحْنُ قَدَّرْنا بَینَكُمُ الْمَوْتَ وَمَ نَحْن  ا الَمَهی أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثهالَكُمْ وَنُنْشهِ

 (7)فَلَوْ ال لَذَکَّرُونَ وَلَقَدْ یَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولی* لَعْلَمُونَ 

 امثهال[ لهوانیممهی و]. انم و بر ما مبقت نتوانید جیتمانیم ک  میان شما مرگ را مقدر کرده)

پدنهدار شهدن  قطعهاً و .پدندار گردانیم دانیدنمی چ  ن را در شما و دهیم قرار شما جای ب  را شما

 (.؟یبرت گرفتن ندارند قصدپس چرا  .نخیتین خود را شناختید

پس  .پدندار شدن نخیتین خود را شناختید قطعاً و .پدندار گردانیم دانیدنمی چ  ن را در شما و»

. نهدندار یک  از  ن،  گهاه بیافرننیم نگری: شما را در یالم دنینع« ؟یبرت گرفتن ندارند قصدچرا 

 ک اننن پس از اآل یول ؛یدداشت یو از  ن  گاه ندکرد یدگنشما در پیدانش نخیتین، در یالم ذر ز

 نهد ن را فراموش نمود ندنم، فر ید،ک  در  ن هیت یجیمان ییالم ماددر  ،دوم یدانششما را در پ

 .ندشوینم یالم ناد ور ن خودلان را در  وضعیتو 

 ی نهان.  نهان افهراد ینه  همه  ،هیهتند مردم از یشوند، برخیم ندهک  در رجعت  فر یافراد

دوردمتِ کفر  ینک  در مرزم یافراد نیز کردند و یدادمت پ نماندر ا نیهیتند ک  ب  درجات باال

                                                
 .52تا  53ی واقعه، آیات قرآن کریم، سوره .1
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به  انهن خصوصهیت شهناخت   و در انهن دنیها نداهوارد شهد یهادن نندر ا یانشو انكار خداوند و اول

 شوند.می

 چرا رجعت؟

در  ی،در یهالم جیهمان جهااننکه  مها در  یمبفهم ندبا« رجعت؟چرا »ک   یمبدان ک انناز  پیش

که  در  ن  یامتحهان نهنا یپرمهش بهرا ینامتحان موم امت. هم ،و رجعت ؛یمامتحان دوم هیت

در  که  نمگهر نه   ییهت؟چ یبراامتحان دوم،  نن؟ ایجیمان یزندگچرا شود: مطرم می یم،هیت

 و کار لمام شده امت؟ یمگرفت قرارذر مورد امتحان یالم 

 امت: پرمش، همان مخن امام جعفر بن محمد صادق ننا پامخ

به  چه  یلهت خداونهد یرض نمهودم:  ب  امام صادق): ندگویم یبن فضل هاشم یبداهلل *

ها قهرار را در بدن  نها، ندمكان بود نندر بااللر نشاروام در ملكوت ایال ک  نیزوجل پس از 

 یها در شرف و برلهرک  اروام انیان دانیتیم یلعال خداوند لبارك وفرمود:  انشان داد؟

بها خداونهد به  منازیه   یتربوب یدر دیو شاننتشان، هرگاه ب  حال خود رها شوند، اکثرمقام

هها را در بها قهدرت خهود  ن شهان،هها و مصهلحترحمت ب   ن یلب  دل یج . در نتخیزندیبرم

از  نها را محتهاج به   ینموده بود؛ و برخ لقدنر نشانخلقت، برا یقرار داد ک  در ابتدا نیهابدن

قهرار  نگرد یبعض بااللر از ی،در درجال یزرا ن یو بعض نگرانرا وابیت  ب  د یو برخ نگرد یبرخ

 نان فرمهتاد  یموب  رموالنش را ماخت؛ و  نیازیب نگرد یبرخ ییل وم  ب یزرا ن یداد و برخ

 انجهامهها را به  ها، انیانحجت ننداد. ا ردادن و بشارت دادن قرا یمب یرا برا نشهاو حجت

نمهوده بهود،  یین نان لع یک  برا یو اظهار لواضع نیبت ب  معبودشان با انوا  مختلف نتیبود

در  ههانیولهاه مهدت و مجازاترا در ک ههانیمردم، مجازات یبرا یزو خداوند ن دادندیفرمان م

 نان را در  یبلرل ننلا ب  ا ،قرار داد ننده،در   هانیدر کولاه مدت و پاداش هانیو پاداش ننده، 

معاش و کیب و  یجیتجو شدن در یرگلا با در یزگرداند و ن یلمیو ب  شر ب اندنم یبلرغ یرخ

مخلهوق  یو بنهدگان محتاج پرورش خدا هابدانند ک   ن یل وم ننو ب  ا ندکار،  نان را خوار نما

و  یگون ، امتحقاق پاداش نعمهت ابهدننو ب  ا ننداقبال نما یب  یبادت و یج هیتند، و در نت
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در امهان باشهند. مهپس  ،ک  امتحقاق  ن را ندارنهد یزیو از نزا  در چ یابندبهشت جاودان را ب

نظهر نیهبت به  بنهدگانش در حیهن  ی،لعال پیر فضل، خداوند لبارك و یفرمود: ا امام 

جهز  بینییرا نم یکی دم،مر یانک  در م بینیینم نااز  نان نیبت ب  خودشان، امت.   یكولرن

منازی   یربوب یاز  نان در دیو یک  برخنیدارد، لا جا نللما نگرانبر د نیجوریب  برل ک انن

 یاز  نهان در دیهو یخو بر دننمانینبوت بدون امتحقاق، منازی  م یدر دیو یو برخ کنندیم

 یک  در وجود خود نقص و نهالوان یدر حال د،ننمانیبر حق باشد، منازی  م ک اننامامت، بدون 

میهلط و  یک  بر همگ را یبر خودشان و مرگ درپییپ یو فقر و دردها یازو ن یو ضع) و پیت

ر فضهل، خداونهد پیه ی. اکنندیم نیجایب یادیاها ینحال چن نناما با ابینند، یقاهر امت، م

 مردموج  ب   یچو ب  ه دهدینم انجامشان امت، ب  صالم یشترب چ  ننیبت ب  بندگانش جز 

 (7)(....کنندیم متممردم ب  خودشان  یول کندیظلم نم
 کرده امت. یانرا ب ییالم جیمان ننلكرار امتحان در ا یلدل صادق امام

محه  و کفهر محه   نمانا د دارایافرا یراامتحان در یالم رجعت ب  طور خاص، ب یلدل اما

دارای هیهتند. بخشهش افهراد  نیدو گروه، امهتثنا ننخاطر امت ک  هر کدام از ا ننب  ا ییت؟چ

امتحان بر  نهان  یج لر امت. در نتبزرگ یزپاداش  نان ن یزن یبزرگ امت و ب  زود ،مح  نمانا

بخشش  ننبدانند ک   نان اِمتحقاق ا مردم یی لا بق نند،را لكرار نما یج نت همانلا  ،شودیلكرار م

 داده امت، دارند.  یبرلر ردمم یی  ن،  نان را بر بق ارا ک  خداوند ب یبزرگ

 ههااننک  اهل  لهش، از یهذاب نیشان بزرگ امت؛ لا جایذاب یزکفر مح  نافراد دارای  اما

را  یو منفه یمهلب ییجه نت لا همان خاطر، امتحان موم در رجعت امت ین. و ب  همکنندفرار می

 را دارند.  یذاب یظیم ننلا مخلوقات بدانند ک   نان، اِمتحقاق ا نندلكرار نما

                                                
األبدان بعد أن کانت  العل  التی من أجلها جعل اهلل عز وجل األرواح فی»باب  ،15 و 19ص  ،1ج  ،دوقص ،علل الشرائع. 1

 .«مجردة عنها فی أرفع محل
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شهود و ههر یلكرار مه یذر، ب  زود ییج نت یشود: وقتصورت مطرم می ننب  ا یاشكال جاانن

اش، یج تک  ن یامتحان ینحكمت چن ییت؟چ یامتحان برا ننکند، ایاش را لكرار میج نت ی،فرد

 !ییت؟از قبل مشخص امت، چ

داده  یفرصت واقع ردم. خداوند مبحان ب  مییتن یامت و پندار یقیدادن فرصت، حق :پاسو

امهت،  یدو پل زشت نان  نقک  حقا جا ناز  ید. ولنده ییررا لغ  نذر، بد بود، ی نتیج امت لا اگر 

. مهتا و دلیهوز مهربهان بخشنده، ،امت ک  خداوند ننحكمت ا نعنیشود. یلكرار م یج همان نت

به  یهالوه  . شكار کردن بخشش و کرم و رحمت خداونهد مهبحان امهت یبرا نگر،فرصت د ننا

یهالم  نهنکرده امت که  فهرود  مهدن اروام در ا یانمورد ب نندر ا  ک  امام صادق یامیئل 

. ندن  شكار نما  یدهایو ق نترا از خالل محدود اروامامت ک  ضع)  ننا یمحدود، برا یجیمان

که  خداونهد مهبحان و نیهز وجهود دارد  دنگری یلت م،نمود یانرجعت ب لتی ک  براییالوه بر ی

دانهد یامت ک  او م ننو بخشش او مرلبط امت.  ن ا یب  مهربانو نموده امت  یانمتعال،  ن را ب

 نهنمهت  نهان، ااز درخوا یشاو پ یج . در نتنندنمایدرخوامتِ فرصت دوم را م ی،ک   نان ب  زود

ههم  بهاز ،بخشهش از جانهب اوانهن لكرار و  ننا وجود  نان قرار داده امت. با یارفرصت را در اخت

 نیههافرصهتیالوه بهر شان لكرار شود و کنند لا امتحانیدر  خرت، درخوامت م خواهیم دند ک 

 : کنندنگری را مطرم میدرخوامت فرصت د ،شده امت یدهک  قبالً ب   نان بخش

خُرُوجٍ مِنْ مَبیلٍ وَ أَحْییتَنَا اثْنَتَینِ فَایْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهَلْ إِلی تَینِلُوا رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَقا(7) 

مان ب  گناهان .دو بار ما را ب  مرگ رمانیدی و دو بار ما را زنده گردانیدی ،گونند پروردگارامی)

 (.؟ لش[ هیت شدنی ]ازپس  نا راه بیرون .ایتراف کردنم

 چگونه است؟  رجعت

 .رجعت چگون  امتک   یملا بفهم یم،را بشنام ها نابتدا  ندامت ک  با یمیاةل

                                                
 .11ی ی غافر، آیهقرآن کریم، سوره .1
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دچهار  یامهت که  مها وقته ننا یقتامت. حق ینیب ایمیئل  ،ییرلغ نا دگرگونی: احیاس اول

ک   اشیانیو ما  یوقت ی. ولیمکنیرا احیاس م ییراتلغ نم،شویمی زمان نا یمختل) مكان ییراتلغ

در  گیهرنم، نعنهییمقهرار حرکت  در معرضاز حدود زمان و مكان  یرونمامت، با هم باطراف  در

هیچ لغییری را در  یم،کنیو احیاس م یمشنامیک   ن را م یبُعدچهار  نناز ا یرغ  ب نگریاَبعاد د

 ابه، باشهد نعربهزرگ و مهانن لغییر ک  چقدر و هر  ؛یمکنیماحیاس نس ولممب  طور مان اطراف

به    ییر،لغ ننامت ک  ا نن. یلت ایمکن یریگ ن را اندازه یملوانینم ،وجود داردلغییر  ک انن وجود

 .در بر گرفت  امترا مان اشیای اطرافما و نك اندازه 

بیانید لصور کنیم که  در میهان نهك جیهم متحهرك قهرار لر باشد، مفهوم میئل  ک انن برای

البت  لها  نم،رپندایرا ماکن م هاو  ن یمکنیخود را احیاس نم اطراف یزهایچ. ما حرکت انمگرفت 

به  همهین  متحرك همراه با حرکت مها باشهد. و حرکت  نادام  داشت  باشد ک  حرکت ما  یزمان

البت  لا  یم؛کنیک  در  ن وجود دارد، احیاس نم نیااشیو داخل جیم را در  ییریلغ یچما ه لرلیب

 شامل شود. داخل جیم، حتی خود ما را،را در  اشیا یم ه ییر،لغ ننک  ا یزمان

لوانید گیری هیت ک  میمتر امت و در داخل جیم نك ابزار اندازه 1/7ید ک  قد شما کن لصور

 لهان، دو برابهری اشیای اطرافگیری و هم کش اندازهخطشما و ابعاد اگر  قدلان را با  ن بینجید.

متهر  1/7همهان شما  ندجد قدک   بینیدیم بینجید،لان را با همان ابزار خود انن بار قد یشود، وقت

 امت. متر 3/4 شما یقیحق اکنون قدک   یدر حال وند؛شمیخودلان  گاه ن قدشدن  نادو از ز امت

 یم،کنهیمه یکه  در  ن زنهدگ یکه  مها و جههان یمبفهمه یملوانیم یم،فهمبرا اگر انن مطلب 

 یرا که  بهرا یبزرگ ییرلغ ک اننبدون  نم؛ ممان اول وارد شو درعت ب  یالم رج یهمگ یملوانیم

 ی. حتهیمشهده امهت، احیهاس کنه نجادایم، کنیم یک  در  ن زندگ یجهان نا حتی نمانهاجیم

 ییهریلغحهال در  یم،کنهیمه یک  در  ن زندگ یجهان یک  ما و هم  یمن امت ک  درك کنممك

 یم؛کنیرا احیاس نم ییرلغ ننما ا یبزرگ امت، ول ییرغل ننابفهمیم ک  و چ  بیا  یمهیت میتمر

 هم  چیز ب  نك نیبت در حال لغییر امت.خاطر ک   ننب  ا
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در  یهزک   ن ن رهیپار هیتیمرجعت یالم  یو ب  مو نمذر در  ممان اول بودیالم : ما در دوم

شود ک  ما در یم نیهاها و یالمک  شامل جهان (7)ایظم حرکتی داردفلك  نعنی ممان اول امت. 

امت  ناز حدود زمان و مكا یرونحرکت، ب ننک  ا یمدقت کن ندو با ؛یمکنیم یها زندگاز  ن نكی

 نهنا یرثأو وجود دارد. له امت یقیحق یول ؛یمکنیامت ک   ن را احیاس نم نگرید یو در بُعدها

هها جهان نناز ا یک  بخش یو ما لا زمان ؛امت زناددر  ن امت، واقعاً  چ  نها و حرکت، در جهان

 ییهراتلغ نهناز ا لهوانیممیکه   یلنها راه یم.را بدان یرلاث ننا یمحدوده امكان ندارد ک یم، هیت

را ک   یقتیهنگام امت ک  حق نن. در ایمها باشجهان ننا یرون ازامت ک  ب ننا یم،کن یداپ ی گاه

 نهنمها درون ااکنهون  ینهیم. ولهیبیممتفاوت امت،  یم،کنیمرا احیاس ک   ن  یتیکامالً با واقع

 .انمقرار گرفت ها جهان

 یم،کنهیمه یک  در  ن زندگ ییالَم ماد ننبا ا ین،معصوم ناترجعت در روا یهانژگی: وسوم

 یامت ک  با یهالم مهاد نگریک  یالم رجعت، یالم د ییتن ننا نرشاز پذ یاندارد. چاره یلنامب

 دارد. اولیتفم ینقوانیم، کنیم یک  در  ن زندگ

خداونهد  یروزهها: )ک  فرمود یدمشن : از امام صادقندحناط گو یبصاةرالدرجات: موم ختصرم

 (6)(.یامتروز رجعت و روز ق ،کندیم یامق  ک  قاةم یهیتند: روز روزم  
 ین همیها یب  زود)ب  ما فرمود:  : امام باقرندگویم ینبصاةرالدرجات: حمران بن ای مختصر

ابهروانش از  که اننکنهد. لها یمه نیگردد و فرمهانروایهزار مال باز م  ین یلب ینشما، حی

 (4)(.افتدیبر چشمانش م یبزرگ
...و )که  فرمههود:  یدمشهن  : از امهام صهادقنههدگومی یبصهاةرالدرجات: یمهر خثعمه مختصهر

 ییل یع مرد از ش نك ک اننکند لا یم نیهزار مال فرمانروا چهل و چهار یرالمُمنینام

، کنهار میهجد یمهبز نهتهنگام امت ک  دو بهشت در نها نن. در ایندبیهزار پیر از پشتش را م
                                                

انةه گچهار یبه حةدود بُعةدها حرکتکه این ا وجودنمودم؛ ب یراز آن به حرکت تعب یول ؛است یجیانتقال تدر ین یکا .1

که بةا آن ارتبةاط برقةرار  یاز الفاظ یربه غ ید،نما یرتعبرا انتقال  ینکه مردم آن را بفهمند و ا یاکلمه اما شود.می محدود

 ندارد. وجوداست، محدود گانه ی چهاربُعدها ینو در ا یمکنیم

 .12مختصر بصائر الدرجات، ابن سلیمان حلی، ص  .2

 .22ن حلی، ص مختصر بصائر الدرجات، ابن سلیما .0
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 (7)(.شود شكار می ،خداوند بخواهد چ  نبا  ،کوف  و دور  ن
هزار مال امهت،  01ک  مقدارش  یدر مورد روز  از امام صادق یبصاةرالدرجات: وقت مختصر *

هزار  01شان، در رجعت نشانا نیامت ک  فرمانروا  اهللرمولرجعت  ننا)پرمش شد، فرمود: 

 (6)(.کندمی نیهزار مال فرمانروا 33در رجعت خودش،   یرالمُمنینمال امت و ام
وْفَ یهرض کهردم:  به  امهام صهادق): ندگومی نمانی یح: یبداهلل بن نجبحاراالنوار * کَلَّها مهَ

 امت زود ییت،ن ین. مپس چنامت ک  بدانید زود ییت،ن ینچن) ثُمَّ کَلَّا مَوْفَ لَعْلَمُونَ*  لَعْلَمُونَ

 (4)(.یامتبار در ق نگردر رجعت و د نك بار) فرمود: .(یددانک  ب
ک  رجعت  یپامخ فرد :ندگویم «نزالقر ن العز یرلفی»در  یمابن ابراه یبصاةرالدرجات: یل مختصر *

و  ن روز که  از ) مِنْ کُلِّ أُمَّوٍ فَوْجهاً وَ نوْمَ نَحْشُرُکند، مخن خداوند یزوجل امت: یرا انكار م

 نثحهد از حماد از امام صهادق یریمیپدرم از ابن اب .(یمگردانمحشور میرا هر امتی گروهی 

و  ن روز ک  از ههر ) وَ نوْمَ نَحْشُرُ مِنْ کُلِّ أُمَّوٍ فَوْجاً ن :  دمردم در مور): فرمود نشاننمود ک  ا

امهت.  یامهتدر مورد ق نند:گوییرض کردم: م نند؟گویچ  م (یمگردانمیمحشور را امتی گروهی 

را  یگروهه یاز هر امته یامت،خداوند در ق نارجعت امت.   نن. اییتن ،نندگویطور ک  م نفرمود: 

 اًاهُمْ فَلَمْ نُغهادِرْ مِهنْهُمْ أَحَهدرْنَوَ حَشَ انن امت: یامتق ین کند؟  یرا رها م ی و بق یزدانگیبرم

 (3).((کنیم ورنم و هیچ نك را فرو گذار نمی نان را گرد می)

                                                
 .27مختصر بصائر الدرجات، ابن سلیمان حلی، ص  .1

 .15مختصر بصائر الدرجات، ابن سلیمان حلی، ص  .2

 .123، ص 90بحار االنوار، مجلسی، ج  .0
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 قرآن

امهت که  در یهوالم  یقر نه یمامت، ظههور و لجلّه در مقابل ییالم جیمان ننک  در ا قر نی

 نهنبه  ا ییهت؛ن یلفظ ،یالم امت. قر ن در یوالم باال ننا با ک  متنامب یمت؛ البت  با الفاظباال

ظرفیهت  ییالم، ب  انهدازه ننامت و ظهور قر ن در ا ییالم جیمان ننوازم اخاطر ک  الفاظ جزو ل

 .ی امتیالم جیمان ننا گنجانش یب  اندازه نیزو   محمد ، ن یکنندهر شكا

در   ک  محمد ی،ک  ب  شكل قر ن لفظ نیخداوند امت. معنا ینده فر ننبهتر  محمد

یهالم  نهنقر ن امت ک  امكان دارد در ا یلفظ یمعنا ننلربزرگ ، شكار کرده امت ییالم جیمان

  شكار شود. یجیمان

. بلكه  ییتنداز قر ن ن یرب  غ یزیفرمتاده شدند، چ یییو ی یک  بر موم یلو انج لورات

، مقهام قابهل و هها ن ینهیهتند. لفهاوت به ییهالم جیهمان ننو ظهور قر ن در ا یلجلّ یزها ن ن

.  یو مومه یییمحمد و ی نعنییالم  شكار کرده امت؛  نندر ارا امت ک  قر ن  اینرندهپذ

 شهكار  چه  ن از ،لر امت و از جهت مقهاماز جهت اخالص بزرگ  ن محمدأک  ش از انن رو

امهت  یزیلر از چو کامل لرلر و بااللر و لمامن و مرلب  بزرگأاز جهت ش ؛بااللر امت نموده امت

و ، قر ن یاز اجزا ندیبارل یلخاطر لورات و انج ین. ب  هماند شكار کرده  یییی نا یک  موم

  ت:ام حاکم نشانو محتوا هاقر ن بر  ن

ُمْ بِمها وَ أَنْزَلْنا إِلَیكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَینَ ندَن ِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَیمِناً یَلَی ِ فَاحْكُمْ بَینَه

واءَهُمْ یَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْیَوً وَ مِنْهاجاً وَ لَهوْ شهاءَ اللَّه ُ أَنْزَلَ اللَّ ُ وَ ال لَتَّبِعْ أَهْ

ما  لاکُمْ فَامْتَبِقُوا الْخَیراتِ إِلَی اللَّ ِ مَرْجِعُكُمْ جَمیعاً فَینَبِّهئُكُمْ  لَجَعَلَكُمْ أُمَّوً واحِدَةً وَ لكِنْ لِیبْلُوَکُمْ فی

  (7)نْتُمْ فی ِ لَخْتَلِفُونَبِما کُ

ههای کتهاب یکننهدهک  لصهدنقدر حالی .و ما انن کتاب را ب  حق ب  موی لو فرو فرمتادنم)

حكهم کهن و از  امهت، خدا نازل کهرده چ  نپس میان  نان بر وفق  .هامتپیشین و حاکم بر  ن
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نهك از شهما بهرای ههر .نپیروی مك امت، هواهانشان ]با دور شدن[ از حقی ک  ب  موی لو  مده

ولی  ؛دادشما را نك امت قرار می خوامتانم و اگر خدا میها[ شرنعت و راه روشنی قرار داده]امت

پس در کارهای نیك بر نكهدنگر مهبقت  .بیازماند ،ب  شما داده امت چ  ن]خوامت[ لا شما را در 

 کردنهد،یدر  ن اخهتالف م چه  ن ی نگاه درباره .[ شما ب  موی خدامتیبازگشت ]هم  .گیرند

 .(لان خواهد کرد گاه

امت ک  در  ن  یشما باغ در مقابلک   یدفرض کن لوج  کنید: مثالبرای لوضیح بیشتر ب  انن 

 یقتد حقیخواهیم در اختیار دارند و یبردارنرابزار لصو یلعداد شمادار امت و یوهدرختان متنو  م

 .نمانش دهیدا رباغ  ننا

باغ و درختان  نر  ن،ک  لصو یاامت؛ ب  گون قرار گرفت   یدور یابزارها در فاصل  ناناز  نكی

 داد. یصرا لشخ ی  نهایوهلوان نو  درختان و مینم یکند. ولیرا  شكار م

کنهد یباغ و درختان را  شكار م نر  نامت و لصو یشترب  ن نیز امت و دقت لرنكدوم نزدابزار 

داد؛ مخصوصهاً  یصلشهخدر لصهونر  ن هها را یهوهم یدرختهان و برخه  انهوااز  یلوان برخو می

 بزرگ و مشخص. یهایوهم

درختان  نر  نک  لصو طوریلر امت؛ ب  یقدق یامت و از همگقرار گرفت  در دل باغ  ابزار موم

 نردر لصهو یایهوهم نهاکند و مشخص نمودن ههر درخهت ی شكار م یرا ب  روشن های  نیوهو م

 داد. یصلشخلوان می ن را  یده بودنو رم وضعیت میوه یت. حتام نرامكان پذ

که  دلیهل  نهنبه  ا دهد.نشان میباال بودن مقامش  دلیلب  را   محمدوضعیت  ،مثال انن

را  شهكار  یقتهیحق ننلهربزرگ نشانامت. ا یو او در دل قر ن الهاو جای دارد  در دل یقر ن اله

از  یو مومه ییهی شكار شود. امها ی ییالم جیمان ننکرده امت ک  امكان دارد از قر ن در ا

اجازه داده امت،  ی،ن اله از قر یو دور نكینزداز نظر  شان،وضعیت چ  ن یب  اندازه ی،قر ن اله

 امت. ینچن ننا یزن یامبرانپ مانرو نوم و   یمدر مورد ابراه میئل  شكار نمودند. 
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 امت ک  بهر محمهد یاز قر ن ایجلوه یامت. ول قر ن یزن ،از قر ن فرمتاده شد یشک  پ قر نی

 ک  بر محمد یقر ن یقر ن هیتند. ول یزن یل. لورات و انجه امتفرمتاده شد   فرمهتاده

 یلانج ناک  لورات  یخاطر افراد ینمت. ب  همها ن ازلر لر و میلطلر و بزرگلر و کاملشد، شامل

 ،قهر ن یدنشهن حه به  م ،دانیهتندیمه ،امهتدر  ن  را که  چه  ناز  بخشی ناشناختند میرا 

منبهع  ن دو،  با  ن لر امت و منبعاز  ن دو بزرگ ولیامت.  یللورات و انج همانک   یدندفهمیم

 امت. خداوند متعال فرمود:  نكی

َهِمْ نخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ مُجَّداً یَلَی مِنْ قَبْلِ ِ إِذا نتْلی قُلْ  مِنُوا بِ ِ أَوْ ال لُُْمِنُوا إِنَّ الَّذننَ أُولُوا الْعِلْم *

 (7)وَ نخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ نبْكُونَ وَ نزندُهُمْ خُشُویاً* وَ نقُولُونَ مُبْحانَ رَبِّنا إِنْ کانَ وَیْدُ رَبِّنا لَمَفْعُوالً 

اند گمان کیانی ک  پیش از ]نزول[  ن دانش نافت بی ،بگو ]چ [ ب   ن انمان بیاورند نا نیاورند)

 امهت منهزه گوننهد:مهی و .افتندمی کنان ب  روی درمجده ،چون ]انن کتاب[ بر  نان خوانده شود

 و گرنندمی و افتندمی زمین روی بر و امت. شدنیانجام  قطعاً ما پروردگار یویده ک  ما پروردگار

 .(افزاندمی ها ن فرولنی بر

فرمتاده شهد  یییبر ی یل(انج)از  ن  ایجلوه فرمتاده شد و یبر موم (لورات)از قر ن  ایجلوه

خهاطر که  قابِهل و  نهنلر بر محمد فرمتاده شد؛ ب  او کامل لرب  شكل لمام نعنیقر ن  یو هم 

لهر بهر و کامل لرک  فرمتادن قر نِ لمام نیمبگو یملوانیما م نعنی ؛لر و لوانالر امتبزرگ نرندهپذ

که   یب از  ب، در ظرفمتر مكع نكن رنختمانند  یقاًممكن امت؛ دقیرغ امری  محمد از یرغ

 نرانیپهذ قادر ب خاطر فرمتادن قر ن فقط در ظرف  ماده و  ینامت. ب  هم یترل نك ن  نشگنجا

در محتوا و الفهاظ  ک انن؛ با هیتنداز  ن  ایجلوه ناقر ن  یل،بوده امت. لورات و انجممكن از  ن 

 یقتحقب   شدن نهنمو. رشوندرهنمون می یقت  ب  همان حقک دلیل نن؛ ب  ادارند با  ن اختالف

. گهردد انجام یمختلف یمعانلواند با شود، بلك  می انجامبا الفاظ مختل)  مكن امتمن  لنها  ،واحد

 . ن یمعنا یحت  ن نالفک  ن امت،  همین حقیقت ،نن خوامت لرمهمپس 
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 در ،فرمتاده شود یا قر ن خواندنب ،ب  صورت لفک  از  ن ک  بر محمد یشپ ی،قر ن حقیقت

 لر.نینپا ینمود؛ هر چند در مطح یلجل  نشانا یایدر اوص ید. حتنمو یلجل  محمد

از  یشپه خواهد گفهت،  یلجبرةرا ک   چ  ن  ندارد ک  محمد یاشكال دلیل ینهم ب 

 :بداند  ن دنشکامل 

َفَإِذا قَرَأْناهُ فَالَّبِعْ قُرْ نَ ُ* لَینا جَمْعَ ُ وَ قُرْ نَ ُ إِنَّ یَ* ا لُحَرِّكْ بِ ِ لِیانَكَ لِتَعْجَلَ بِ ِ ل(7) 

 چهرا ،حرکت مده )قر ن( خاطر یجل  برای خواندن  ن  زبانت را ب ]پیش از پانان نافتن وحی[)

 پیهروی  ن خوانهدن از خواندنم، را  ن هرگاه پس مت.ما ییهده بر  ن خواندن و کردن جمع ک 

 .(کن

امهت و  نشانلومط ا ی ممان یهاکتاب یحفک قر ن و لورات و هم  یقیحق عنایمهمان  ننا

 ندارد.  ییالم مخالفت نن ن در ا ینیبت ب  الفاظ نوشتار نشانشناخت ایدم با  میئل  ننا

نَوَ ما کُنْتَ لَتْلُوا مِنْ قَبْلِ ِ مِنْ کِتابٍ وَ ال لَخُطُّ ُ بِیمینِكَ إِذاً الَرْلابَ الْمُبْطِلُو(6) 

وگرنه   .نوشهتیخواندی و با دمت رامت خود ]کتابی[ نمیو لو هیچ کتابی را پیش از انن نمی)

 .(افتادندب  شك می اندنشان قطعاً باطل

مند شدند و بهره ،بود یدهرم نشانک  ب  ا ،از لورات نیاز نوشتارها   یو یل  اهللرمول

فرمتاده شد و  یاز یرب یرب  غ یطر ک  لورات ب  زبانخا نندانیتند؛ ب  ایزبان  ن را نم یلفک و حت

 :را قبال ذکر کردنممورد  نندر ا ناتروا

ب   ن نگاه کرد و خواند و نوشهتارش به   نشاندادند. ا نللحو نشان وردند و ب  ا یرون ن را ب...)

و یلهم  نییلهم اوله نن. در ایررا بگ اننرا فراخواند و فرمود:   یرالمُمنینبود. مپس ام ییبران

دههم.  نهلامت. پروردگارم ب  من دمتور داد که   ن را به  لهو لحو یالوام موم ننامت. ا نن خر

ب  مهن دمهتور داد  یلبخوانم. فرمود: جبرة یخوبب  لوانم  ن را ی! من نماهللرمول ییرض کرد: ا
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. یدانهیو خوانهدن  ن را مه یشهومی یدار. چرا ک  لو صبح بیمرت قرار ده نرک   ن را امشب ز

که  در  ن  یهزیرا ب  هر چ نشانشدند و خداوند ا یدارمرشان قرار دادند و صبح ب نر ن را ز نشانا

 ن را در پومهت  نشهان. انیهدبنو یاب  او دمتور داد لا از  ن نیخ   اهللرمولبود،  گاه نمود. 

نزد مامهت.  امت و  ن ننو  خر ینجفر امت و در  ن، یلم اول ننکرد و ا یبردارنیخ  یگومفند

 (7)(.یمهیت  یامبرنزد مامت و ما وارثان پ یموم یو الوام و یصا

 

 

                                                
 .113ص  ،صفار ،بصائر الدرجات .1



   انتشارات انصار امام مهدی  ......................................................................111

 

 

 

 وز تا

 ی روحدرباره

 پرسندمی
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 پرسندیروح م یاز تو درباره

َنیْئَلُونَكَ یَنِ الرُّومِ قُلِ الرُّومُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی وَ ما أُولیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إاِلَّ قَلیالً و(7) 

روم از ]منخ[ فرمان پروردگهار مهن امهت و به  شهما از  :بگو .پرمندروم می یدرباره و از لو) 

 .(جز اندکی داده نشده امت ،دانش

 یههاشهود. نفهسیاِطهالق مه ییمانجیالم  نناز ا یردر غ ی،ابر هر مخلوق زنده« روم»لفک 

 نهنطور ک  بهاد در اانشوند. همیم یدهاروام نام یزفرشتگان ن یانیان و جن، اروام هیتند و هم 

بها  ن و  پیوندنهدکه  به  درون  ن مهیرا  چ  ن ،اروام یندارد، همچنیرا ب  حرکت م ءاشیا ،یالَم

 د.ن وریب  حرکت در م را لرکیب می شوند

َقْنا و هُ لِبَلَهدٍ مَیهتٍ هُوَ الَّذی نرْمِلُ الرِّنامَ بُشْراً بَینَ ندَی رَحْمَتِ ِ حَتَّی إِذا أَقَلَّتْ مَحاباً ثِقهاالً مهُ

 (6)لَعَلَّكُمْ لَذَکَّرُونَ فَأَنْزَلْنا بِ ِ الْماءَ فَأَخْرَجْنا بِ ِ مِنْ کُلِّ الثَّمَراتِ کَذلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْلی

گهاه که  ابرههای لها  ن ،فرمهتدرمان میو اومت ک  بادها را پیشاپیش ]باران[ رحمتش مژده)

گونه  ی مرزمینی مرده بهرانیم و از  ن بهاران فهرود  ورنهم و از ههر ن را ب  مو .گرانبار را بردارند

باشد ک  شما متهذکر  .مازنممان مردگان را ]نیز از قبرها[ خارج میننا .ای ]از خاك[ بر ورنممیوه

 .(شوند

 انیان بود. ند،د مبحان و متعال  فرنک  خداو یزیچ اولین

 ُإِنْیانَخَلَقَ الْ* یَلَّمَ الْقُرْ نَ * الرَّحْمن(4) 

 .( فرند را انیان داد. ناد را قر ن]خدای[ رحمان )

امهت و  ن همهان  خلهقالهوت در  یانیان اول، لجل نن. اندانیان  فراولین را از  ردممپس م

  :و  ن روم خداوند امت شد ندهیقل اول و روم اول امت ک   فر
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َنْتَ لَدْری مَا الْكِتابُ وَ الَالْإنمهانُ وَلكِهنْ جَعَلْنهاهُ نُهوراً اکُوَکَذلِكَ أَوْحَینا إِلَیكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا م

 (7)مُیْتَقیمِ راطٍصِ نَهْدی بِ ِ مَنْ نَشاءُ مِنْ یِبادِنا وَإِنَّكَ لَتَهْدی إِلی

و ن   ؟چییتدانیتی کتاب لو نمی .گون  روحی از امر خودمان ب  موی لو وحی کردنمهمین و)

 یاز بندگان خود را بخواهیم ب  ومیل  کسک  هر ،ی  ن را نوری گردانیدنم[ ول؟انمان ]کدام امت

 .(کنینمانیم و ب  رامتی ک  لو ب  خوبی ب  راه رامت هدانت می ن راه می

فَإِذا  :بود  در  دممطابق انن  ن  ک  پرمیدم  یدر مورد روح  : از امام صادقندوگ احول

 نشانا (پس وقتی  ن را درمت کردم و از روم خود در  ن دمیدم) یرُوحِ ی ِ مِنْمَوَّنتُ ُ وَ نَفَخْتُ فِ

 (6)(.ه شده بودند فر نیز بود، یییک  در ی یشده امت و روح ندهروم  فر ننا)فرمود: 
از  یو روحه) رُومٌ مِنه ُ وَدر مورد مخن خداوند یزوجل:   از امام صادق): ندگویحمران م

شهده امهت و خداونهد  ن را در  دم و  نهده ن روم خداوند امت که   فرفرمود:  نشان. ایدمپرم (او

 (4)(.ند فر یییی

شهد  یده دم، در  ن دم (شدهباالبردهمرفو  )شدن در گِل  یدهک  هنگام دم یروح ناخداوند  روم

 باشد.یم  محمد، نمود و فرشتگان ب   ن مجده نمودند، همان روم ایظم یو در صُلب او لجل

َفَقَعُوا لَ ُ ماجِدننَ یوَّنتُ ُ وَ نَفَخْتُ فی ِ مِنْ رُوحِا مَفَإِذ(3) 

 .(افتید پیش او ب  مجده در ،پس وقتی  ن را درمت کردم و از روم خود در  ن دمیدم) 

شهناخت خداونهد  یبهرا نن غهاز یقبله  وباشد. امی  محمد ناروم ایظم  یبراانن مجده 

 محمهد، شهدن از روم اول یهدهپهس از دم     دمب نفرشتگا یمبحان و متعال امت. مجده

 شد و  نان بها یرو میالم روب  ننبا  نان در ا یدند،پرمیدر مورد  ن ماز پیامبر ک   یبود. روح

 دانیتند. ینم یول ،شدندیروب  رو م  با جیم محمد ،او
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َأُولیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إاِلَّ قَلیالًنیْئَلُونَكَ یَنِ الرُّومِ قُلِ الرُّومُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی وَ ما  و(7) 

روم از ]منخ[ فرمان پروردگهار مهن امهت و به  شهما از  :بگو .پرمندروم می یو از لو درباره) 

 (.جز اندکی داده نشده امت ،دانش

 

 نهد،که   فر یهزیچ ینجابر! خداوند اوله یا)ب  من فرمود:   : امام باقرندوگ نزندبن  جابر     

خداونهد  در مقابهل یاش بودند.  نهان اشهبام نهورکنندهنتهدا یشدهنتو یترت هدا  محمد

 نهكبهدون اروام. و بها  ینهوران هایبدن (6)،نور ین مافرمود:  ییت؟یرض کردم: اشبام چ .بودند

که  خداونهد و یتهرت او، مهورد  (4)اومهت یامت. ب  وامهط  القدسرومبود و  ن  لأنیدروم مورد 

ک  با نماز و روزه و  ند فر یكن یكوکارِن یِخاطر  نان را صبورِ دانا ین. ب  همیرندگیپرمتش قرار م

دهنهد و روزه یمه انجامخوانند و حج یند و نماز مکنیمبندگی خداوند را  یل،و لهل یحمجده و لیب

 (3)(.گیرندیم

 ینفس انسان آفرینش

ینٍالْإِنْیانِ مِنْ طِ ءٍ خَلَقَ ُ وَ بَدَأَ خَلْقَأَحْیَنَ کُلَّ شَی الَّذی(0) 

 .(نیكو  فرند و  فرننش انیان را از گل  غاز کرد ،همان کیی ک  هر چیزی را ک   فرند)

شهد و  یدهدر او دم نمانیالم ذر باال برده شد. مپس روم ادر  (7)،ب   ممان اول ین دم از زم گِل

داده شد و ب  فرشتگان دمتور  دهیدر او دم القدسروماول در  ن ب  وجود  مد. مپس  یِنفس انیان

 د. کننمجده او ب  شد ک  
                                                

 .29ی ی اسراء، آیهقرآن کریم، سوره .1

همان خداوند سبحان و متعال  ،است که نور یفشر یثآن است. و در حد یآن است که نشانه یکنور، اَثر تار ییهسا .2

نةور  ییهسةا یشاناست. ا مردمدر  وا یاو، تجلّ ییهو سا یستدر او ن یکیاست که تار یاست. خداوند سبحان نور

شةود. بةه یاثر است کةه اثرگذارنةده شةناخته مة یهستند. به واسطه خلقاثر خداوند سبحان و متعال در  یعنیهستند. 

 شود.یآنان است که خداوند سبحان شناخته م یواسطه

 آسمان عقل است. ،هفتم یالقدس در آنان است. بلکه آن روح آنان در آسمان کلروح .0
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َفَقَعُوا لَ ُ ماجِدننَ یا مَوَّنتُ ُ وَ نَفَخْتُ فی ِ مِنْ رُوحِفَإِذ(6) 

 .(پیش او ب  مجده درافتید ،پس وقتی  ن را درمت کردم و از روم خود در  ن دمیدم)

                                                                                                                                                          
معنا کةه اگةر فةرض  یناست. به ا یشترب یاگام  یک یهبه انداز یزیمنبع چ یارفع و باال رفتن: برگشت به سمت مبدأ  .1

 ینةیمع یصورت از مرتبه و درجه ینوجود است، در ا ییرندهالهوت در عدم و پذ یمخلوقات( تجل یگرد یاانسان ) یمکن

ه در کة یعدم یزان)به م ینمع یمرتبه ینا یم،شو ورترد ی،به لحاظ معرفتی، برخوردار خواهد بود که هر چه از مصدر تجل

  خواهد بود. ترینورتر و ظلمانآن نفوذ کرده( کم

شةده اسةت و  یلدرصد ظلمت )عدم( تشک 53درصد نور و  13که جسم ما در آن قرار دارد، از  یکه عالم ماد یمکن فرض

نشةان داده  یحعدد صةح یکبا  پیماید،یمطلق، فقدان معرفت و ادراک( م یستیکه نور به سمت ظلمت مطلق )ن یهر گام

کةه  یعالم مواز یکبه سمت  یاست از حرکت و رت( عبا )مانند گل آدم یگام برداشتن توسط جسم ماد یکود. ش

  که از عالم اول جلوتر است. یعالم یعنیدرصد  25درصد است و نسبت ظلمت )عدم( آن  11نسبت نور در آن 

عوالم مطلق است،  ییدآورندهجا که پدد. از آنکر یمبه مبدأ( تقس یکیشان )نزدکامل بودن یزانبر اساس م یدعوالم را با

اسةت کةه از آن  یزیچ یناول یدهندهباشد؛ چرا که نشان یککه ممکن است، به مطلق نزد ییتا جا یدآورندهپد ینا یدبا

 یةااِلِمةان  یةک. گیریمیکمک م یاضیاتر دیدگاهاز  ،اشدن به معن زدیکن یعوالم(. برا یصادر شده است )محمد = همه

عدد بةه صةفر بةه  ترینیکآن را نزد توانیم یعنیتر است، چه که بتوان تصور کرد، کوچک، از هر آنیفرانسیلد یعهقط

عةدد  یةنا ویةدبگ ی( مشخص کرد. مثالً اگر کسةیمالدس یا) یعدد دهده یکآن را به صورت  توانینم یشمار آورد، ول

 یممطمئن شو یگرکه د کندیم یداادامه پ ییموضوع تا جا ینتر است و ااز آن کوچک 33331/3است، در واقع  3331/3

عدد  ین. اگر ایماز شناخت خود آن مطلقاً عاجز یول یمآن را بشناس هاییژگیو یبرخ توانیمیوجود دارد و م یعدد ینچن

 یةه،لمقسةوم ع یةراخواهةد شةد ز نهایةتیبه ب یکنزد یمتقس ییجهنت یرد،گ رارق یمیدر هر تقس یه،مقسوم عل یبه جا

به باال رفع و ما  یدگاند یکه جلو ینیمرا بب یسخن آن است که اگر ما شخص ینعدد به صفر است. مفهوم ا ترینیکنزد

از آن را و  یشةبح پسس بینیم،یابتدا جسمش را م یعنی شود،یم یداناپ یجبه تدر یکه و کنیمیمشاهده م شود،یبرده م

که با عةالم  یگریاست که او به عالم د ینماجرا ا ی، بلکه همهاست پنهان نشده . در واقع او اصالًگرددیدر انتها پنهان م

چند گةام بةه سةمت  یا یکاو  ییمبگو توانیمیم یااست و در جهت نور از عالم ما برتر است، منتقل شده است.  یما مواز

وجود، مجموع  یاخارج از منبع نور  ( و در هر حال دری)بر اساس حالت باال رفتن آن جسم ماد ستمنبع بازگشته ا یامبدأ 

 یقیحق یزچ یچ، در خارج از مصدر، هعبارت دیگر( برابر با صفر است؛ به یستیمجموع وجود و عدم وجود )ن یانور و ظلمت 

 وجود ندارد.

از  یبعضة رود،یکه نور بةه جلةو مة ی. هر گامشودیمنتشر م ینیکه نور از آن در جهت مع یدرا تصور کن ی: منبع نورمثال

 یةن. بةه اگةرددیاز پرتوهةا منتشةر م یجبهه بعض ینو از ا کندیم یداتمرکز پ یماد یجبهه یکآن به صورت  یپرتوها

 یهاجبهةه یةن. اگرددیکه از جنس نور هستند و نور از آنها منتشر م شودیساخته م ییهادر مقابل منبع نور جبهه یبترت

است که پر از ضةد  ییفضا ،نور یهاجبهه ینا ین. بیستنها قابل شمارش نهستند که تعداد آ یکبه هم نزد ینور به قدر

در خةارج از  رمجموع ماده و شةدت نةو یگربه عبارت د ؛ها و شدت نورجبهه یذرات است و برابر است با مجموع محتوا

)بةه نقةل از کتةاب  رد.وجود ندا اییقیحق یزچ یچدر خارج از منبع نور ه ییمبگو توانیمیمنبع نور برابر صفر است. پس م

 «(توهم الحاد»
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شد، ب  وجود  مد.  یدهک  در  ن دم یو روحشده  از گِل باالبرده ینفس اول انیان ب  انن لرلیب

گرفت  شد و ب  قدرت خداوند مهبحان جهدا شهد. و  ینفس اول انیان نناز ا نگرد یهامپس نفس

 متعال فرمود:  خداوندامت.  همیر  دم ،نفس حوا نا ینفس دوم انیان ننا

 

ٍاالً احِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُمها رِجَهوَ نا أَنهَا النَّاسُ الَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذی خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس

 (7)یباًرَقِ مْامَ إِنَّ اللَّ َ کانَ یَلَیكُاةَلُونَ بِ ِ وَ الْأَرْحَاءً وَ الَّقُوا اللَّ َ الَّذی لَیَکَثیراً وَ نِیَ

از او  فرنهد و از  ن ای مردم از پروردگارلان ک  شما را از نفس واحدی  فرند و جفتش را ]نیز[ )

و از خدانی ک  ب  ]نام[ او از همدنگر درخوامهت  .پروا دارند ،دو مردان و زنان بییاری پراکنده کرد

 (6).(ک  خدا همواره بر شما نگهبان امت ،پروا نمانید و زنهار از خونشاوندان مبرند ،کنیدمی

 متعال فرمود: خداوند

 ٍا حَمَلَهتْ حَمْهالً ا لِییْكُنَ إِلَیها فَلَمَّا لَغَشَّاهَاحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَهَوَهُوَ الَّذی خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس

 (4)ننَالشَّاکِرِ نَالِحاً لَنَكُونَنَّ مِا صَخَفیفاً فَمَرَّتْ بِ ِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَیَوَا اللَّ َ رَبَّهُما لَئِنْ  لَیتَنَ

ن  رام    پدنهد  ورد لها به ویرا از  شدی  فرند و جفهتاومت  ن کس ک  شما را از نفس واح)

و ]چندی[ بها  ن ]بهار مهبك[  .باری مبك ،باردار شد ،پس چون ] دم[ با او ]حوا[ در میخت .گیرد

خدا پروردگار خود را خواندند ک  اگر ب  ما ]فرزندی[ شانیهت  یطها  ،بار شدگذرانید و چون منگین

 (.بودگزاران خواهیم از مپاس کنی قطعاً

 مدنهد و خداونهد  نهان را در  ن  یهرونبهای  دم و فرزنهدانش از نفس دم بنی یهانفس مپس

 ییهالم جیهمان نناز امتحان در ا یشیالم، مورد امتحان قرار داد.  ن همان امتحان اول بود ک  پ

 بوده امت: 

                                                
 .1ی ی نساء، آیهقرآن کریم، سوره .1

شده است کةه همةان روح  یدهآفر ترهای پاییناست و از اوست که روح  روح محمد ،روح اول همرتبباالترین در  .2

 باشد.یم و فاطمه یعل
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أَنْفُیِهِمْ أَ لَیْتُ بِرَبِّكُمْ قهالُوا  یَلیأَشْهَدَهُمْ  دَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذرنتَهُمْ وَ  وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنی

 (7)ا غافِلینَذَشَهِدْنا أَنْ لَقُولُوا نوْمَ الْقِیامَوِ إِنَّا کُنَّا یَنْ هَ بَلی

 نان را برگرفت و انشان را بر خودشهان  یو هنگامی ک  پروردگارت از پشت فرزندان  دم ذرن )

لا مبادا روز قیامت بگونید ما از  .گواهی دادنم ،چرا :گفتند ؟ار شما نییتمک   نا پروردگ ،گواه ماخت

 (.انن ]امر[ غافل بودنم

 

االنمههان و برده شههده و لجلّههی روم دم، از گِههل مرفههو  و بههاالهههای بنههینتیجهه  همهه  نفسدر 

. به  بگهونیم القهدسرومو  نماناالروملوانیم ب   ن صورت ک  می القدس لشكیل شده امت،روم

همراه  ایلی یالم اها برمد و بنگاهجا ننلواند ب  بااللریم یب  صورت فطر یخاطر هر انیان ینهم

که  دارد  یابهزار یحتهاو شهده امهت.  ندهشناخت خداوند  فر یبرا یب  صورت فطر انیان .باشد

 ینهیبیشل پ. قابباشدمی القدسرومو  نمانهمان صورت روم اپیدا کند؛ ک   ارلقاء ن،  ابلواند می

خهودش را  یقهتحقلوانهد میک  در او ب  امانت گذاشت  شده امهت،  ا امتفاده از صورلیامت ک  ب

مُهنعكس  نرلصهو نهناز ا ک انن یاز مردم ب  جا یمفان  برخأمت یبرود. ول ی  نبشنامند و ب  مو

شهمارند، چك میخودشان را کو کنند ویبردن  ن م ینخود مود ببرند، اقدام ب  از ب ینن شده در  

مشهترك ها ها و خوكیمونو م یواناتحدر  ن با ماند ک  یجیم م یوانیتفقط در  ن، ح ک اننلا 

 فرمود:  ل. خداوند متعاامت

ًأَمْ لَحْیَبُ أَنَّ أَکْثَرَهُمْ نیْمَعُونَ أَوْ نعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إاِلَّ کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ مَبیال(6) 

بلكه   ، نان جهز ماننهد مهتوران نییهتند ؟اندنشندشنوند نا مین داری ک  بیشترشان مینا گما)

 .(لرندگمراه

 متعال فرمود: خداوند
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ُالْقِرَدَةَ وَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ مَثُوبَوً یِنْدَ اللَّ ِ مَنْ لَعَنَ ُ اللَّ ُ وَ غَضِبَ یَلَی ِ وَ جَعَلَ مِنْهُم 

 (7)خَنازنرَ وَ یَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولئِكَ شَرٌّ مَكاناً وَ أَضَلُّ یَنْ مَواءِ الیَّبیلِالْ

همانهان که  خهدا  ؟ نا شما را ب  بدلر از ]صاحبان[ انن کیفر در پیشهگاه خهدا خبهر دههم :بگو)

که  و  نهان امهت. از  نهان بوزننگهان و خوکهان پدنهد  ورده ،بر  نان خشم گرفت  ،شان کردهلعنت

 .(لرنداننانند ک  از نظر منزلت بدلر و از راه رامت گمراه .اندطاغوت را پرمتش کرده

 نفس در جسم یدنانسان و دم آفرینش

 یبهرا یوله ؛ غاز نمود نفُس،اَ ممان ، در  دم را در  ممان اول ننشمبحان و متعال  فر خداوند

و به  اجیهاد متصهل  یاننهدفهرود ب ینزمب   ک را داشت  باشند  ننا تقابلی دم و فرزندانش  ک انن

 نهنشود. ا ندهمردم از  ن  فر مانرو    ممان اول باال برده شود و نفس  دم لاگِل،  ندشوند، با

گِل، ابزار الصهال  ننشد و ا یدهدمگل مرفو   ننجهت ک  روم، در ا ننامت؛ از ا یضرور وضو م

 ،خهاطر که   ن دو ننداشت  باشد؛ ب  ا روم با جید شده امت. امكان ندارد ک  روم با جید لماس

باشد  یابزار ندامت. پس با والمی ن دو ی ینهیتند ک  ب متفاوتدر دو یالم مختل) و از دو یالم 

 یوجهود ،و  مهمان اول ی مهمان جیهمان ینب والمو ی وامط  یهانگاهمرالب و جا یک  در هم 

قرار گیرد و بتواند بین  نها در ها نگاهجا ننادر  بتواند شود،یک  جیم مرفو  م یزمان و داشت  باشد

 . حرکت باشد

امكهان  ی چیزهانی امت که  در زمهین امهت،هم  یک  جلوه ،شده امت مرفو  ک  یپس گِل

 غاز  مهمان اول لها  دریالم اجیام،  ین: بنیمبگو نا را نافت  امت؛یالم اجیام و اروام  ینرکت بح

 مهمان روم و بهشهت  ،م اروام در  غاز  مهمان دومیالَ نا ،لماس با  ممان دومی ب  نقط  یدنرم

 ی.ملكول

در  مهمان اول  یو  ب  ن بود؛ لا نفس او که  به  زود ین دم از گِل زم ننش غاز  فر همچنین

 یدر همه  یشهدن و زنهدگ یاربیه یقوت و شهوت را حمل کند که  او را  مهاده ،شودیم نده فر
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ط شود. فرشتگان به  دمهتور خداونهد مهبحان، میل ینا بر زمکند و او را  ماده کند ل ینمناطق زم

 دم  یه)جیهم لط را گرفتند و ب   ممان اول باال بردند و از  ن، طرم یناز خاك و  ب زم اریمقد

در درب  نعنهیقرار داده شهد.  یوی، در انتهای  ممان اولشد و در بهشت دن نخت در  ممان اول ر

 امت ک  فرشتگان از  ن یبور نمودند. یبهشت ملكول نی ممان دوم ک  اولنا  ی، ممان ملكول

در  نر او؛از صورت و لصو نعنینمودند. ییبور م  فرشتگان از  دم)فرمود:  صادق امام *

 (7)(.ی؟اشده ندهچ   فر ی: براگفتندو میک  او در بهشت قرار داده شده بود و از گِل بود.  یحال

 داده شده بود.در بهشت موجود در  ممان اول قرار  نعنی

ملعهون  یسابله ک اننلا  .بود نری. او ب  صورت لصوندخداوند  دم را  فر)فرمود:  باقر امام *

 (.ی؟اشده ندهچ   فر یگفت: برایکرد و میاز او یبور م

ینا  دَمُ إِنَّ هذا یَدُوٌّ لَكَ وَ لِزَوْجِكَ فَال نخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّوِ فَتَشْقَ فَقُلْنا(6) 

 .انن ]ابلیس[ برای لو و همیهرت دشهمنی ]خطرنهاك[ امهت ،ای  دم در حقیقت :پس گفتیم)

 .(بخت گردینكند لا لیره بیرونزنهار لا شما را از بهشت 

خدا  مهاده شهد، خداونهد روم  ییف خل ، و اِمتقبال از  دم نرانیپذ یبرا ینزم یوقت مپس

به   ینفس انیهاناولین  یج . در نتیدرار داشت، دم دم ک  در  ممان اول ق یرا در جید مثال نمانا

وَّنتُ ُ...  همان طور ک  در مخن خداوند متعال امت: ؛وجود  مد پهس وقتهی  ن را ... ) فَهإِذا مهَ

یهالم  یدر مرحله  ننا (و شما را  فرندنم) خَلَقْناکُمْ وَلَقَدْو مخن خداوند متعال:  (درمت کردم

 ها در  ممان اول امت. نفس

وَنَفَخْهتُ ... طور ک  در مخن خداوند متعال امهت: شد، همان یدهدر  دم دم القدسرومپس م

ثُهمَّ و مخن خداوند متعهال:  ( ن را درمت کردم و از روم خود در  ن دمیدم... ) یفی ِ مِنْ رُوحِ
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 ر وردنم؛دو صورت خداوند  نرشما را ب  لصو ( نعنیمپس ب  صورلگری شما پرداختیم) صَوَّرْناکُمْ

 طور ک  در لورات امت:همان

 (7)(.نم وریو خداوند فرمود: انیان را ب  صورت خودمان و مشاب  خودمان ب  یمل م) *
مهذکر و و . او را ب  صورت خداونهد ندخودش  فر نرانیان را ب  صورت و لصو خداوند) *

  (6)(.ندمونث  فر

 امت: نتروا در

خداوند انیان را ب  صهورت خهودش »روانت ورد در م از امام باقر): ندبن میلم گو محمد *

شده بود و خداونهد  ندهو  فر بود شده نجادا نر ن صورت و لصوفرمود:  نشان. ایدمپرم« ند. فر

افزود،  ودشمختل) انتخاب نمود و  ن را ب  خ یهاصورت یی بق یانرا از مو  ن ند ن را برگز

یه ِ مِهنْ وَ نَفَخْهتُ فِ (امخان ) یتِیَبَ فرمود:. ضاف  کردطور ک  کعب  و روم را ب  خودش اهمان

 (4)(.دمیدمو از روم خود در او ) یرُوحِ

طهور که  در مهخن خداونهد متعهال ، همانکنندمجده داد ک  ب  او ب  فرشتگان دمتور  خداوند

لِلْمَالةِكَوِ ثمَّ قُلْنا و مخن خداوند متعال:  (یدب  مجده در افت نشبرا) فَقَعُوا لَ ُ ماجِدننَامت: 

مجده کرد و  د،ک  مجده کر یفرد (: ب   دم مجده کنیدمپس ب  فرشتگان گفتیم) امْجُدُوا لِآدَم

 ک  لكبر نمود، لكبر نمود و رانده شد. یفرد
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َاجِدننَفَقَعُوا لَ ُ مَ یا مَوَّنتُ ُ وَ نَفَخْتُ فی ِ مِنْ رُوحِفَإِذ(7) 

 .(افتید پیش او ب  مجده در ،م خود در  ن دمیدمپس وقتی  ن را درمت کردم و از رو)

َنَ لَقَدْ خَلَقْناکُمْ ثُمَّ صَوَّرْناکُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَالةِكَوِ امْجُدُوا لِآدَمَ فَیَجَدُوا إاِلَّ إِبْلهیسَ لَهمْ نكُهنْ مِه و

 (6)ننَالیَّاجِدِ

 : نگاه ب  فرشتگان گفتیم .مپس ب  صورلگری شما پرداختیم .شما را خلق کردنم و در حقیقت)

 .(کنندگان نبودجز ابلیس ک  از مجده ،پس ]هم [ مجده کردند .برای  دم مجده کنید

خداونهد  (4).نهد فر  را از نفس  دم بود ک  خداوند مبحان و متعال، نفس حوا جاانن از

 متعال فرمود: 

ْاالً احِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُمها رِجَهنَفْسٍ وَ نا أَنهَا النَّاسُ الَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذی خَلَقَكُمْ مِن

 (3)یباًرَقِ مْامَ إِنَّ اللَّ َ کانَ یَلَیكُاةَلُونَ بِ ِ وَ الْأَرْحَاءً وَ الَّقُوا اللَّ َ الَّذی لَیَکَثیراً وَ نِیَ

]نیز[ از او  فرنهد و از  ن  ای مردم از پروردگارلان ک  شما را از نفس واحدی  فرند و جفتش را)

و از خدانی ک  ب  ]نام[ او از همدنگر درخوامهت  .پروا دارند ،دو مردان و زنان بییاری پراکنده کرد

 (0).(ک  خدا همواره بر شما نگهبان امت ،رندپروا نمانید و زنهار از خونشاوندان مبُ ،کنیدمی

                                                
 .25ی ی حجر، آیهقرآن کریم، سوره .1

 11ی ی اعراف، آیهقرآن کریم، سوره .2

بةود کةه  این دلیةلبه  وضوعم یننشد و ا یدهآفر ه بود،شد یده، آفرطور که نفس آدمن، آنفس حوا به طور مستقل .0

وَ  :باشةدیاز آدم به حوا م یباشد و مهربانیو اطاعت، از حوا به آدم م داشتن باشد. دوست یو مهربان یآنان دوست ینب

 قَةوْمٍ یتَفَکَّةرُونَذلِةکَ لَآیةاتٍ لِأَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیها وَ جَعَلَ بَینَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَ ً إِنَّ فی فُسِکُمْمِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْ

تان دوستی ها آرام گیرید و میاننه آتا ب ،ی برای شما آفریدنهای او اینکه از ]نوع[ خودتان همسراو از نشانه( )21)روم، 

 (.هایی استهنشان اًندیشند قطعایو رحمت نهاد آری در این ]نعمت[ برای مردمی که م

 .1ی ی نساء، آیهقرآن کریم، سوره .1
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 (7)(.ندو حوا را از  دم  فر ندفرخداوند متعال  دم را از گِل  )فرمود:   صادق امام *

 نفُهساَیالم نا در یالم ذر  ،را در امتحان اول ی ورد و همگ یروناز  ن، فرزندان  ن دو را ب پس

  :پرمش بود نكامتحان نمود و امتحان با 

هِمْ أَ لَیْتُ بِرَبِّكُمْ قهالُوا أَنْفُیِ یَلی دَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذرنتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ  وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنی

 (6)ا غافِلینَذَشَهِدْنا أَنْ لَقُولُوا نوْمَ الْقِیامَوِ إِنَّا کُنَّا یَنْ هَ بَلی

 نهان را برگرفهت و انشهان را بهر  یو هنگامی که  پروردگهارت از پشهت فرزنهدان  دم ذرنه )

لها مبهادا روز  .گهواهی دادنهم ،راچه :گفتند ؟ک   نا پروردگار شما نییتم ،ان گواه ماختهانشنفس

 .(قیامت بگونید ما از انن ]امر[ غافل بودنم

در  ( نعنیان گواه ماختهانشنفسو انشان را بر ) أَنْفُیِهِمْ أَشْهَدَهُمْ یَلیوَ  ؛روشن امت ن  

و  ینهدشهود که  اول ببیم یروزو در میابق  پ یردگیم یشیامتحان پانن در  کییبود. انفُس یالم 

 شنود و اول پامخ دهد.ب

و  ینبه  زمه  فرمهتادن  دم خداونهد خوامهت لها فهرو ید،رمه نهانامتحان ب  پا ننا وقتی

نها در  مهمان اول   رماند. پس امتحان  دم انجامب   ،را ک  در یلمش بود ینامتحانش در زم

 رد.شده بود، در امتحان شكیت خو نرلقد نشگون  ک  براالفاق افتاد و همان یوی،بهشت دن

ْدَمُ رَبَّه ُ  یفَبَدَتْ لَهُما مَوْ لُهُما وَ طَفِقا نخْصِفانِ یَلَیهِمها مِهنْ وَرَقِ الْجَنَّهوِ وَ یَصهَ  هافَأَکَال مِن 

 (4)یفَغَوَ

ههای  نگاه از  ن خوردند و برهنگی  نان برانشان نمانان شد و شرو  کردند ب  چیبانیدن برگ)

 .(روردگار خود یصیان ورزند و بیراه  رفتگون [  دم ب  پبهشت بر خود و ]انن

دو را در  نندو و خداوند شفایت ا ننفرود  مدند. درود خداوند بر ا ینب  زم ،حوا و مادر ما نشانا

 .ندما نما یو  خرت، روز یادن
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شهدند و  نهدهروشن امت ک   دم و حوا در  غاز، در بهشت موجود در  ممان اول  فر یقر ن نص

یهالم  نها. بلكه  در  مهمان اول ییهتن یندر زمه یامهت. وله یهویبهشت دن ننکردند. ا یزندگ

 متعال فرمود: . خداوندهامتنفس

َجَر ةَ وَ قُلْنا نا  دَمُ امْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّوَ وَ کُال مِنْها رَغَداً حَیثُ شِئْتُما وَ ال لَقْرَبا هذِهِ الشهَّ

 (7)فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمینَ

فهراوان  ،خود و همیرت در انن باغ مكونت گیر]ند[ و از هر جای  ن خواهید ،تیم ای  دمو گف)

 .(ک  از متمكاران خواهید بود ،بخورند و]لی[ ب  انن درخت نزدنك نشوند

 متعال فرمود:  خداوند

َبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونها مِهنَ وَ نا  دَمُ امْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّوَ فَكُال مِنْ حَیثُ شِئْتُما وَ ال لَقْر

 (6)الظَّالِمینَ

خونش در  ن باغ مكونت گیر و از هر جا ک  خواهید بخورند و]لهی[ به   لو با جفت ،و ای  دم)

 .(ک  از متمكاران خواهید شد ،انن درخت نزدنك مشوند

 متعال فرمود: خداوند

ْإِنَّ لَكَ أَالَّ لَجُهو َ *  یا مِنَ الْجَنَّوِ فَتَشْقَجِكَ فَال نخْرِجَنَّكُمَفَقُلْنا نا  دَمُ إِنَّ هذا یَدُوٌّ لَكَ وَ لِزَو

أَدُلُّكَ  هَلْانُ قالَ نا  دَمُ فَوَمْوَسَ إِلَی ِ الشَّیطَ*  یا لَضْحَیها وَ لَوَ أَنَّكَ ال لَظْمَُُا فِ* ی یها وَ ال لَعْرَفِ

فَأَکَال مِنْها فَبَدَتْ لَهُما مَوْ لُهُما وَ طَفِقا نخْصِفانِ یَلَیهِمها مِهنْ * ی شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ ال نبْلَ یَلی

 (4)ی دَمُ رَبَّ ُ فَغَوَ وَرَقِ الْجَنَّوِ وَ یَصی

 .انن ]ابلیس[ برای لو و همیهرت دشهمنی ]خطرنهاك[ امهت ،ای  دم در حقیقت :پس گفتیم)

[ امتیهاز] انن جا ن در لو برای حقیقت در .گردی بختنكند لا لیره بیرونزنهار لا شما را از بهشت 

 نه  و گهردیمی لشن  ن  جا ن در ک انن[ هم] و .مانیمی برهن  ن  و شویمی گرمن  ن  ک  امت

                                                
 .09ی یهی بقره، آقرآن کریم، سوره .1
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 نا لو را ب  درخت جاودانگی و ملكی که   ،ای  دم :گفت ،وموم  کرد را او شیطان پس زده. فتاب

ردند و برهنگی  نان برانشان نمانان شد و خو[ ممنو  درخت] ن  از گاه ن ؟شود راه نمانمزانل نمی

گونه [  دم به  پروردگهار خهود یصهیان های بهشت بر خود و ]اننشرو  کردند ب  چیبانیدن برگ

 .(ورزند و بیراه  رفت

 ؛نشهده امهت نهده فر ینو در ابتدا در زمه ؛ییتن ینیزم  روشن امت ک   دم در انن  نات

ا نخْرِجَنَّكُما مِهنَ الْجَنَّهوِ فَلَامت.  یاز بهشت جاودان یرغ ننان اول بود و ابلك  در بهشت در  مم

 ییتن ینبهشت، مانند زم ننا( بخت گردینكند لا لیره بیرونزنهار لا شما را از بهشت ) یفَتَشْقَ

هها را نرزی نكند و حیوانات را شكار نكند نا  ونچیند و کشا و میوهک  اگر انیان در  ن کار نكند، 

 گیو لشن گیو برهن گیگرمن، دچار كندن نتریا ار ینكال نان،بردن ز یناز ب یو برا پرورش ندهد

 ینهیزمیرغبهشت،  ننا ننبنابرا ؛دهدمیاو را  زار  یجو نطو شرا یدخورششود و می یزدگ فتاب و

 امت.

ام در  ن و اجیه ینبها حالهت زمه نهاکه    یمدقت کنه نات  ننب  حالت متفاوت  دم در ا مپس

شود و قطعاً فهرد ینشود،  شكار م یدهانیان با لباس پوش ینیاز جیم زم یاگر بخش ؟متنامب امت

انیهان در یچی و مهرپ یانیصه با ید،پوشیم ینی. اگر  دم لباس زمینندبی ن را م دنگرانهمراه و 

بودند، از  غهاز متوجه  بودند و از  غاز برهن   ینرفت. اگر  دم و حوا در زمینم یناز ب ،برابر خداوند

به   یدند،پوشهیم نیهابودند و لباس ین. و اگر در زمیتن  هنگام معص ،شدندیخودشان موضعیت 

 شد.یپنهان نم نشاناز ا یتصِرف معص

 نهنا ،و همان طور ک  خداوندشود مربوط نمی ینزمب   و دامتان ییتن ینیزم موضو  بنابرانن

در  ؛ییهتو افرادش متنامهب ن ینزم وضعیتبا اصالً  وضو م ننا ؛کندیرا در قر ن ذکر م وضو م

امهت که   یعهیدر  ممان اول بودنهد، طب یویدر بهشت دن یتک  اگر  دم و حوا هنگام معص یحال

که   یخهاطر که  لبامه نهناز  ن؛ ب  ا یش شكار شود و ن  پ نشانبرا یتهنگام معص نشانهایبد

امهت که  نفهس، در اثهر  یمهت و لبامها س لقهواپوشاند، همان لبامی جا نرا در  ییورت و زشت

پوشهد. و لبهاس لقهوا از یم یطان)نفس( و ش یاطایت از خداوند و مخالفت با هوا یعیطب ییج نت
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پوشهد، یم چ  نک  خداوند ب  نفس و روم انیان و  خاطر ننلر و برلر امت؛ ب  الباس جید، مهم

 پوشاند.ی،  ن را مچ  نن  ب  جید انیان و  ،کندینگاه م

َلِهكَ مِهنْ لِهكَ خَیهرٌ ذَذَ اسُ التَّقْوینشاً وَلِبَی مَوْ لِكُمْ وَرِارِا یَلَیكُمْ لِباماً نوَ دَمَ قَدْ أَنْزَلْنَ یا بَنِن

 (7)ذَّکَّرُونَ ناتِ اللَّ ِ لَعَلَّهُمْ ن

پوشهیده های شهما را در حقیقت ما برای شما لبامی فرو فرمتادنم ک  یورت ،ای فرزندان  دم)

های ]قهدرت[ انن از نشان  .متو]لی[ بهترنن جام  ]لباس[ لقوا دارد و ]برای شما[ زننتی امتمی

 .(باشد ک  متذکر شوند .خدامت

 (6)لباس از انیان جدا شد و یورت انیان نزد پروردگهارش  شهكار شهد. ننا یت،هنگام معص در

از  انن لباس لباس لقوا بود. مپس ،ندبود یدهپوشی ک  لبام ،از  غاز در بهشت  دم و حوا نعنی

 ؛بهودن ی  نهای اول شد، وضعیت  شكار نشانبراچیزی ک  جدا شد.  نان در  غاز برهن  نبودند و  ها ن

 :و جدا شدن لباس لقوا بود یتپس از معص وضعیت  نهاد، ش شكار  نشانبرا چ  نبلك  

                                                
 .25ی یهی اعراف، آقرآن کریم، سوره .1

آدم  دلیل یناست. به هم کاریتدانستند که معصیو م یدنددیاز تقوا م یانسان و نه فقط آدم. فرشتگان او را عار یعنی .2

است که از آدمِ معلةمِ  یآورخجالت موضوعحداقل  موضوع یناچرا که . شروع به جبران نمودندفتاد، که ای اتفاق درو حوا 

فَبَةدَتْ لَهُمةا  د:درخواست آمرزش نمود تا لباس تقوا به او باز گةرد هخاطر شروع ب ینو به هم ؛افتدیفرشتگان اتفاق م

برهنگی آنان برایشان نمایةان شةد و شةروع کردنةد بةه چسةبانیدن ) جَنَّ ِسَوْآتُهُما وَ طَفِقا یخْصِفانِ عَلَیهِما مِنْ وَرَقِ الْ

 .(های بهشت بر خودبرگ
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هُما لِیرِنهُمها  دَمَ ال نفْتِنَنَّكُمُ الشَّیطانُ کَما أَ نا بَنی خْرَجَ أَبَوَنكُمْ مِنَ الْجَنَّهوِ ننْهزِ ُ یَنْهُمها لِبامهَ

  (7)إِنَّا جَعَلْنَا الشَّیاطینَ أَوْلِیاءَ لِلَّذننَ ال نُْمِنُونَ رَوْنَهُمْمَوْ لِهِما إِنَّ ُ نراکُمْ هُوَ وَ قَبیلُ ُ مِنْ حَیثُ ال لَ

فتن  نیندازد چنانك  پهدر و مهادر شهما را از بهشهت ای فرزندان  دم زنهار لا شیطان شما را ب  )

در حقیقهت او و  .هانشان را بر  نان نمانان کنهدلا یورت ،شان را از انشان برکندبیرون راند و لباس

ما شیاطین را دومتان کیانی قهرار دادنهم  .بینندبینید میها را نمیک   ن جا ناش شما را از قبیل 

 .( ورندک  انمان نمی

 دَمَ ال نفْتِنَهنَّكُمُ  نها بَنهیاز او برداشت  شهد.  یتشروشن امت ک  لباس  دم ب  خاطر معص   ن

وْ لِهِمَالشَّیطانُ کَما أَخْرَجَ أَبَوَنكُمْ مِنَ الْجَنَّوِ ننْزِ ُ یَنْهُما لِبا هُما لِیرِنهُمها مهَ ای فرزنهدان  دم ) امهَ

شان   پدر و مادر شما را از بهشت بیرون راند و لباسکزنهار لا شیطان شما را ب  فتن  نیندازد چنان

لبهاس بها درخوامهت  مهرزش  نهنا .(هانشان را بر  نهان نمانهان کنهدلا یورت ،را از انشان برکند

برهنگی  نان برانشهان ) الْجَنَّو لَیهِما مِنْ وَرَقِفَبَدَتْ لَهُما مَوْ لُهُما وَ طَفِقا نخْصِفانِ یَ :بازگشت

 (.های بهشت بر خودشرو  کردند ب  چیبانیدن برگ نمانان شد و

به   ،در  ممان اولیوی بوط و فرود  مدن  دم و حوا از بهشت دنهُ ک روشن امت  در انن  نات

 .ینب  زم ینیفرود  مدن از بهشت زمن   ،ین بوده امتزم

 ْوَ ال هُهمْ  مْلَبِعَ هُدای فَهال خَهوْفٌ یَلَهیهِقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمیعاً فَإِمَّا نأْلِینَّكُمْ مِنِّی هُدی فَمَن

 (6)نحْزَنُونَ

 نان که  ههدانتم را  ،پس اگر از جانب من شما را هدانتی رمد .جملگی از  ن فرود  نید :یمگفت)

 .(بر انشان بیمی نییت و غمگین نخواهند شد ،پیروی کنند

بهوده امهت. امهام  ین  زمهو ب  طور خاص به یفرود  مدن از  ممان اول ب   ممان جیمان ننا

را نمود ک  در  ن بود و خداوند او را  یکند ک   دم درخوامت بازگشت ب  بهشتیم یانب صادق
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از  امت ک  پس از جدا شدن نفس یبهشت ننکند ک  امی یانب یب  روشن وضو م نناِجابت کرد. ا

 گردد.یباز م مانند قبل ب   نشود و یوارد مب   ن  نگربار د ،با مرگ بدن،

کعب  طواف کرد، و نگهاه به   یمال ب  دور خان  صدنكحضرت  دم : )فرمود صادق امام *

ماننهد دو نههر بهزرگ  یاش اثهرک  بر دو گون  نیتقدر گرو از فراق بهشت  ن نمود،یحوا نم

پهس « خدا لو را زنده بهدارد و خنهدان گردانهد» مد و گفت:  ینزد و یلنمودار شد.  نگاه جبرة

اش نقش بیت و دانیت ک  خدا بر چهره یاثر شادمان «اردخدا لو را زنده بد»و گفت: چون ب  ا

کعبه   ی. بهر در خانه نهدخند« خندان گردانهد»و چون ب  او گفت:  نده امت،از او خشنود گرد

بارالهها از لغزشهم »از پومت شتر و گاو بر لن داشهت و گفهت:  نیهاک  لباس یدر حال نیتاد،ا

از »یزوجل فرمهود:  یخدا .«برگردان ی،راند  نک  از  نیو مرا ب  جا یامرزا بدرگذر، و گناهم ر

 یرونک  از  ن ب جا نب   گردانمیلو را باز م یو ب  زود ندملغزشت درگذشتم، و گناهت را  مرز

 (7)(.راندمت

 یهدهدمدر  ن شهد و روم  مرفو ک  ب   ممان اول  یاز گل   دم ننشامت دامتان  فر ننا

 یمهیهت یلذا ما  ممان  ؛شده امت نده فر (6)واقع در  ممان اول یوی دم در بهشت دن ننبراشد. بنا

ش و نمورد  زمها ینزم ننامت، لا در ا نافت شده در گِل مرفو  خلقت  یدهاز روم دم یزو نفس ما ن

 نهنا ک  مكانِ امتحان مها در ینیزم یهااروام بتوانند با بدن ،نگرد یو از مو ؛یرنمامتحان قرار گ

 (4).نابند یلالق هیتند، ییالم جیمان

                                                
 .255معانی االخبار، صدوق، ص  .1

 و آسمان اول.  یآسمان جسمان که عبارتند از است شده یلدو طبقه تشک یااز دو بخش  یاآسمان دن .2

در  کنیم،یمة یکه بر آن زنةدگ ینیها و زمماه یدها،ها، خورشاست که کهکشان ینیع یآسمان ماد ینهم یجسمان آسمان

 آن قرار دارد. 

و  شةانینشآفر یکه آدم و حوا در ابتةدایوی، و بهشت دن است خلق شدهدر آن ست که آدم هااول، آسمان نفس آسمان

جا واقةع گشةته اسةت. آسةمان اول در آن ،انددر آن استقرار داشته یایندب یینپا ینبه زم یتکه با صدور معصناز آ یشپ

 همان آسمان عالم ذر است.

 «توهم الحاد»به نقل از کتاب  .0
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 روح و عقل نفس،

خاطر با روم متفاوت  ینشده امت. ب  هم ندهو روم  فر مرفو گِل  یبِشد ک  نفس از لرک بیان

که  نفهس از  دلیهل ننشود؛ ب  ایم یدهاوقات نفس، روم نام یگاه ی،گذاراز جهت نام یول مت؛ا

کند میرا مُنعكس  القدسرومو  روم انمان نرک  نفس، لصو خاطر ننو ب  ا ؛شده امت ندهروم  فر

 یهبلرک یشود. انیان از جید و حرکت دهنده جیدیم یدهاوقات روم، نفس نام یگاه ینو همچن

جهت که  بها جیهد متصهل امهت،  نندهنده از احرکت ننپنهان امت. ا ندگانشده امت ک  از د

 القهدسرومدارای کرده باشهد و پیدا  ارلقاء متممكن اشود؛ هر چند می یدهاوقات نفس نام یگاه

 ی، نعنهیملكوت ایل یجهت ک  لجل ننجید امت و از ا كمحر نن نفس،ک  ا جهت ننباشد. از ا

روم دارای نكهرده باشهد و پیهدا  ارلقاءشود، هرچند می یدهاوقات روم نام یامت، گاه یقیروم حق

 نباشد. القدسرومو  انمان

در  یبهره و وجود ندباشد، حداقل باداشت   یقیانیان روم حق ک انن یامت ک  برا ننا حقیقت

 امت. یبهشت ملكول ینخاطر ک   ممان دوم، اول ننباشد؛ ب  ا ی داشت  ممان دوم ملكول

 یهدهیقهل نام،  مهمان هفهتم امهت، در یقهل یجهت ک  لجله نناز ا كمحر ینهم همچنین

در  یبهره و وجهود ندباشد، باداشت   یقیل حقانیان یق ک انن یامت ک  برا ننا یقتشود. حقیم

 باشد. داشت   ممان هفتم

 نفس

شهد.  نهدهاول  فرانیهانی شدند و نفهس  لرکیب مرفو با گِل  روم انمانو  القدسروم ، غاز در

یبارلند از صورت  نگر،د یها مدند. نفس ب  وجود نفس اول نناز ا نگر،د یانیان یهامپس نفس

که  در  ن امهت،  شهكار  یمهاد یروهایشهوات و ن ،. در نفس گِلیانیاننفس اول  از نریو لصو

 شود. شكار می نیز القدسرومو  روم انمانو در نفس،  دشویم
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َاوَقَدْ خابَ مَنْ دَمَّاهَ* قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاها * ا فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَلَقْواهَ* ا مَوَّاها وَ نَفْسٍ وَم(7) 

 الهام  ن ب  را پرهیزگارنش و پلیدکاری مپس ،کس ک   ن را درمت کردس و  نموگند ب  نف)

 .(باخت قطعاً ،اش ماخت لوده ک هر و شد. رمتگار قطعاً گردانید، پاك را  ن کس هر ک  کرد،

و  روم انمهانکه   ای ننه از امت یبارت  ییالم ماد نننفس در ا ننو ا داردنفس  ی،هر انیان

وت قه حیات، رومک  یبارلند از: روم  داردروم  م  نفس، ننشوند. اینعكس مدر  ن مُ القدسروم

انعكهاس  نهنایامهل و  انهدقرار گرفت جهت  ننا درک  دلیل اننب  م  روم، یهم  .شهوتروم و 

 نهناز ا رنهكه یم،لصور کن یارا ب  ینوان کارخان  یهیتند. اگر نفس انیان ینفس انیان هیتند،

کننهد و بها یکامهل مه ها، کار بعضی دنگهر راعضی از  نکارخان  هیتند و ب ننا قیمتی ازها روم

کارخان  امهت  الكترنكی یانرژ یات،د. ب  ینوان مثال روم حشویمحاصل  یج ا، نتاجزن ان یهم 

به  حرکهت در  یهاتروم ح الكترنكهی نها یانهرژ ا امتفاده ازهیتند ک  ب نیمولورها ،قوت مو رو

 چرخند.یمولورها م ننا یمیل هیتند ک  ب  و هانیدمتگاه هوت. اما روم ش نندمی

از  مهمان  یقی. روم حقدارد یقیک  انیان روم حق ییتمعنا ن ننب  ا ب  خودی خودنفس وجود 

د. نفهس شهو یقیروم حقدارای کند لا  پیدا ارلقاءب   ممان دوم  ندبانفس  نعنیشود. یدوم  غاز م

 یقهیروم حق نها یک  از ملكوت ایل ب  انن دلیلشود؛  یدهروم نام لواندیمهم در  ممان اول  یحت

روم قهوت و روم  یات،روم ح) ی  نگان م م ارواک  نفس و  دلیل ننب  انیز کند و یم ی پیدالجل

باال برود، مقامش  نابد و ارلقاء انیان هر چقدر نفس طور ک همان (6).هیتند دجی محرك (شهوت

اگر انیان  یحتبنابرانن . از  ن ملب نخواهد شد «نفس»، نام د بودم او خواهجی همچنان محرك

ی هفهتم، نها  مهمان کله از ءیاو اول ءیاو اوص یامبرانمانند پی و از جمل  ملكول یهادر  ممان

که   چراامت؛  ینفس انیانجیم،  گفت ک  محركلوان یم، باز هم باشدبهره داشت    ممان یقل

 شده امت. نده فرو روم  مرفو از گِل نفس  ننا

                                                
 .13تا  7ی شمس، آیات قرآن کریم، سوره .1

لغوی و معنایی دارد، چیزی را که باعث حرکت جسةم  به معنی باد نزدیکی« ریح»ی با کلمه« روح»ی که کلمه جااز آن .2

 نامند. )مترجم( شود، روح میمی
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ک   یقتیحق ؛شودیدر  ن مُنعكس م القدسرومو  روم انمانامت ک   ای نن مانند  یانیان نفس

پیهدا  ءارلقها که کند یم نقامت ک  او را لشو یفطرت انیان ننو ا برگردد ی  نب  مو باندانیان 

 ارلقاء رخوامتبا اخالص دک   یدر حال ،برمد. اگر در راهش بلغزد یمقام انیان ننبااللر لا ب  ،کند

، حال خهودرا ب  او داده امت و بر اماس  یقشکند ک  خداوند لوفیم یدادمت پ یب  مقام ،کندیم

امت ک  خودش را لا مقام روم  ننرود ایک  از انیان انتظار م موضوییشنامد. یپروردگارش را م

روم  ای ازن ما ،نزد اومت چ  ند، نكن پیدا ارلقاءب   ممان دوم  کسدهد. هر ارلقاءو یقل  یقیحق

نكنهد، پیدا  ارلقاء یک  انیان ب   ممان هفتم کل یامت. لا زمان طورینهمدر مورد یقل نیز امت. 

 یدر برخه «یقهل»و  «روم» ن ب   یدن. اما نامییتیقل امت و یقل ن ین ما ،نزد اومت چ  ن

 کند.یم را مُنعكس یقیامت ک  روم و یقل حقدلیل  نناوقات، ب  ا

مه  مخلوقهات را  یجابر! خداوند لبارك و لعهال یا)فرمود:   : امام صادقندگو یجعف جابر *

حَ مخن خداوند یزوجل امت: ننو ا ؛ند فر دمت  ابُ الْمَیمَنَهوِ مها وَ کُنْتُمْ أَزْواجاً ثَالثَهوً فَأَصهْ

حَأَصْحَ ئَمَوِ مَهابُ الْمَیمَنَهوِ وَ أَصهْ حَابُ الْمَشهْ ئَمَوِابُ الْا أَصهْ ابِقُونَ أُولَ مَشهْ ابِقُونَ الیهَّ ئِهكَ وَ الیهَّ

و نهاران  ؟کدامند ناران دمت رامهت ،ناران دمت رامت :و شما م  دمت  شوند) (7)الْمُقَرَّبُونَ

( نههد همههان مقربههان ]خههدا[ا نان .نههدامقدم گیرنههدگانِو مههبقت ؟کدامنههد نههاران چههپ ،چههپ

  نهانهیهتند. در افراد خاص خدا از خلقهش و   همان فرمتادگان خداوند یرندگانگیشیپ

شنامند.  نهان را بها یرا م چیزها پس با  ن کرد، أنیدل القدسروم نان را با  (6)روم قرار داد. پنج

، نمهود أنیهدرا با روم قوت ل  نان. لرمندمی ن از خداوند یزوجل  اب ، پسنمود أنیدل نمانروم ا

به   یل ن م اب ، پسنمود أنید نان را با روم شهوت ل دند.شاطایت از خداوند قادر ب   ن  اب پس

ج را در  نهان د. روم مَهدرَگردنهناپیند برانشان  یتشکردند و معص یدااطایت خداوند یزوجل پ

را قهرار  نمانروم اناران دمت رامت، و  انمنُو در م  نندروند و میمی ن  ابمردم قرار داد ک  

اطایهت از ب   قادر ن  ، پس باوم قوت را در  نان قرار دادر .لرمندیاز خداوند م  ن ابپس داد. 

ند و روم پیدا کرداطایت از خداوند  میل ب ن ا  روم شهوت را در  نان قرار داد. ب .دندش خداوند

                                                
 .11 تا 7 آیات واقعه،ی قرآن کریم، سوره .1

 است.گروه ن ایالقدس در کند که روحیم یانب ی،بعد یاتو روا یتروا ینا .2
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 (7)(.نند یروند و می ن م ابمردم  ک  مدرج را در  نان قرار داد

و  یهامبراندر پ ،جابر یا)ب  من فرمود: . یدمدر مورد یلم یالم پرم  : از امام باقرندگو جابر *

 یو روم قوت و روم شهوت. ا یاتو روم ح نمانو روم ا القدسرومروم وجود دارد.  یا پنجاوص

دانند. مپس فرمود: یم را خاك امت نرز چ  نیرش لا  نرز چ  نامت ک   القدسروم اب ،جابر

و ن   شودیمدچار لهو ک  ن   القدسومر؛ مگر شوندیدو حَدَث م، دچار روم چهار ننا ،جابر یا

 (6)(.یباز
 یندر منهاطق زمه چ  ندر مورد یلم امام نیبت ب    : از امام صادقندبن یمر گو مفضل *

 یا)فرمود:  نشانا یدم.پرم قرار دارد،پوشش  در زنراش در خان امام ک   یدر حالشود، واقع می

 ن حرکهت  اکه  به یاتوم قرار داد. روم حرپنج   یامبردر پ یمفضل! خداوند لبارك و لعال

 ن  اکند. روم شههوت که  بهیو لالش م یزدخی ن برم ارود. روم قوت ک  بیباال م وکند یم

 ورد و یمه نمهان ن ا اکه  به نمهانکند. روم ایم یزشحالل  م زناننوشد و با یخورد و میم

جهانش   یهامبرپ ید. وقتهکنهیرا حمل مه یامبری ن پ اک  ب القدسرومو ورزد. ییدالت م

شود یخوابد و غافل نمینم القدسرومرود. شود و ب  امام مییمنتقل م القدسرومگرفت  شود، 

شهوند و یخوابند و غافل میمدنگر روم  چهار در حالی ک  ،ورزدیر نمو لكب شودیو مرگرم نم

 (4)(.یندبی ن را م القدسرومشوند و یورزند و مرگرم میلكبر م

 وحر

هها  ممان نفهس نا ممان اول  ،در یالم ذر ند،مردم را  فرک   بار ینمبحان و متعال اول خداوند

روم )گانه  مه  یههاروم نهنها، ابودند و همراه  ن یانیان یهانفس ، ممان نن. در اقرار داشتند

 ر واقهعد هاانن ک امت  ننا یقتگان  بودند. حقم  هایمحرك نا (روم قوت و روم شهوت یات،ح

                                                
 .271، ص 1کافی، کلینی، ج  .1

 .272، ص 1کافی، کلینی، ج  .2

 .272، ص 1ینی، ج کافی، کل .0



 011 .................................................................پرسنداز تو درباره روح  می د اسالم ویعقا

 ن را همهان روم  یم،نگهاه کنه یب  نفس انیان ی. وقتندیته ینفس انیان هایموقعیتها و مرلب 

 .بینیمیو روم قوت و روم شهوت م یاتح

از  ن ؛ ندیهته ینفس انیان یبرا نیهانامها روم ننا یشتر الزم امت بگونیم ک ب یحلوض برای

 که اننبدون در نظهر گهرفتن  نفس انیان،و  شودیم لوصی)ها نام ننا نژگینفس ب  و جهت ک 

 روم امت. م  ننادارای  یر،خ نامن امت ُم فرد

در که   یافراد یهم امت. نمان مرلبط ا مطح یارلقاو  نمان، ب  االقدسرومو  روم انمان اما

 یقهیحق یقلبه نمهانکه  از ا ی. و افهرادبودندگان  م  اروامدارای نگفتند،  ناگفتند « بل »یالم ذر 

دارای  نهان فقهط  زا یشدند. برخ یبندشان درج شان و مریت پامخاماس مقام گفتند، بر «بل »

، هیتند القدسروم دارایک   ی. افرادندیتنیز ه القدسرومی دنگر دارای و برخ ندیته روم انمان

ای از دارای مرلبه شدند. و ههر کهدام از  نهان  یبنددرج  ،در پامخشان گرفتنیشیاماس پ برنیز 

 یاز روحه یرهمراه امت، غ  یییک  با ی یالقدمروم. باشدمیمتنامب با مقامش  ،القدسروم

 ...طوربقی  نیز همینامت.   نونسامت ک  با 

 نیهز نهك ایظهم القهدسروم یایظم هیتند. ول القدسرومهمراه نیز  و  ل محمد محمد

 امت.خاص خود ایظم  القدسرومدارای مقامش،  مبنایکدام از  نان بر . هرییتمرلب  ن

 القدسروحو  یمانا روح

 از دو قیمت لشكیل شده امت: یادن  ممان

 شود.یم یدهنام ینزم نگر،د هایمقانی  با  ممان در ک  ی،جیمان  ممان -

بها  ن دارد و  یمیامت که  بها  ن ارلبهاط میهتق یجیمان ممان همان ملكوت  ، ممان اول -

 .را داردن انداخت جرنان ب و  اداره کردن یرابط 
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در  ن  ،حیهب مقهام و مرلبه  ربه یو نفس هر انیان ،وجود دارد یاری ممان اول، مرالب بی در

درك لنهها اش ، بههرهقرار دارد ممان  ننا یهامرلب  ننلرنینر پادک  وجودش  یوجود دارد. نفی

 مت.یادن یزندگ نندر ا یظاهر یالم جیمان

الدُّنْیا وَ هُمْ یَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ لْحَیاةِنعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ ا(7) 

 .(از  خرت غافلند  نان ک شنامند و حال  نیندگی دنیا ظاهری را ماز ز)

،  ماده شده امت لا به   مهمان دوم دهپیدا کر ارلقاء ممان  ننمرلب  در ا ننک  ب  بااللر نفیی

در  ن  یاکه  بههره یامهت. و فهرد یملكول هایشتاز به بهشت یناول ننو ا صعود کند یملكول

 .امتدارد، در  خرت اهل بهشت 

 شهودی، با  ن همراه منابد ارلقاء یمرلب  در  ممان دوم ملكول ننلرنینب  پا ینفس انیان وقتی

 ییهرو لغ نلدر  ن لبهد نمهانا نهور یبا لجله ،نفس ننا یقتحق نعنی. گرددمی نمانروم ا و دارای

شههوت و  مرو ،روم قهوت یات،باشد ک  یبارلند از: روم حیروم مچهار  ینفی ینر چنو د نابد؛یم

 .روم انمان

شهود. و یم یدهش ممان ششم ک انتهایدارد ک  از اول  ممان دوم لا  یاریمرالب بی روم انمان

در انهن  نمهانهامهت و روم ا ممان نناماس یمل و اخالصش، مقامش در ا بر یمنُهر انیان م

 باشد.یما با وی همراه ه ممان

 شهودهمراه می با او القدسرومد، ناب ارلقاء ممان هفتم  ازمرلب   ننلرنیناگر نفس ب  پا مپس

لهر یظیمک  همراه اومت  القدسروم، نابد ارلقاء یشترب، ک  نفس ی. و هر مقدارخواهد بود و در او

کننده به   ارلقاءدر نفس  القدسومر ممان هفتم،  ممان یقل امت. هر مقدار ک   نن. اخواهد بود

 یهانب« متشابهات»کتاب طور ک  در و همان ؛لر امتیقل برلر و بزرگ باشد،لر یظیم ممان  ننا

 ،لهرنینپهادر مرالب شود. اما ی غاز م ی ممان هفتم کل ننیقل، از ا یهامرلب  ننلرنینپا م،نمود

 .ود داردوجیقل از  این مالنها  ی،در  ممان ششم ملكول یحت

                                                
 .7ی ی روم، آیهقرآن کریم، سوره .1
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کند. با ورود  ن ب   مهمان یمپیدا  ییرو لغ نل ن لبد یقتنفس، حق ءارلقاامت ک  با  ینچن ننا

یقل شهرو  به  رو نمهودن به  نهور یقهل  ین شود و مابا  ن همراه می نماندوم، روم ا یملكول

 کند.یم

 یامبراناز پ یامبریشود. پیو یقل با  ن همراه م القدسرومب   ممان هفتم،  نفسبا ورود 

 ییقله لرلیب، ننباشد و ب  ا ی داشت قامم ی،در  ممان هفتم کل ک انن مگرد، وشینم یخت بر انگ

 شود.با او همراه می القدسروم ینشود. همچنییصمت امت، کامل م موجبک  

نكهرده امهت. خهواب  یمبندگان لقیه یبرلر از یقل برا یزیخداوند چ)فرمود:   اهللرمول *

رفهتن نهادان امهت.  یروناز ببهتر نادان امت و در خان  ماندن یاقل  یزیاز محرخر بهتیاقل 

یقل او کامل شهود و یقهل او برلهر از  ک اننمگر  یزد،انگیرا برنم یاو فرمتاده یامبرخداوند پ

کننهدگان در درونش دارد، از لالشِ کوشهش  یامبرپ چ  نامتش شود و  یهاقلی یهم 

 ینداده امهت و همه  انجامنیبت ب  واجبات خداوند لعقّل نورزد،  ن را  یاهبرلر امت و لا بند

.  نهان یدنداند، نرمهیدهرم نقالاک  یاقل و ی یزیخود ب  چ یبادت یلتکنندگان در فضیبادت

 و) وَ ما نتذَّکَّرُ إاِلَّ أُولُوا الْأَلْبهابِ صاحبان خرد هیتند ک  خداوند متعال در مورد  نان فرمود:

 (7).(شودز خردمندان کیی متذکر نمیج

 ینو ُمقر ب یمین اصحاب

به   مهمان  یامت. وقته نمینامت، جزو اصحاب  یملكول یهادر  ممانلا وقتی من ُم انیان

 یههاروشن شد ک  در  مهمان یشینشود. از مطالب پیم نكانو نزد ین، جزو مقربنابد ارلقاءهفتم 

بها  نمهانروم ا نن. بنهابرانیز هیت القدسروم ممان هفتم،  . اما دروجود دارد نمانروم ا ی،ملكول

 مت. ا ین و در  نانمقرب اب القدسرومو در  نان امت. اما  نمیناصحاب 
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رمهند، یهنگام مرگ ب   ن م ینک  مقرب یایج نت ما یلتِ یبرا فهمیدنم،را  وضو م ننا وقتی

مورد یذاب  نیز هنگام مرگ یحت رند ویگیک   نان مورد حیاب قرار نم یج نت نند. اوشیروشن م

 .ییتدر  ن ن یامت ک  شفایت ی ن روز ک انن. با شوندواقع نمی

ْفایَوٌ وَ ال هُهمْ  سٌوَ الَّقُوا نوْماً ال لَجْزی نَف یَنْ نَفْسٍ شَیئاً وَ ال نقْبَلُ مِنْها یَدْلٌ وَ ال لَنْفَعُها شهَ

 (7)ننْصَرُونَ

کنهد و نه  بهدل و چیزی ]از یذاب خدا[ را از کیی دفع نمهی و بترمید از روزی ک  هیچ کس)

 .(گری مودمند افتد و ن  ناری شوندبالگردانی از وی پذنرفت  شود و ن  او را میانجی

کردند و جزو یاقالن شدند و یقلِ  یدامت ک   نان در  ممان یقل ورود پاز انن رو وضو م ننا

در  مهمان  نهان  (6)ا از وقو  در اشتباه باز داشهت  امهت. نان ر شان،ةارلقا یبا لوج  ب  مرلب ی کل

مانهدن  یک  باق یمقدس و پاك شده امت؛ البت  لا زمان  نان اروامند و اهکرد یداورود پ القدسروم

لفاوت را دارد که  در  ننک  نیبت ب  او نص شده امت، ا ی. معصومنندمكان را انتخاب نما ن در 

خداونهد  یج دهد و در نتینم یحلرج یک  اصالً نجامت را بر پاک خاطر ننمقامش ثابت امت؛ ب  ا

 بر حق را ضمانت نموده امت.او ماندنِ  یباق یش کنند، همیم لبعیتک  از او  یافراد یبرا

که  در  مهمان  یلها زمهان یبا  نان و در  نان امهت، وله نمانروم ا ک اننبا  نمیناصحاب  اما

 نهان کامهل نشهده  یهاند، یقلاههفتم وارد نشد ، نا  ممانیهیتند و در  ممان یقل کل یملكول

لهر باشهد، از نینپها شهانکه  مقهام یایقل امت و ب  انهدازه ین نزد  نان امت، ما چ  نامت و 

 ین تر باشهد، نهورِ مهایشمن بُم ارلقاءک   یا. ب  اندازههیتندلر نكب  اشتباه نزد دورلر ویصمت 

من به  یصهمت ُم نكیو بایث نزد کندپیدا می یشتریبشباهت  ملیقل کاب  امت و  یشتریقل ب

                                                
 .120ی ی بقره، آیهقرآن کریم، سوره .1

. اگةر باشدمیمقامش  کس وابسته بههرمعصوم هستند و عصمت  یدند،که به آن رس یهر کدام از آنان براساس مقام .2

 :اتفاق افتاد آدم رایطور که ب، همانخواهد کرد یتو معصخواهد افتاد  اشتباهه از عصمتش باشد، قطعاً ب باالتراو مقام 

َیآدَمُ رَبَّهُ فَغَوَیمِنْ وَرَقِ الْجَنَّ ِ وَ عَصَ یهِمَاانِ عَلَا یخْصِفَا وَ طَفِقَمِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُمَ فَأَکَال  :آنگةاه از آن )( 121)طه

های بهشت بر خود و ]ایةن گونةه[ آدم بةه ایشان نمایان شد و شروع کردند به چسبانیدن برگخوردند و برهنگی آنان بر

 یشکةه بةرا یاتفةاق یةاتاتفاق افتاد و جزئ ی موس یارطور که بو همان ؛(پروردگار خود عصیان ورزید و بیراهه رفت

 .گفته شده استافتاد، 
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 یت،وقهو  معصه امكهانماند و یم ییقل کامل باق یحال، صورت یقل و لجل ننبا ا یشود. ولیم

 ماند.یم یباق

 احمدالحسن
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 یوست اول:پ

 یبن عل یددر مورد ز توضیحی

را  نهد، ز بهاقرامهام و  ننالعابهد نهنزامام   کند کمی یانک  ب   ن اِمتناد نمودم، ب روانتی

که   ییتب   ن معنا ن ننا ید. ولنندر مورد او شفایت ک بتوانند لاب  امر خداوند رها نمودند  یدوارام

 زمهان حیهاتحالهت و در  نندر ا ندخاطر ک  ز نن؛ ب  اباشدرفت   یاحالت از دن ننر اد زند بن یلی

فت  امت. بلك  حق را شناخت و نیبت به   ن اقهرار نمهود و نر یااز دن  برادرش باقر ناپدرش 

نیبت به    نددر شناخت ز یروشن نتِروا ننو ا ید؛ب  شهادت رمراه  ن در و  ید ن جنگ یبرا

 ب  حق اقرار نمود: ک اننامت و  امام صادق ،اشحق، در زمان برادرزاده

بهن  نهدرفهتم. ز یهرونب کوفته  شهد و  امهام صهادق نمموالمنزل درب ): ندگویم معتب *

و درب  ندشهو الاق ننوارد اک  نشیت  بودند، فرمود:  یب  افراد صادقامام بود.  ییل

 روبومهیبلند شهد و  نشوارد شد، حضرت برا ندز یوقت .نداز شما مخن نگو یو فرد ندرا ببند

 دنهدو باال گرفهت. ز ننا ینکردند. مپس مخن بیم مشورتنشیتند و  یکردند و مدت طوالن

 یعهتلا بها لهو ب یاوریرا رها کن. ب  خدا قیم! اگر دمت خودت را ن ننجعفر! ا ییرض کرد: ا

 ی، ن را ندار نیک  لوانا لكلیفیکنم و ی، قطعاً لو را خیت  میكنن یعتمن بدمت با  لو ناکنم 

روی و پهرده  ای مهانش پیشه  کهرده یاو در گوش  ردیگذارم. جهاد را رها کیبر دوش لو م

یمهو! خهدا  یافرمهود:  صادق .ایهو مال مشرق و مغرب را ب  دمت  ورد ایانداخت خود 

 نهاما صبح امهت.   یگفت: ویدهیو م یدشنیم ندو ز ؛یامرزدیمو! خدا لو را ب یرحمتت کند. ا

فرمهود:   صادقامام گفتند. یمورد مخن م ننو گذشت و مردم در ا ییت؟ن نكصبح نزد

 پیهروزرا رحمت کند. اگر  ندز نم. خداوند یمونیدبگو یفقط خوب ندز نمو. در مورد یمنیتیدباز ا

و  ن باز کردم و در حال گر نشمحر شد، درب کوفت  شد. درب را برا یکرد. وقتید، وفا مشیم

جعفهر! از  ی. ایهامرزدجعفر! ب  من رحم کن. خداوند لو را ب یکرد: ایوارد شد و یرض م یزار

: خداونهد گفتم. یامرزد. خدا لو را بیامرزجعفر! مرا ب یخشنود باشد. ا من خشنود باش. خدا از لو
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و  یهدمیمو چ  خبر؟ یهرض کهرد: خواب یو ب  لو رحم کند و از لو خشنود باشد. ا یامرزدلو را ب

چهپش  ممتو  ک  بر من وارد شد و ممت رامتش حین ندمد ؤنارا در ر  اهللرمول

بود ک   یبود و در دمتانش مالح نشجلو یپشت مرش و یل و فاطم   ینحی

 ،جعفهر ا  زاررا به اهللرمول! ندز یفرمود: ایم نشانشد و انگار  لش امت. و اور میشعل  یاربی

 ممهال ننو از لو خشنود نشود، با ا یامرزد. ب  خدا قیم! اگر ب  لو رحم نكند و لو را نی زار داد

 ورم. از لهرس یم یرونات بین پس  ن را از مکوبم. میم نتهاکت) ینزنم و  ن را بیب  لو م

: گفهتمشما  مدم. ب  من رحم کن، خداوند به  لهو رحهم کنهد.  یشدم و ب  مو یدارو وحشت ب

و ب   لش  یشویم شت کن؛ چرا ک  ک یت. ب  من وصیامرزدخداوند از لو خشنود باشد و لو را ب

 (7).(نمود یتصب  خانواده و فرزندان و دادن قرضش و ند. زیشویم یدهکش

اش مهورد کنند و بها بهرادرزادهیامت ک  مخال) و موافق ب  یلمش اقرار م ییالِم یبن یل زند

 صهادقمورد و امتحان قرار گرفت و ب  امامت او اقرار کرد و از گردن  یبور کرد و در  نش زما

امهت. اگهر   دنهز یبرا یبزرگ یلتفض نناو  مان نبود. ا یامتحان برا ک انن ا وجودب ؛ندنلغز

بها  یوله ؛فقط با برادرش باقر بود،  مان بود و اگر امتحانش با پدرش بود،  مهان بهود ندز انامتح

و   اهللرمهولقهرار گرفهت و از  ن یبهور کهرد.  نشلر مهورد امتحهان و  زمهابزرگ یاگردن 

 امت. یبزرگ یلتفض ننکردند و ا ن گر نشنمودند و برا نادرا  ندز ییل

باشهد لها  یضرور ،یبن یل ندز، یالم فاضل ننا یلتدر فضمخن امامان بیا نقل چ 

 گمان بد نبرد:  ندب  ز یاحد

خداونهد  یبر شما بهاد به  لقهوا)ک  فرمود:  یدمشن : از امام صادقندگویبن قامم م یصی

 دارد یگومهفندان کیهی ، وقتی. ب  خدا قیمید. ب  خودلان نگاه کنییتاو ن یبرا نكیک  شر نكتا

به  گومهفندانش  چوپهان کنهونیک  از  یابدرا ب کیی یوقت لعیین کرده امت، یچوپان برای  ن  ک

به  گومهفندان دانهالر  قبلهی ک  نیبت ب  فردرا  یو مرد کندیم یرونب ن چوپان را لر امت،  گاه
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 یهاوردلجرب  ب  دمت ب نكیاز شما دو جان باشد ک  با  نكی ی ورد. ب  خدا قیم! اگر برایم ،امت

خوب  یلیخ، روشن شد، کار کند نشک  برا یمیاةلبر اماس  باشد و نگریو مپس جان د یردو بم

رود. شهما یماز بین برود، ب  خدا قیم! لوب   ن هم از بین . اگر داردجان  لنها نكاو  یول د؛شویم

چ   یاک  بر ید. دقت کنیدخودلان انتخاب کن یما  مد، برا یاز مو یک  اگر فرد ندحق دار یشترب

خهودش  یمهو  یالم و رامتگو بهود و شهما را به ندخروج کرد. ز ندک  ز نیدو نگو یدکنیخروج م

شهما را  چ  ن، ب  شدیم پیروزکرد. و اگر یدیوت م  ل محمد یدیوت نكرد. شما را ب  رضا

د. ببهر ینکرد. او ب  ملطنت جامع  خروج کرده بهود لها  ن را از بهین دیوت نموده بود، وفا م   ب

 محمهد  ل یکند و شما را ب  رضهایج موخر یزیهر چ یما ب  مو یک  از مو یامروز فرد

و او امهروز نیهبت به  مها  ییهتیمک  نیهبت به   ن خشهنود ن یمدهیم یکند، ما گواهیدیوت م

برافراشت  ها یرقها و بپرچم یاو وقت نارنش نخواهد کرد. در حالی ک  کییکرده امت و  یچیمرپ

ند. به  وک  فرزندان فاطم  با او جمهع شه یفرددر مورد رلر امت ک  از ما نشنود. مگر د، مزاواشو

 یهدند. اگر رجب شد، ب  نام خداوند رو کنوامت ک  بر او جمع ش ردیخدا قیم! صاحب شما فقط ف

 ینکه  به یدنهدارد و اگهر دومهت داشهت یاشهكال یندازنهد،لا شهعبان یقهب ب یدو اگر دومت داشت

به   یانیشهدن شهما شهود. و مهف یرومندلربایث ن وضو م ننچ  بیا ا یرند،وزه بگر نتانهاخانواده

 (7).(امت فیشما کا یینوان یالمت و نشان  برا

مون  وردنهد و او أبن جعفر را نزد مه یبن موم ندز ی: وقتکندنقل مییبدون از پدرش  یابن اب *

مون جرم او را ب  أبود. م هیدفرزندان یباس را ب   لش کش یهادر بصره خروج کرده بود و خان 

ابوالحیهن! اگهر  یکهرد: ا یهرض نشانو ب  ا یدبخش  الرضا یبن موم یخاطر برادرش یل

خروج نمهود و کشهت   یبن یل نداز او ز یشداد، پ انجامرا  نیبرادرت خروج کرده امت و کارها

داده  انجهام که  یکشتم؛ چهرا که  کهارلو نیبت ب  من نبود، قطعاً او را می نگاهشد. و اگر جا

 یبهن یله نهدرا بها ز نهد! برادرم زیرالمُمنینام یافرمود:  . امام رضاییتامت، کوچك ن

شد و با دشهمنانش  ینخداوند یزوجل خشمگ یبود ک  برا  ل محمد ینكن. او از یلما نی مقا
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کهرده امهت  نثب  من حهد  بن جعفر یو پدرم موم د؛در راهش کشت  ش ک اننلا  ید،جنگ

را رحمت  ندز نمامت ک  فرمود: خداوند یمو یدهشن  یش جعفر بن محمد بن یلک  از پدر

ن    شهما را به چه  ن، ب  شدپیروز میکرد. و اگر یدیوت م  ل محمد ی. او ب  رضادکن

یمهو! اگهر  یخروجش با من مشورت نمود و ب  او گفتم: ا یو برااد. نمویکرد، وفا میدیوت م

قیام  یانتخاب لومت. وقت ننا ی،شو نخت در کُنام  ب  دار  و و ک  کشت  شده یشویم یراض

 .او را بشهنود و پامهخ او را ندههد یک  صهدا یبر کی یفرمود: وا  محمد، جعفر بن کرد

 میهئل  نهنامامت کنهد، ا یک  بدون حق، ادیا یدر مورد فرد ناابوالحین!   یمون گفت: اأم

از  نشانادیا نكرد و ا ،ک  حق او نبود زی رایچ یبن یل ندزفرمود:  امت؟ امام رضا یامدهن

دیهوت   ل محمهد یگفت: شما را به  رضهایم و. ایدلرمیم میئل  ننخداوند نیبت ب  ا

 مده امت ک  ادیا کند خداوند متعال بهر او نهص کهرده  یدر مورد کی وضو م ننو ا ؛کنمیم

گمهراه شهود و به  خهدا خداوند دیوت کند و بدون دانش از راهش  نناز د یرمپس ب  غ ؛امت

وَجَاهِدُوا فِهی اللَّه ِ حَهقَّ جِهَهادِهِ هُهوَ  :متا ن   ننامت ک  مخاطب ا یجزو افراد ندقیم! ز

ک  حق جهاد ]در راه[ اومت جهاد کنید اومت ک  شما را ]بهرای و در راه خدا چنان) اجْتَبَاکُمْ

 (7).(امت خود[ برگزنده

و بهر  یدنمرم نن و ب  مد یمرفت یرونب نم،نفر بود هفتک   یدر حال): ندگویم یاب یبداهلل بن م *

: نمیرض کهرد ؟دارند ندز نمیمواز  یخبر نا و ب  ما فرمود:  نموارد شد ابویبداهلل صادق

 .یهدبهاخبر کن یزمرا ن ید،ب  شما رم خبریاگر در حال خروج امت. فرمود:  نا ،خروج کرده امت

روز  یبهن یله نهدز ،را  ورد: امها بعهد ی اومه نا یرفیمام ص پیكو  نمچند روز صبر کرد

و  یشنب  مانهد و جمعه  کشهت  شهد و فالنهپنج شنب  وچهارخروج کرد و  ،شنب   غاز صفرچهار

 نشهانو ا نهمداد نشانو نوشتار را ب  ا نموارد شد . ما بر صادقیدندبا او ب  قتل رم یفالن

ما از  ن خهدا هیهتیم و به  ) «وَإِنَّا إِلَی ِ رَاجِعُونَ إِنَّا لِلَّ ِ»کرد. مپس فرمود:  ن را خواند و گر  ن

بهود.  یخهوب ی ورم. او چه  یمهویرا نزد خداوند ب  حیاب مه نمیمو (گردنم موی او باز می
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 نهدمان یدیشه نمما و  خرت ما درگذشت. ب  خدا قیم! یمو یایدن یبود ک  برا یمرد نمیمو

به  شههادت  صهلوات اهلل یلهیهم ینو حیو حین  یو یل  اهللرمولامت ک  با  نیشهدا

 (7).(یدندرم

                                                
 222، ص2عیون اخبارالرضا، ج. 1
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 دوم: پیوست

 خداوند ییفهخل یهایژگیاعتقاداِت باطل در مورد و یفساد برخ بیان

مردم را دارند و  نبقصد فر ابرمن ر فرازنادان وجود دارند ک  بفراد ا یزمان برخ نندر ا متأمفان 

ان یمارشهفهم ب نابیت  شده امت   ل محمدک  ب  دروغ ب   نالیروا ناواحد  ناتبر اماس روا

امهام،  نها یهامبرپ نها ینخداونهد در زمه ییفه خل نها: حجهت ننهدگویم ،ناتاز روا ینیبت ب  برخ

 یش امت ک  هم الیخصوصی ننشود. ایم لوصی) ن  اب یش دارد ک  هم نی مامعجزه اتخصوصی

 او حجت خداوند امت.شود ک  یم مشخص   انن لرلیببا اومت و بت حاال یدر هم و 

امام امهت که   یشگیهم اتخصوصی ننکنند ک  ایادیا گمراه م نن نان مردم را با ا ینچن ننا

شده به  لوانند انن خصوصیات را ب  صورت گزننشاما در واقع  نان لنها میشود. یبا  ن شناخت  م

ی  ن را شهود و کیهمردم بگوننهد، چهرا که  برخهی از انهن خصوصهیات، مهبب لنفهر مهردم می

ها را ک  امكان لوجی  دارد، ب  مهردم ب  همین دلیل  نان لنها بعضی از انن خصوصیت (7)پذنرد.نمی

 .کنندگونند و بقی  را رها میمی

امهت که  از  نهن، اکنندذکر میخداوند  یف خل ناامام  یشگیک  جزو صفات هم یلةجمل  میا از

 ن و او مها نهد ینمه یرونشود، بیها خارج منانیا یی ک  از بق یفضوالل ،امام ناخداوند  ییف خل

گوشهتش را  نهدگانو در ماندباقی نمید و در خاك نرم مانیم باقیمنگ  روی جای پانشو  داردن

 خورند!ینم

مهاً و ةامهام امهت که  دا یشهگیصفات هم ننکنم ک   نان ایتقاد دارند ک  ایم یدکأل جاانن در

و  ،افتهدیالفاق مه الهی جاز حج نكی رایب یک  گاه ییتن قتمو یدهد و معجزهیرخ م پیومت 

                                                
 یةرونو از رحم ب یمشویباردار م هاینهو در س یمشویها باردار نمدر شکم یااوص دانما خان)به عنوان مثال آمده است:  .1

 یندهند، الزم است که به ایم انجامخِردان یب ینکه ا یبا توجه به کار (.ییمآیم یرونو از ران راست مادرمان ب ییمآینم

ادعا  این بطالناست که  وارد شدهیشاناز ا ییو دعاها یاتکه روااین ا وجودکلمه اعتقاد داشته باشند؛ ب به متن کلمه

 (جاسِةهَاانهَدُ أَنَّکَ کُنْتَ نُورا فِی الْأَصْالبِ الشَّامِخَ ِ وَ الْأَرْحَامِ الْمُطَهَّرَةِ لَةمْ تُنَجِّسْةکَ الْجَاهِلِیَّة ُ بِأَشْمثالً: )کند. یرا ثابت م

نجس و آلوده  یشهارا با نجاست تو یتو جاهل یپاک بود یهاپر آوازه و رحم یهادر صُلبدهم که تو نوری شهادت می)

 .(نکرده است
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به  مهار  نللبد یموم ییصا افتد، مانند  ن ک در زمان دنگری برای حجت دنگر الفاق نمی

 شد.

 یازنو ب  همین دلیل اشتباه شده امت، شبه  و  نان  ایبر میئل انن  ،طور ک  روشن امتهمان

 نهنبه   ن لوجه  کهرد ا ندمورد با ننک  در ا یزیچ ننلرمهمدارند. چ  بیا  میئل  ننا یحب  لوض

 قتهید. ونشهویبر قر ن یرضه  مه ناتروا و قر ن امت ،یامت ک  اصل و اماس در ایتقاد امالم

 ل  از نهاتروا نهنانها مخالفهت داشهت  باشهد،  یبا نص قر نه ناتفهم  نان از روانا  ناتظاهر روا

با قهر ن را ک   چ  ننمودند ک   نحلصر شاننطور ک  اهمان-صادر نشده امت،  محمد

امت که   نالیروا ناو  -شده امت نیبت دادهند و ب  دروغ ب   نان اهنكرد یان نان ب ،مخالفت دارد

 موافق با قر ن دارد.  نلیوأل و ییتن ی  ن مورد نظرظاهر معنای

شهود، بهر یناخت  مه ن شه اخداوند به ییف خلکنند را ک  ادیا می یشگیهم اتخصوصی ما ابتدا

 ن را  و کردنهدیمه یخداونهد زنهدگ یبها خلفها  که یمردمهنفهر ها یلیونم یتی ک حكمت و واقع

جهزو  ار هاانهن خصوصهیت لهوانیبر اماس فهم  نهان مه نا  ینیمبب لام یکنیشنامند یرض  میم

 دارای  ن یشه خداونهد هم یامهت که  خلفها یجزو صفال در یمل ناحكمت شمرد و   یمحدوده

نهد؟ اهو مردم  ن را نیل ب  نیهل نقهل نموداند نفر از مردم نشان دادهها یلیونم  ن را ب ند و هیت

 م:یکنیم  مپس  ن را بر قر ن یرض

 ندارد یهمعصوم سا

داشهت  باشهد،  ن مها نشههانداشت  باشد و لباس ن ما ینخداوند در زم ییف فقط جیم خل اگر

نداشتن  ن جهت ک  ما ننشود. از ایمحقق نم دارد،ن ن ام ماام ک انننعنی  ،خواهندیک  م یزیچ

امهت که   نهنکند و مهم ایمردم حرکت م در مقابل نشهاندارد. امام با لباس یجیم امام، مود

 باشد. ن ما نیز بدون نشهالباس

 نیههالبهاس یباشد. بلك  هم  ن بدون ما ی معصومهالباس نك بارک   ییتن یکاف همچنین

 ییهررا لغ نشههالبهاس نشهانهر وقهت ا نعنید. نصفت را داشت  باش ننا ندپوشد، بام میک  امارا 

 د.نداشت  باش ن ما ندنبا یزن ،پوشدیک  م ی دنگریهادهد، لباسیم
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، هیهتند ن امام کامالً بدون ما یهاچون لباس ،دقت نمود ک  بر اماس نظر  نان ندبا همچنین

 نها ،دنباشه ن بهدون مها یهزد، ننشویقرار داده م یدخورش نور نرد و زنشویک  شیت  م یموقع ندبا

امهت که  به   ینچن ننت  شود. اگرف  ناز « نداشتن ن ما»شود و صفت  نجادا ندیجد یمعجزه

 .از نظر لعداد نامحدودندک   یازمندنمن الیعجزم

 نهنار شهود و ادن ما ندامانت دهد، با نامردم ببخشد  مانرها را ب  لباسانن  ،امام اگر همچنین

 دارد.نیاز « نداشتن ن ما»رفتن صفت  یناز ب یبرا ندیجد یب  معجزه یزن میئل 

دار ن مها گرنه . وهم نداشت  باشدداشت  باشد و امتثنا  ن ما ندبان یزمعصوم ن ییمام  همچنین

، یرب یمام  را فقهط دانیممیطور ک  . همانگرددمشخص می نشانا ییمام  ین شود و مایم

صحرا  یدخورش یکُشنده یگرمامانع  ک پوشند یم ننا یپوشد. بلك  یمام  را براینم ننتز یبرا

از  یدخورشه یمعنامت ک  اشهع  ننباشد، ب  ا ن بدون مایمام  در لابیتان. اگر ب  خصوص د؛ شو

بنا  ،رفتندیم یرونامامان در لابیتان موزان حجاز و یراق ب یوقت یج و در نت ؛ ن یبور کرده امت

 نعنی.   امت نان نداشت یبرا یمود یچیمام  ه ،امت ن بدون ما ی  نانمخن ک  یمام  ننا  ب

کرد ین یبور منا ی یمام از  یدخورش یرفتند، اشع یمراه  یدخورش نور نرز یمدل برای نشاناگر ا

. شهدمنتههی میبه  مهرگ  یر  نثأشهد که  لهیمه شهدندی با حرارت   زار امامانموجب و 

 یازمنهدن نگهریبه  معجهزه د یجه یراق رفت و در نت یاز حجاز ب  مو ینطور ک  حیمانه

 را از  نان باز دارد.  بر اثر  ن و مرگ نور خورشید هیتند ک   زار

 ماندروی سنگ باقی میمعصوم  یهاجای قدم

روی ر لی بوگذارد ینم یرلاث زارمام را دارد ک  گامش در  نن ونژگیخداوند ا ییف : خلنندگومی

افی که ننرفتنهد، بنهابرایبرهن  راه نمی پابا  یش جهت ک  امامان هم ننگذارد. از ایم یرثأمنگ ل

 ونژگهی ن  ا نان باشهد که  مهردم  نهان را به یشگیهم ی ماصفت معجزه وضو م ننا ک  نییت

مهنگ  رویبهر گهذارد و ینمه یرنرم لاث یندر زم یزاضاف  کرد ک  کفش امام ن ند. بلك  بامندشناب

وضو ، چنهان م نناگر ا پسشود. می یزها نیابانخشامل صفت،  ننا . ب  انن لرلیبگذاردیم یرلاث
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نیهز  ییموم یهامردم و مكان یهاامام باشد، شامل خان  یمةو دا یشگیهم نند، ونژگیگویم ک 

مهت. مهنگ فهرش شهده ا ینششود و زمیخداوند وارد  ن م ییف ک  خل میاجدیمانند شود، می

 ن را  های زمین،در منگ نشهاگام یشود، با اثرگذاریم یاهر وقت امام وارد خان  ک انن یج نت

 نهبدر یوض لخر ندشوند. طبعاً امام بایخان  م ینزم عمیرخان  مجبور ب  ل اهلکند و یم نبلخر

 یههاخانه  یهانی: زمنندگوبنادر  ن نظر ننچ  بیا صاحبان ا نابدهد   ن را ینن هز  نان، یخان 

 نعنیمت.   امام ب   ن موصوف امت، امتثناک ونژگی ننشده امت، از ا یدهمردم ک  با منگ پوش

 یههاکند و گامش در مهنگ خانه یم ییرامام، لغ یشگیدهد و صفت همیمعجزه بر یكس رخ م

 گذارد.ینم یرلاث ممرد

ک  به   ی راافراد یو مادگ یخردیو ب یوجود دارد ک  نادان یاریبی میاةلمطرم کردن  امكان

. ایتقهادالی مُفتضح کند ،معتقد هیتند ،خداوند مبحان نند در موردایتقادات باطل و منحرف  ننا

 با قر ن و حكمت و یقل مخالفت دارد. ک 

ها  نا ب با یمل و اخالص های الهیحجت ارلقاءاز  یشپ هاخصوصیت ننایتقاد دارند ک  ا  نان

شهدن  یخته از برانگ حتی پیش نعنی ؛متهاقرنن  ن یش  ما هممعجزه صفات ننو ا همراه امت

جههت که   نهنشهود. از ایو کار لمام مه اندادیانشان را نق  کرده نان  یر،: خنند. اگر بگوانشان

افتهد و یالفهاق مه یمعجزات امت ک  گاه ی مانند بق ی موقتمعجزه ننک  ا متا نن ن ا یمعنا

 و در هر حالهت و یش  نان هم یادیا طبقک   ییتن یصفات جیمانند مانافتد و یمنالفاق  یگاه

پهس از امهت که  ههانی از ونژگی نان  ب  ایتقاد نن ونژگیا پسمت. هابا حجتهمراه زمان  هر

و ثابهت  یادن نندر ا هاحجتاز امتحان  یشپنزول ب  یالم جیمانی و در حجاب بدن قرار گرفتن، 

 مهاده  ینرمالت و خالفت خداوند در زم یرا برا نشانک  ا یقامب  م ارلقاءو  نشانا الصشدن اخ

که  در حهالی شهوند؟ها چگون  امتحان میانن حجتباشد،  چنیناگر  .همراه امت ها نکند، با یم

 !اندداده شده یبرلر مای همیشگی، بدون امتحان های معجزهانن افراد با انن نشان 

و ک  معجهزات بها ا یایف ک  ب  خل ، چراکنندیم تالدیم یدب  متهم  نان خداوند را  ینچن انن

ک  با شهوات مهورد  یمنُمانند مچرا وی ب  او داده شده امت.  در ابتداهمراه امت، پاداش و ثواب 

ی یفه خل گیهرد؟ چهرامورد امتحان قرار نمی ییت،و در  غاز، معجزات با او ن یردگیامتحان قرار م
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فردی به  یدالت خداوند کجامت؟ اگر  پسدارد؟  یبرلر  ن مُمن خداوند بدون امتحان نیبت ب 

افراد دنگر دمهت خهالی و  های امتحان را در دمت داشت  باشد،امتحان وارد شود ک  پامخ پرمش

های امتحان به   نهان داده شهود و مجبهور باشهند، خودشهان ب  امتحان وارد شوند و فقط پرمش

 ها در امتحان چگون  خواهد بود؟ها را بیابند، پس یدالت بین  نپامخ

ب  امتحهان ها ن پامخشتک  با دا یفرد ن،خردایب انن ییدهامت ک  بر اماس یق ننا یبتمص

هها به  او داده ک  ب  او متم شهده و پامهخ یردگیمای فرد بیچارهاز  یشتریپاداش بشود، وارد می

 . ه امتنشد

 رندخویمن ینخداوند در زم ییفهدرندگان از جسد خل

مراغ انن مصیبت بیها ... و  (7).«رها کن ،گرفت انجامرا ک  در جای خود  چپاولو دامتان انن »

 نمانا  ینک  ب  حی یبرند و ب  افرادیم ینرا از ب  ینامامت امام حی نخردایب ننک  ا

 نهنبه  ا ییهت؛و امام معصوم ن ییتخدا ن یاز خلفا ین: حینندبگو ک دهند ییذر را م ننندارند ا

 .ییتن دارد، ینخداوند در زم ییف ک  خلای ونژگی دارای  نک   دلیل

پهس . امهت یاهله یهوانیامب حدر حالی ک   ؛کردند کوبرا لگد  ینحی یین ها، مامب

کار  نندادن ا انجامقصد  یزن  ینمزاوارلر امت ک  درندگان از جیمش بخورند. دشمنان حی

 ،کننهدیمه پیهرویک  از  نان  مفیهیافراد  یگدمال شود لا برابا امب ل او جید ک اننرا داشتند. 

، اشهتد یندارد. اگر احترام یو نزد خداوند احترام ییتخداوند ن یجزو خلفا ینک  حی نندنما یانب

 یدکنند. نگاه کن کوبرا لگد شو جید مبارکاو  یین ها مامبکرد ک  انن جلوگیری میخداوند از 

ل به  ةخِردان امت ک  قایب ننا یخداوند، همان قایده یف انكار خل یا نان بر یک  چگون  قایده

 فامد و منحرفند. ییدهیق ننا

                                                
نهج البالغه، کنایه از این که داستان غصب خالفت گذشت. مشکالت امروز با معاویه را دریاب.  152ی ازی از خطبهفر .1

 )مترجم(
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خورنهد. یمه نشهاناز جیهد ا صهحرافرمود ک  درندگان  نشانشده امت ک  ا نتروا یروشن ب 

 فرمود:  ینحی

از ههم بیهنم که  بنهد بنهد جیهمم را های نواونس و کربال را میهای حرنص دشتگونا گرگ) *

بها قلهم لقهدنر  چ  نهای خالی خود را از  ن انباشت  کنند. از های لهی و مشكشكمب  ،گییت 

 .(الهی رقم خورده، گرنزی نییت

 فرمود:نیز  یدختر یل زننب

ها برای خوردن گوشت ما ب   ب افتاده امت؛ ها ب  خون ما  لوده امت و انن دهاننن دمت... ا) *

 (.... .برندمیهای پاك و پاکیزه  ن بدند را از درندگان بیابان مهم خوو 

 یهرونک  خودشهان را در  ن انداختنهد، ب نیبرند لا از لنگنایپناه م ناتروا ننا نلوأ نان ب  ل  نا

 یانند؟ب

 نهنطعنه  بزنهد، ا ینخواهد ب  امامت حییک  م یمخالف نا  نند،نما نلوأرا ل ناتاگر روا و

: ننهدگویمه و  نها .حجهت امهت ناتک  ظاهر روا چرا ؟حجت امت مخن او نا نردپذیرا م نلوأل

 نهنو از ا یرندگیب   نان گفت  شود: چرا از  ن مباند شود. در پامخ یگرفت  نم ناتروا نناز ا ندیقا

 !!یرند؟گینم

بلكه   ،داردیبه   ن پهرده برمه ننمعتقهد یهابودن یقل یاز خالن  لنها  ندیقا ننا ،یقتحق در

 باشد.ی نان ب  قر ن و یدالت خداوند مبحان و متعال م نمانا یدماز حاکی 

 یانیهان یدر صهفات جیهمان نگهرانهیتند ک  بها د هانین بشر خداوند در قر یخلفا نا حجج

 :ندارند ایونژهمشارکت دارند و بر اماس قر ن، صفات 
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َیَمَهالًانَ نرْجُوا لِقاءَ رَبِّ ِ فَلْیعْمَلْ  ٌ واحِدٌ فَمَنْ کَی إِلَی أَنَّما إِلهُكُمْ إِلَقُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ نوح 

 (7)صالِحاً وَ ال نشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّ ِ أَحَداً

شود ک  خدای شهما خهدانی نگانه  بگو من هم مثل شما بشری هیتم و]لی[ ب  من وحی می)

نیت  بپردازد و هیچ کهس را در باند ب  کار شا ،پس هر کس ب  لقای پروردگار خود امید دارد .امت

 .(پروردگارش شرنك نیازد بندگی

را که  مخهال) قهر ن و  یباطل منحرف ندامت ک  یقا یحیاقل صح برای نك فردپس چگون  

ک  موافق با   ل محمد ناتبا روا یحتانن یقاند نهد؟ بنا امت،  یحكمت و منطق و یدل اله

 .مخالفت داردنیز قر ن امت، 

و خداونهد،  وا ینشده امت و ب أنیدل القدسرومامام با )کند: می نتروا ااز امام رض صدوق *

به   ن  نیراهنمها یک  برا ی. و هر زمانیندبیاز نور امت ک  ایمال بندگان را در  ن م یمتون

و از او  ؛ددانهیمه یجه در نت ،شهودیگیترش داده مه نششود و برایباشد، از  ن  گاه م یازمندن

مانهد و یشهود و مهالم مهیشود و فرزنددار مهید مداند. امام متولینم یج نتدر  ،شودیگرفت  م

خوابهد و یکنهد و مهیکنهد و ازدواج مهینوشد و ادرار و مدفو  میخورد و میشود و میم یمارب

و  خنهددیشهود و میشود و ناراحت مهیکند و خوشحال میکند و مهو و اشتباه میفراموش م

شود و یشود و محشور میم نارتشود و زیو وارد قبر م یردمیشود و میکند و زنده میم ن گر

شهود و یشود و به  او پهاداش داده مهیپرمش م او شود و ازیشود و بر او یرض میم نیتادها

امهت: در یلهم و  نژگهیاو در دو و یو نشهان  ؛کنهدیو شهفایت مه یردگیمورد کِرامت قرار م

 (6).(الدیوه بودن بمُیتجا

 ر کند: ن لدبکنم ک  در قر می یحتامت، نص یقتگرِ حقجوورا ک  جیت یدفر هر

َالَّ اللَّه ُ لَمْ نأْلِكُمْ نَبَُُا الَّذننَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُومٍ وَ یادٍ وَ ثَمُودَ وَ الَّذننَ مِنْ بَعْدِهِمْ ال نعْلَمُهُهمْ إِأ

كٍّ  بِ ِ وَ إِنَّها لَفهی مِلْتُمْأَفْواهِهِمْ وَ قالُوا إِنَّا کَفَرْنا بِما أُرْ ندِنهُمْ فیجاءَلْهُمْ رُمُلُهُمْ بِالْبَیناتِ فَرَدُّوا أَ شهَ
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الَتْ رُمُلُهُمْ أَ فِی اللَّ ِ شَكٌّ فاطِرِ الیَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ندْیُوکُمْ لِیغْفِرَ لَكُهمْ قَ* مِمَّا لَدْیُونَنا إِلَی ِ مُرنبٍ 

دُّونا یَمَّها کهانَ  بَشَرٌأَجَلٍ مُیَمًّی قالُوا إِنْ أَنْتُمْ إاِلَّ  خِّرَکُمْ إِلیمِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ نَُ مِثْلُنا لُرنهدُونَ أَنْ لَصهُ

 یكِنَّ اللَّ َ نمُهنُّ یَلَهالَتْ لَهُمْ رُمُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إاِلَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَ لَقَ* ینٍ نعْبُدُ  باؤُنا فَأْلُونا بِیُلْطانٍ مُبِ

 (7)إِالَّ بِإِذْنِ اللَّ ِ وَ یَلَی اللَّ ِ فَلْیتَوَکَّلِ الْمُُْمِنُونَ لْطانٍانَ لَنا أَنْ نَأْلِیكُمْ بِیُا کَادِهِ وَ مَمَنْ نشاءُ مِنْ یِبَ

ک  بعد از انشان بودنهد ]و[  قوم نوم و یاد و ثمود و  نان ، نا خبر کیانی ک  پیش از شما بودند)

شان دالنهل  شهكار برانشهان فرمتادگان ؟ب  شما نرمیده امت ، گاهی ندارد کیی جز خدا از  نان

مها به   :هانشهان نهادنهد و گفتنهدایتراض[ بر دهان یهانشان را ]ب  نشان ولی  نان دمت . وردند

. مهخت در شهكیم ،خوانیهدن مهی   مها را به چ  نکافرنم و از  ،مورنت دارندأن م   شما ب چ  ن

 را شهما او هیهت؟ لردنهدی زمین و ها ممان یپدند ورنده خدا یدرباره مگر ند:گفت شانپیامبران

 دههد. مهلهت را شهما معینهی زمهان لا و ببخشاند شما بر را لانگناهان از ایپاره لا کندمی دیوت

 .بازدارنهد ،پرمهتیدندمان میپدران چ  نخواهید ما را از بشری مانند ما نییتید می جز شما گفتند:

 نییهتیم. شهما مثهل بشهری جز ما گفتند:  نان ب  شانپیامبران .برای ما حجتی  شكار بیاورندپس 

 شما برای خدا اذن ب  جز ک  نرمد را ما و ؛نهدمی منت بخواهد ک  بندگانش از نكهر بر خدا ولی

 .(م و مُمنان باند لنها بر خدا لوکل کنندبیاورن حجتی

شدند، ب  یواج  مم (امامان و فرمتادگان یا،اوص یامبران،پ) ینخداوند در زم یک  با خلفا افرادی

 بهر روی نتهانهاو گهام نهددار ن ک  مها یدمانند ما هیت یبشر فقطگفتند: شما یخداوند م یخلفا

بها مها متفهاوت  یک  شما را از جهت ظهاهر دارندن یظاهر هایونژگیگذارد و ینم یریثأمنگ ل

بیانید  ن بدون ما نعنی. یانیدنزد ما ب نیامتثنا هانیونژگیبا  ،یدخداوند هیت ی. اگر شما از موندک

الُوا إِنْ أَنْتُمْ إاِلَّ بَشَرٌ مِثْلُنا لُرندُونَ أَنْ لَصُدُّونا یَمَّا کانَ قَبگذارد.  یرثأمنگ ل بر روی نتانهاقدمو 

  نعْبُدُ  باؤُنا فَأْلُونا بِیُلْطانٍ مُبینٍ

 ،پرمهتیدندیمهان مهپهدران چه  نخواهید مها را از یم .ما نییتیدبشری مانند  جز شما گفتند:)

 .(پس برای ما حجتی  شكار بیاورند .بازدارند

                                                
 .11تا  5ی ابراهیم، آیات قرآن کریم، سوره .1
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که  مها  یدنگاه کن یانید،ب ییتیم.مانند شما ن یما بشر یر،ب   نان نفرمودند: خ خلفای خداوند نیز

. بلكه  گفتنهد: اثهری نهداردنرم  ینگذارد و در زمیم یرثأمنگ ل بر روی نمانهاو گام دارنمن ن ما

ْإِنْ نَحْنُ إاِلَّ بَشَرٌ مِثْلُكُم (ما نییتیم شما مثل بشری جز ما )دارنهم، ن مها هیهتیم،شهما  ندمان 

و  نمشهویدار مهفرزنهدو  یمکنهیازدواج مه ؛اجیام ما مانند اجیام شمامهت دارنم، یوزن مشخص

 .ینندبیما را مو مردم  نمرویو در بازارها راه م یمنوشیو م نمخوریم

 یافراد باطل مهدی ننطور ک  اهمان ناک    ینیمالعزم را بباولو یامبراناز پ ، پیامبری یموم

 امت: شده شناخت  ما هیتند، با صفات معجزه

َوَ لِهی فیهها  غَنَمی قالَ هِی یَصای أَلَوَکَُُّا یَلَیها وَ أَهُشُّ بِها یَلی ما لِلْكَ بِیمینِكَ نا مُومی و

قالَ خُذْها وَ ال لَخَ)ْ مَنُعیدُها مهیرَلَهَا  فَأَلْقاها فَإِذا هِی حَیوٌ لَیْعی قالَ أَلْقِها نا مُومی مَآرِبُ أُخْری

وءٍ  نهوً أُخْهری ندَكَ إِلی ضْمُمْوَ ا الْأُولی لِنُرِنهكَ مِهنْ  نالِنَها  جَناحِكَ لَخْهرُجْ بَیضهاءَ مِهنْ غَیهرِ مهُ

 (7)یالْكُبْرَ

 بها و دههممی لكی   ن بر امت، من یصای انن گفت ؟مومی در دمت رامت لو چییتو ای )

 ای فرمهود: . نهدیرهای دنگری هم برای مهن از  ن برمهلكانم و کامی برگ گومفندانم برای  ن

 بگیر را  ن فرمود: خزند.می مریت ب  ک  شد ماری ناگاه و انداخت را  ن پس بینداز. را  ن مومی

 ببهر، پهلونهت به  را خهود دمت و ؛گردانید بازخواهیم نخیتینش حال ب  را  ن یزود ب  مترس. و

 .(بنمانانیم را خود بزرگ معجزات لو ب  لا ،ای دنگر امتهجزمع[ انن]  ند.برمی گزندبی مپید

مهنگ  بهر رویباشد و گامش داشت  ن ن امت، حاال یدر هم مومی  ، نان یاگر بر اماس ادیا

 ههایونژگی ههااننک   یدر حال نات و معجزات دارد؟  ننب  اچ  نیازی  یممو، بگذارد یرثأل

 نمود! نلوأرا ل هالوان  نیک  اصالً نم ندیته یبزرگ ی مامعجزه
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َاءُ لِلنَّاظِرننَا هِی بَیضَنَزَ َ ندَهُ فَإِذَ و(7) 

 .(درخشنده[ بودخود را ]از گرنبان[ بیرون کشید و ناگهان برای لماشاگران مپید ]و و دمت )

ینٌانٌ مُبِا هِی ثُعْبَاهُ فَإِذَیَصَ فَأَلْقَی(6) 

 .(ناگاه اژدهانی  شكار شد  پس ]مومی[ یصانش را افكند و ب)

را اضهاف  کهرده باشهد که  صهفت  نهنا  یموم اتک  خداوند ب  معجز ینیمبینم در قر ن

جهای . اگهر   باشدنداشت ن ام ناذارد گب یرثأدر منگ ل نشانگام ا ک اننباشد؛ داشت   نی مامعجزه

بها  یموم یامبریپ یک  خداوند برا بودمزاوارلر ن نا،  ماندباقی میدر منگ  یمومپای 

قابهل و غیر  یقطع یل ن، دل یماندهیاثر باق ناگذارد، امتدالل کند؟  یم یرثأگام او ک  در منگ ل

در مهورد  ن  یک  ب  راحته ییتاو ن یز یصابهتر ا  ناامكان رد  ن وجود ندارد؟  ک  ییتن نلیوأل

 !هیتند ک   شكار شدند؟! هانیدو محر ننبزرگ شمامت و ا اوگفت  شد: محر امت و 

چ  بهود؟  د،دامار  قابل لبدنل ب  یو یصا یددمت مپ هاینشان  وخداوند ب  ا ک انندر  حكمت

 نهن. بر امهاس اداردوقت م اتمعجز نناز ا یلربزرگ ی مامعجزه هایونژگی نشانک  ا یحالرد

 یندر زمهش نههاحهال گامدر یینو  شتگذایم یرثأدر منگ ل هانشو گام داشتن ن ما اوایتقاد، 

 نهبکهاخ فریهون را لخر یمنگ ینبگذارد و زم یرثأک  در منگ ل یگام نا.  شتگذاینم یرثأل نرم

 !!و لمس کنند؟ ینندرا بب یموم یمردم معجزه یلا هم  ییتن یفاکند، ک

گذاشت   یرک  در منگ لاث ید: ب  گام من نگاه کنگوندب   نان ب یک  موم ییتمزاوار ن  نا

معجهزات را به   ن  ههااننحهداقل  نها ؛دارمن ن نگذاشت  امت و من ما یرثأنرم ل ینامت و در زم

 امتدالل کرد؟! نش ماگام معجزه  ب ناکرد؟   یانرا ب انن یموم ناکرد.  اضاف  می

کنند؛ یممیتثنی  صفات ننرا از ا یدارند، موم فامدِ مخال) قر ن ندیقا ننک  ا یافرادبیا  چ 

 دانند!!!یالزم مرا  تو در هر حال ینخداوند در زم ییف ک  بودن  ن در خل یصفال
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  یباشد؛ پس چرا یله پندارند،یم کم خردافراد  ننک  ا چنان وضو : اگر منمگوی خر م در

بهتهر نبهود که  بها  نشهانا یبهرا نهانیبت ب  خهودش امهتدالل نمهود.    اهللب  نص رمول

بهتر نبود ک  ب  ابهوبكر   ییل یبرا نا؟!  کردمید، امتدالل نشویک  از او جدا نم هانیونژگی

خداونهد در  ییفه مهن خل دارم.نه ن ک  ما ینیدو مرا بب یانیدمیلمانان ب یا دارم.ن ن ما ن: مندبگو

مزاوار نبود ک  به   نهان گهامش را   ییل یبرا نا!  دارم؟ن ن ک  ما لیلد ننب  ا ،هیتم ینزم

 !ت کند؟!اثبا ونژگی ننگذارد و امامت خودش را با امی یرمنگ لاث برنشان دهد ک  

، حماقهتو  یخهردیبه  به ،اماس ایتقاد داردیمطالب ب ننک  ب  ا یفرد ی)خدا قیم! لوص ب 

از  یبرخه امها ،امت ک  یقهل دارد یک  احمق فرد دلیل ننمت؛ ب  اهاو احمق خردانیمتم ب  ب

در  یه ل اولنهایتقهادات قبا ی که  شهبیتقادات، ا ننا مطرم کردن اما ؛امت یمان حكیرغ نشکارها

یقل و خِرد قهرار یافراد ب ن)را در ردانن افراد  ،اَجن  امت یهادامتاننقا و  فر یاشناخت مناطق ن

 یرد،خداوند قرار گ یایک  در معرض جنگ با اول کسون  باشند. هرگننندارد ک  ا یدهد و لعجبیم

 .ندگویداند ک  چ  مینم ک جانیلا  ،بردیم ینخداوند یقل او را از ب

 گوننهد معصهوممیکه   نهالییقهل از روایب مفیهان ننا ینیمبیک  م یندارد، وقت حدیلعجب 

شهناخت   ا انن ونژگیایتقاد  نان معصوم ب براماس ، در حالی ک شوندیگردان میرو ندارد،مدفو  

پهرورش شهود و در رحهم یمعصهوم از ران زاده مهگوننهد میک   نالیدانم چرا از رواینم. شودیم

وضهعیت  نهان را از وضهعیت  نهات،روا نن نو من ایتقاد ندارم ک  ا .شوندیگردان میرونابد، نمی

خداوند  نان را نداشتن معصوم. مدفو  ی یدهند یق؛ مانکندبدلر ند خوارکننده یقاشان با انن کنونی

بهر د. نهپس چرا ب   ن ایتقاد ندار ، مده امت نالیروا نیز والدت معصوم از ران مورد کند. در زشت

 شهاند. نهدزایرا از ران رامت مه وبلك  ا ؛شودیباردار نمب  او در رحم  فرد مادراماس انن روانات، 

در را  میهاةلفراموش نكننهد انهن  لا خواهم نمود ناد وری نان ب  از  ن جهت را  وضو م ننمن ا

ههر لحظه  در و  یش کنند و هملكرار در مورد معصوم دارند، ک   یاکنندهخوار ندِمن ملیل  یقاض

 د.نداشت  باش   ن ایتقاد ب
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  پیوست سوم:

 یسیع یوص ،مسعان مشعون، یا

 : از  دم یتوص باب *
 مهرورمهن،  یهیهتم و وصه انبیها مهرورمن )فرمود:   اهللرمولفرمود:   صادق امام    

 یاز خداوند یزوجل درخوامت نمود که  بهرا  هیتند.  دم یااوص مروراو،  یایمت و اوصانبیا

کِرامهت  یامبریرا با پ یامبراننمود: من پ یوح وقرار دهد. خداوند یزوجل ب  ا یانیت شا یاو، وص

قهرار دادم.  یا نان را اوصه ننو بهتر ندمرا برگز یخلوقالمخلوقات خودم، م یان. مپس از میدمبخش

نمهود و  یتوصه یثبه  شه  کن.  دم یتوص یثب  ش ، دم ینمود: ا یوح وب  ا یخداوند لعال

بهود  نیالحورا وفرزند نزل ونمود و ا یتب  فرزندش شبان وص یثو ش ؛هبو اهلل فرزند  دم بود نشانا

 یثشهفرزنهدش او را به  ازدواج   دم هشهت فهرو فرمهتاد و دم از ب یک  خداوند یزوجل  ن را برا

 یتوص یشانمود و محوق ب  غثم یتنمود و محلث ب  محوق وص یتو شبان ب  محلث وص ؛در ورد

ت نمود و یب  ناحور وص نسو ادر ؛بود  نبی نسادر ونمود و ا یتب  اخنوخ وص یشانمود و غثم

نمهود و  یتنمود و مام ب  یثهامر وصه یتوص داد. و نوم ب  مام نللحو  ناحور  ن را ب  نوم

نمهود و بهره  یتب  بره وص نافثنمود و  یتوص نافثب   یثاشانمود و برغ یتوص یثاشایثامر ب  برغ

 یهلخل یمنمهود و یمهران  ن را به  ابهراه یتب  یمران وص ی نمود و جفی یتوص ی ب  جفی

نمهود و  یتبه  امهحاق وصه یلاینمود و امهم یتوص یلب  فرزندش اممای یمو ابراه ؛داد نللحو

نمهود و  یتوصه نهاب  بثر نوم)نمود و  یتوص نوم)ب   نعقوبنمود و  یتوص نعقوبامحاق ب  

بن یمران ب   ینمود و موم یتوص یمران نب یب  موم یبنمود و شع یتوص یبب  شع نابثر

نمهود  یتوص یماند ب  ملونمود و داو یتد وصوبن نون ب  داو نوشعت نمود و یبن نون وص نوشع

 ن را به   نانمود و زکر یتوص ناب  زکر یانمود و  ص) بن برخ یتوص یاب   ص) بن برخ یمانو مل

و  نمهود. یتحمهون صهفا وصهبن ب  شمعون  نمبن مر یییو ی ؛داد نللحو نمبن مر یییی

 یم نمود و منذر به  مهل یتب  منذر وص نابن زکر نحییو  ودنم یتوص نابن زکر نحییشمعون ب  

و بهرده  ن را به  مهن  فرمهود:  اهللرمهولمهپس  .نمود یتب  برده وص یم نمود و مل تیوص
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 یبهده و وصه نلخودت لحو یدهم و لو ب  وصیم نل! من  ن را ب  لو لحوییل یو ا .داد نللحو

پهس از  ینمردم زم ننب  بهتر ک انندهد لا  لحونل نگریپس از د نكیاز فرزندانت،  یالو ب  اوص

که  بهر لهو  یکنند. فردیم یداپ ندیلو اختالف شد در موردشوند و یمت ب  لو کافر ملو برمد و ا

ک  از لو جهدا شهود، در  لهش امهت و  یو فرد ؛امت ک  با من بوده امت یثابت بماند، مانند فرد

 (7).(امت انکافر نگاه لش جا

 یلم و حكمت و هم و نور و ی یخترا برانگ نمبن مر ییی... خداوند ی)فرمود:   اهللرمول    

قهدس و به  مالیهتب یب   ن افزود و او را به  مهورا  یلاو را ب  او داد و انج یشینپ یامبرانیلوم پ

ب  خداونهد و رمهولش  نمانو  نان را ب  کتاب خود و حكمتش و ب  ا یختبرانگ یلامراةیبن یمو

خداونهد خوامهت لها  یوقته ...ندند. و کفر ورز ی نان مر باز زدند و مرکش یشترب و ؛کردیدیوت م

نمود ک  نور خداوند و حكمت و یلم  یوح نشانباال ببرد، ب  اب  موی خود را مرفو  کند و  نشانا

 داد. انجهامکهار را  ننا وامت، بگذارد. ا ینمنُبر م یف صفا ک  خل کتابش را نزد شمعون بن حمون

در قهوم  ییهیی نامهخن یامهاس همه  ب  دمتور خداوند یزوجل بود و بر همیش شمعون 

 ورده  چه  ند و ب  او و راز او اطایت ک کس. هریدجنگیکرد و با کافران میحرکت م یلامراةیبن

 که اننلها  .د، کافر امترک یچید و از او مرپراو را انكار ک کسمن امت و هر ُم  ورد، نمان، ابود

و  یخهتبرانگ را نیتگاناز شا ییامبربندگانش، پ یانو در مفردی را برگزند  یو لعال ركخداوند لبا

 (6).(...رفت یابود. مپس شمعون از دن نابن زکر نحیی وا

وارد  نشهانا نهاراناز  یک  گروهه نمملم  بوددر خان  ام  یامبرنزد پ): ندگویم  یلی    

اهلل! رمهول نهاو یبدالرحمان بن یوف. ملمان یرض کهرد:  داز جمل : ملمان و ابوذر و مقدا شدند.

صهبر کهرد.  یالحظ  نشانا ییت؟شما و نیل شما ک یامت. وص یو نیل یوص یامبریهر پ یبرا

ههزار هشهتو  یهزار وصچهارو  نان  یختبرانگ یامبرهزار پچهارملمان! خداوند  یامپس فرمود: 

 هیهتم و یهامبرانپ ننمهن بهتهر ،دمهتان اومهت ک  جانم در کیی. قیم ب  داشتندمبط و نیل 

 یا فرمهود: مهپس .ها هیتندو نیل پیران ننبهتر پیرمهیتند و دو  یااوص ننمن بهتر اوصیای
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لهر هیهتند. بود؟ یرض کرد: خداونهد و رمهولش  گهاه کیی دم چ   یک  وص یدانیم ناملمان!  

 یثشه.  دم به  یهیهت یهتشنامم و لو از ما اهل بابایبداهلل! من لو را می یفرمود: ا  نشانا

نمهود و مخلهب به   یتنمود و شبان ب  مخلب وص یتن وصب  فرزندش شبا یثشنمود و  یتوص

 نسنمود ک  همان ادر یتنمود و یثمثا ب  اخنوخ وص یتنمود و نحوق ب  یثمثا وص یتنحوق وص

نمود و نوم ب  مهام  یتوص  نمود و ناخورا ب  نوم یتب  ناخورا وص نسو ادر ؛امت  نبی

 یتوص نافثنمود و لریشاثا ب   یتشاثا وصنمود و یثام ب  لری یتنمود و مام ب  یثام وص یتوص

نمهود و  یتب  یمران وصه ی نمود و خفی یتوص ی نمود و بره ب  خفی یتب  بره وص نافثو  دنمو

ب  امهحاق  یلنمود و اممای یتوص یلب  فرزندش اممای یمنمود و ابراه یتوص یمیمران ب  ابراه

 یهابه  برث نومه)نمود و  یتوص )نومب   نعقوبنمود و  یتوص نعقوبنمود و امحاق ب   یتوص

بهن  نوشهعب   ینمود و موم یتوص یب  موم یبنمود و شع یتوص یبب  شع رثیانمود و ب یتوص

به   صه)  یماننمود و مل یتوص یماننمود و داود ب  مل یتب  داود وص نوشعنمود و  یتنون وص

و نمهود  یتوصه نمبهن مهر یییب  ی نانمود و زکر یتوص نانمود و  ص) ب  زکر یتوص یابرخ نب

نمهود  یتوص نابن زکر نحییو شمعون ب   نمود یتصفا وص نب  شمعون بن حمو نمبن مر یییی

نمود و برده به   یتنمود و ملم  ب  برده وص یتنمود و منذر ب  ملم  وص یتب  منذر وص نحییو 

نهان   ینبه نها  ،اهللرمهول نها ملمان گفهت: .مدهیم نللحو ینمود و من  ن را ب  یل یتمن وص

 (7)(..نند.ب  شمارش   ک اننشتر از یب ،بل  بودند؟ فرمود: نگرید یایو اوص یامبرانپ

 یلتدر فض نثیمپس حد فرمود.ا من صحبت میب  امام صادق): ندگویبن یمر م مفضل     

 یهد؟دهیدمتور مروز مرا ب  روزه گرفتن  ن  نا  ،ممرور: یرض کردم ک اننلا  ،دکرذکر  نرروز غد

را    دم یامت که  خداونهد در  ن، لوبه  یروز ننا .خدابل ، ب  .خدابل ، ب  .خدابل ، ب د: فرمو

امت ک  خداونهد متعهال در  ن،  یروز ننخداوند روزه گرفت. ا  ن روز ب  خاطر شكرِ درو  نرفتپذ

روزه گرفهت.  وضهو م ننشكر خداوند متعال نیبت ب  ا یرا از  لش نجات داد و برا  یمابراه

روز شهكر خداونهد متعهال در  ن  یبرا و قرار دادپرچم را   هارون ی،امت ک  موم یروز ننا

 ینمود و در  ن روز بهرا معرفیخود شمعون صفا را  یوص ییی،امت ک  ی یروز ننا. روزه گرفت
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مهردم  یرا بهرا  ییله  اهللامت ک  رمهول یروز ننا خداوند یزوجل روزه گرفت. شكر

شهكر خداونهد  یرا در  ن  شكار نمود و  ن روز را برا نشانبودن ا یو وص یلتقرار داد و فضپرچم 

و غهذا دادن و صهل  بها بهرادران و  یدارامت ک  روزه و شب زنده یروز ننروزه گرفت. ا زوجلی

 (7).(شودیم یطانش ینیب یدنِخداوند رحمان در  ن امت و بایث ب  خاك مال یخشنود

 بود ک  فقط نزد جعفهر بهن محمهد یاز دولت، مانند فرد یشور پ: منصندگویم یعبن رب فضل     

 ی: از جعفر بن محمد بن یلندگویرفت. میم  یدر زمان مروان حمار، در مورد مهجده 

از  نشهانا ییهت؟یلهت  ن چ و پرمهیدم که  داد انجام ن را   یرالمُمنینک  ام یدمشكر پرم

نمود، از پدرش  نثمرا حد ینبن حی یدرم یلپ)نمود ک  فرمود:  نثمرا حد یپدرش محمد بن یل

از کارهها  یکهار بهرایرا  نشهانا  اهللرمول ک انن: طالب یبن اب یاز پدرش یل ین،حی

مشخص اش در چهره وضو م ننا یش بزرگ بود. وقتیبود و مخت یكوفرمتاده بود ک  امتحانش ن

نمهاز خواندنهد.  نشهانبخواند و با ارون رفت  بود لا نماز یب  اهللشد، ب  میجد رو نمود و رمول

نمهود.  روبومهی نشانا اب  اهللرو نمود و رمول  اهللب  رمول یدند،از نماز دمت کش یوقت

گفهت و مخن می نشانبا ا ی. یلیدداد، پرم انجام مییر ک  در  ن یو کاردر مورد راه مپس 

 نشهانبه  ا  اهللرمولمخن گفت،  نشانا وقتی صورلش درخشان شد. نشان،در اثر مخن با ا

 یهرخ یار. چ  بیهنتانب  لو بشارت ندهم؟ یرض کرد: پدر و مادرم ب  فدا ناابوالحین!   یفرمود: ا

در زمان ظهر بر مهن فهرود  مهد و به  مهن  یلجبرة فرمود: .ایهب   ن بشارت دادلاکنون ک  

خداونهد یزوجهل امت ک  بر لو وارد شده امهت و  یلو یل یپیر یمو ننا ،محمد ییرض کرد: ا

خبهر  چه  نچنان امهت. مهرا از و  ن ینچنننو کارش ا ؛ندنمایم یكون نشیاو  زما امیلمانان را ب

 نهتکه  وال نابهدیم نیرها کیینما. ب  من یرض کرد: ای محمد، از فرزندان  دم  نث، حدیداد

 دم به  و  نافهت نیبها پهدرش  دم رهها یثنمهود و شه یتوص یثبن  دم را دارد.  دم ب  ش یثش

 .نافت نیخداوند رها یوامط 

 نیکنهد، بها مهام رههایمه یروپدرش نهوم دنباله  یک  از مام بن نوم، وص یفرد ای محمد،

 نابد.یم نیخداوند رها یو نوم ب  وامط  نابدیم نیو مام با نوم رها ؛نابدیم
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پیهروی  یماهپهدرش ابهر یخداوند رحمان، وص یلخل یمبن ابراه یلک  از اممای یفرد ای محمد،

 یبه  وامهط  یمو ابهراه نابهدمهی نیرها یمبا ابراه یلو اممای نابدمی نیرها یلکند، با اممایمی

 نابد.می نیخداوند رها

و  ؛نابهدمهی نیرهها نوشهعکند، بها پیروی می یموم یبن نون، وص نوشعک  از  یفرد ای محمد،

 نابد.می نیهاخداوند ر ی  وامط ب یو موم نابدمی نیرها یبا موم نوشع

. و نابهدمهی نیکند، با شهمعون رههاپیروی می یییی یک  از شمعون صفا، وص یفرد ای محمد،

 نابد.می نیب  وامط  خداوند رها یییو ی نابدمی نیرها یییشمعون با ی

 یکند، با یللو هنگام وفات لو پیروی می یت و وصیلو در زندگ نروز ی،ک  از یل یفرد ای محمد،

 (7).(...نابیمی نیو لو با خداوند یزوجل رها نابدمی نیبا لو رها یو یل ؛نابدمی نیرها

 امت. یسک  از فرزندان ابل« هام» حدنث
. یرامهت گفته ،ههام یا)... فرمود: نقل کرد:   اهللاز جدش رمول از پدرش  حین 

 یود: وصه. فرمهنومه)یرض کهرد:  ییت؟ک نعقوب یرامت گفتند. فرمود: وص یاو اوص یامبرانپ

 ییهت؟شمعون ک یشمعون امت. فرمود: وص ،نوشع یبن نون و وص نوشعفرمود:  ییت؟ک نوم)

 یو وصها امهت یه صه) بهن برخ ،یمانمهل یامت و وص یمانداود، مل یوصو  دیرض کرد: داوو

 ای؟نهدهد یو در کتهاب یدانهمهرا می ینهام وصه نا ب  او فرمود:  یامبرپ مت.ا شمعون صفا ییی،ی

 (6).(..ند.برگز یامبرک  لو را ب  ینوان پ نی. قیم ب  خدایرض کرد: بل 
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 یوست چهارم:پ

 نفر 111شدن  آماده

ک  شهما  یدارمیرض کردم: من ام  یبن موم یب  محمد بن یل): ندگومی یحین یبدالعظیم

طور ک  از ظلم و مهتم پهر شهده همان ید،کنرا پر از یدل و داد می ینک  زم ید،باش یتقاةم اهل ب

قاةم به  دمهتور خداونهد  ک اننمگر  ییت،از ما ن نك یچابوالقامم! ه یافرمود:  نشانت. اام

را از اههل  یناو زم یمیل ک  خداوند ب  و یقاةم یخداوند امت. ول ننکننده ب  دنتیزوجل و هدا

کند، اومت ک  والدلش بهر مهردم پنههان امهت و کند، و  ن را پر از یدل میکفر و انكار پاك می

و   اهللرمهولنهام او بر  نهان حهرام امهت و او ههم یدناو بر  نان پنهان امت و نام یتخصش

شهود و رام می نشبهرا یشود و ههر مهختمی یچیدهپ نشبرا ینو اومت ک  زم ؛اومت یکنی هم

همهان  نهنشهوند و اجمهع می نشمرد هیتند، از اطراف برا 474 ،اهل بدر یک  ب  اندازه نارانش

ی أَننَ ما لَكُونُوا نأْتِ بِكُمُ اللَّ ُ جَمیعاً إِنَّ اللَّ َ یَلی یزوجل امت:مخن خداوند   قَهدنرِ ءٍکُهلِّ شهَ

خدا بر هم  چیهز در حقیقت  . وردهمگی شما را ]ب  موی خود باز[ میخداوند  ،کجا ک  باشید هر)

کنهد. ر او را  شهكار میجمع شوند، خداوند ام نشلعداد از اهل اخالص برا ننا ی ک وقت .(لوانامت

خداونهد یزوجهل  یبها اجهازه ،هزار مرد هیتند دهک   ،شود یللكم نشبرا پیمان پس هنگامی ک 

 (7).(خداوند یزوجل خشنود شود ک اننکُشد لا میداةماً دشمنان خداوند را  کند.می جخرو

خهروج  یلعهدادچ   : با قاةمیدپرم  از اهل کوف  از امام صادق یمرد): ندگومی ابوبصیر

فرمهود:  .کننهدمرد بودند، خروج می 474مانند لعداد اهل بدر ک   نشانبا ا: نندگوکنند؟  نان میمی

 (6).(ندییتهزار نفر ن دهکمتر از  مندانو قدرل کنند.خروج می مندانقدرل یفقط ب  اندازه

 نتانرض کرد: فهدای نشانوارد شد و ب  ا نشانبر ا امام صادق ناراناز  نكی): ندگومی یمرد

مهن! چقهدر  یدارم.  قهامهیدومهت  ،ان دارنهدتک  دومهت ی راشوم. ب  خدا قیم! من شما و افراد

هیهتند. فرمهود:  یاریرض کهرد: بیه  نان را ذکر کن.ب  او فرمود:  نشانا .هیتند یارما بی یعیانش
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گهاه  ههررمود: ف هیتند. امام صادق هاانناز  یشیرض کرد:  نان ب .یاوررا ب  شمارش ب نان 

ک  شما شمارشان کامل شود،  نگاه چنان ،وص) شده ک  میصد و ده نفر و اندی هیتند یه ن ید

کین   یزگذرد و نینم ششامت ک  صدانش از حدّ گوما کیی  یشیع  ولی ؛خواهد شد ،خواهیدمی

مهتیزد، نان ما نمیمتاند و با دشمکند، و ما را  شكار نمیلجاوز نمی درونش از حدّ پیكر و ناراحتی

شهود و  نهان را که  بها مها کند، و با بدگونان ما هم مخن نمهیمینشینی نجونان ما همو با ییب

پس چ  کنم با انن  :یرض کردم .ورزددارد و با دومتان ما دشمنی نمیدومت نمی ،دشمن هیتند

ی و  زمهانش نار جهدااننان خود گرفتگوناگون ک  گونند ما بر طرنق لشیع هیتیم؟ فرمود:  یانشیع

شان رخ خواهد داد و ب  قحطی و کمبود که  نابودشهان ی در میاننخواهند گشت و لبدنل و جابجا

کند. همانها  شانهم رمد ک  پراکنده  شان برنزد و اختالفالی بمازد مبتال شوند و شمشیری خون

نزد مردم به   ما کیی امت ک  همچون مگان پارس نكند و همانند کالغ حرص نورزد و یشیع 

نن   اچنین افرادی را ک  ب ،فدانت شوم :یرض کردم ی دمت نیازد، اگر چ  از گرمنگی بمیرد.نگدا

 کیهانی نان را در گوش  و کنار زمین بجوی،  نان در کجا جیتجو کنم؟ فرمود:  ،ت موصوفنداصف

شوند و اگر از یشناخت  نم ،اگر حاضر باشند .دوش هیتند  هیتند ک  زندگی مبكی دارند و خان  ب

شهوند و اگهر ییهادت نمهی ،گهردد و اگهر بیمهار شهوند   نان نمهیکیی متوج ،نظرها پنهان شوند

 نهان  ؛ نان کیی حضور نیابهد یبر جنازه ،با  نان ازدواج نشود و اگر وفات نابند ،خوامتگاری کنند

ر دنهدار و با نكهدنگ خود قبرهایکنند و در شان با نكدنگر موامات میند ک  در اموالهیت کیانی

ای ههر چنهد از شههره ،کنهدنكدنگر برخورد و اختالف پیدا نمیهانشان با مالقات دارند و خوامت 

 (7)(.گوناگون باشند

صهاحب االمهر  نهارانکه  فرمهود:  یدمشهن  : از امام صادقندگومی یبن هارون بجل ملیمان

 نهان   ورد.را مهی نهارانشخداونهد  مردم برونهد، ی. اگر هم یرندگمورد محافظت قرار می نشبرا

ا قَوْمهاً بِهَه نافَإِنْ نكْفُرْ بِها هُاُلءِ فَقَدْ وَکَّلْ هیتند ک  خداوند یزوجل در مورد  نان فرمود: یافراد

  گمان گروهی ]دنگر[ را بر  ن گمارنم ک  بهن کفر ورزند بی   ب نو اگر اننا) افِرننَا بِكَلَییُوا بِهَ

فَیَوْفَ نهأْلِی اللَّه ُ بِقَهوْمٍ  هیتند ک  خداوند در مورد  نان فرمود: یو  نان افراد ؛(ن کافر نباشند 
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ب  زودی خدا گروههی ]دنگهر[ را مهی ) نحِبُّهُمْ وَ نحِبُّونَ ُ أَذِلَّوٍ یَلَی الْمُُْمِنینَ أَیِزَّةٍ یَلَی الْكافِرننَ

دارنهد ]اننهان[ بها مُمنهان فهرولن ]و[ بهر  دارد و  نان ]نیز[ او را دومت ورد ک   نان را دومت می

 (.(مختندکافران مر

کند در مك  هنگام یشا ظهور می یمپس مهدنموده امت ک  فرمود:  نتروا از امام باقر جابر

یشها را  یامهت. وقته یهانها و نهور و بو نشان  یرو لباس و شمش  اهللرمولپرچم  نشانو با ا

 مقابلک  در یحالدر ورم، پروردگار را ب  نادلان میمردم!  یا زند:بلندش صدا می یبخواند، با صدا

فرمهتاده را امهت و کتهاب  یخته بر انگرا  یامبرانگرفت  امت و پرا حجت او . تیدپروردگارلان هی

 او و اطایهت از رمهولش و به  اطایهت ؛ندنورز یشرک یچامت. ب  شما دمتور داده امت لا ب  او ه

 بهرده  یناز برا ک   چ  نو  یدقر ن زنده نموده امت، زنده کنا ک  ر چ  نو  ؛نیدمحافظت نما

 ینو از ب یادن ی. فنایدلقوا باش ایبر هانیگاهی و لك یدباش نتهدا ایبر نارانیو  ؛ببرند ینامت، از ب

 داده شده امت. من شما را به  خداونهد و به  رمهولش ی ودا شده امت و اجازه نكرفتن  ن نزد

 میان   ن پس درکنم. دیوت می شبردن باطل و زنده کردن منت ینو از ب شو یمل ب  کتاب

 ،داشت  باشند یقرار قبل ک اننبدون  ،شودلعداد اهل بدر  شكار می یمرد ب  اندازه میصد و میزده

 ی،مههد یدر روز هیتند. خداوند برا یرانیدر شب و ش ی. راهباننیزیبرگ درختان پا نختنمانند ر

کوفه   رد یاهمه یهاو پرچم ؛کند زاد می راهاشم یبنزندانیان  یکند و هم فتح میحجاز را  ینزم

هها ینرا به  مهرزم نانشلشهكر یو مههد ؛فرمهتندمی یمهد یب  مو یعتب یو برا نند فرود می

 او دمهتان اشوند و خداوند بهامتوار می نشبرد و شهرها برامی ینفرمتد و متم و اهلش را از بمی

 (7)(.کندفتح می
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  یوست پنجم:پ

 آخرالزمان فقهای

   از قر ن فقط نوشهتارشک ند می یبر مردم زمان)فرمود:  اهللرمولفرمود:  امیرالمُمنین

مهردم از  ن هیهتند.  ننک  دورلهر یدر حال، شوندمی یدهماند. ب   ن نامو از امالم فقط نامش می

ر  ممان هیتند. فتن  نز یفقها ننان، بدلر ن زم یخراب امت. فقها نتمیاجد  نان  باد و از هدا

 (7)(.گردد نان باز می یو ب  مو ند  یروناز  نان ب
  ... ولهی بدانیهد که  به)خداوند فرمود:  نشخواند و پس از حمد و متا یاخطب  امیرالمُمنین

ل و لر از حق و  شكارلر از باطهزودی پس از من زمانی بر شما بیاند ک  در  ن زمان چیزی پوشیده

نهزد مهردم  ن زمهان  ا لرنن متهارزشو بی ؛نییت  تر از دروغ بر خدای لعالی و رمولشبیش

لهر و و ههیچ متهایی ههم پرمشهتری ؛انهده شهود ن طور ک  بانهد و شهاند خو اگر ،متکتاب خدا

و در میهان  ؛ نالش از جاهای خود لحرن) و لغییر نابهد اگر ،لر از همان کتاب خدا نییتگرانقیمت

بیشتر مورد لنفر و انكار نییهت، و چیهزی  ،کار خیر ر میان شهرها در  ن زمان چیزی ازن و دبندگا

ای بدلر و هیچ کیفهری جهان در  ن زمان هیچ کار هرزه .نییت لرهم از منكر و کار زشت مرغوب

را پشهت مهر اندازنهد، و ،  ن قهر نحهامالن نییت، چون که   یفرمالر از راهیابی در وقت گمراه

 نهها را بهدنبال خهود  ،ههای نفیهانیک  خواهش لا  ن .دمت فراموشی مپارند   ن را ب حافظانش

لحرنه) و لفیهیر   دروغ و لكذنب دمت به  کشاند، و انن شیوه را از پدران خود ب  ارث برند، و ب

 رغبت باشند.ن بی   زنند و  ن را ب  بهای ناچیزی بفروشند و ب قر ن
ها رفیقان نك  ن مطرود و رانده از اجتما  گردند و هر دوی  نانن زمان امت ک  قر ن و اهل  در

حهال  ن   ای هیتند، و خوشا بن ندهد، وه ک  چ  رفیقان وفادار و پیندندههشاراهند ک  کیی پنا

 .نددهمی انجام چ  ندو و 

ا موافق ند و در باطن در  نان نییتند و با  نهادر میان مردمب  ظاهر  ن زمان قر ن و اهل قر ن  در

ی گرد هم  نند و جمع شوند و از جمایت پراکنهده نانن مردم بر جدا ؛نییتند، و همراه  نان نییتند
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 .گردند

کهاری و اند ک  ب  نیرنگ و زشهتدمت گرفت  شان را کیانی بکار انن مردم و کار دنن مرپرمتی

در  ،پندارنهدیهنمانان قر ن مرا پیشوانان و را گونا خود ؛ها رفتار کنندکشی در میان  نرشوه و  دم

 .پیشوا و رهبر  نان نییت صورلی ک  قر ن

جهای نمانهد،   ب شانز  ن جز خط و نوشت  در میاند و اشان جز نامی نمانَحق و حقیقت در میان از

و ب  پیروی  ن در ند ولهی هنهوز  ه امتگوشش خورد  های قر ن بحكمت یکیی امت ک   وازه

ین پادشهاهی نه   ک  از دنن بیرون رود، و از دنن و روش پادشاهی بمت ااز  ن مجلس برنخامت  

مرپرمتی پادشاهی دنگر بر ند، و از پیروی زمامداری   دنگر در ند و از لحت مرپرمتی پادشاهی ب

زنر بار لعهدات ملطان دنگهری بهرود، و   ب  پیروی زمامدار دنگری در ند، و از لعهدات ملطانی ب

 رزو و امید ب  نابودی کشاند،  یخود خبر ندارند خدای لعالی  نان را ب  ومیل  ک ینب  لدرنج از جا

ک  در گناه و نافرمانی متولد شوند،  جا ن  و ب  رامتی ک  دام خدا بییار محكم و مخت امت، لا ب

 .ک  قر ن کرنم از جهور و مهتم به  ههیچ نحهو نگهذرددر صورلی ،و ب  جور و متم دننداری کنند

غیر دنن خدای یزوجل دننداری کننهد، و بهرای غیهر خهدا مهر   هیتند مرگردان ک  بگمراهانی 

انشان در  ن زمان از گمراهی  باد و از هدانت ونران امت، قارنان قهر ن  میاجد لعظیم فرود  رند.

گمراههی از  نهان  .میهدلرنن خلهق خهدا و  فرنهدگان  ننهدا ا بادکنندگان میاجد در  ن زمهان نه و

ها کفهر موی  ن  بازگردد، و از انن رو حضور در میاجد انشان و رفتن ب اهن   ب مرچشم  گیرد و

 .کس ک  ب  میاجد  نان برود و گمراهی  نان را بداندمگر  ن ،ب  خدای بزرگ امت

ها از هدانت ونران و از گمراهی  باد میاجد  ن ،ن منوال دارندنا  رفتار و کرداری ک  ب یدر نتیج 

، و به  ههدانت امهت گرگون شده و حدود و مقررالش مورد لجهاوز قهرار گرفته امت، منت خدا د

های خود را  یهد و پیمان وفادار نییتند، کشت م را ب  اهلش لقییم نكنند و ب نغنا دیوت نكنند، و

 یومیل   نزد خدا روند، ب  ها کشت  شوند، شهید خوانند و با افترا و انكار بمان در جنگنن  اک  ب

را به  انهوا   انیهت پیش از انهن مهردان نیهك و ش هاانننیازی جونند، و نادانی از یلم بیجهل و 

بهدی   هها را بهها را افترا بر خدا نامیدند، و کهار نیهك  نها زجر دادند، و مخن رامت  نشكنج 

 .پاداش دادند
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ا بهر او رامتی خدای یزوجل پیامبری از جنس خودلان برای شما فرمتاد ک  رنهج بهردن شهم  ب و

 (7) (.مُمنان مهربان و رحیم امت  خوشی شما یالقمند و حرنص امت، و نیبت ب  گران امت و ب

 یشهود. در  نهان گروههامت ک  از  نهان پیهروی می یدر  خرالزمان گروه)فرمود:   باقر امام

. امر اندخرد ینو هیتند ک  ب یکنند. افرادکنند و یبادت میکنند و قراةت میهیتند ک  جدال می

در امهان  نهاناز ز که انندانند، مگر یواجب نم یزاز منكر را ن یدانند و نهیب  معروف را واجب نم

یلما و فیاد  یهاکنند. از لغزشخودشان درخوامت می یو بهان  را برا بمانند. مطالب پیت و یذر

رمهاند، رو یضهرر نمهب   نان در نفهس و مهال  چ  نکنند. ب  نماز و روزه و یمل  نان پیروی می

برمهاند، قطعهاً  ناندهند، زمی انجام نشانهاک  در مورد اموال و بدن نیکنند. اگر نماز ب  کارهامی

هها را رهها کردنهد. امهر به   ن ننلرشرافت و با اتواجب ننطور ک  بااللرکنند؛ همانرا رها می ن 

که   مهتجااننشهود. ا داشهت  میپ با  ن برات بزرگ امت ک  واجب یاز منكر واجب یمعروف و نه

ههالك  انبد ینو خوبان در مرزم یردگشود. یقوبت هم  را فرا میخشم خداوند بر  نان کامل می

راه  ،از منكهر یشهوند. امهر به  معهروف و نههبزرگهان ههالك می ینشوند و کودکان در مرزممی

در  اهبشود و مذداشت  میپا  بر ات ن، واجب اک  ب یامت. واجب بزرگ نیتگانو روش شا یامبرانپ

شود و با  باد می ینشود و زممی گرداندهها باز شود و متمماند و کیب و کارها حالل میامان می

و  نیهدلهان بگوو با زبان یدانكار کن نتانهاشود. با دلشود و امر برپا میمی ندهدشمنان انصاف ورز

. اگر پنهد گرفتنهد و به  یدکننده نترمش مرزنشو در راه خداوند از مرزن ید نان را بزن یهایشانیپ

ننَ نظْلِمُونَ النَّهاسَ وَ نبْغُهونَ فِهی نَّمَا الیَّبیلُ یَلَی الَّذِإِ :ییتبر  نان ن یحق بازگشتند، راه یمو

راه ]نكوهش[ لنها بر کیانی امت ک  ب  مهردم مهتم ) یمٌولئِكَ لَهُمْ یَذابٌ أَلِالْأَرْضِ بِغَیرِ الْحَقِّ أُ

 .( نان یذابی دردناك ]در پیش[ خواهند داشهت .دارندکنند و در ]روی[ زمین ب  ناحق مر برمییم

 یدو دنبال ملطنت نباش یداز  نان بُغ  داشت  باش نتانهاو با دل یدجهاد کن نتانهابا بدن جاانندر 

و  نهدخداوند باز گردب  دمتور  ک اننلا  یدنكن یروزیمتم و پ یو اراده یدنباش یو دنبال گرفتن مال

 (6)(.یدبرمان نانبر اطایت از او ب  پا

خهدا و ای ... یهرض کهردم: ، پروردگار جل جالل  مرا ب  معراج بهرد یوقت)فرمود:   اهللرمول *
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امت که  یلهم برداشهت   یزمان نننمود: ا یامت؟ خداوند یزوجل وح یچ  زمان نن امرمن! ا ی قا

 یشهود و فقهها یارشوند و یمل اندك شود و کشهتار بیه یاریب نان شكار شود و قار یشود و نادان

شهوند و امهت لهو  یارشوند و شهایران بیه یارگمراه و خاةن بی یکننده اندك شوند و فقهانتهدا

دار شوند و متم ننتز اجدداده شود و می ننتها زو مصح) یرندرا ب  ینوان میجد بگ نشانقبرها

امت لو ب   ن دمتور دهند و از معروف باز دارنهد و مهردان د و منكر  شكار شود و شو یارو فیاد بی

 نان  ناوران نان فاجر شوند و  یایکافر شوند و اول یرانکنند و ام نتها کفازنها ب  زنب  مردان و 

 امت: فهرو یرفتگفرو م هنگام امت ک   نن نان، فامق شوند. در ا اننظرمتمكار شوند و صاحب

از  یبصره ب  دمهت مهرد والعرب.  نرةدر جز یرفتگر مغرب و فرود یرفتگدر مشرق و فرو یرفتگ

 یبهن یله یناز فرزندان حیه یشود و مردکنند، خراب میپیروی می اواز  (7)میاهانفرزندانت ک  

ظههور  یانیو مهف شود شكار میکند، خروج می ییتانک  از مشرق و در م یو دجال ؛کندخروج می

 (6)(.کند...می
 یوقته ی،مالك بن ضمره! لو چگون  هیت یا)فرمود:  : امیرالمُمنینندگوبن ضمره می مالك *

! یرالمهُمنینام ای: کردم یرض .داد قرار هم درون را انگشتانش و اختالف کنند؟ ینچن ننا یع ش

هنگام امت  نندر ا !مالك یا ،امتزمان در  ن  یلمام خوبفرمود:  ییت؟ن خیریدر  ن زمان،  نا 

 ورد و  نان بندند، میدروغ می  مرد را ک  بر خداوند و بر رمولش هفتادو  کند یامک  قاةم ما ق

 (4)(.کندامر جمع می نكکُشد. مپس  نان را بر را می
امهت،  ندهند  اهللرمولک   یندبمی مشكاللیدر جنگش،   قاةم)فرمود:  صادق امام *

 یههاشهده و چهوبیهدهکوب یههانهزد  نهان  مهد و  نهان مهنگ  اهللرمولخاطر ک  ننب  ا ؛

 نش نان کتاب خهدا را بهرا ک حالی ، درکندو قاةم بر  نان خروج می یدندپرمتشده را مییکارکنده

                                                
است که به « زنجی»یا « زنج»به کار رفته است. احتماالً این کلمه جمع « زنوج»ی در متن عربی حدیث در این جا کلمه .1

پوست یا نژاد خاصی از مردم مصر و سودان و حبشه، با پوست سیاه و موهای مجعد و لبةان پهةن و معنای زنگی یا سیاه

 ای فرورفته است. واهلل اعلم )مترجم(هبینی
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 (7)(.دکننمی نلوأل
وارد شهدنم. ...  اهللرمهولمان بهر من و گروهی پنج نفره از ناران: ندگوبن میعود می یبداهلل *

طهور که   غهاز شهد، بهاز  غاز شهد و همهان نبان م غرامالای ابن میعود، فرمود:   اهللرمول

لان ک   ن زمهان را درك کنهد، به   نهان در از فرزندان ی. هر فردنبانگردد. خوشا ب  حال غرمی

.  نان به  ندننما یادت نان ی یماراننكند و از ب ییع نان را لش هایمالم ندهد و جنازه نشانهامكان

و  ؛کننهدشما مخالفت می یبا کارها یول ؛کنندرا  شكار میشما  یکنند و ادیایمل می امنت شم

به   کیهیفرزند میهعود! از  ی. اییتمو من از  نان ن ییتند.  نان از من نیرندمشما می نند یربر غ

أَننَمَا لَكُونُوا نهدْرِکْكُمُ الْمَهوْتُ وَلَهوْ کُنْهتُمْ فِهی بُهرُوجٍ  خداوند نترس. خداوند متعال فرمود: از یرغ

وْمَ نَه و فرمهود: (های امتوار باشیدچند در برجابد هرندر میهر جا باشید مرگ شما را ) یدَةٍمُشَ

وَبِئْسَ  فرماند:ک  میلا جانی قُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِننَ  مَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِکُمْنَ

ما را مهلت دهید لا  :گونندمی ،اندمنافق ب  کیانی ک  انمان  ورده  ن روز مردان و زنان) الْمَصِیرُ

 .(امت مرانجامی... و چ  بد  از نورلان ]اندکی[ برگیرنم
 یمن و خشهم خداونهد و بهد نكفرمتادگان و فرشتگان نزد یفرزند میعود! لعنت من و هم  ای

لا جهانی که   کَفَرُوا مِنْ بَنِی إِمْرَاةِیلَ یِنَ الَّذِننَ و  خرت بر  نان. خداوند فرمود: یاحیاب در دن

مهورد  ،از میان فرزندان امراةیل  نان ک  کفهر ورزندنهد) وَلَكِنَّ کَثِیرًا مِنْهُمْ فَامِقُونَ فرماند:می

 .(ندا... لیكن بییاری از انشان نافرمان لعنت قرار گرفتند

کنند و در ها را قطع میکنند و رحممیفرزند میعود!  نان حرص  شكار و حید  شكار را ظاهر  ای

وَ الَّذننَ ننْقُضُونَ یَهْدَ اللَّ ِ مِنْ بَعْدِ میثاقِ ِ وَ نقْطَعُونَ  لوج  هیتند. خداوند متعال فرمود:یب یخوب

و کیهانی که  ) ءُ الدَّارِئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَوُ وَ لَهُمْ مُوالْأَرْضِ أُولَ یما أَمَرَ اللَّ ُ بِ ِ أَنْ نوصَلَ وَ نفْیِدُونَ فِ

گیهلند و در را خدا ب  پیومتن  ن فرمان داده می چ  نشكنند و پیمان خدا را پس از بیتن  ن می

و خداونهد  .(امهتانشهان  ، از  نبد فرجهامی  ن مهرابر انشان لعنت امت و  ،کنندزمین فیاد می

مثل کیانی ) لَمْ نحْمِلُوها کَمَثَلِ الْحِمارِ نحْمِلُ أَمْفاراًمَثَلُ الَّذننَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ  فرمود: تعالم

ن مكل) گردندند[  نگاه  ن را ب  کار نبیهتند همچهون    ک  ]یمل ب [ لورات بر  نان بار شد ]و ب
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 .(کشدپشت می هانی را برمثل خری امت ک  کتاب

امت ک   یکند، مانند فردمی صبر ننشک  بر د یک  فرد ند می یفرزند میعود! بر مردم زمان ای

 .خورندها او را میگرگ گرن و ک  هیچ، ،ک) دمتش  لش دارد. اگر در  ن زمان گرگ باشد در

مخلوقهات  نن!  نهان بهدلرید نان خاةن و فاجر هیهتند.  گهاه باشه یفرزند میعود! یلما و فقها ای

و  نهان را  یرندگد و از  نان میرونک  نزد  نان می ی نان و افراد پیروان ینخداوند هیتند و همچن

مخلوقهات خداونهد  ننکنند، بدلرمی ورتکنند و با  نان مشمی ینیدارند و با  نان همنشدومت می

 ،کرنهد) ا نرْجِعُهونَصُمٌّ بُكْمٌ یُمْهی فَهُهمْ لَه کند.هیتند ک  خداوند  نان را وارد  لش جهنم می

مًّا  اًوُجُوهِهِمْ یُمْیاً وَ بُكْم ینَحْشُرُهُمْ نوْمَ الْقِیامَوِ یَلَ وَ(  نندبنابرانن ب  راه نمی ،کورند ،اللند وَ صهُ

شان ا کور و الل و کر ب  روی چهرهها رو روز قیامت  ن) یراًاهُمْ مَعِا خَبَتْ زِدْنَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ کُلَّمَ

ای ]لازه[ ن فرو نشیند شرارهر بار ک   لش  ه .شان دوزخ امتجانگاه .افتاده برخواهیم انگیخت در

چه  ههر) ابَا لِیهذُوقُوا الْعَهذَاهُمْ جُلُهوداً غَیرَهَهجُلُهودُهُمْ بَهدَّلْنَ تْا نَضِجَکُلَّمَ (افزانیمیمبرانشان 

ا یهَها أُلْقُهوا فِإِذَ( های دنگری بر جانش نهیم لا یهذاب را بچشهندپومت ،شان برنان گرددپومت

از  ن خروشهی  ،افكنهده شهوند جها نچون در ) ادُ لَمَیزُ مِنَ الْغَیکِوَ هِی لَفُورُ لَكَیقاً ا شَهِمَمِعُوا لَهَ

ادُوا أَنْ نخْرُجُهوا کُلَّمها أَرَ (نزدنك امت ک  از خشم شكافت  شود .جوشدک  میدرحالی ،شنوندمی

 ،واهند از ]شدت[ غم از  ن بیرون روندهر بار بخ) نقِابَ الْحَرِا وَ ذُوقُوا یَذَیهَا مِنْ غَمٍّ أُییدُوا فِمِنْهَ

ا ا لَیهَا زَفیرٌ وَ هُمْ فِیهَلَهُمْ فِ( شوند ]ک  هان[ بچشید یذاب  لش موزان رادر  ن باز گردانیده می

 .(شنوند]چیزی[ نمی جا نای زار امت و در نال  جا نها در برای  ن) نیْمَعُونَ

من هیتند.  نهان از مهن  نعتو منت و روش و شر نند کنند ک  برفرزند میعود!  نان ادیا می ای

 .هیتم یزاراز  نان ب یزهیتند و من ن یزارب

 نینكن و  نان را ب  راه راهنما یعتو در بازارها با  نان ب یننشمفرزند میعود! در  شكارا با  نان  ای

ا وَ هُهمْ یهَها نُوَفِّ إِلَیهِمْ أَیْمهالَهُمْ فِتَهَننَاةَ الدُّنْیا وَ زِندُ الْحَیَرِانَ نُمَنْ کَ نكن. خداوند متعال فرمود:

 جها ن]جزاى[ کارهانشهان را در  ،کیان  ک  زندگ  دنیا و زنور  ن را بخواهند) بْخَیُونَا نُا لَیهَفِ

مَنْ  خداوند متعال فرمود: .(کم داده نخواهد شد جا ندهیم و ب   نان در یطور کامل ب   نان مب 

مِنْها وَ ما لَ ُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ   ِحَرْثِ ِ وَ مَنْ کانَ نرندُ حَرْثَ الدُّنْیا نُُْلِ ثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَ ُ فیکانَ نرندُ حَرْ
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افزانیم و کی  ک  کشت انن یاش مر کشت ببراى وى  ،کی  ک  کشت  خرت بخواهد) یبٍنَصِ

 .(را نصیب  نییت دهیم و]ل [ در  خرت اویب  او از  ن م ،دنیا را بخواهد

افهراد و خشهم و جهدال امهت.  نهان  منیرمد، دشاز  نان ب  امت من می چ  نفرزند میعود!  یا

خداونهد  نهان را  یخهت،ک  مرا ب  حق برانگ یهیتند. قیم ب  خداوند یانشانامت در دن ننا پَیت

 .کندها میخ میها و خوكیمونبرد و  نان را ب  مفرو می

 نها: نمو یهرض کهرد نمشهد ناناو گر ین کرد و ما ب  خاطر گر ن گر  اهللرمول: ندگواو می

به  بهدبختان. خداونهد  یمهربهان یبراشما شده امت؟ فرمود:  ین گر ین ما یزی! چ  چاهللرمول

ى ددنهیو اى کهاش مه) نهبٍانٍ قَرِا فَوْتَ وَ أُخِذُوا مِنْ مَكَهإِذْ فَزِیُوا فَلَ یوَ لَوْ لَرَ متعال فرمود:

ک  راه[ گرنزى نمانده امت و از جان  نزدنك گرفتار  جا ن] .اندهزدهنگام  را ک  ]کافران[ وحشت

 (7)(.ءیلما و فقها نعنی (اند مده

میلح به  مهالم  ن هزار نفر از بتر شانزده جا نرود. از کوف  می موی ب  ...)فرمود:  باقر امام *

بیهت  امهت. بها  ینه  نهان پ هاییشهانیهیهتند. پ نند یفقها وقر ن  نانک  قار ،شوندخارج می

: ننهدگو نان می ی نان را در بر گرفت  امت. هم  ،و نفاق روندراه می غرورو  لكبربا  نشانهالباس

 ،ءیصر لا یشهااز دوشنب  روز در  ،پشت نج)در . او یازی ندارنمما ب  لو ن ،فرزند فاطم ! برگرد یا

را از  نهان  یمهرد یچکشد. ههمی یقربان لر از کشتنِنع نان را مر و دهدرا بر  نان قرار می یرشمش

به   نكیبایث نزد نشانهاخونرنختن رمد. ینم مشكلی نارانشاز  نك یچگذارد و ب  هینم یباق

خداونهد یزوجهل  که اننکشهد لها  ن را می نهانشود و جنگجو. مپس وارد کوف  میامتخداوند 

 (6).(شود...خشنود می

 ؟دندهمی یاریرا  یمهد کسانی چه

یهرض کهرد:  نشهانوارد شهد و به  ا نشانبر ا امام صادق ناراناز  نكی: ندگومی یمرد* ) 

مهن!  یدارم.  قهامهیدومهت  ،ان دارنهدتک  دومت ی راشوم. ب  خدا قیم! من شما و افراد نتانفدا

هیهتند.  یارد: بیهیهرض کهر  نان را ذکر کهن.ب  او فرمود:  نشانا .هیتند یارما بی یعیانچقدر ش
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فرمهود:   هیتند. امام صهادق هاانناز  یشیرض کرد:  نان ب .یاوررا ب  شمارش ب نان فرمود: 

شمارشهان کامهل شهود،  نگهاه  ،وص) شده ک  میصد و ده نفر و اندی هیهتند یهگاه  ن ید هر

 شهشامهت که  صهدانش از حهدّ گومها کیهی  یشیع  ولی ؛خواهد شد ،خواهیدک  شما میچنان

متاند و با کند، و ما را  شكار نمیلجاوز نمی رشدرونش از حدّ پیك کین  و ناراحتی یزگذرد و نینم

شود و مخن نمیکند، و با بدگونان ما هممینشینی نجونان ما هممتیزد، و با ییبدشمنان ما نمی

 :یهرض کهردم .ورزددارد و با دومتان ما دشهمنی نمهیدومت نمی ، نان را ک  با ما دشمن هیتند

اننان خود گرفتار گوناگون ک  گونند ما بر طرنق لشیع هیتیم؟ فرمود:  یانپس چ  کنم با انن شیع

شان رخ خواهد داد و ب  قحطی و کمبود ی در میاننو لبدنل و جابجا شدی و  زمانش خواهند نجدا

د که  ههم رمه  شهان برنهزد و اختالفهالی بهک  نابودشان مازد مبهتال شهوند و شمشهیری خهون

ما کیی امت ک  همچون مهگان پهارس نكنهد و هماننهد کهالغ  یکند. همانا شیع  شانپراکنده

فهدانت  :یهرض کهردم ی دمت نیازد، اگر چ  از گرمنگی بمیهرد.نحرص نورزد و نزد مردم ب  گدا

 نان را در گوش  و در کجا جیتجو کنم؟ فرمود:  ،ت موصوفندانن صف  اچنین افرادی را ک  ب ،شوم

اگهر حاضهر  .دوش هیتند  هیتند ک  زندگی مبكی دارند و خان  ب کیانیزمین بجوی،  نان  کنار

 ،گردد و اگر بیمار شوند   نان نمیکیی متوج ،شوند و اگر از نظرها پنهان شوندشناخت  نمی ،باشند

 نهان  یبهر جنهازه ،با  نان ازدواج نشود و اگر وفات نابند ،شوند و اگر خوامتگاری کنندییادت نمی

 قبرههایکنند و در شان با نكدنگر موامات میند ک  در اموالهیت کیانی نانکیی حضور نیابد،  

 ،کنهدهانشان با نكدنگر برخورد و اختالف پیدا نمیخود با نكدنگر دندار و مالقات دارند و خوامت 

 (7)(.دهر چند از شهرهای گوناگون باشن
شد ک  اههل  ن امهت و رود ک  گمان میمی رونیب یامر فرد نناز ا)فرمود:  صادق امام *

 (6)(.شوندو ماه پرمتان وارد  ن می یدپرمتانخورش ی شب یافراد
که   ییهرب از شهر یهانبهر طاغول یوا)فرمهود:  : امام صهادقندگومی نعفور یاب یبداهلل *

 یلعهدادها، چقدر با قاةم هیهتند؟ فرمهود: شوم. از یرب نتانیرض کردم: فدا شود.می نكنزد
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هیهتند.  یار، بیکنندیانی ک  انن امر را لوصی) می نان ک ب  خدا قیم! ازیرض کردم:  اندك.

 یهرونب یاریبیه ردمخالص شوند و جدا شوند و غربال شوند. و از غربهال، مه ندمردم بافرمود: 

 (7)(.روند
دارنهد و ن ننبا د یکند ک  ارلباطمی ناری یافراد اامر را ب ننخداوند ا)فرمود:  صادق امام *

 (6)(.ها بودندروند ک  امروزه بر پرمتش بتمیاز امر ما بیرون  یقطعاً افراد یاند،اگر امر ما ب
یرض  چرا؟. فرمود: یممن نباشُک  م یملرمیرض کردم: می ب  امام صادق): ندگومی زند *

شهد و با ننهارشک  برادرش نهزد او برلهر از درههم و د یافتیمرا ن یخود فرد یانکردم: ما در م

ما و او جمهع  ینب یرالمُمنینام نتوال ولی ؛و درهم نزد او برلر از برادر امت ننارک  د ینیمبمی

 یامقاةم ما ق ک اننلا  ،شودیکامل نم لاننمانشما ا یول ؛ییتن ینچن نناامت. فرمود:  نموده

و اگهر  ندشهومن کامل میُو م  وردگرد میرا  نتانهاهنگام امت ک  خداوند یقل ننکند. در ا

را و  مهمان  ینزمشما برد و خود باال می یرا ب  موما کامل نباشند، خداوند  انمنُم ،یندر زم

 هیتند انیمنُم ینک  جانم در دمتان اومت! در اطراف زم نیبلك  قیم ب  خدا ؛دیکنانكار می

ر  ن دو  یهادندر  چه  ن یو اگر هم  ؛ییتنزد  نان، ب  اندازه بال پش  ن یادن یک  ارزش هم 

 یهزیچ یچه یفتد،از  نان باشد و مپس از گردن  نان ب نكیمرخ شود و بر گردن  یامت، طال

به  خهاطر  ،امت یفتادهن یزینبوده امت و از  ن چ انشبر گردن یزیچ گوناند. نکینم احیاس

 نهییبه  زم ینیشان از زمپنهان امت و خان  شانی.  نان هیتند ک  زندگنشاننزد ا ی دنیاپیت

فرموده شهده  یحاز لیب نشانهااز روزه فرو رفت  امت. پلك نشانهاامت. شكم انتقال در نگرد

زرد شهده  یدارزنهدهدر اثهر شهب نشانهاشده امت. صورت ی)ضع ن از گر انشامت. چشمان

مثال زده امت و در لورات و فرقهان و  یل نان امت ک  خداوند  ن را در انج یچهره ننامت. ا

مِیمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ : ه امتکرده امت و فرمود ی) نان را لوص یح) اولزبور و ص

المهت  نهان بهر اثهر مهجود در ی) الیُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِهی التَّهوْرَاةِ وَمَهثَلُهُمْ فِهی الْإِنْجِیهلِ

صورت  ینظور زردم .(انشان امت در لورات و مثل  نها در انجیل مثلانن  .هانشان امتچهره

 یكیب  برادران ن یو مخت یهیتند ک  در حالت  مان یامت.  نان افراد یدر اثر شب زنده دار
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 ی)دهند. خداوند  نان را لوصهمی یرا بر خودشان برلر نگراند یزن یو در حالت مخت ؛کنندمی

مْ خَصَاصَوٌ وَمَنْ نُوقَ شُحَّ نَفْیِ ِ وَنُُْثِرُونَ یَلَ  أَنْفُیِهِمْ وَلَوْ کَانَ بِهِ کرده امت و فرموده امت:

را بهر  شان[ها ]برادران ن ،هر چند در خودشان احتیاج  ]مبرم[ باشد) فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

ب   .(انشانند ک  رمتگارانند ،ددارند و هر کس از خیت نفس خود مصون مانَخودشان مقدم م 

کننهد و اگهر او را احتهرام می ینند،را بب یمنُ. اگر مدندیرم نجاتو ب  شدند خدا قیم! رمتگار 

دهند را فرش خود قرار می ینزم یرد،کنند. اگر شب  نان را فرا بگمی یاز او دور ینند،بب یمنافق

 یکننهد. بهرامی ینزمه یبه  مهورو خودشان را  یشانیو پ ؛دهندخود قرار می بالشو خاك را 

رمانند، بها مهردم شب را ب  روز می یکنند. وقتلضرّ  می خود از  لش، نزد پروردگارشان ی زاد

و  کننهدرنج راه را بر خهود همهوار میکنند. یکنند و با انگشتان ب   نان اشاره نمرفت و  مد می

امت. مهردم  یرهل نشانهاهیتند و بدن ی. خودشان در مختیرندگ ب را پاك و پاك کننده می

 ردممه ننمهردم هیهتند و نهزد خداونهد بهتهر ننمردم بدلرهیتند.  نان نزد  یاز  نان در راحت

کنند، ب   نهان زن داده  یشوند. و اگر خوامتگاریرامتگو شمرده نم نند،هیتند. اگر مخن بگو

شهوند. یشوند و اگر پنهان شوند، از دمهت داده نمهیکنند، شناخت  نم یدااگر حضور پ شود.ینم

 نشهانهاین در زنهدان امهت و مه نشهانهازبهان امت. و هرامان از خداوند لرمان نشانهادل

 ن  یدهنهد و اگهر بهراب   نهان می یمقدار یابند،ب ی ن اهل یپناهگاه راز خداوند امت. اگر برا

بهر  .کننهد ن را پنههان می یههانهنهد و قفهلمی نیههاقفهل نشهانهابهر زبهان یابند،ن اهلی

. نگهبانهان یلهم و نهد ینم یرونب یزیمخت امت ک  از  ن چ یاربی یبند مَشك نشانهاین م

هیهتند.  نیهتگانو شههدا و شا نانو رامهتگو یهامبرانکننهدگان پمعدن صبر و حكم و پیروی

و  یو کور ی نان کر در شمارند.خرد میی،  نان را کر و کور و بانهیتند ک  منافق انیهزرنگ

خداونهد  ینهدهو برگز یكوکارو بالقوا و ن یمو صبور و حك یح.  نان زرنگ و فصییتن یخردیب

را لهرس از خداونهد و  نشهانهاخداوند،  نان را ماکن نموده امهت و زبهان یهیتند. لرس برا

و مهخن گفهتن بها  نهان را  ینی! چقدر شوق همنشی. واه امتماکت کرد زشپنهان کردن را

و از نهور  نافتیدبا  نان. اگر  نان را  ینیاز همنش یوا یاز دمت دادن  نان و ا از !یوا یدارم. ا

.  نهان در نابیهدمی یو رمتگار ندشومی نتو  خرت هدا یادن  نان در یب  وامط  ید، نان گرفت
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کتمان راز امت و  ی نان، طول مكوت برا ننتلر هیتند. زنابمرخ هم نا گوگردمردم از  یانم

ن و  نها ننهتز نهن. ایو مهخت یبرادران در حالت  مان بانماز و زکات و حج و روزه و موامات 

فهردوس  یبرنهدهامهت.  نهان ارث نت زنبهانیب  حال  نان و چ  نها ا نان امت. خوش یدومت

بهشهت  نیبت به  (7)ند. مثال  نان در اهل بهشت، مانند فردوسباشمیدر  ن جاودان  هیتند و

، مهخن اههل نن. اینندبد و در بهشت نعمت مینطلب لش  نان را میدر امت.  نان هیتند ک  

گونند ما را چ  شده امت یو م) وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا کُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ  لش امت:

 نشهانا  نان اشرار مردم نزد (؟بینیمینم ،شمردنمی[ اشرار میک  مردان  را ک   نان را از ]زمره

بایهث حیهرت  نهان در  لهش  ننا .ینندکند لا  نان را بب نان را بلند می نگاههیتند. خداوند جا

.  نهان نممانند  نان شهو لا (شدنمیکاش بازگردانده مای ) نَا لَیْتَنَا نُرَدُّ :نندگوشود و میمی

 (6)(.اهل  لش امت یبرا یحیرل ننو ا یمبرلر بودند و ما اشرار هیت
مگر  ییت،ندگان ناز پر ایپرندهد. یپرندگان باش یانمانند زنبور در م)فرمود:  امیرالمُمنین *

بها  ن دانیهتند، می ،مترا ک  درون او ید. و اگر پرندگان برکتشمارمی ی)را ضع زنبور ک انن

بها  نتهانهها و کارهاو بها دل یدبا مردم رفت و  مد کن نتانهاها و بدندند. با زبانکرینمچنین 

 نهد،دومهت دار را که  چه  ن ،ک  جانم در دمهتان اومهت نی. قیم ب  خداید نان مخالفت کن

از شهما  یو برخه یندازنهد ب دههان ب نگهرد یاز شما در صورت برخ یبرخ ک اننلا  ینید،بینم

ماننهد مهرم   فقط (من یعیانش یانفرمود: از م )ناشما  یانو از م یدرا دروغگو بنام نگرد یبرخ

و  ن را  دنی دارزنم ک  غهذارا می یشما مثال مرد یبماند. برا یدر چشمان و نمك در غذا باق

بخواههد،  که  خهدا ید و  ن را لا زمانبرمی جانی ب . مپس  ن را ندنماکند و پاك میمی یزلم

 یهرون.  ن را بوجهود دارد ن در  کهرمکه   ینهدبمی و گهرددکند. مپس نزد  ن بهاز میرها می

نهد که  خداو یگردانهد و لها زمهانرا ب  خانه  بهاز می غذاکند. مپس و پاك می یز ورد و لممی

 در  ن رشهد کهرده کهرمکه   ینهدبمیو  گرددنزد  ن باز میدوباره کند. مپس رها می ،بخواهد

                                                
بةرای هةر چیةزی محةل )ی بهشت است. امیرالمؤمنین فرمودنةد: فردوس باالترین مرتبه طبق روایات اهل بیت .1

، 21بحار االنوار، مجلسی، ج ) (.است فردوس است و آن برای محمد و آل محمد ،اعالیی است و محل اعالی بهشت

 ( )مترجم(255ص 
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گونه  ادامه  ینگردانهد. همهرا بهاز می  نکنهد و و پاك می یز ورد و لممی یرونامت.  ن را ب

 رمهاند.ینم نانیب   ن ز کرمماند ک  می یاز  ن ک  اندك امت، باق یمقدار ک اننلا  نابد،می

که   بماننهد یبهاقانهدك  یشما فقط گروه یاناز م ک اننلا  ندشومی نزمتمانیز شما  ینهمچن

 (7)(.درمانن نانیز یچه انب   ن نش زما
 ید. ب  صورت جوان مهوفقنکنمیکند، مردم او را انكار  یاماگر قاةم ق)فرمود:   صادق امام *

از را در ذر اول  یثهاقشد که  خداونهد منهنمابر  ن ثابت می انیمنُگردد. فقط مباز می اننزد  ن

 (6)(.گرفت  امت نان 
 مهد و  یرالمهُمنیننزد ام یمرد)نمود ک  گفت:  نثبن نجب  حد یب: مرا میندگومی جابر *

گفتند. ب  او یهرض کهرد: می پومت(هیاممادر فرزند ابن موداء )بود ک  ب  او  یمرد همراهش

. یههردگبنههدد و لههو را گههواه میولش دروغ میفههرد بههر خداونههد و رمهه نههن! ایرالمههُمنینام یا

او یرض کرد:  ند؟گو. چ  میندگومخن می نلو طو رن ی یلیاو خفرمود:  یرالمُمنینام

هیتند که  در  یها قوم نمرد را رها کن.  نناکند. فرمود: می ناد )جیش غضب( مپاه خشماز 

و دو مهرد و مه  مهرد از ههر  مهرد نكهیتند و  نیزیدرخت پا یهاو مانند برگاند  خرالزمان

و نهام او و شنامهم را می نهان  فرمانهدهشوند. ب  خدا قیم! مهن نفر می 9لا و هیتند  یایل قب

 ،شهكافنده ،شهكافنده» مهپس برخامهت و فرمهود: .دانمرا مهی شهانمهپاهمحل فرود  مهدن 

 (4)(.شكافدرا می نثاز فرزندان من امت ک  حد یمرد ننامپس فرمود:  «.شكافنده
شان نییت، مگر شخص پیری در میانجوان هیتند و  یمهد ناران)فرمود:   امیرالمُمنین *

 (3)(.لوش ، نمك امت ننو کمتر ؛لوش مانند مرم  در چشمان و نمك در 
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