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 )ع( أنصار اإلمام املهدي    تقديم
 )ع(   ر انصار امام مهدیگفتا پیش 

 

صوت مدٍو وصرخة البد أن تمر بها الدعوة اإللهية، صوت هدم وبناء، بيان وعمل، البد أن يقوم داعية 
ك ضد قوى الضاللة، البد من نسف العجل؛ ولذا كانت الدعوة السرية   اهلل بها، يقوم بالهدم والتحر 

  -   )ع(أعين حركة ناصر آل محمد ويمانيهم السيد أحمد الحسن    -  )ع(لحركة أنصار اإلمام املهدي  
الحق. جادة  إلى  العودة  بعدها  للمجتمع  ليتسىن  العجل؛  تحطيم  على  العمل  منه  تعالى:   تتطلب    قال 

 ﴾ِ اُغوِت َوُيْؤِمْن ِباَّللَّ  . (1)﴿َفَمْن َيْكُفْر ِبالطَّ

ین می یادی بلند و رسا قر : صدای ویران ساختن و از نو بنا کردن، گفتار  باشددعوت الهی الَجَرم با فر
کند؛ اقدام به نابود کردن و علیه نیروهای گمراهی، باید   ای باید به آن اقدام کنندهو عمل. ناگزیر دعوت

یگر  ـ  )ع(  گوساله را از ُبن برکند. از همین رو از دعوت پنهانی جنبش انصار امام مهدی  یعنی جنبش یار
الحسن احمد  سید  آنها  یمانی  و  محمد  گوساله  )ع(  آل  کردن  نابود  جهت  در  حرکت  جز  انتظاری  ـ 

پس هر کس به  )فرماید: خداوند متعال می ی حق و ثواب بازگردد.رود؛ تا پس از آن، جامعه به جادهنمی
 .2( طاغوت کفر ورزد و به خدای ایمان آورد

 
، وهو )ع(إلى كتابة كتاب الِعجل، ومن ثم كان أول إصدارات أنصار اإلمام املهدي  )ع(ولذا بادر  

، فما زال الرجل يدعوهم دعوة موجهة إلى هذا املجتمع املُعِرض كل اإلعراض عن محمد وآل محمد 
 لياًل ونهاراً، جهراً وإسراراً، حىت أعذر فيهم. 

اقدام به نوشتن کتاب »گوساله« نمود و از همین رو، از اولین انتشارات انصار   )ع( به این جهت سید
ای است که به طور کامل از محمد  گردد؛ این فراخوانی به سوی این جامعهمحسوب می  )ع(   امام مهدی

کند، آشکارا و پنهان تا  اند؛ مردی که شب و روز آنها را دعوت میگردان شدهروی  آل محمد )ص(و  
 ای برایشان باقی نماند. بهانه عذر و
 

 
 .256البقرة : -1
 .256بقره:  - 2
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السيد   إذ رفض    اً مخطوط  )ع( هذا وقد نشره  األشرف؛  النجف  السرية بي طلبة  الدعوة  يف فرتة 
أينما حل، سواء يف هذا الحكام  كيفما كان، وأصحاب املطابع طباعته؛ ملا امتاز به من تحطيم الِعجل  

  .ين الخونةدالفراعنة الفجرة أو فقهاء ال
یفشان بین طالب نجف اشرف منتشر  در دوران پنهانی دعوت با دست  )ع(  کتاب را سیداین   خط شر

ی آن از ُبن برکندن گوساله بود، به  نمودند؛ چرا که ناشران از منتشر کردن آن سرباز زدند؛ چرا که شاخصه
 هر شکل و در هر کجا؛ چه در بین حکام فرعونی فاجر و گناهکار و یا فقهای خائن دین. 

 
  -   )ع(مرسل من اإلمام املهديالسيد    ن  إأي    -الكتاب    ويستطيع القارئ أن يلتمس األمر العظيم يف

مة، حيث أورد التحصي ثم اآلية القرآنية الكريمة،  من خالل اآلية اليت ساقها السيد يف ختام املقد 
 :  فقال

  )ع(  یعنی اینکه سید از سوی امام مهدی تواند رخداد بزرگی را در این کتاب درک کند ـخواننده می
ن و سپس  ای را به میان میـ آنجا که سید در پایان مقدمه نشانهارسال شده است کشد؛ آنجا که تحصُّ

یم را یادآور میآیه  فرماید:شود و میای از قرآن کر
 

)تحصنت بذي امللك وامللكوت، واعتصمت بذي القدرة والجربوت، واستعنت بذي   العزة والالهوت، 
من كل ما أخاف وأحذر، وبمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسي وعلي ومحمد وجعفر وموىس وعلي  

 ، والحمد هلل وحده(.علي والحسن ومحمد و محمد و 
زنم و از  جویم و به دامان صاحب قدرت و جبروت چنگ میبه صاحب ملک و ملکوت پناه می)

جویم  جویم، و یاری میترسم و دوری میجویم، از هرآنچه از آن میصاحب عّزت و الهوت یاری می
محمد،   علی،  حسین،  حسن،  فاطمه،  علی،  محمد،  و  از  حسن  علی،  محمد،  علی،  موسی،  جعفر، 

 . ( و حمد و ستایش تنها از آِن خداوند یگانه است )علیهم السالم(   محمد
 

ال َيتَُّقوَن * 
َ
امِلَِي * َقْوَم ِفْرَعْوَن أ

ِن ائِْت الَْقْوَم الظَّ
َ
  بسم اهلل الرحمن الرحيم ﴿َوِإْذ نَاَدى َربَُّك ُموىَس أ

ْرِسْل ِإَلى َهاُروَن * َوَلُهْم َعَليَّ َذنٌْب  َقاَل َربِّ ِإنِّي  
َ
بُوِن * َوَيِضيُق َصْدِري َوال َيْنَطِلُق ِلَساِني َفأ ْن ُيَكذِّ

َ
َخاُف أ

َ
أ

ْن َيْقُتلُوِن * َقاَل َكالَّ َفاْذَهَبا ِبآياِتَنا ِإنَّا َمَعُكْم ُمْسَتِمُعوَن﴾
َ
َخاُف أ

َ
 .(1) َفأ

الرحیم   الرحمن  الله  مردم  )بسم  آن  سوی  به  موسی،  ای  داد:  ندا  را  موسی  پروردگارت  که  آنگاه  و 
گویم  ترسم دروغخواهند پرهیزگار شوند؟ * گفت: ای پروردگار من، میستمکار برو * قوم فرعون. آیا نمی

 
 .15ـ  10الشعراء : -1
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بانم گشاده نشود. هارون را پیام بفرست * و بر من به گناهی ادعایی    خوانند * و دل من تنگ گردد و ز
ید، ما نیز با شما هستیم و گوش  دارند، می ترسم که مرا بکشند * گفت: هرگز. آیات مرا هر دو نزد آنها ببر

 .1( دهیمفرامی

 
 ، بم عرفتم حق علي بن أبي طالب؟!  فيا من تدعون الوالية لعلي بن أبي طالب وأبنائه 

أرجعوا ألنفسكم وانظروا يف األدلة اليت تحتجون بها على غريكم من أبناء العامة؟! أليست هي بعينها  
 .)ع(اليت رفعها السيد أحمد الحسن 

خوانید، حّق علی بن  فرامی  )علیهم السالم(  ای کسانی که به والیت علی بن ابی طالب و فرزندانش
 ابی طالب را با چه چیزی شناختید؟! 

ید. آیا اینها دقیقًا  تان رجوع کنید و به دالیلی که با آنها بر اهل سنت احتجاج میبه خویشتن کنید، بنگر
 برافراشته است؟! )ع(  همان مواردی نیست که احمد الحسن

 
لمت عنه، ومنها حديث األصبغ بن نباته يف حديثه  إن  للرجل حقاً عظيماً، انظروا األحاديث اليت تك

، فعلي وهو علي شغلته هذه الشخصية حىت أخذت لبه، وأجال فيها ذهنه، أنصت )ع(مع أمري املؤمني  
 للحديث وتدبره جيداً فإن ك مسؤول عنه يوم القيامة. 

این خصوص صحبت می در  به احادیثی که  دارد،  از جمله  کنند  این مرد حّقی بس سترگ  ید؛  بنگر
ی این شخصیت  که در حال صحبت درباره  )ع(  گویش با امیرالمؤمنین و حدیث اصبغ بن نباته در گفت

کنم تا  سپارد؛ در برابر حدیث سکوت پیشه میگیرد و آن را در ذهنش میباشند تا او جان مطلب را میمی
 خواهید شد.  در آن نیک، اندیشه کنید که شما روز قیامت در برابر آن پرسیده

 
ذات يوم فوجدته مفكراً ينكت يف األرض، فقلت:   )ع(قال األصبغ بن نباته: أتيت أمري املؤمني علياً  

)يا أمري املؤمني تنكت يف األرض أرغبة منك فيها؟ فقال: ال واهلل ما رغبت فيها وال يف الدنيا ساعة  
هو املهدي الذي يملؤها قسطاً قط، ولكن فكري يف مولود يكون من ظهر الحادي عشر من ولدي،  

وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً، تكون له حرية وغيبة، يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون، فقلت: يا  
أمري املؤمني فكم تكون تلك الحرية والغيبة؟ قال: ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سني، فقلت: إن  

ك ذلك الزمان؟ فقال: أنى لك يا أصبغ بهذا األمر،  هذا لكائن؟ فقال: نعم كما أنه مخلوق، قلت: أدر 

 
 .15تا   10شعرا:  - 1
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أولئك خيار هذه األمة مع أبرار هذه العرتة، فقلت: ثم ماذا يكون بعد ذلك؟ قال: يفعل اهلل ما يشاء، 
 .(1)فإن  له إرادات وغايات ونهايات( 

آمدم، دیدم ایشان چوبی در دست    )ع(  از اصبغ بن نباته روایت شده است: خدمت امیرالمؤمنین علی
بینم  زند. به ایشان عرض کردم: ای امیرالمؤمنین! چه شده که شما را میگرفته است و متفکرانه به زمین می
ید؟ حضرت فرمود:زنید؟ آیا به این زمین عالقهمتفکرانه سر چوب را بر زمین می خیر، به خدا  »  ای دار

کنم که از نسل فرزند یازدهم  ام، لکن در مورد مولودی فکر میاشتهقسم هیچ وقت رغبتی به زمین و دنیا ند
کند چنان که از ظلم و جور پر  باشد، او همان مهدی است که زمین را پر از عدل و داد میاز فرزندانم می

می پیش  او  برای  غیبتی  و  حیرت  است.  هدایت  شده  دیگر  بعضی  و  گمراه  اقوام  بعضی  آن  در  که  آید 
شش  »  کردم: ای امیرالمؤمنین! حیرت و غیبت چه مدت خواهد بود؟ حضرت فرمود:  عرض«.  شوندمی

آری، گویی او  : »گیرد؟ فرمودعرض کردم: آیا واقعًا این واقعه صورت می «. روز یا شش ماه یا شش سال
ای اصبغ! تو را با این امر  «. عرض کردم: آیا من آن زمان را درک خواهم کرد؟ فرمود: »خلق شده است

: شود؟ فرمودعرض کردم: بعد از آن چه می.  «کار؟ آنها نیکان این اّمتند همراه با نیکان این عترتچه  
یرا خدا بدا»پس از آن، هر چه خدا خواهد می هایی دارد )هر طور  ها و غایات و پایانها، ارادهءشود؛ ز

 . 2( کندکه خدای تعالی بخواهد عمل می
 

روا فإن    تفكر ساعة خري من عبادة ألف عام. فعاودوا رشدكم وتفك 
 پس به رشد و هدایت خویش بازگردید و اندیشه کنید که ساعتی تفکر، برتر از هزار سال عبادت است. 

 
املهدي   اإلمام  على  العرض  يف ساحة  تذهبون، كيف بكم غداً  أين  بل  يراد بكم،  يف    )ع(فأين 

القيامة  يوم  الرقيب  الحسيب  عند  بكم  كيف  به؟  تجيبونه  الذي  الجواب  وما  الصغرى،  القيامة 
الكربى، وما الحجة لديكم؟! أتقولون لم يصلكم حديث أهل البيت فيه! أم تقولون إنهم لم يصفوه 

! أم تقولون أن ه لم يبلغ البالغ موه! أم إن ه لم يدع إلى كتاب اهلل وسنة األطهار من آل بيته أو يس
 التام ولم يخرب عن نفسه! 

  )ع(  ای هستید و به کجا رهسپار؟ فردا در قیامت صغرا در میداِن عرضه بر امام مهدیدر چه اندیشه
در   مراقب  برابر حسابرِس  در  برایش خواهید داشت؟ هنگام حضور  پاسخی  و چه  بود  چگونه خواهید 

ی قیامت کبری، چگونه خواهد بود و چه دلیلی خواهید داشت؟! آیا خواهید گفت، سخن اهل  معرکه
ه و یا به  او را توصیف نکرد )علیهم السالم( بیت در مورد او به شما نرسیده بود؟! یا خواهید گفت ایشان 
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اهل بیت از  پاکان  به سوی کتاب خداوند و سنت  او  اینکه  یا  بودند؟!  السالم(  اسم نخوانده    )علیهم 
فرانخوانده بود؟! یا خواهید گفت او رسالت را به تمامی ابالغ نکرده و شما را از وجود خودش باخبر  

 نساخته بود؟!
 

)وواهلل   اليوم:  قاله  ما  عليكم  يعيد  حينما  تعتذرون  إنكار بم  املؤمني  على  اهلل كتب  أن   لوال 
املنكر، ولوال أني اطلعت على كثري من الحقائق اليت مألت كبدي قيحاً، سواء من الحكام املفسدين 

َلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّيَْت ِمْنُهْم ِفَراراً َومَلُِلئَْت ِمْنُهْم ُرْعباً﴾  -أم من علماء السوء الفاسدين   أللقيت   -  (1)﴿َلِو اطَّ
أنواع األسلحة   الدامية، مع ألوف مؤلفة مسلحة، بكل  املواجهة  حبلها على غاربها، وملا اخرتت هذه 

 املادية والعسكرية واإلعالمية(. 
کنید: »به خدا سوگند اگر نبود که خداوند بر  پس از این سخن امروز ایشان، به چه چیز عذرتراشی می

گاه  گر نبود که من بر بسیاری حقایق که جگرم را به درد میمؤمنان انکار منکر را نوشته است و ا  آورد آ
گاه می)عمل ـام، چه در مورد حاکمان مفسد یا علمای فاسد بیشده یزان اگر از حال ایشان آ شدی گر

افکندم. من این رویارویی دایمی را  ـ افسارش را بر پشتش می 2( ترسیدیگشتی و از آنها سخت میبازمی
 های مادی، نظامی و تبلیغاتی«. برگزیدم، با هزاران ترکیب تسلیحاتی شامل تمام انواع اسلحه

 
بلغ بأوصيائه إلى قيام الساعة، ولكن البد من التمحيص. وكما قال سيدي   رسول اهلل  فإن   نعم  

لم يرتك املسلمي يف حياته دون أن يوجههم إلى القيادة من بعده، ا والنيب  وموالي يف هذا الكتاب: )هذ
حيث أمره اهلل سبحانه بذلك. ولكن البد من الفتنه للتمحيص، والبد من  وإلى األوصياء من ولده  

 السامري، والبد  من العجل(. 
یزی از آزمون و ابتال   اوصیایش را تا بر  )ص(   آری، رسول خدا پا شدن ساعت به ما معرفی کرد ولی گر

می کتاب  این  در  موالیم  و  که سرور  گرامینیست؛ همان طور  پیامبر  »این  اینکه )ص(  فرماید:  بدون   ،
از   خودش  از  پس  اوصیای  به  ننمود؛  ترک  را  دنیا  این  کند،  خودش  از  پس  رهبران  متوجه  را  مسلمانان 

یزی    )علیهم السالم(   نش فرزندا آن گونه که خداوند سبحان او را امر فرموده بود. اما از آزمون و ابتال گر
 نیست، و همین طور از سامری و گوساله«.

 
وانتبهي ألمرك، وارجعي  إن  هذا الكتاب صرخة بوجه األمة أن عودي لرشدك  الختام أقول:  ويف 

وم  السعداء  بعيشة  لتحظي  نبيه  وسنة  اهلل  الرسول  لكتاب  الشهداء كما ضمن  ذلك،  يتة  لنا 
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ودعي فراعنة الزمان من حكام خونة وفقهاء فسقة فـ مع األسف كثريون يعدون أنفسهم علماء مع  
آل محمد  ورد عن  ما  الكريم، على  القرآن  إال  أن هم ال يحسنون تفسري سورتي من  يقرؤوا  ولم   .

املعصومي   روايات  من  يعدون   اليسري  فبماذا  الغالب.  يف  الفقهية  الروايات  بعض  على  مقتصرين 
أنفسهم علماء، أباملنطق الذي وضعه أرسطو قبل آالف السني، وربما يوجد من املالحدة من هو أعلم به 

ا، أم باملجادالت واإلشكاالت املنطقية وغريها الخالية من ث مرة علمية أو عملية، وال تعدوا كونها  من 
ما معناه: )إن  املرء يحاسب عن عمره فيما   ترفاً علمياً وضياعاً للوقت؟!! ألسنا نروي عن رسول اهلل 

 .(1)أفناه( 
گاه گردد،  در پایان می یادی است بر اّمت تا به رشد و هدایتش بازگردد و از امرش آ گویم: این کتاب فر

تا آن گونه که رسول خدافرستاده  به کتاب خدا و سنت برای ما تضمین فرموده    )ص(  اش رجوع کند 
از زندگی سعادتمندان و مردن شهدا بهره های زمان را رها کند، چه حاکمان  مند گردد و فرعوناست، 

پندارند در حالی که از  خائن و چه فقهای فاسق؛ که با کمال تأسف بسیاری از ایشان خود را عالم می
یم آن گونه که از    دو سورهتفسیر   روایت شده است، عاجزند. آنها جز اندکی    آل محمد )ص(از قرآن کر

روایات معصومین السالم(  از  فقهی،    )علیهم  روایات  برخی  اغلب موارد فقط در خصوص  آن هم در 
پندارند؟! آیا براساس منطقی که ارسطو هزاران سال خوانند. بر چه اساسی خود را عاِلم میچیزی نمی

پایه میپیش  دیده  بسا  چه  و  نمود؟!  یزی  بیر و  ملحدان  ما  شود  از  زمینه  این  در  که  هستند  خدایانی 
ی علمی یا عملی برخوردار  های منطقی که از هیچ بهرهادالت و ِاشکال تراشیترند! یا براساس مج عالم

به    )ص(   باشند؟! آیا از رسول خدای علمی و اتالف وقت نمیفایدههای بینیستند و چیزی جز بحث
 ؟!2«شودانسان از عمرش در آنچه آن را سپری کرده است، بازخواست میکنیم: »این معنا روایت نمی

 
 هلل أوالً وأخراً، وظاهراً وباطناً  والحمد

 خادم األنصار األحقر 
 ضياء الزيدي 

 است که اول است، آخر است، ظاهر است و باطن  یند و حمد و سپاس تنها از آن خداو 

 ی د یز  اءیکوچک انصار، ض خادم
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 داء ــ اإله 
 له إال اهلل ... إ لى حملة كلمة ال  إ 

 إلى من حملوا أكفانهم وساروا إلى اهلل ... 

 إلى األنبياء واملرسلي واألئمة عليهم السالم ... 

 أيها السادة الكرام 

 هذا املسكي يهديكم السالم ويهديكم هذه البضاعة املزجاة 

 ويقول وقلبه مفعم بتوحيد اهلل والتسليم لكم 
 وأهلنا الضر فتصدقوا علينا أن اهلل يجزي املتصدقي لقد مسنا  

 أحمد الحسن 
 هـ . ق   1421شوال     27

 
 به تقدیم

 ی ال اله اال اهلل.... به حامالن کلمه 
 به آنان که کفن پوش به دیدار پروردگار خویش شتافتند.... 

 .... )ع( به پیامربان، فرستادگان و امامان
 ای سروران و گرامی! 

 مناید کند و این بضاعت اندک را اهدا می پیشگاهتان سالم تقدیم می این مسکین به  
 وبا قلبی آکنده از توحید خداوند و تسلیم در برابر مشا می گوید: 

به ما  و خاندان ما،  رنج و سختی رسید، صدقه ای دهید و از ما دستگیری کنید که  
 .دهددهندگان را پاداش می خداوند صدقه 

 امحد احلسن 
 1هـ.ق  ۱۴۲۱شوال   ۲۷

 
 هـ. ش )مترجم(. 1379بهمن  4 - 1



 

 

 

 ( الجزء األول)   العجل 
 
 

 ( جلد اول )  گوساله 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 املقدمة 
 مقدمه 

 
 

 

على محمد وآل محمد املعصومي، وصلى اهلل على مسك الختام نور اهلل  وصلى اهلل  ،  والحمد هلل
 .وبقيته يف أرضه )روحي فداه(

وم   لوات خداوند بر محمد و آل پاک و معـص الم و ـص ت، و ـس تایش تنها از آِن خدا اـس حمد و ـس
ــک ختام، نور خداوند و باقی ــالم خداوند بر ُمش اش در زمینش؛ که جانم فدایش ماندهمحمد، و س

 باد!

 
﴿َيْوَم َيُقوُل امْلَُناِفُقوَن َوامْلَُناِفَقاُت ِللَِّذيَن آَمُنوا انُْظُرونَا نَْقَتِبْس ِمْن نُوِرُكْم ِقيَل اْرِجُعوا    قال تعالى:

َوَظاِهُرُه ِمنْ  ْحَمُة  الرَّ ِفيِه  بَاِطُنهُ  بَاٌب  َلهُ  ِبُسوٍر  بَيَْنُهْم  َفُضِرَب  َفالَْتِمُسوا نُوراً  الَْعَذاُب *   َوَراَءُكْم  ِقَبِلِه 
َوَغرَّ  َواْرَتْبُتْم  َوَتَربَّْصُتْم  نُْفَسُكْم 

َ
أ َفَتنُْتْم  َوَلِكنَُّكْم  بََلى  َقالُوا  َمَعُكْم  نَُكْن  َلْم 

َ
أ ْتُكُم  ُيَناُدونَُهْم 

ِ الَْغُروُر * َفالَْيْوَم ال ُيْؤَخذُ  ُكْم ِباَّللَّ ِ َوَغرَّ ْمُر اَّللَّ
َ
َماِنيُّ َحىتَّ َجاَء أ

َ
 ِمْنُكْم ِفْدَيٌة َوال ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا  اأْل

اُر ِهَي َمْوالُكْم َوِبئَْس امْلَِصرُي﴾ َواُكُم النَّ
ْ
  .(1) َمأ

گویند:  اند میروزی که مردان و زنان منافق به کسانی که ایمان آورده)فرماید:  خداوند متعال می
یم. گفته   آنجا نور بطلبید.   شود: به پشت سرتان بازگردید و از برای ما درنگی کنید تا از نورتان فروغی گیر

میانشان دیواری برآورده شود که بر آن دیوار دری باشد که درون آن رحمت باشد و بیرون آن عذاب *  
آنها ندایشان دهند: آیا ما با شما همراه نبودیم؟ گویند: بلی، اما شما خویشتن را در بال افکندید و به  

یفت تا آنگاه که فرمان خدا دررسید و شیطان شما  انتظار نشستید و در ش  ک بودید و آرزوها شما را بفر
ای پذیرند و نه از کافران، جایگاهتان آتش است،  را به خدا مغرورتان کرد * پس امروز نه از شما فدیه

 .2( آتش سزاوار شما است و بد فرجامی است
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اتبعتهم تارة اليت  السابقي وأممهم  األنبياء  السامريي تارة أخرى، ونصرت   يف قصص  واتبعت 
ة كر.  األنبياء مر  ات، عربة ملعترب، وذكرى ملد   وخذلتهم ونصرت الطواغيت مر 

ان ـــت ــین و اـمتدر داس امبران پیش امبران بودـند و ـگاهی دیگر پیرو  ـهای پـی ـهایشـــان ـکه ـگاه پیرو پـی
گذاشتند و ستمگران  ا را تنها میـشتافتند و در بـسیاری دیگر آنهها، یک بار به یاری پیامبران میـسامری

 گیرنده و پندی است برای پندگیرنده!کردند، عبرتی است برای عبرتها را یاری میو طاغوت

 
  )ع( من تنحية الويص فالبحث فيها ضروري، واملرور من خاللها إلى ما حصل بعد وفاة النيب 

ه هذا الحدث على األمة من مآ  -واالستيالء على السلطة   يس، ال نزال نعاني منها إلى اليوم أشد  وما جر 
 أم مع ولده املعصومي  ،  )ع(سواء مع أمري املؤمني يساعد على فهم ما حدث بعد وفاة النيب    - العناء  

كما عانوا األمرين من  ،  الذين عانوا من الطواغيت املتسلطي على دفة الحكم بالقوة الغاشمة
السامريي أئمة الضالل، الذين حاولوا دائماً حرف الشريعة واستخفاف املسلمي.كما أن  النظر إلى  
حالنا اليوم من خالل قصص األنبياء السابقي وأممهم يساعد على قراءة املستقبل املرتقب فيه ظهور 

ت الذين سيستخفون املسلمي ويقاتلونه ، وما سيالقيه سواء من الطواغي)ع(خاتم األوصياء املهدي 
 كالسفياني، أم من السامريي )علماء السوء غري العاملي(.  

  تحقیق و بررسـی در این خصـوص ضـروری اسـت و مرور حواد  آن تا آنچه پس از وفات پیامبر 
انگیزی که این های غمو فاجعهاز کنار زدن جانـشین آن حـضرت و اـستیال یافتن بر حکومت ـــ  )ص(

یمواقعه بر سر اّمت آورد که هنوزهم از عواقب آن به شدت در رنج به سر می ـ بر حاصل شد، ما را در   ـ
ــومش،    )ص(  فهم آنـچه پس از رحـلت پـیامبر رخ داد ـچه برای امیرالمؤمنین و ـچه برای فرزـندان معص

ــدنیاری می ــّلط ش ــکان حکومت مس ــانی که از طاغوتیانی که با تجاوزگری بر س د، دهد؛ همان کس
ــ های بـسیاری تحمل کردند، همان طور که ُامرا از ـسامریرنج هایی تحمل  ــــ رنجامامان گمراهیها ــ

یف و مسـلمانان را خوار و خفیف می یعت را تحر کنند. همان طور که کردند؛ کسـانی که پیوسـته شـر
یق مطالعه ین ما از طر عیت امروز ی وـض تانبررـس ین و امتی داـس ان بههای انبیای پیـش ما کمک   هایـش

و آنچه ایشان با آن رویارو خواهد شد   )ع(  ای که در آن ظهور خاتم اوصیا امام مهدیکند تا آیندهمی
رت پیکار میچه از ناحیه لمانان را خوار و خفیف و با حـض فیانی و ی طاغوتیانی که مـس کنند مانند ـس

 طالعه کنیم.عمل( اتفاق خواهد افتاد را مها )علمای َبد نهاد بیچه از سوی سامری
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لعله يكون واقية  البحث  الزلل، أن أكتب هذا  أنا املسكي قليل العمل كثري  ارتأيت  ولهذا 
لبعض املؤمني من الرتدي يف الهاوية. فالوقاية خري من العالج، بل إن  الوقوف مع السفياني أو علماء  

ولعله    .لجحيمومعالجة األغالل يف ا  ال عالج له إال  شرب الحميم  )ع(السوء الذين سيقاتلون املهدي  
إل املالئمة  األرضية  تهيئة  على  للعمل  املؤمني  لبعض  حافزاً  على  يكون  اهلل  إال   إله  ال  دولة  قامة 

، والحق والعدل يف وقت خي م فيه الظلم على كل بقعة يف هذه األرض.  )ع(األرض، دولة اإلمام املهدي  
ستضعفة، ويسري بأهل األرض ق الخناق يوماً بعد يوم على الشعوب املضي  یُ فالطاغوت األمريكي  

نحو الهاوية، والطواغيت املتسلطون على الشعوب اإلسالمية إذا لم يكونوا عبيداً لهذا الطاغوت 
الذي لم يعرف له تاريخ اإلنسانية على األرض مثياًل، فهم يشرتكون معه بعبادة الشيطان، والشعوب 

ين: اإلسالمية اليت هي أكرث الشعوب استضعافاً يف العالم، ت  عاني األمر 
ــمیم گرفتم این مبحث را به نگارش درآورم  ی ناچیِز کمبه همین دلیل این بنده عمِل ُپر لغزش، تص

تا ـشاید مانعی برای برخی مؤمنان از فروافتادن و ـسقود در آتش جهنم باـشد. پیـشگیری بهتر از درمان  
پیکار خواهند کرد، درمانی جز   )ع(  اـست و البته همراه ـشدن با ـسفیانی یا عاِلمان ناپاکی که با مهدی

ان( و بهره یدن حمیم )آب داغ و جوـش اید این نوـش مندی از غل و زنجیرهای دوزخ ندارد. به عالوه ـش
ی مناســب برای تشــکیل و بر پایی حکومت ال کتاب برخی از مؤمنان را برانگیزاند تا برای ایجاد زمینه

دی ام مـه ت اـم ه بر روی زمین، حکوـم ه اال الـل د آن هم در   )ع(  اـل ت تالش کنـن داـل ت حق و ـع و دوـل
یکا هر روز عرصـه  یکی بر جای جای این زمین خیمه زده اسـت. طاغوت آمر زمانی که ظلمات و تار

ی خاکی را به ســوی دوزخ رهســپار  کند و ســاکنان کرهتر میهای مســتضــعف تنگ و تنگرا بر ملت
ازد و طاغوتمی یکایی  ارند اگر بنده و خانههای مسـلمان تسـّلط دهایی که بر ملتـس زاد طاغوت آمر

ـ  یخ همانندی برای وی به یاد ندارد  ـــ یک  طاغوتی که تار ــــ نباشــند، در پرســتش شــیطان با او شــر
ین ملتهای مسلمان که مستضعفباشند، و ملتمی  برند:های جهان هستند از دو چیز رنج میتر

 
 سلطي عليها.  من مطارق الطاغوت األمريكي والطواغيت املت : أوالً 
یکایی و طاغوت اول:  اند.های مسّلط بر کشورهای خویشتو سری خور طاغوت آمر

 
أعين بعض علماء الدين غري العاملي   - من الطواغيت املوجودين داخل اإلطار اإلسالمي،    :وثانياً 

عون تمثيل اإلسالم   بل لعل بعضهم أستخف هذه الشعوب ووجد له كثرياً من األتباع؛   -الذين يد 
 ليعلمهم السكون والخضوع واالستسالم للطواغيت، وبالتالي القهر والجوع والذل.  
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ـ یی که درون جامعهها ازطاغوت دوم: عمل که خود  یعنی آن دسته از علمای بیی اسالمی هستند ـ
ها را بر پذیرفتن خویشتن  باشند؛ و چه بسا برخی از آنها ملتــ در رنج میدانندرا تمثیلی از اسالم می

ها  تتحرکی، ُکرنش و تـسلیم ـشدن در برابر طاغو اند تا به ایـشان بیمجاب کرده و پیروان بـسیاری یافته
 ها، گرسنگی و ذّلت.ی طاغوترا بیاموزند و به دنبال آن استقرار یافتن سلطه

 
والداخل. الخارج  يف  مستمرة  حرب  أذن  يف    فهي  ينخر  ومنافق  باستمرار،  يضرب  عدو كافر 

 الداخل، فرعون والسامري، بيالطس وعلماء بين إسرائيل غري العاملي. 
یان اسـت. دشـمن کافر به طور مرتب ضـربه به این ترتیب پیکاری مسـتمر در درون و   بیرون در جر

 عمل بنی اسرائیل.پوساند؛ فرعون و سامری, پیالطس و عالمان بیزند و منافق، از درون میمی
 

تلفزيون يعرض آيات من القرآن الكريم  :  فمن جانب طاغوت يشن حرباً ال هوادة فيها ضد الدين
اإلسالمية  البنية  تفكيك  منها  الغرض  ومسلسالت  عاريات  شبه  ونساء  أغاني  قليل  بعد  ثم 
للمجتمع، أو قل ما بقي من البنية اإلسالمية للمجتمع أن تحلق اللحية وتطيل الشارب كما يفعل 

وكل من يقول ال إله إال  اهلل ُيقتل وُتسىب  املجوس يف العصور الغابرة، هذا هو اإلسالم يف نظر هؤالء!!  
العروبة،  باسم  أن هم عرب، ويفعلون هذا  عون  أن  بعضهم يد  نساؤه، وتهدم داره!! والطامة الكربى 

 وهم يعتدون على النساء وينتهكون األعراض، وسجونهم مليئة بالنساء واألطفال.  
یم را  هیچ نرمش علیه دین آغاز شده اسطاغوت، نبردی بیاز سوی   ت: تلویزیون آیاتی از قرآن کر

یالها و زنان نیمهکند، پس از لحظاتی کوتاه، ترانهپخش می یان و سر شود  هایی به نمایش گذاشته میعر
از   باقیمانده  اندک  آن  بگویم  بهتر  یا  جامعه  اسالمی  ساختارهای  گسیختن  هم  از  جز  سودایی  که 

شیدن محاسن و بلند کردن سبیل به همان شکلی که  ساختارهای اسالمی جامعه را در سر ندارند. ترا
ی  شود!! هر کس کلمهداشت،  در نظر اینان، اسالم محسوب میمجوس در ادوار پیشین معمول می

الله را بر زبان براند کشته، اهل بیتش به اسارت برده و خانه اله اال  گردد!! مصیبت اش ویران میال 
خو  ایشان  از  برخی  که  است  این  میهولناک  عرب  را  انجام  د  عربیت  اسم  به  را  اعمال  این  و  دانند 

کنده  کنند و زنداندارند وبه ناموس و شرف مردمان تجاوز میدهند؛ بر زنان ستم روا میمی هایشان آ
 از زنان و کودکان است؛ 
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هؤالء  إذا عادى يعادي الرجال وال يعتدي على النساء، فأي عروبة يدعون  ،  والحال أن  العربي شريف
وارتكبوا جرائم وفضائح يندى لها جبي  ،  بقايا املغول والترت!! لقد سودوا وجه اإلنسانية،  الغجر

 فرعون ونمرود )لعنهم اهلل( صاحيب موىس وإبراهيم )عليهما السالم(. 
ارزه می ــرافتمـند، وقتی مـب ا مردان درگیر میدر ـحالی ـکه ـیک عرب ش ــود و ـبه زـنان تـجاوز  کـند ـب ش

د! ایننمی اقی  کـن دهوحوش، این ـب اـن دامین عرب بودن منتســـب  ـم ه ـک ار  خود را ـب اـت ای مغول و ـت ـه
یاه کردهمی یت را ـس ر وایی  دانند؟! اینان روی بـش دهو جرایم و رـس رم بر  هایی مرتکب ـش اند که عرق ـش

ـ   )علیهما الـسالم(  های موـسی و ابراهیمدورهـــ همکه خداوند لعنتـشان کندپیـشانی فرعون و نمرود ــ
 نیده است.نشا 

 
يكلف نفسه    ويف الجانب اآلخر السامري )العالم غري العامل( الذي يحاول حرف الشريعة، وال

ناسياً أن  ـاألمر باملعروف والنهي عن املنكر، والجهاد يف سبيل اهلل باللسان، بل واليد إن أمكن، مت
)لتأمرون باملعروف ولتنُهنَّ عن املنكر، أو ليستعملن عليكم شراركم   :قال ما معناه رسول اهلل  

 . (1)ثم فيدعو خياركم فال يستجاب لهم( 
امری )عالم بی وی دیگر ـس یعت میدر ـس ر اختن ـش د  عمل( قرار دارد که در جهت منحرف ـس کوـش

صــورت امکان با دســت و و خود را به امر به معروف و نهی از منکر، و جهاد در راه خدا با زبان و در  
مشـیر، موظف و مکّلف نمی ی میداند و این فرمودهـش ت فراموـش پارد که فرمود:  ی پیامبر را به دـس ـس

ین ـشما بر ـشما مـسّلط خواهند ـشد، آنگاه نیکانتان »یا امر به معروف و نهی از منکر می کنید و یا بدتر
 .2کنند و دعایشان مستجاب نخواهد شد«دعا می

 
شر من الطواغيت املتسلطي على األمة اإلسالمية اليوم؟ إن  النتائج موجودة فحتماً وهل يوجد أ

مات كانت موجودةإ  وال تزال إلى اليوم. ، ن  املقد 
یرتر از طاغوت شـود؟ نتایج  هایی که امروز بر اّمت اسـالمی تسـّلط دارند یافت میآیا پلیدتر و شـر

 ود داشته و پیوسته تا به امروز وجود داشته است.اکنون موجود است پس به ناچار مقّدمات نیز وج
 

 
 .56ص 5الكافي: ج -1

 .56ص  5کافی: ج  - 2
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اليوم هو: ترك هذه املجتمعات لألمر   إذن فسبب التسلط الطاغوتي على املجتمعات اإلسالمية 
العاملي  العلماء غري  الواجب هو: أن   باملعروف والنهي عن املنكر. وسبب ترك هذه املجتمعات لهذا 

 املنكر )إذا فسد العاِلم فسد العاَلم(. تاركون لألمر باملعروف والنهي عن 
بنابراین آنچه امروزه ســبب تســّلط طاغوت بر جوامس  اســالمی شــده عبارت اســت از اینکه این 

ــه در این جوامس اندامر به معروف و نهی از منکر را ترک گفـتهجوامس» یض «؛ و عـلت ترک گفتن این فر
ارت اســـت از اینـکه » ه معروف وعلـمای بیعـب «؛ اگر ـعاِلم  اـندنهی از منکر را ترک کرده  عـمل، امر ـب

 فاسد شود، عاَلم را به تباهی خواهد کشید.

 
حىت ترسخت اليوم يف نفوس كثري من املسلمي جذور الذل والخضوع واالستسالم للطاغوت، 
وحب الدنيا وحب الحياة، والخوف من املوت بشكل غري طبيعي. وأصبحوا يرون الحياة مع الذل خري  

املوت مع العز، وهكذا ينكس اإلنسان ويميس يرى املقاييس مقلوبة، وهذا هو أقىص ما يريده  من  
الشيطان )لعنه اهلل(، أن تبقى الشعوب اإلسالمية املستضعفة ساكنة بي املطرقة والسندان، أو 
ف قل بي فرعون والسامري، بي طاغوت يفسد ويقتل وينهب وعالم دين )غري عامل( ال يأمر باملعرو 

وشماالً،  يميناً  الخيوط  تحرك  األمريكي  الطاغوت  أصابع  الستار  وخلف  املنكر،  عن  ينهى  وال 
 وهكذا ال يبقى من اإلسالم إال  إسمه. 

یشـه های ذّلت، خضـوع، تسـلیم در برابر طاغوت، حّب دنیا و حّب  کار به آنجا رسـیده که امروز ر
یشــه دوانـیده  ـجان بیش  زـندگی و ترس از مرگ ـبه طرزی عجـیب و غیرطبیعی در دل و ــلـماـنان ر تر مس

ــیده ــت. به جایی رس ــت که اند که زندگی با ذّلت را از مرگ با عّزت برتر میاس ــمارند و اینگونه اس ش
ــان واوگون می ــد که معیارها را واوگون میگردد و به جایی میانس بیند و این همان نهایت آرزویی  رس

ر می یطان )لعنت الله( در ـس ت که ـش لمان در گیر! اینکه ملتپرورانداـس عف و مـس تـض دار  و های مـس
ندان بی امری؛ میان طاغوتی که چکش و ـس تحرک و حیران بمانند؛ یا به عبارت دیگر بین فرعون و ـس

عمل( که نه امر به معروف و نه نهی از منکر کند، و عاِلم دینی )بیُکشد و چپاول میکند، میفساد می
تهکند و در پِس پرده، طاغوت آمی ِر رـش یکا ـس کمر ت دارد و عروـس ت ها را به دـس ها را به چپ و راـس

 ماند.کند و به این ترتیب از اسالم جز ناَمش چیزی باقی نمیهدایت می

 
ن  واجب العلماء اليوم هو التصدي إلصالح األمة اإلسالمية، واجبهم هو حمل ثقل الرسالة اليت إ

هـل تعتقدون أن    -الشيعة والسنة    -، ويا علماء اإلسالم  نتم يا طلبة العلوم الدينيةأ  .تصدوا لحملها
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واألمر باملعروف والنهي عن  ،  كل ما أنتم مكلفون به هو تحصيل العلوم العقلية والنقلية دون العمل
ضمن تكليفكم الذي هو إصالح األمة وتبليغ وإنذار أبنائها، والجهاد يف سبيل اهلل بالغالي  ،  املنكر

   والنفيس؟!
ان واجب  امروز   ت؛ آنچه بر ایـش المی اـس واجب بر علما، مبارزه کردن در جهت اصـال  اّمت اـس

ت که خود را در معرض آن قرار داده التی اـس نگینِی رـس ت پذیرفتن ـس ما ای طلبهاـس های علوم اند. ـش
ید که همه نی( آیا بر این باور یعه و چه ـس الم )چه ـش ما به آن مکّلفید دینی و ای علمای اـس ی آنچه ـش

ــت؟! ـبدون امر ـبه معروف و نهی از هم ـــیل علوم عقلی و نقلی آن هم ـبدون هیچ عملی اس ین تحص
ین و  ا عزیزتر اد در راه ـخدا ـب ت و تبلیغ و اـنذار مردـمان و جـه ــال  امـّ ان ـکه اص منکر؟! ـبدون تکلیفـت

ین دارایینفیس  هایتان است؟!تر

 
 إنكم مخطئون.: إذا كنتم تعتقدون هذا فالحق أقول لكم

ید باید به شما بگویم سخت در اشتباهید!چنین میاگر    پندار

 
ولكن أن تعطي طعامك ثالثة أيام ألسري وابن  ،  إن  تحصيل العلوم العقلية والنقلية ليس بعسري

أن تعيش حياتك من .  (1)هو األمر العسري  )ع(سبيل ومسكي وتطوي جائعاً. كما فعل اإلمام علي  
أجل إسعاد الناس ورفع الحيف والظلم عنهم هو األمر العسري، أن تعطي يف سبيل اهلل كما أعطى  

   .هو األمر العسري )ع(اإلمام الحسي 
 

ْذِر َوَيَخاُفوَن َيْومًا َکاَن  -1 َتِييراً أخرج القندوزي في ينابيع المودة: عن ابن عباس في قوله تعالی: )ُيوُفوَن ِبالنَّ ْـْ ُه ُم ره ِكينًا َوَيِتيمًا    *ـشَ ْـْ ِه ِم َعاَم َعَلی ُحبِّ َوُيْيِعُموَن اليَّ

يرًا( الدهر:  ـسِ
َ
ــ  7َوأ ْـين )رـ ي الله عنهما( فعادهما جدهما ورـسول الله  8ــ ْـن والح ْـن لو . قال: )مرض الح وعادهما بعض الـصحاب،  فقالوا : يا أبا الح

ي الله عنه(فقال علی )نذرت علی ولديك ونذرًا  .  ي الله عنها( مذل  لك . وقال   رـ  كرًا لله . وقال  فاةم، )رـ  م  لله الثال، أيام ـش : إن برء ولداي مما بهما ـص
ْـهما الله العافي،  وليد عندهم قليل وي کذي ر ـي علی ) ر  فانيلقجاري، ولهم نوبي،  يقال لها )فضـه( مذل  لك . وقال الصـبيان: نحن نصـوم الثال، أيام . فسلب

بذثال، أصــوام من شــعيرل قال : نعم    إلی رجل من اليهود يقال له  شــمعون بن حابا . فقال له: هل تستيني ج ة من صــوز تا لها لك بن  محمد   الله عنه(

ْـ، أقراص  لكل واحد منهم قرص  وـصلی علي ) مع النبي    الله عنه( رـ يفسعياه  الم قام  فاةم، )رـ ي الله عنها( إلی ـصاو وةحنته واختب ت منه خم

أنا مْـــكين أةعموني شـــيأًا  فسعيوه  المارب الم أتی فو ـــع اليعام بين يديه إ  أتاهم مْـــكين فوقف بالباب  فقال: الْـــثم عليكم يا أهل بي  محمد  
ــيـأًا إي الـماء القراو. وفي الليـل، الـذانـي، أتاهم يتيم  فـقال : أة ــير  اليـعام  ومكذوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شـ عموني  فسعيوه اليـعام. وفي الليـل، الـذالـذ، أتاهم أسـ

ْـن فقال : أةعموني  فسعيوه. ومكذوا الثال، أيام ولياليها لم يذوقوا ـشيأًا إي الماء القراو  فلما أن کان في اليوم الرابع وقد قـضوا نذر  هم  أخذ علي بيده اليمنی الح

ْـين )رـ ي الله عنهم( وأقبل نحو رسـ  ْـر  الح انيلق إلی ابنته فاةم،   وهما يرتعـشان کالررا  من ـشدة الجوم  فلما بـصرهم النبي   ول الله وبيده الي

قال: واغوالاه! يا الله!   )ر ي الله عنها( فانيلقوا إليها وهي في محرابها تصلی وقد لصق بينها بظهرها من شدة الجوم وغارت عيناها  فلما رآها رسول الله  
ْـورة. ينابيع المودة ل)م( ! فهبط جبرائيل أهل بي  محمد يموتون جوعًال  ْذُکورًا( إلی آخر ال ْيأًا مَّ ْهِر َلْم َيُكن شـَ َن الدَّ اِن ِحين  مِّ ْـَ ن َتی َعَلی اْْلِ

َ
ذوي   فسقرأه: )َهْل أ
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یر و در راه  ه روز به اـس ت، اما اینکه غذای خود را ـس واری نیـس یل علوم عقلی و نقلی کار دـش تحـص
ــ مانده و مسکین بدهی در حالی که ش چنانکه امیرالمؤمنین عمل کمت از گرسنگی به پشتت بچسبد 

وار ت بس دـش ــ کاری اـس ؛ اینکه عمرت را صـرف نیک بختی مردمان و جلوگیری از تجاوز و  1نمودــ
همه  )ع( ظلم در حق ایشــان کنی، کاری اســت بس دشــوار! اینکه در راه خدا همچون امام حســین

 چیزت را بدهی، کارس است بس دشوار!

 
الرضيع  الطفل  تبِق حىت  ولم  أعطيت كل يشء  وأمي  أنت  بأبي  اهلل،  أبا عبد  يا  عليك  السالم 

 والنساء، لم تبق ملتخاذل حجة. 
اقی   دا کردی و هیچ ـب ه چیزت را ـف اد, هـم ت ـب داـی ه ـف ادرم ـب در و ـم ه! ـپ د الـل ا عـب ــالم بر تو ای اـب س

ه تو را یـ  ان ـک ــیر خوارت را, و برای آـن ل ش ان و طـف ــتی حتی زـن ذاش هنـگ اـن د، بـه اقی اری ننمودـن ای ـب
 نگذاشتی.

 
العلوم وعباداتكم، فأنتم بذلك تكونون قد أعطيتم  إذا اقتصرتم على تحصيل  أيها السادة 
للطواغيت كل ما يريدون، أن يحولونكم إلى عباد ال علماء، بل إن  صفة العابد ال يمكن أن تخلع 

أن    هذا وإن املعىن الذي ورد عن املعصومي على العالم الذي ال يأمر باملعروف وال ينهى عن منكر،  
 العالم أفضل من سبعي عابد؛ وذلك ألن  العالم همه خالص الناس والعابد همه خالص نفسه. 

ــنده کنید، هرآنچه طاغوتیان   ــیل علوم و عبادات خود بس ــرفًا به تحص ــما ص ــروران! اگر ش ای س

 
کنند و از روز  که شر آن همه جا را گرفته اس  )به نذر وفا میابن عباس در ترْير سخن خداوند متعال که فرمود: »کند:  ابع الموده رواي  میقندوز  در ين - 1

ْـكين و يتيم و اـسير میمی ْـين8و  7(«  )دهر:  خورانندترـسند   و ةعام را در حالی که خود دوـستد دارند  به م ْـن و ح ـشان  ( گرته اـس : ح بيمار ـشدند و جدش
ْـن  خوب اـس  برا  دو فرزندت نذر  کنی. علیو عده  پيامبر خدا اگر دو فرزندم از بيمار  فرمود: » ا  از ـصحابه  آن دو را زيارت کردند و گرتند: ا  ابالح

هني  چنين گر  و کني   ک «. فاةمهگيرمبهبود يابند  برا  خداوند ع وجل سـه روز به شـكرانه روزه می گرتند  ني  چنين اظهار داشـ .    نوبيه میه به او فضـش
ســـرا    «. خداوند بر اين دو کودک لباس عافي  پوشـــانيد. آل محمد هيی چي  کم يا زياد  نداشـــتند. علیگيرمما ســـه روز  روزه میآن دو کودک ني  گرتند: »

« گر : آر ؛ و به دهیل براي  ببافد  به من می )ص(  پـشمين که فاةمه دختر محمد  ا آيا ـسه ـصام جو را به پارچهـشمعون بن حابا يهود  رف  و به او گر : »
نماز مارب را خواند و به  با پيامبر خدا يک صــام را آرد نمود  خميرکرد و با آن پنق قرص نان پخ ؛ برا  هر کد  يک قرص نان. علی او داد. ســ د فاةمه

ْـكينی پشـ  در آمد و گر : سـثم عليكم  ا  اهل بي  محمدمن ل آمد  غذا را جلو  او گذاشـتند؛ که ناگاه   ْـتم  مرا  )ص(  م ْـلمانان ه ْـكينی از م   من م
ذا را به او دادند. ـش   ِاةعامی کنيد. غذا را به او دادند و آن روز و آن ـش  ج  آب چي  ديرر  نخوردند. ـش  دوم يتيمی ـسراغـشان آمد و گر : مرا ِاةعام کنيد. غ

ْـن را بـسوم اـسير  آمد و گر  ا : مرا اةعام کنيد؛ و غذا را به او دادند و ـسه روز و ـسه ـش  چي   ج  آب نخوردند. در روز چهارم که نذرـشان را ادا کردند علی  ح
  کوچكی  رهْــ ار شــدند در حالی که آن دو کودک از شــدت گرســنری چون جوجه  را با دســ  چ د گرف  و به ســو  رســول خدا دســ  راســ  و حْــين

خواند در حالی که از شــدت دخترش رهْــ ار شــد و او را در محراب ديد که نماز می ايشــان را مثحظه فرمود به ســو  فاةمه )ص(  د. چون پيامبرلرزيدنمی
وا ويث! ا  خدا! اهل بي  محمد از گرســنری  او را چنين ديد فرمود: » )ص( گرســنری شــكمد به پشــتد چْــبيده و چشــماند گود افتاده بود. چون پيامبر

ــد و به او گر : ») )م(  « جبرئيلميرند!می ــ  و او چي   در خور  کر نبودنازل ش ــان مدتی از زمان گذش ــوره. ينابع المودة لذو  هر آينه بر انْ («  تا انتها  س
 و ساير منابع. 649ص  4؛  ترْير ابن کذير: ج   403ص  2؛  شواهد التن يل حاکم حْكانی: ج   279ص  1القربی: ج 
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ــته ــیدهخواس ــتی عابد و نه عاِلم مبّدل میاید؛ چرا که آنان اند را به آنها بخش ــما را به مش خواهند ش
ــازند؛ هر چند عالمی را که امر به معروف و نهی از منکر نمی ــفت عابد  کند نمیس ــته به ص توان آراس

ت! آنچه از معصـومین الم(  بودن دانـس ت که یک عالم از  )علیهم الـس ده به این مضـمون اـس وارد ـش
ـعالم این اســت ـکه مردم را برـهاـند ـحال آنـکه ـعاـبد تنـها ـبه هفـتاد ـعاـبد برتر اســت؛ چرا ـکه هّم و غم  

 اندیشد.رهانیدن خویشتن می

 
  .(1) : )الراوية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد()ع( روي عن اإلمام الصادق 

یار روایت می )ع(  از امام ـصادق  کند و با آن قلوب ـشیعیان ما  روایت ـشده: »آنکه حدیث ما را بـس
 .2سازد از هزار عابد برتر است«را محکم و استوار می

  

 
تعالى: َقْوَمُهْم    وقال  َوِلُيْنِذُروا  يِن  الدِّ يِف  ُهوا  ِلَيَتَفقَّ َطاِئَفٌة  ِمْنُهْم  ِفْرَقٍة  ُكلِّ  ِمْن  نَفَر  إَِذا  ﴿َفَلْوال 

ِإَلْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُروَن﴾ . لينذروا قومهم، ال ليناموا .. أو ينذروا فرداً أو فردين. فإذا كان (3) َرَجُعوا 
تلبسوا   وال  علماء،  أو  دينية  علوم  طلبة  إننا  تقولوا  فال  أنفسكم  خالص  السادة  أيها  همكم 

ترتدي جلود حمال ذئاباً  الناس. ال تكونوا  لتخدعوا  اليوم،  مالبسهم  الكثريين  ن، كما هو حال 
فهذا ليس موضعاً لطلب الدنيا، وليس هذا موضعاً لتـنفيس الشهوات وقضاء الوطر، هذا موضع حمل  

 فكونوا على حذر، وإال  فهو خسران الدنيا واآلخرة.  ثقل رسالة األنبياء واملعصومي   
تهو نتوانند مؤمنان که همگی به )فرماید:  خداوند متعال می فر روند. چرا از هر گروهی دـس ای به ـس

ســفر نروند تا دانش دین خویش را بیاموزند و چون بازگشــتند مردم خود را هشــدار دهند؛ باشــد که 
فرـماـید  ؛ »ـتا مردم خود را اـنذار کنـند« ـنه اینـکه در خواب غفـلت فرو روـند.... حتی نمی  4(ـحذر کنـند؟

ی شــما فقط نجات و رهایی خودتان باشــد،  اگر اندیشــهیک یا چند نفر را انذار کنند! ای ســروران! 
یبـید،  نگویـید ـما طلـبه ـــید ـتا مردم را بفر ــتیم، و لـباس اـهل علم را نپوش ی علوم دینی ـیا ـعالم دینی هس

ــ این راه، راه دنیا طلبی و دستیابی اندچنانکه بسیاری امروزه چنینهایی در لباس میش نباشید ــ گرگ

 
 .33ص 1الكافي : ج -1
 .33ص  1کافی: ج  - 2
 .122التوب، :  -3
 .122توبه:   - 4
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ها و آرزوها نیست؛ این راه، راه به دوش کشیدن بار سنگین رسالت انبیا ستهبه شهوات و برآوردن خوا
اسـت. برحذر باشـید که در غیر این صـورت، جز خسـران دنیا و  )علیهم السـالم(  و امامان معصـوم

 آخرت، نخواهد بود!
 

: )مثل علماء السوء مثل صخرة وقعت على فم نهر، ال هي تشرب وال هي ترتك املاء )ع(قال عيىس  
 . (1)يخلص إلى الزرع( 

ماند که بر دهانه رودی قرار گرفته؛  ای میفرمود: »َمَثل علمای ناپاک همچون  صـخره )ع( عیسـی
 .2سازد تا به سوی کشتزار روانه گردد«نوشد و نه آب را رها مینه خود از آب می

 
عام   تالميذه   1971يف  وكان  األشرف  النجف  يف   ) اهلل  )رحمه  الخميين  السيد  كان  عندما 

ر السادة  ينتظرون منه درساً يف تهذيب النفس، بدأ السيد بالقول: ) إنين أشعر بأن  التكليف أن أذك 
املسلمي   بمصائب  يتعلق  بما  املناسبات  بعض  عن    …يف  أتحدث  أن  تريدونين  هل  واآلن  قال:  ثم 

 خالق؟! إننا لن نكون مهذبي ما لم نفكر بهذه األحوال ولو كنا مهذبي لفكرنا باألوضاع(. األ
در نجف اـشرف حـضور داـشت و ـشاگردانش  )رحمة الله علیه( که ـسید خمینی  3م1971در ـسال 

کنم انتظار داشـتند وی درسـی در تهذیب نفس برایشـان ارایه دهد ایشـان چنین گفت: »احسـاس می
پس ادامه داد:  ازم.« ـس لمانان وارد آمده، متذکر ـس ائبی که بر مـس ت گاهی آقایان را به مـص تکلیف اـس

از هم از من می اال ـب ت کنم؟! مـ »ـح ــحـب د از اخالق ص ــاع و احوال خواهـی ه این اوضـ ا وقتی ـب ـت ا 
ته می د که اگر آراـس فات اخالقی نخواهیم ـش ته به ـص یم، آراـس بودیم به طور قطس در مورد این نیاندیـش

 کردیم«.اوضاع تفکر می
 

فللعلماء غري العاملي أقول: اعرضوا عملكم على سرية األنبياء واملرسلي، والحمد هلل يف القرآن 
ا ما يكفي من قصصهم    الذي بي أيدينا اليوم ، وستجدون أن  سريتكم مخالفة لهم تماماً، فأم 

اع الطريق إلى   ا أن  تتـنحوا عن هذا الطريق، فال تكونوا قط  أن تسريوا بسرية األنبياء واملرسلي، و أم 
 .)ع(اهلل كما قال أمري املؤمني 

 
 .486ص 2  موسوع، العقائد اْلسثمي،: ج446  العلم والحكم، في الكتاب والْن،: ص206ص 4فيض القدير: ج -1
 .486ص  2ج ؛  دايرت المعارز عقايد اسثمی:   446؛  علم و حكم  در کتاب و سن : ص   206فيض القدير: ص  - 2
 هجر  شمْی. 1350 - 3
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یرهعمل میبه علمای بی تا گویم: اعمال خود را بر ـس ه کنید. به حمد خدا  ی انبیا و فرـس دگان عرـض
ــتان ــت به قدر کافی داس ــترس ما اس ــتدر قرآنی که امروز در دس ــرگذش ــانها و س )علیهم   های ایش

باشــد؛ آنگاه خواهید دانســت ســیره و روش شــما به طور کلی مخالف ایشــان  موجود می  الســالم(
یر به کناری روید و آن گونه می تادگان بگرایید و یا از این مـس یره و روش انبیا و فرـس د. پس یا به ـس باـش

 فرماید، از راهزنان راه خداوند متعال نباشید.می )ع( که امیرالمؤمنین
  

)الويل لكم أنتم تغلقون  :لعلماء اليهود غري العاملي املتكربين )ع(عيىس ما قاله  وأقول لكم
 .(1)  ملكوت السماوات يف وجوه الناس، فال أنتم تدخلون وال ترتكون الداخلي يدخلون(

ی من به ـشما همانی را می عمِل متکبر یهود فرمود: »وای بر  به علمای بی )ع(  گویم که عیـسی مـس
شـوید و نه به آنها که بندید؛ پس نه خود داخل میشـما! شـما ملکوت آسـمان را به روی مردمان می

 .2دهید وارد شوند«خواهند وارد شوند اجازه میمی

 
فرطنا يف أفيقوا قبل أن تبسل نفس بما كسبت، وقبل أن يأتي يوم تقولون يا حسرتنا على ما  

 جنب اهلل. 
ــت آورده ــوید پیش از آنکه گرفتار آنچه به دس ــد که بیدار ش ــوید و پیش از آنکه روزی برس اید ش

 بگویید واحسرتا از آنچه در پیشگاه پروردگار کوتاهی نمودیم!
 

اليوم لإلبادة، ثم تريدونين أن أجلس وأتحدث عن تهذيب   إن  جذور اإلسالم واملسلمي تتعرض 
 النفس؟! 

ه یـش ما از من میامروز ر ت و ـش لمین در معرض نابودی اـس الم و مـس ینم و از های اـس خواهید بنـش
 تهذیب نفس سخن بگویم؟!

 
ابن فاطمة   أن يخرج سيف  اليت  )ع( أفيقوا قبل  أفعالكم  من غمده، وعندها ستـندمون على 

ر أولى من دخول  وضعتكم اليوم يف الخندق املقابل له، أفيقوا واعرتفوا بخطئكم الفاحش، فالعا
 النار. 

 
 .13آي،  23إنجيل متی: ايصحاو -1
 .13   آيه 23انجيل متی: اصحاو  - 2
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هایتان  از نیام خارج گردد؛ آنگاه اـست که از کرده )ع(  بیدار ـشوید پیش از آنکه ـشمـشیر پـسر فاطمه
که شـما را در برابر وی و دشـمن وی قرار داده، پشـیمان خواهید شـد. بیدار شـوید و به اشـتباهات و 

 تر است.گناهان خود اعتراف کنید؛ چرا که ننگ، از به دوزخ درافتان بایسته

 
امل العاملي  العلماء  يد  على  أشد  فإني  الوقت  ذات  يدلك ويف  الذين  الدنيا،  يف  الزاهدين  جاهدين 

لنشر كلمة:   ونهاراً  لياًل  يعملون  والذين  باطنهم،  اهلل ) ظاهرهم على  إال   إله  العدالة يف  (،  ال  ونشر 
 .(1) )ع(املجتمع اإلسالمي. ومع أن هم شرذمة قليلون كما قال اإلمام الصادق 

گـشایم؛ کـسانی که اعتنای به دنیا میبیدر عین حال دـست یاری به ـسوی علمای عاِمل، مجاهد و  
ی »ال اله اال الله« و ی باطنـشان اـست؛ آنان که ـشب و روز برای انتـشار کلمهکنندهظاهرـشان حکایت

ــترش ـعداـلت در ـجامـعه ــالمی تالش میگس ا اینـکه هـمان طور ـکه اـمام صـــادق ی اس  )ع(  کنـند. ـب
 .2اندفرماید، آنها گروهی اندکمی

 
: )يا أبا محمد إن عندنا والله ســـرًا من ســـر الله  وعلمًا من علم الله  والله ما يحتمله ملك )م(  عن محمد بن عبد الخالق وأبي بصـــير قال: قال أبو عبد الله  -1

سـر الله وعلمًا من نبي مرسـل وي مممن امتحن الله قلبه لييمان  والله ما کلف الله  لك أحدًا غيرنا  وي اسـتعبد بذلك أحدًا غيرنا  وإن عندنا سـرًا من مقرب وي 
ــعًا وي أهًث وي حمال، يحتمل ونه حتی خلق الله لذلك أقوامًا  خلقوا من ةين،  علم الله  أمرنا الله بتبلياه  فبلانا عن الله ع  وجل ما أمرنا بتبلياه  فلم نجد له مو ـ

فبلانا عن الله ما خلق منها محمد وآله و ريته )عليهم الْــثم(  ومن نور خلق الله منه محمدًا و ريته  وصــنعهم برضــل رحمته التي صــنع منها محمدًا و ريته   
ا فقبلوه واحتملوه  ك عـن ك وفبلاهم  ـل ه  فقبلوه و احتملوا  ـل ا بتبليـا انوا    أمرـن ا ـک ا  فلوي أنهم خلقوا من ـهذا لـم ا وـحديذـن اـل  قلوبهم إلی معرفتـن ا فـم وبلاهم  کرـن

ـــمسزوا من  ـلك ونررت قلوبه م وردوه عليـنا ولم يحتملوه  ـکذـلك  ي والـله ـما احتملوه  الم ـقال: إن الـله خلق أقواـمًا لجهنم والـنار  ـفسمرـنا أن نبلاهم کـما بلاـناهم واشـ
ــاحر ک ــانهم ببعض الحق  فهم ينيقون به وقلوبهم منكرة  ليكون  لك دفعا عن وکذبوا به وقالوا س ــاهم  لك  الم أةلق الله لْ ذاب  فيبع الله علی قلوبهم وأنْ

بالْـــتر  عمن أمر الله  أوليائه وأهل ةاعته  ولوي  لك ما عبد الله في أر ـــه  فسمرنا بالكف عنهم والْـــتر والكتمان  فاکتموا عمن أمر الله بالكف عنه  واســـتروا
ًا لك فترجعنا بهم   والكتمان عنه  قال : الم رفع يده وبكی وقال: اللهم إن هميء لشــر م، قليلون فاجعل محيانا محياهم ومماتنا مماتهم  وي تْــلط عليهم عدو 

 .402ص 1فإنك إن أفجعتنا بهم لم تعبد أبدًا في أر ك وصلی الله علی محمد وآله وسلم تْليما( الكافي: ج
رار خدا و علمی از علم خدا  فرمود: » )م( مد بن عبد الخالق و ابو بـصير رواي  ـشده اـس  که امام ـصادقاز مح  - 2 رش  از اـس ْـم ن د ما ـس ا  ابا محمد! به خدا ق

که خداوند به غير از ما کْی  وجود دارد که نه ملک مقرب و نه نبیش مرسل و نه مممنی که خداوند قلبد را برا  ايمان آزموده اس   تاب آن را ندارد. به خدا قْم 
ف ننموده و هيی کد با آن به ج  ما خداوند را عبادت نكرده اس .  را به آن مكلش

وجلش ت بليغ کرديم و برايد  در ن د ما راز  اسـ  از رازها  خدا و علمی از علم خدا که خداوند ما را به تبلياد امر فرموده اسـ  و ما آن را از جان  خدا  ع ش
ل آن را داشـته باشـند نيافتيم  تا اينكه خداوند برا  پذيرش آن  اقوامی را از همان ةين  و نور  که محمد و آل ومحلی و اهلی     ريه و مردمی که يارا  تحمش

خدا به تبلياد مسمور بوديم    او را پديد آورد. پد چون ما آنچه را از جان را آفريد  خلق کرد و آنها را از فضــل و رحم  خود پديد آورد چنانكه محمد و  ريه او
يد پد دل يد  ايشـان هم پذيرفتند و تحمل کردند( و ياد ما به آنها رـس ها  ايشـان به معرف  ما و به تبليغ کرديم  آنها پذيرفتند و تحمل کردند )تبليغ ما به آنها رـس

 کردند.ه خدا آن را تحمل نمیشدند  اينچنين نبود  نه بحديث ما متمايل گش ؛ اگر آنها از آن ةين  و نور خلق نمی
لشـان نررت خداوند مردمی را برا  دوز  و آتد آفريد و به ما دسـتور داد آنها را تبليغ کنيم و ما هم تبليغ کرديم ولی آنها چهره در هم کشـيدند و د سـ د فرمود:  

هاشان ُمهر نهاد  و آن را از يادشان برد. س د  گو اس . خدا هم بر دلرو پيدا کرد و آن را به ما برگرداندند و تحمل نكردند و تكذي  نمودند و گرتند: جادوگر و د
ْـمتی از بيان حق گويا سـاخ  که به زبان می برداران خدا و گويند و به دل باور ندارند  تا همان سـخن  دفاعی باشـد از دوسـتان و فرمانخداوند زبانشـان را به ق

 



                        30                                                                                                                                                                 1العجل )گوساله( ج
 

 
اهلل سيبارك عملهم ويجعل فيه الخري الكثري إن شاء اهلل، فال تهنوا وال تنكلوا وأنتم  إال  أن   

األعلون إن شاء اهلل، طوبى للمعروفي يف السماء، املجهولي يف األرض مع كرثة عملهم وقلة ذات 
  يدهم. أسأل اهلل أن يجعلين من خدمهم، وأن يحشرني يف زمرتهم، مع كرثة جهلي وقلة علمي وقليل 

 عملي بفضله ورحمته وعطائه االبتداء. 
د و اگر ـخدا بخواـهد خیر فراوان در آن قرار  ارک خواـهد گرداـن ا را مـب د ـخدا عـمل آنـه ـــی اش اه ـب ـگ آ
ه   ان ـک د. خوشـــا آـن ـی ا برتر ـــم ه اگر ـخدا بخواـهد ش د ـک ـــی د و نترس ــتی نکنـی ــس خواـهد داد، پس س

شـان،  در زمین لی بودن دسـتاند در حالی که با وجود بسـیاری عمل و خا شـدگان آسـمان شـناخته
خواهم با فـضل و رحمت و عطایش مرا از خدمتکاران ایـشان قرار دهد و مجهول و گمنام. از خدا می

 ام بسیار وعلم وعملم اندک است.ی ایشان محشور فرماید با آنکه نادانیدر زمره
 

كون ممن ال يخشون هذا وما أردت إال  اإلصالح ما استطعت، متوساًل بالحي الذي ال يموت أن أ
يف اهلل لومة الئم، وما توفيقي إال  باهلل عليه توكلت وإليه أنيب، هو وليي وهو يتولى الصالحي وأعوذ  

 باهلل من الخزي يف الدنيا واآلخرة. 
ــته ل بر زندهتا آنجا که در توان دارم خواس ــّ ــال  ندارم، تا با توس میرد از ای که هرگز نمیای جز اص

ای هراسـی ندارد، و توفیقی ندارم جز به کنندهر راه خدا از سـرزنش هیچ سـرزنشکسـانی باشـم که د
ل میاراده ازمیی ـخداوـند. بر او توکـّ ــوی او ـب ه س پرســـت کنم و ـب ــر اور من اســـت و س گردم؛ او ـی

 برم از خواری در دنیا و آخرت.شایستگان، و به خدا پناه می
 

تحصنت بذي امللك وامللكوت، واعتصمت بذي القدرة والجربوت، واستعنت بذي العزة والالهوت، 
من كل ما أخاف وأحذر، وبمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسي وعلي ومحمد وجعفر وموىس 

 ، والحمد هلل وحده. وعلي و محمد و علي والحسن ومحمد 
زنم و از  صاحب قدرت و جبروت چنگ می  جویم و به دامانبه صاحب ملک و ملکوت پناه می)

 
ْـی در رو  زمين خدا را عباد ايم که از آنها دس  برداريم و حقايق را پوشيده و پنهان داريم. شما هم از آن که خدا به کرد. ما مسمور ـشدهت نمیاگر چنين نبود  ک

  دس  برداشتن از او امر فرموده اس   پنهان داريد و از آن که به کتمان و پوشيدگی از او دستور داده اس   پوشيده داريد.
: بارخدايا! ايشان مردمانی اندک و ناچي ند  پد زندگی ما  کرد )به دعا( بلند نمود و فرمودها  خود را در حالی که گريه میدـس  )م( راو  گر : ـس د حـضرت

ط نررما که ما را به آنها مصيب  ها مبتث ساز  هرگ  در  زده کنی  زيرا اگر ما را به غم و اندوه آنرا زندگی آنها و مرگ ما را مرگ آنها قرار ده و دشمن  را بر آنها مْلش
 .402ص  1«. کافی: ج رو  زمين  عبادت نخواهی شد و درود خدا بر محمد و آل او  و سثم خداوند بر آنان باد!
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جویم  جویم، و یاری میترسم و دوری میجویم، از هرآنچه از آن میصاحب عّزت و الهوت یاری می
از محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین، علی، محمد، جعفر، موسی، علی، محمد، علی، حسن و  

 . ( ه استو حمد و ستایش تنها از آِن خداوند یگان )علیهم السالم(   محمد
 

ال َيتَُّقوَن *   بسم اهلل الرحمن الرحيم
َ
امِلَِي * َقْوَم ِفْرَعْوَن أ

ِن ائِْت الَْقْوَم الظَّ
َ
﴿َوِإْذ نَاَدى َربَُّك ُموىَس أ

ْرِسْل ِإَلى َهاُروَن * َوَلُهمْ 
َ
بُوِن * َوَيِضيُق َصْدِري َوال َيْنَطِلُق ِلَساِني َفأ ْن ُيَكذِّ

َ
َخاُف أ

َ
 َعَليَّ  َقاَل َربِّ ِإنِّي أ
 
َ
َخاُف أ

َ
 . (1) ْن َيْقُتلُوِن * َقاَل َكالَّ َفاْذَهَبا ِبآياِتَنا ِإنَّا َمَعُكْم ُمْسَتمُعوَن﴾ َذنٌْب َفأ

و آنگاه که پروردگارت موسی را ندا داد: ای موسی، به سوی آن مردم  ) بسم الله الرحمن الرحیم  
نمی آیا  فرعون.  قوم   * برو  من،  ستمکار  پروردگار  ای  گفت:   * شوند؟  پرهیزگار  ترسم  میخواهند 

به  دروغ گویم خوانند * و دل من تنگ گردد و زبانم گشاده نشود. هارون را پیام بفرست * و بر من 
ید، ما نیز با  گناهی، ادعایی دارند، می ترسم که مرا بکشند * گفت: هرگز. آیات مرا هر دو نزد آنها ببر
  .2( دهیمشما هستیم وگوش فرامی

 * * * 
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 .15تا   10شعرا:  - 2



 

 

 إبليس يتوعد 
 کند ابليس تهدید می 

 
ِمْن   ِفيِه  َونََفْخُت  ْيُتهُ  َسوَّ َفِإَذا  ِطٍي *  ِمْن  بََشراً  َخاِلٌق  ِإنِّي  ِلْلَمالِئَكِة  َربَُّك  َقاَل  قال تعالى: ﴿ِإْذ 

 
َ
أ ُكلُُّهْم  امْلاَلِئَكُة  َفَسَجَد   * َساِجِديَن  َلهُ  َفَقُعوا  ِمَن  ُروِحي  َوَكاَن  اْسَتْكرَبَ  ِإبِْليَس  ِإالَّ   * ْجَمُعوَن 

ْم ُكنَْت ِمَن الْعَ 
َ
َت أ ْسَتْكرَبْ

َ
ْن َتْسُجَد مِلَا َخَلْقُت ِبَيَديَّ أ

َ
اِلَي * َقاَل الَْكاِفِريَن * َقاَل َيا ِإبِْليُس َما َمَنَعَك أ

نَا َخرْيٌ ِمْنهُ َخَلْقَتيِن ِمْن نَاٍر َوَخَلْقَتهُ ِمْن طِ 
َ
ٍي * َقاَل َفاْخُرْج ِمْنَها َفِإنََّك َرِجيٌم * َوِإنَّ َعَلْيَك َلْعَنيِت ِإَلى  أ

نِْظْرِني ِإَلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن * َقاَل َفِإنََّك ِمَن امْلُْنَظِريَن * ِإَلى َيْوِم الْ 
َ
يِن * َقاَل َربِّ َفأ َوْقِت امْلَْعلُوِم * َقاَل َيْوِم الدِّ

غْ 
ُ
ِتَك أَل نَّ َجهَ َفِبِعزَّ ْمأَلَ

َ
ُقوُل * أَل

َ
ْجَمِعَي * ِإالَّ ِعَباَدَك ِمْنُهُم امْلُْخَلِصَي * َقاَل َفالَْحقُّ َوالَْحقَّ أ

َ
ُهْم أ َم  ِوَينَّ نَّ

ْجَمِعَي﴾
َ
ْن َتِبَعَك ِمْنُهْم أ  . (1) ِمْنَك َوِممَّ

ینم *  را از گل میآن هنگام که پروردگارت به فرشتگان گفت: من بشری )فرماید: حق تعالی می آفر
ی فرشتگان سجده کردند  اش کنید * همهچون تمامش کردم و در آن از رو  خود دمیدم، همه سجده

* مگر ابلیس که بزرگی فروخت و از کافران شد * گفت: ای ابلیس! چه چیز تو را از سجده کردن در  
یدم منس کرد؟ آیا بزرگی فروختی ی مقامان بودی؟ * گفت:  ا از عالیبرابر آنچه من با دو دست خود آفر

یده ای و او را از گل * گفت: از اینجا بیرون شو که تو مطرودی * و تا  من از او بهترم؛ مرا از آتش آفر
روز قیامت لعنت من بر تو باد * گفت: ای پروردگار من! مرا تا روزی که از نو زنده شوند مهلت ده *  

معین معلوم * گفت: به عّزت تو سوگند که همگان را گمراه  یافتگانی، * تا آن روز  گفت: تو از مهلت
گویم راست است * که  کنم، * مگر آنها که از بندگان مخلص تو باشند * گفت: حق است و آنچه می

 .2( ی پیروانت ُپر کنمجهنم را از تو و از همه

 
وأمر املالئكة بالسجود له، فكان هذا السجود اعرتافاً عملياً    )ع(خلق اهلل سبحانه وتعالى آدم  

، قدمته هذه الكيانات القدسية بما يناسب شأنها وعاملها، ولم  على املالئكة    )ع(بأفضلية آدم  
آدم   لجسد  السجود  هذا  للحقيقة )ع(يكن  خالله  من  كان  بل  وحقيقته،  لروحه  كان  إن ما   ،
اب األقرب، ومن خالله توجه إلى الحي الذي ال يموت، فلم يأمرهم  املحمدية واإلنسان الكامل والحج
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وينفخ فيه من روحه سبحانه،   )ع(سبحانه بالسجود إال  بعد أن يفيض الصورة املثالية على مادة آدم  
أو اإلنسان   )ع(، أي إن آدم  (1)   ما معناه: )إن اهلل خلق آدم على صورته(   روي يف الحديث عن النيب  

  ل الكماالت اإللهية بأقىص ما يمكن للممكن، أو قل املخلوق وإن لم يصل آدم  قابل لتحصي 
ى محمد   القاب قوسي أو أدنى، فقد وصل من ذريته املصطفى املصف  إبليس )لعنه إلى  ، والتفت 

د ولم يسجد مع املالئكة وأخلد إلى األرض، فنظر إلى  اهلل( إلى يشء من هذه الحقيقة، لكنه تمر 
اليت خلق منها جسمه وقاسها بالطاقة أو النار اليت ُخلق هو منها، فاستنبط أن  الطاقة   ()عمادة آدم  

وقربه من اهلل. فسقط إبليس يف الهاوية مع علمه الواسع    )ع(أشرف من املادة، وتغافل عن حقيقة آدم  
الطويلة؛  لنفسه، وكان    وعبادته  يطلب  ألن ه لم يكن عابداً مخلصا هلل، بل كان عابداً مخلصاً 

 العلو واالرتفاع بعبادته فحسب.
ید و مالئکه را امر فرمود بر او ســجده کنند. این ســجده   )ع( خداوند ســبحان و متعال آدم را آفر

بود و این موجودات قدســی   )علیهم الســالم( نســبت به مالئکه )ع( اعترافی عملی بر برتر بودن آدم
نبود   )ع( متناسـب با شـأن و عالمی که در آن بودند، وی را مقّدم داشـتند. این سـجده بر جسـد آدم

ل و  اـم دی و انســـان ـک ت محـم ده بر آن حقیـق ـــج ت او بود و در واقس س ه فقط بر رو  و حقیـق بلـک
یق توجه بر زندهنزدیک ین حجاب بود، و از این طر میرد. خداوند سبحان فرمان  ای بود که هرگز نمیتر

ــورت مثالی بر ماّده ــادر نفرمود مگر پس از اینکه ص ــجده را ص ــه فرمود و از رو    )ع( ی آدمس افاض
به این معنی روایت شــده اســت: »خداوند آدم را بر   )ص( خودش در او دمید. حدیثی از پیامبر اکرم

ید« ین  یا انـسان قابلیت به دـست    )ع( ؛ یعنی آدم2ـصورت خویش آفر آوردن کماالت الهی را تا باالتر
ی  فاصــله)به مقام   )ع(  حدی که برای ممکنات یا همان مخلوقات امکان دارد، دارا بود. هر چند آدم

ــطفیدســت نـیاـفت اـما از فرزـندان برگزـیده   (تردو کـمان ـیا نزدـیک ـبه آن مـقام   )ص(  اش، محـمد مص
ه ین حقیقت را متوجه ـشد اما ـسرکـشی کرد، ای از ادـست یافت. ابلیس که خداوند لعنتش کند، گوـش

جده ننمود و به زمین گرایید؛ او به ماّده تگان ـس ده   )ع( ی آدمهمراه فرـش یده ـش مش از آن آفر که جـس
یســت و آن را با انروی یا آتشــی که از آن خلق شــده بود قیاس نمود و چنین اســتنباد کرد که  بود نگر

اده اســـت و از حقیـقت آدم د.    )ع(  انروی برتر از ـم ـی ال غفـلت ورز ه ـخداوـند متـع و نزدـیک بودنش ـب
یار و دامنه قود کرد؛ چرا دار و آن عبادت طوالنیبنابراین ابلیس با آن علم بـس اش در اعماق دوزخ ـس

 
 .125ص 7  صحيح البخاري: ج244ص 2  مْند أحمد: ج110ص 2: ج  )م(   عيون أخبار الر ا152التوحيد للشيخ الصدوق: ص -1
 .125ص  7؛  صحيح بخار : ج   244ص  2؛  مْند احمد: ج   110ص  2: ج )م( ؛  عيون اخبار الر ا  152توحيد صدوق: ص  - 2



                        34                                                                                                                                                                 1العجل )گوساله( ج
 

ا  ــتن بود!! و ـب دی مخلص برای نفس خویش اـب ه ـع د نبود، بلـک داوـن دی مخلص برای ـخ اـب ه او ـع ـک
 دیگران بود؛ پس همین )برای سقوطش( کفایتش نمود!    عبادتش در صدد ارتقای مقام و برتر شدن از

 
طامة كربى بالنسبة له، وصاعقة سقطت على أم   )ع(ومن هنا كان االمتحان بالسجود آلدم  

ة يف العبادة، )ع(رأسه، وحسد آدم  ، فلو مثلته لعقلك لوجدته يف ذلك الوقت يقول: أبعد كل هذه املد 
وعند نطقه؟ فيعلو ويرتفع لتميس املالئكة دون درجته. فكان  يخلق اهلل عبداً خرياً مين حال خلقه  

هذا الحجاب يمنعه من النظر إلى حقيقة آدم، ويدفعه إلى البحث عن عذر المتناعه عن السجود يقنع 
 به نفسه، ويجادل به ربه.  

ای بود که بر فرق سرش برای ابلیس مصیبت بزرگ و صاعقه  )ع( از همین رو امتحان سجده بر آدم
ی خواهی دید که در  )ع( و آمد و او بر آدمفر  ور بکـش ید. اگر این رخداد را بتوانی به تـص ادت ورز حـس

ام ابلیس می دهآن هنـگ د بـن داوـن ادت، ـخ ه عـب ا پس از این هـم د: آـی ان  ای را میگوـی ه از هـم د ـک یـن آفر
امی می ه درـجه و مـق ــش از من برتر اســـت؟ و ـب ینش ایینابـتدای آفر قرار   تر از ویرســـد ـکه مالئـکه ـپ

ــی برای  را ببیـند و ـبه دنـبال بـهاـنه  )ع(  گیرـند؟ و این حـجاب ـمانس شــد ـتا ابلیس حقیـقت آدممی تراش
 سجده نکردنش بیفتد تا خودش را با آن قانس سازد و با پروردگار خویش مجادله نماید.

 
ولم يكن رد  اهلل سبحانه وتعالى عليه إال  بالطرد واللعن؛ ألن ه من الذين جحدوا بها واستيقنتها  

ْرِض َوال  :  ، قال تعالى(1)أنفسهم ظلماً وعلواً  
َ
اً يِف اأْل اُر اآْلِخَرةُ نَْجَعلَُها ِللَِّذيَن ال ُيِريُدوَن ُعلُو  ﴿ِتْلَك الدَّ

  .(2)َي﴾ َفَساداً َوالَْعاِقَبُة ِلْلُمتَّقِ 
باـشد؛ چرا که ابلیس از جمله کـسانی  پاـسخ خداوند ـسبحان و متعال جز لعن و طرد کردن وی نمی

ــت که انکار می ــتم روا میاس کنند.  می  3جوییدارند و برتریکنند در حالی که خود یقین دارند که س
ــرای آخرت را از آِن کســانی ســاخـته)فرـماـید:  حق تـعالی می این جـهان ـنه خواـهان ایم ـکه در  این س

 .4(جویی هستند و نه خواهان فساد و سرانجام نیک از آِن پرهیزگاران استبرتری
 

 
ًا َفانُظ   -1 ُهْم ُظْلمًا َوُعُلوش ُْ نُر

َ
ِديَن﴾ النمل : قال ع ش وجل: ﴿َوَجَحُدوا ِبَها َواْسَتْيَقَنْتَها أ ِْ  .14ْر َکْيَف َکاَن َعاِقَبُ، اْلُمْر

 .83القصص :  -2
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متكرباً،   عاملاً  بل كان  وُيؤدب،  ُيؤنب  عاصياً  وال  ُيعل م،  جاهاًل   ) اهلل  )لعنه  إبليس  يكن  فلم 
ه السبب يف طرده من وطاغياً متعالياً ال يرتدع، وانطوت نفسه على بغض لهذا املخلوق الجديد، وجعل 

رحمة اهلل واتخذه وذريته أعداء؛ ولهذا طلب اإلنظار واإلمهال إلى يوم البعث للحساب، ليضلهم عن 
الصراط املستقيم، ولكن اهلل سبحانه أمهله إلى يوم الوقت املعلوم فتوعد اللعي أن يحرف بين آدم 

ْيِ ﴿َقاَل َفِبَما :  عن صراط اهلل املستقيم
ُهْم ِمْن بَ ْقُعَدنَّ َلُهْم ِصَراَطَك امْلُْسَتِقيَم * ثُمَّ آَلِتَينَّ

َ
ْغَوْيَتيِن أَل

َ
أ

ْكرَثَُهْم َشاِكِريَن﴾
َ
ْيَماِنِهْم َوَعْن َشَماِئِلِهْم َوال َتِجُد أ

َ
ْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أ

َ
  .(1)أ

ا تعلیم گیر  ادان و ـجاـهل نبود ـت ه ـن ه الـل ــود؛ بلـکه ابلیس لعـن ا توبیخ و ادب ش ا ـکار نبود ـت د، و خـط
ــرکش و برتری داشــت و وجودش از بغو و جو ـکه از لـجاـجت دســت برنمیـعالمی بود متکبر، س

یدهکینه دانـست  ی جدید انباـشته ـشده بود و وی را ـسبب طرد ـشدن خود از رحمت خدا میی این آفر
و، تا روز برانگیخته شــدن برای حســابرســی  و او و فرزندانش را دشــمنان خویش قرار داد؛ از همین ر 

بحان وی را تا روز معلوم  ازد، اما خداوند ـس تقیم گمراه ـس راد مـس ای مهلت کرد تا آنان را از ـص تقاـض
ــتقیم ـخداوـند منحرف ســازد: مهـلت داد و آن ملعون نیز تـهدـید می ــراد مس کـند ـکه بنی آدم را از ص

ــت تو میگفت: پس با آنچه مرا گمراه نمودی، به جهت )فر ) ــینم * آنگاه از یفتن( آنها بر راه راس نش
ینشان را سپاسپیش و از پس و از چپ و از راست بر آنها می  .2(گزار نخواهی یافتتازم و بیشتر

 
، حيث ورد يف الحديث عن اسحق بن عمار قال: )ع(ويوم الوقت املعلوم هو يوم قيام اإلمام املهدي  

عن إنظار اهلل تعالى إبليس وقتا معلوماً ذكره يف كتابه، فقال: ﴿َقاَل َفِإنََّك   -  )ع(أي اإلمام    -سألته  
بعثه اهلل كان  )الوقت املعلوم يوم قيام القائم، فإذا  :  )ع(، قال  (3) ِمَن امْلُْنَظِريَن * ِإَلى َيْوِم الَْوْقِت امْلَْعلُوِم﴾

يف مسجد الكوفة، وجاء إبليس حىت يجثو على ركبتيه فيقول وياله من هذا اليوم، فيأخذ بناصيته  
 .(4)(  فيضرب عنقه، فذلك يوم الوقت املعلوم منتهى أجله

حاق بن عمار   )ع(  روز وقت معلوم همان روز قیام امام مهدی ت؛ چنانکه در حدیث آمده اـس اـس
ـ در خصوص مهلت دادن خداوند به ابلیس تا وقت معلوم چنانکه )ع( یعنی امامگوید: از ایشان ـمی

ـــیدم. فرمود:  در کـتابش می ـــماِر مهـلت)فرـماـید پرس ـیافتـگانی * ـتا آن روزی ـکه وقتش گـفت: تو در ش
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و فرمود: »وقت معلوم، روز قیام قائم اـست. چون خداوند وی را برانگیزد در مـسجد    1(معلوم اـست
کوفه خواهد بود و ابلیس خواهد آمد تا اینکه او را بر زانوانش خواهد نشـاند و خواهد گفت: ای وای  

زند. آن روز، همان وقت معلومی  گیرد و گردنش را میاش را میاز امروز! آنگاه حـضرت موی پیشانی
 .2رسد«است که مهلت ابلیس به پایان می

 
،  )ع( ويف اإلنجيل أن  الشيطان يقيد يف األغالل يف القيامة الصغرى، أي يف زمن قيام اإلمام املهدي

( يوحنا:  رؤيا  يف  وسلسلة مَ   رأيت  ثم  …جاء  الهاوية،  مفتاح  بيده  يحمل  السماء  من  نازالً  الكاً 
الحيَة   تلك  التنُي  فامسك  يف عظيمة،  ورماه  سنة،  أللف  وقيده  الشيطان  أو  إبليس  أي  القديمة 

الهاوية، وأقفلها عليه وختمها. فال يضلل األمم بعد حىت تتم األلف سنة، والبد من إطالقه بعد ذلك 
 . (3) لوقت قليل(

به بند کشـیده   )ع(  در انجیل آمده اسـت که شـیطان در قیامت صـغری یعنی زمان قیام امام مهدی
د.   ت: »....  خواهد ـش تهدر رویای یوحنا آمده اـس مان نازل میآنگاه دیدم فرـش د که کلید ای از آـس ـش

ین یعنی همان ابلیس یا شــیطان را دوزخ را حمل می کرد و زنجیری بزرگ در دســت. آنگاه آن مار دیر
ـــید.   ــال وی را در بـند نمود و در دوزخش افکـند و بر آن قفلی زد و پایانش بخش گرفت و برای هزار س

س تا پایان پذیرفتن هزار سال دیگر مردمان را گمراه نخواهد کرد و سپس برای مدتی اندک دوباره آزاد پ
 .4«گرددمی

 
عند ذكر سؤال    )ع( وعن السيد ابن طاووس )رحمه اهلل( قال: إني وجدت يف صحف إدريس النيب  

إبليس وجواب اهلل له: )قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: ال، ولكنك من املنظرين إلى يوم الوقت 
ر األرض ذلك اليوم من الكفر والشرك واملعايص. وانتخبُت   املعلوم، فإن ه يوم قضيت وحتمت أن أطه 

بالورع وحشوتها  لأليمان،  قلوبهم  امتحنت  لي  عباداً  الوقت  والتقوى    لذلك  واليقي،  واإلخالص 
والخشوع والصدق، والحلم والصرب والوقار، والتقى والزهد يف الدنيا، والرغبة فيما عندي، وأجعلهم 
دعاة الشمس والقمر، وأستخلفهم يف األرض، وأمكن لهم  دينهم الذي ارتضيته لهم ثم يعبدونين  

ة لحينها، ويأمرون باملعروف وينهون عن  ال يشركون بي شيئاً، يقيمون الصالة لوقتها ويؤتون الزكا 
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املنكر، وألقي يف ذلك الزمان األمانة على األرض، فال يضر يشء شيئاً وال يخاف يشء من يشء، ثم  
الهوام  من  ذي حمة  وأنزع حمة كل  بعضاً،  بعضهم  يؤذي  فال  الناس  بي  واملوايش  الهوام  تكون 

سماء واألرض وتزهر األرض بحسن نباتها،  وغريها، وأذهب سم كل ما  يلدغ، وأنزل بركات من ال
بالسوية   ويقتسمون  فيتواسون  بينهم  والرحمة  الرأفة  وألقي  طيبها.  وأنواع  ثمارها  وتخرج كل 
ر الصغري الكبري، ويدينون   فيستغين الفقري، وال يعلو بعضهم بعضاً، ويرحم الكبري الصغري ويوق 

 بالحق وبه يعدلون ويحكمون. 
ــید بن طاووس ــت ابلیس و  می )رحمة الله علیه(  س یس نبی ذیل درخواس ــحف ادر گوید: در ص

ــخ خداوند به او چنین یافتم: »گفت: پروردگارا! مرا تا روزی که برانگیخته می ــوند مهلت ده! پاس ش
ــتی، و آن روزی اســت ـکه حکم حتمی  فرمود: ـنه بلـکه تو از مهـلت داده شــدـگان ـتا روز معلوم هس

، زمین را از کفر و ـشرک و معاـصی پاک ـسازم. برای آن زمان بندگانی را انتخاب  ام که در آن روزنموده
ـــتهـهایشــان را برای ایـمان آزمودهام ـکه قـلبنموده ام از ورع، اخالص، یقین، تقوی،  ام و آن را انـباش

اعتنایی به دنیا و آرزومندی به آنچه نزد من اســت. ایشــان را خشــوع، صــدق، حلم، صــبر، وقار، بی
ید و ماه قرار میدعوت ان میکنندگان به خورـش ینـش ان  دهم و در زمین جانـش گردانم و دینی را که برایـش

ندیده یک من قرار نمیام، تمکین خواهم داد؛ آنگاه مرا عبادت میپـس ر دهند. نماز  کنند و چیزی را ـش
و نهی از منکر   نـمایـند و امر ـبه معروفدارـند، زـکات را در هنـگامش پرداـخت میرا در وـقت آن ـبه ـپا می

ـــیب نمیکنـند. در آن روزـگار اـماـنت بر روی زمین قرار میمی رســاـند و گیرد؛ پس چیزی ـبه چیزی آس
ــد. گزندگان و چرندگان در میان مردمان میچیزی از چیزی نمی آنکه هیچ یک دیگری را آیند بیهراس

ــَ بـیازارد. زهر هر دارای زهری از خزـندـگان و غیره را از بین می گیرم و ای را از او میّم هر گزـندهبرم و س
ازل می ه زمین ـن ان ـب ـــم هبرـکات را از آس د و هـم اـن انش را خواـهد روـی اـه ین گـی ی گردانم. زمین نیکوتر

کنم تا جایی که هایش را نمایان خواهد ـساخت. رففت و رحمت را بین ایـشان برقرار میها و پاکیثمره
ات برخورد و نعمت یم میها را ببا یکدیگر با مواـس اوی تقـس گردد و نیاز میکنند؛ پس فقیر بیطور مـس

ــی بر دیگری برتری تر را تر احترام بزرگکـند و کوـچکترحم میتر بر کوـچککـند؛ بزرگجویی نمیکس
 رانند.کنند و براساس آن حکم میگروند و به آن رو میدارد. به دین حق مینگه می

 
وأميناً مرتىض، فجعلته لهم نبياً ورسوالً، وجعلتهم له  أولئك أوليائي، اخرتت لهم نبياً مصطفى،  

أولياء وأنصار. تلك أمة اخرتتها لنيب  املصطفى، وأميين املرتىض، ذلك وقت حجبته يف علم غييب والبد  
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أنه واقع. أبيدك يومئٍذ وخيلَك ورجلَك وجنودَك أجمعي، فاذهب فإنك من املنظرين إلى يوم الوقت  
 . (1)املعلوم( 
ندیده اختیار نمودهآنان ینی پـس ان پیامبری برگزیده و جانـش ان  اند اولیای من. برایـش ام. وی را برایـش

ــتان و یاران. اینان ــان را برای او دوس ــول قرار دادم و ایش ــتاده و نبی و رس اند اّمتی که برای پیامبِر فرس
ــندم برگزیده ــین مورد پس ــتجانش ام و ناگزیر واقس خواهد هام. آن زمان را در علم غیب خود نهان داش

ه تو از  ت. پس برو ـک ابود خواهم ســـاـخ ت را ـن اـن اهـی ـــپ ت و س ت، مرداـن ــواراـن شـــد. آن روز تو، س
 .2یافتگانی! تا آن روِز وقِت معلوم«مهلت

 
الهاوية، وأرداه تكربه يف الحامية. وإن فيها   العابد الذي سقط يف  العالم  إبليس  هذه هي قصة 

 كر، وأين هم املعتربون واملتذكرون؟! لعربة ملعترب وذكرى ملدَّ 
این اسـت داسـتان ابلیس؛ عالِم عابدی که در دوزخ سـقود کرد و تکبرش وی را به جهنم واوگونه  

ان    نمود. در ـــت ان و  برای عبرتعبرتی  این داس دـگ دی برای  گیرـن اران  پـن ـــی د این اســـت؛  هوش ایـن کـج
 !پندگیرندگان؟

 
)فاعتربوا بما كان من فعل اهلل بإبليس، إذا أحبط عمله الطويل وجهده  :  )ع(قال أمري املؤمني  

الجهيد، وكان قد عبد اهلل ستة آالف سنة ال يدرى أمن سين الدنيا أم سين اآلخرة، عن كرب ساعة  
واحدة. فمن ذا بعد إبليس يسلم على اهلل بمثل معصية؟ كال، ما كان اهلل سبحانه ليدخل الجنة  

ه منها ملكاً إن  حكمه يف أهل السماء وأهل األرض لواحد. وما بي اهلل وبي أحد بشراً بأمر أخرج ب
 من خلقه هوادة، يف إباحة حمى حرمه على العاملي. 

ار طوالنی،  می  )ع(  امیرالمؤمنین ا ابلیس کرد: ـک د ـب داوـن ه ـخ د از آنـچ ـی د: »پس عبرت گیر اـی فرـم
اله ش هزار ـس خت و بندگی ـش التالش ـس ب ـس ت بر حـس ن نیـس های این جهان برآورد  اش را که روـش

ــال ــت یا س ــده اس ــاخت. پس از ماجرای  ش یدن، پوس س ــاعتی تکبر ورز های جهان دیگر در برابر س
ســت که از عذاب الهی رهایی تواند؟ هیچ کس! خداوند ســبحان ابلیس، با گناهی همســنگ او، کی
ای را با آن گناه بیرون راند، به بهشت اندرون نبرد. حکم خداوند در  هرگز انسانی را با گناهی که فرشته
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میان اهل آســمان و زمین، یکســان اســت و بین خداوند و هیچ یک از مخلوقاتش دوســتی و قرابتی 
 آنچه را که بر جهانیان حرام نموده، حالل نماید. وجود ندارد که به خاطر آن

 
فاحذروا عباد اهلل أن يعديكم بدائه، وأن يستفزكم بندائه، وأن يجلب عليكم بخيله ورجله.  
قريب.   ورماكم من مكان  الشديد،  بالنزع  وأغرق لكم  الوعيد،  لقد فوق لكم سهم  فلعمري 

َزيَِّننَّ َل 
ُ
ْغَوْيَتيِن أل

َ
ْجَمِعَي﴾وقال: ﴿َربِّ ِبَما أ

َ
ُهْم أ ْغِوَينَّ

ُ
ْرِض َوأل

َ
، ... واستعيذوا باهلل من لواقح (1)ُهْم يِف األ

 الكرب، كما تستعيذونه من طوارق الدهر. 
ازد و با ندای خود   ما را به بیماری خود مبتال ـس من خدا بپرهیزید! مبادا ـش ای بندگان خدا، از دـش

ی خود بر ـشما بتازد. به جانم ـسوگند ـشیطان تیر ـشما را به حرکت درآورد و با لـشکرهای پیاده و ـسواره
یده و از نزدیک ما بر چله نهاده، تا حد توان کـش کار ـش ین مکان خطرناکی برای ـش ما را هدف قرار تر ـش

گـفت: ای پروردـگار من، ـبا آنـچه مرا گمراه نمودی، در زمین برایشــان بـیارایم و )داده و گفـته اســت:  
ان را گمراه کنم ه کبر و غرور بر دل2(همـگ ــتی ـک ار زش ا می.... و از آـث د،  ـه ـی اه ببر دا پـن ه ـخ ذارد ـب ـگ

ید.همانگونه که از حواد  سخت به او پناه می  بر

 
فلو رخص اهلل يف الكرب ألحد من عباده لرخص فيه لخاصة أنبيائه وأوليائه ... وكانوا أقواماً 
ومخضهم   باملخاوف،  وامتحنهم  باملجهدة،  وابتالهم  باملخمصة،  اهلل  اختربهم  وقد  مستضعفي. 

على فرعون وعليهما مدارع الصوف   )ع(ولقد دخل موىس بن عمران ومعه أخوه هارون    …باملكاره  
يديهما العيص، فشرطا له إن أسلم بقاء ملكه، ودوام عزه فقال: )أال تعجبون من هذين، يشرطان وبأ

لي دوام العز وبقاء امللك وهما بما ترون من حال الفقر والذل، فهال ألقي عليهما أساورة من ذهب(، 
مة الظلم،  اهلل اهلل يف عاجل البغي، وآجل وخا  … إعظاماً للذهب وجمعه، واحتقاراً للصوف ولبسه  

الرجال   اليت تساور قلوب  العظمى، ومكيدته الكربى  إبليس  فإن ها مصيدة  وسوء عاقبة الكرب، 
فإن    …مساورة السموم القاتلة. فما تكدي أبداً، وال تشوي أحداً، ال عاملاً لعلمه، وال مقاًل يف طمره  

املنكر،  والنهي عن  باملعروف  إال  لرتكهم األمر  أيديكم،  املايض بي  القرن  يلعن  لم  اهلل سبحانه 
أال وقد قطعتم قيد اإلسالم وعطلتم    …فلعن اهلل السفهاء لركوب املعايص، والحلماء لرتك التناهي  

وأمتم أحكامه   لومة الئم. سيماهم  …حدوده،  الصديقي    وإني ملن قوم ال تأخذهم يف اهلل  سيما 
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ار الليل ومنار النهار، متمسكون بحبل القرآن، يحيون سنن اهلل وسنن  وكالمهم كالم األبرار. ُعم 
 .(1)  رسوله ال يستكربون وال يعلون وال يغلون وال يفسدون قلوبهم يف الجنان وأجسادهم يف العمل(

ــوص خوداگر ـخدا تکبر کردن را اـجازه می از پـیامبران و اـماـمان اـجازه    فرمود حتـما ـبه بـندـگان مخص
داد .... در حالی که ایـشان از قـشر مـستـضعف جامعه بودند. خداوند آنها را با گرـسنگی آزمود و به می

ان   ـش کالت فراوان خالـص ان فرمود و با مـش اخت و با ترس و بیم امتحانـش ان ـس ختی و بال گرفتارـش ـس
بر فرعون وارد شـدند   )علیهماالسـالم(  گردانید.... و هنگامی که موسـی بن عمران و برادرش هارون

مین بر تن و چوبدر حالی که جامه رد کردند که اگر های پـش تند و با فرعون ـش ت داـش تی در دـس دـس
تســلیم پروردگار شــود حکومت و ملکش جاودانه بماند و عزتش برقرار باشــد، فرعون گفت: »آیا از 

ســازند در حالیکه  را برای من مشــرود میکنید که دوام و جاودانگی حکومتم  این دو نفر تعجب نمی
ــر می ــتبندهایی از طال به همراه ندارند؟« این در فقر و بیچارگی به س ــت چرا دس برند. اگر چنین اس

مین بر زبان راند.... خدا را خدا  یدن لباس پـش مردن طال و تحقیر پوـش خن را فرعون برای بزرگ ـش ـس
ی دردناک ظلم و سرانجام  بر حذر باشی و از آیندهرا! که از تعجیل در عقوبت و کیفر ـسرکشی و ستم 

ید؛ حیله و  ت بترـس ندی که کمینگاه بزرگ ابلیس و جایگاه حیله و نیرنگ او اـس ت تکبر و خودپـس زـش
ـــنده میـهای انســاننیرنگی ـکه ـبا دل ــی از آمیزد و هرگز بیـها چون زهری کش اثر نخواـهد بود و کس

اش  دانشمند به خاطر دانشش و نه فقیر به جهت لباس کهنههالکتش جان سالم به در نخواهد برد؛ نه  
باشـد.... خدای سـبحان مردم روزگاران گذشـته را از رحمت خود دور نسـاخت مگر به در امان نمی

خردان را برای ـنافرـمانی، و خردمـندان جـهت ترک گفتن امر ـبه معروف و نهی از منکر؛ پس ـخداوـند بی
گاه باـشیم! ـشما رـشتهرا برای ترک بازداـشتن دیگران از  ی پیوند با اـسالم را قطس  گناه لعنت فرمود.... آ

و اجرای حدود الهی را تعطیل کردید و احکام آن را به فراموـشی سپردید.... و من از کسانی هستم که 
رزنش رزنش هیچ ـس ّدیقان و ای نمیکنندهدر راه خدا از ـس یمای ـص یمای آنها ـس انی که ـس ند؛ کـس ترـس

بخشــان روزاند؛ به قرآن چنگ زده،  داران شــب و روشــنینیکان اســت؛ زنده  ســخنانشــان ســخنان
نت ولش را زنده میـس ندی دارند و نه برتریهای خدا و رـس کنند، نه جویی میکنند؛ نه تکبر و خود پـس

هایشان در بهشت و پیکرهایشان مشغول اعمال پسندیده  کنند. قلبخیانتکارند و نه در زمین فساد می
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 .466ص  14؛  بحار اينوار: ج    183ص  2نهق البثغه با شرو محمد عبده: ج  -  قاصعه نهق البثغه: خيبه - 1



 

 

 الصراط املستقيم
 صراط مستقیم )راه راست( 

 
يَماُن َوَلِكنْ  ِكَتاُب َوال اأْلِ

ْمِرنَا َما ُكنَْت َتْدِري َما الْ
َ
ْوَحْيَنا ِإَلْيَك ُروحاً ِمْن أ

َ
 قال تعالى: ﴿َوَكَذِلَك أ

ِ الَِّذي َلهُ َما َجَعْلَناُه نُوراً نَْهِدي ِبِه َمْن نََشاُء ِمْن ِعَباِدنَ  ا َوِإنََّك َلَتْهِدي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم * ِصَراِط اَّللَّ
ُموُر﴾

ُ
ِ َتِصرُي اأْل ال ِإَلى اَّللَّ

َ
ْرِض أ

َ
َماَواِت َوَما يِف اأْل  .(1) يِف السَّ

الی می تـع د:  حق  اـی ه تو )فرـم ـک الی  ه تو وحی کردیم در ـح را ـب ان  اینچنین روحی از امر خودـم و 
اختیم تا هر یک از بندگانمان را نمی ت؛ ولی ما آن را نوری ـس ت و ایمان کدام اـس تی کتاب چیـس دانـس

ت راه می ت که بخواهیم با آن هدایت کنیم و قطعًا تو به راه راـس نمایی * راه آن خدایی که از آِن او اـس
گاه باشید که همههر آنچه در آسمان  .2(گرددی کارها به خدا بازمیها و زمین است. آ

 
هو الحق أو الطريق الذي يريد اهلل سبحانه من عباده سلوكه، أو هو الطريق املوصل إلى الحي 
القيوم سبحانه، وبعبارة أخرى هو االعتقادات واألحكام الشرعية الصحيحة الصادرة منه سبحانه  

البحث عن الحق ليدفع ، وال بد للعاقل من  والواصلة لعبادة بواسطة أنبيائه ورسله و أوصيائهم  
املادية   الحياة  بهذه  فالرضا  املستقيم،  صراطه  سالكاً  املآب،  ربه  إلى  وليتخذ  العذاب  نفسه  عن 
﴿َيْسَتْعِجلُونََك   تعالى:  قال  جهنم،  هو  بل  العدم،  شبه  هو  بل  املمات،  من  أشد  فيها  واالستغراق 

َم مَلُِحيَطٌة ِبالَْكاِفِريَن﴾ ، كما أن معرفة الحق والسري به وعليه وإليه هو الحياة  (3) ِبالَْعَذاِب َوِإنَّ َجَهنَّ
الحقيقية؛ ألن  يف  نهايته الوصول إلى عالم العقل والعودة إلى الحي الذي ال يموت، وهذه غاية فوق 

نْهَ 
َ
اأْل َتْحِتَها  ِمْن  َتْجِري  اٍت  َجنَّ َوامْلُْؤِمَناِت  امْلُْؤِمِنَي   ُ اَّللَّ ﴿َوَعَد  تعالى:  قال  ِفيَها  الجنة،  َخاِلِديَن  اُر 
ْكرَبُ َذِلَك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم﴾

َ
ِ أ اِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن ِمَن اَّللَّ َبًة يِف َجنَّ   .(4)َوَمَساِكَن َطيِّ

منظور، حق یا همان راهی است که خداوند سبحان از بندگانش خواسته تا آن را بپیمایند؛ یا همان  
رســاند؛ و یا به عبارت دیگر، مراد از ا بر جای ســبحان )حّی القّیوم( میی پراهی که بنده را به آن زنده

ـصراد مـستقیم همان اعتقادات و احکام ـشرعی ـصحی  اـست که از حـضرت حق ـصادر گردیده و به 
 

 .53 - 52الشور  :  -1
 .53و  52شور :  - 2
 .54العنكبوت :  -3
 .73التوب، :  -4
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ای  به بندگان رسـیده اسـت. عاقل چاره )علیهم السـالم(  ی انبیا، فرسـتادگان و اوصـیای آنها وسـیله
وجوی حق باشد تا عذاب را از خود دور کند و بازگشتی به پروردگار خویش  ندارد جز اینکه در جست

ــتقیم او ـگام برمی ـــند بودن ـبه این زـندـگانی ـمادی و غوـطهبـیاـبد در ـحالی ـکه در راه مس ور  دارد. خورس
اِن نابو  ت؛ حتی همـس دن در آن از مرگ بدتر اـس د. حق تعالی ـش ا خود جهّنم باـش ت؛ و چه بـس دی اـس

ــتاب عذاب می)فرماید:  می ــتی بر کافران احاطه دارداز تو به ش . به  1(طلبند، حال آنکه جهنم به راس
همان ـصورت که ـشناختن حق و پیمودن راه با آن، بر آن و به ـسوی آن، همان زندگانی حقیقی اـست؛ 

میرد؛ و این، ای اـست که هرگز نمیازگـشت به ـسوی آن زندهچرا که فرجامش رـسیدن به عاَلم عقل و ب
ت. حق تعالی می ت برتر از بهـش ت)فرماید:  غایتی اـس هایی  خداوند به مردان مؤمن و زنان مؤمن بهـش

یر آن نهرها جاری است، و در آن جاودانه خواهند بود و نیز خانه هایی نیکو  را وعده داده است که از ز
 .2(ی خوشنودی خدا از آن برتر است؛ که این است همان کامیابی بزرگهای جاوید، ولدر بهشت

 
ْعُيٍ َجَزاًء ِبَما َكانُوا َيْعَملُوَن﴾

َ
ِة أ ْخِفَي َلُهْم ِمْن ُقرَّ

ُ
، فالعاقل ال (3) قال تعالى: ﴿َفال َتْعَلُم نَْفٌس َما أ

فهو يتقلب يف الجنان بفضل  يضيع حظه من السري على هذا الطريق، فإن وصل فربحمة اهلل، وإال   
 .    (4)  )أقِبل(: اهلل وبربكة إجابة دعاء الحي الذي ال يموت

ــنی بخش دیدگان به پاداش آنچه انجام  فرماید: »حق تعالی می )پس هیچ کس آنچه را که از روش
ت را نمیدادند برایمی ده اـس ان پنهان ـش ت که بهره5«داند(ـش ی اـس ی خویش را . بنابراین عاقل، کـس

از پیمودن این راه ـضایس نـسازد؛ اگر به ـسرمنزل رـسید که به رحمت الهی نایل ـشده وگرنه به فـضل الهی 
ــخ ـبه ـندای »پیش آِی« زگشــت خواـهد  ـها ـبا میرد، در بهشــتای ـکه هرگز نمیزـنده  6و ـبه برـکت ـپاس

 
 .54عنكبوت:  - 1
 .72توبه:   - 2
 .17الْجدة :  -3
قال: )لما خلق الله العقل اســتنيقه الم قال له:    )م(   فقد رو  الشــيخ الكليني بْــنده: عن أبي جعرر)م(  بهذه الكلم، لما روي عن أهل البي    )م( يشــير   -4

مر  وإـيا  أنهی وإـيا  آأقـبل  ـفسقـبل  الم ـقال ـله: أدبر  ـفسدبر. الم ـقال: وع تي وجثلي ـما خلـق  خلـقًا هو أـح  إلي مـنك وي أکملـتك إي فيمن أـح   أـما إني إـيا   
وجل وأقبل عندما أمره تعالی أن يقبل.10ص 1أعاق   وإيا  أالي ( الكاز : ج  .  فالْعيد هو الذي لبی نداء الله ع ش

 .17سجده:  - 5
هنرامی که خداوند  کند که فرمود: »رواي  می )م( فرمايند. شــيخ کلينی با ســند خود از ابو جعرراشــاره می  با اين عبارت به حديذی از اهل بي   )م( ايشــان - 6

خن درآورد. ـس د به او فرمود: پيد آ ؛ و او پيد آمد. ـس د به او فرمود: برو؛ پد او رف . خداوند فرمود: به ع وگند  عقل را آفريد  او را به ـس ت و جثلم ـس  ش
دهم که دوسـتد دارم. رو  امر و نهی من تنها با تو اسـ   و کيرر و پاداشـم تنها به تر باشـد نيافريدم و تو را تنها به کْـی میرم از تو محبوبمخلوقی که در نظ

ْـاب تو اـس  ْـی اـس  که به ندا  خداوند ع وجل لبيک گويد و هنرامی که حق تعالی به او فرمان10ص  1«. کافی: ج ح دهد پيد   . بنابراين ـسعادتمند آن ک
 آ   پيد بيايد.

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=32&AID=17
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=32&AID=17
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 داشت.

 
الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن ُتَراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطَفٍة ثُمَّ ِمْن َعَلَقٍة ثُمَّ ُيْخِرُجُكْم ِطْفاًل ثُمَّ  قال تعالى: ﴿ُهَو 

َجاًل مُ 
َ
ُكْم ثُمَّ ِلَتُكونُوا ُشُيوخاً َوِمْنُكْم َمْن ُيَتَوفَّى ِمْن َقْبُل َوِلَتْبلُُغوا أ ُشدَّ

َ
ًى َوَلَعلَُّكْم ِلَتْبلُُغوا أ َسم 
، بل  ، أي إن  اهلل خلقكم رجاء أن تصلوا إلى عالم العقل كما وصل األنبياء واألئمة  (1) َتْعِقلُوَن﴾

ألقاب   أو درجة  الالهوت  بعالم  املس  العالم، وهي درجة  أعلى درجة يف هذا  إلى  الوصول  املطلوب  إن  
وعلي نفسه(. ومع أني   قوسي أو أدنى. وصاحب هذا املقام املحمود من ُخلَق ألجلِه الوجود )محمد  

يرزقين لعل اهلل  قلياًل  التوضيح  بأس من  واإلشارة، ولكن ال  االختصار  يقرأ هذه    اخرتت  دعاء من 
 الكلمات. 

ــپس از نطفه)فرماید:  حق تعالی می ــما را از خاکی، س ــت که ش ــی اس ــپس از او همان کس ای، س
ــما را که کودکی بودید بیرون میلخته ید. آنگاه ش ــید و ی خونی بیافر آورد تا به کمال قّوت خود برس

ید؛ تا ه ـشده برـسید؛ و تان به زمان تعیینمهـسپس تا ـسالمندانی ـشوید. برخی از ـشما پیش از این بمیر
ـ   2(ـشاید به عقل درآیید به همان ـصورت که ؛ یعنی خداوند ـشما را به امید آنکه به عالم عقل برـسید ــ
ین درجهانبیا و ائمه رـسیدند یده اـست و حتی آنچه مطلوب اـست، رـسیدن به باالتر ی این عالم  ـــ آفر

ــد؛ یعنی مـقام و مرتـبهمی .  ( تر به مـقدار دو کـمان یا تزدیک)الهوت یا هـمان مـقام    ی تـماس با عالمباش
صــاحب این مقام محمود و پســندیده همان کســی اســت عاَلم وجود به خاطر او خلق شــد؛ یعنی 

ــرت محـمد ــرت یعنی علی  )ص(  حض ه)ع(  و نْفس و ـجان آن حض د َروـی اب . هر چـن ام در این کـت
اشـکالی ندارد که قدری این مطالب را توضـی  دهم  باشـد، اما  گویی و تنها اشـاره کردن میخالصـه

 ام گرداند!ها را روزیی این عبارتشاید خداوند دعای خیر خواننده
 

اعلموا أيها األحبة من املؤمني واملؤمنات إن  املخلوق األول هو العقل، وهو العالم األول الروحاني  
تنايف بينها. وأهله على درجات أعالها  وهو عالم كلي، املوجودات فيه مستغرقة بعضها يف بعض وال  
 . )ع(املس بعالم الالهوت سبحانه، وهي درجه خاصة بمحمد وعلي 

ده ـی ــتین، عـقل میعزیزانم! برادران و خواهران مؤمن! آفر الم  ی نخس ان اولین ـع ه هـم اشـــد، ـک ـب
که هیچ اند بی آنروحانی و همان عالم کلی است که موجودات در آن برخی در برخی دیگر تنیده شده

 
 .67غافر :  -1
 .67غافر:  - 2



                        45                                                                                                                                                                 1العجل )گوساله( ج
 

ــاکنان آن عالم درجات و مراتب مختلفی دارند که  ــد. س ــته باش ــاد و منافاتی بین آنها وجود داش تض
ین آن تماس با عالم الهوت ـسبحان که درجه و مقامی مختص محمد و علی  )علیهما الـسالم(  باالتر

 باشد.است، می

 
ْدنَى﴾ فمحمد  

َ
أ ْو 
َ
أ َقْوَسْيِ  َقاَب  َفَتَدلَّى*َفَكاَن  تعالى:   )ع(وعلي    (1) ﴿َدنَا  قال  نفسه، 

نُْفَسُكم﴾
َ
نُْفَسَنا َوأ

َ
، ودونهما درجات، فهما (3) ، وعلي ممسوس بذات اهلل كما ورد عنه  (2) ﴿َوأ

السالم( وال    )عليهما  درجته  بقدر  منهما  يعلم  دونهما  ومن  دونهما،  من  بكل  ويعلمان  محيطان 
يعرفهما أحد بتمام معرفتهما غري خالقهما، كما ال يعرف اهلل سبحانه أحد غريهما بتمام معرفته 

 املمكنة لإلنسان. 
ــد * تا به قدر دو کمان، یا  )در مقام   )ص(  بنابراین محمد ــیار نزدیک ش ــد و بس ــپس نزدیک ش س

الی مینْفس و ـجان محـمد می  )ع(  اســـت و علی   4(ترنزدـیک اشـــد. حق تـع د: »ـب اـی ا َو  فرـم ـن ــَ ْنُفس
َ
ف

ُکْم  ْنُفـسَ
َ
ـسرگـشته   )ع( روایت ـشده، علی  )ص( )از ما و از خودتان( و همان طور که از رـسول خدا  5«ف

ه ذات ـخداوـند میو م اشـــدجنون ـب ه این دو6ـب ام و درـجات، درـجاتی وجود دارد ـک   . فروتر از این مـق
باشـند به تر از آن دو میی آنها احاطه و علم دارند و آنها که در مراتب پایینبر همه )علیهما السـالم(

ی خویش از آن دو شـناخت و معرفت دارند و کسـی غیر از خالقشـان به آن دو  ی مرتبه و درجهاندازه
ناخت و ی غیر از آن دو به تمامی ـش ناخت و معرفت تمام و کمال ندارد؛ همان طور که کـس  بزرگوار ـش

 باشد، دست نیافته است.پذیر میمعرفت خداوند سبحان که برای نوع انسان امکان

 
وما عرفين إال  اهلل  ،  )يا علي ما  عرف اهلل إال  أنا وأنت:  ما معناه ورد عن صاحب املقام املحمود  

 .(7)وما عرفك إال  اهلل وأنا( ، وأنت
ای علی! کـسی خدا  »چنین معنایی روایت ـشده اـست:   )ص(  از ـصاحب مقام محمود و پـسندیده

 
 .9 - 8النجم :  -1
 .61آل عمران :  -2
 .313ص 39  بحار اينوار: ج621ص 11  کن  العمال: ج142ص 9  المعجم األوسط لليبراني: ج31ص 3مناق  ابن شهر آشوب: ج -3
 .9و  8نجم:   - 4
 .61آل عمران:  - 5
 .313ص  39؛  بحار اينوار: ج   621ص  11؛  کن  العمال: ج   142ص  9؛  معجم اوسط ةيرانی: ج   31ص  3مناق  ابن شهر آشوب: ج  - 6
 .172  مشارق أنوار اليقين: ص185ص 8في الكتاب والْن،: ج )م(   موسوع، اْلمام علي 125ائر الدرجات: صصمختصر ب -7

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=61
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 .1«را نشناخت جز من و تو، و مرا کسی نشناخت جز خدا و تو، و تو را کسی نشناخت جز خدا و من

 
الثاني فهو عالم امللكوت، وهو عالم مثالي صوري، وهو عالم األنفس شبيه بما يراه  العالم  ا  أم 

وجوده املادي فالتفت إلى وجوده امللكوتي، ولك أن تقول املثالي أو النائم. وذلك أن النائم غفل عن  
 النفيس. 

ها؛ چیزی شــبیه  اما عالم دوم، عالم ملکوت اســت؛ عالمی اســت مثالی و صــوری؛ عالم نْفس
ـمان  ـمان ـغاـفل و ـبه وجود ملکوتیبینیم. چرا ـکه در هنـگام خواب ـما از وجود ـمادیآنـچه در خواب می

 همان وجود مثالی یا نفسانی.  کنیم؛ یا توجه می

 
قابليته  إال  الوجود  له حظ من  ليس  بالعدم  املادي، وهو عالم شبيه  العالم  الثالث فهو  العالم  ا  أم 

ن الجسم، وهو أول درجات  ـ للوجود، وهو آخر درجات التن زل. فإذا أفيضت الصورة على املادة تكو 
ا الوجودية إلى جماد ونبات وحيوان وإنسان،  الصعود أو العودة، ثم إن األجسام تنقسم بحسب درجاته

واإلنسان إما يرتقي ويعود إلى مبدئه سبحانه، فيسبح يف عالم العقل والقرب من الحي الذي ال يموت، 
وإما يزري بنفسه ويدبر عن ربه، فال يرى إال  املادة اليت ال تكاد تدرك أو يحصل العلم بها إال عند  

وهكذا يصبح كاألنعام بل أضل سبياًل؛ ألنه ُخلق ليقبل فأدبر، وُخلق  إفاضة الصورة املثالية عليها،  
 ليعقل فأبى إال الجهل، وُخلق  ليحيا فأبى إال املوت. 

ای از وجود ندارد مگر  عالم ســوم، عالم مادی اســت؛ عالمی شــبیه به َعَدم و نیســتی و هیچ بهره
ین درجه باشـد. هنگامی که صـورت بر ماده افاضـه ی تنّزل میقابلیتی برای وجود داشـتن، و این آخر

م تکوین میمی ود، جـس ت میـش ام بیابد و این اولین درجه از درجات صـعود یا بازگـش د. اجـس ر  باـش
یابد و  شوند. انسان یا ارتقا میشان به جماد، نبات، حیوان و انسان تقسیم میحسب درجات وجودی

ای که گردد؛ که در این صــورت، در عالم عقل و نزدیک به زندهبه ســوی مبدف ســبحان خویش بازمی
ناور می ت  کاهد و به پروردگار  گردد، و یا از ارزش خویش میمرگی ندارد )حّی ال یموت( ـش خود پـش

ــورت، جز ـمادهمی ـــطهکـند؛ ـکه در این ص یـبًا هیچ درکی ـندارد و علمی ـبه واس اش فرا گرفـته  ای ـکه تقر
ود مگر هنگامی که صـورت مثالی بر آن افاضـه گردد، چیزی نمینمی بیند؛ و به این ترتیب همچون  ـش

پایان می یده شـده اسـت تا پیش آید،  شـود؛ و حتی گمراهچهار اما پشـت کرد، و او تر! چرا که او آفر

 
 .172؛  مشارق انوار يقين: ص   185ص  8در کتاب و سنش : ج  )م( . موسوعه )دايرت المعارز( امام علی125مختصر بصائر الدرجات: ص  - 1
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یده ـشد تا به تعقل درآید اما نپذیرفت و جهل را برگزید، و او خلق ـشد تا زندگی کند اما چیزی جز  آفر
 مرگ و نیستی را برنگزید.

 
: )إن  اهلل عز وجل خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيي عن يمي العرش )ع(قال أبو عبد اهلل  

قال ثم  فأدبر  أدبر  فقال  نوره،  عظيماً    من  خلقاً  خلقتك  وتعالى  تبارك  اهلل  فقال  فأقبل.  أقبل  له 
وكرمتك على جميع خلقي، قال: ثم خلق الجهل من البحر األجاج ظلمانياً، فقال له أدبر فأدبر، ثم 

 . (1)( … قال له أقبل فلم يقبل، فقال له استكربت فلعنه 
ید، و او اولین مخلوق از روحانیون از  خداوند عّزوجل عقل را  : »فرمایدمی  )ع(  ابو عبد الله آفر

سمت راست عرش از نورش بود. به او فرمود: برو؛ و او پشت کرد. سپس فرمود: پیش آی؛ پس او  
یدم و بر تمامی مخلوقاتم برتری   پیش آمد. خداوند تبارک و تعالی فرمود: تو را بر ُخلقی عظیم آفر

یای شور تشن  :فرمایددادم. می گی پدید آورد و به او فرمود: برو؛ پس او پشت کرد.  سپس جهل را از در
 . 2«سپس به او فرمود: پیش آی؛ و او پیش نیامد. پس به او فرمود: تکّبر کردی؛ و لعنتش نمود....

 
محمد   فهو  العقل  كل  العقل  علي   أما  وأنفسنا )ع(ووصيه  اآلية  يف  كما  نفسه  ألنه  ؛ 

ا الجهل كل الجهل فهو الثاني ،  (3) وأنفسكم   وهو مبدأ التكرب، وهو الذي أضل إبليس وأرداه    . وأم 
إبليس الهاوية. قال  ْغَوْيَتيِن﴾  )لعنه اهلل(:  يف 

َ
أ ِبَما  اليت  (4) ﴿َربِّ  بالنكرة  أو  به،  بالذي أغويتين  ، أي 

اآلية النكرة املوصوفة؛ ألنه ظلماني ال هوية له، و )ما( اليت تستعمل لـ )غري تسببت بإغوائي. وهو يف  
 العاقل(؛ ألنه ال عقل له. 

رت محمد ّی او علیمی )ص(  اما عقل و تمامی عقل، حـض د و وـص ؛ چرا که او نْفس آن )ع(  باـش
ُکْم ی »باـشد، همان طور که در آیهمی )ص(  حـضرت ْنُفـسَ

َ
نا َو ف ْنُفـسَ

َ
آمده اـست. اما جهل و تمامی    5«ف

 
 .316ص 75  بحار األنوار: ج401  تحف العقول: ص589  الخصال للصدوق: ص21ص 1الكافي: ج -1
 .316ص  57؛  بحار اينوار: ج    401؛  تحف العقول: ص   589؛  خصال صدوق: ص   21ص  1کافی: ج  - 2
ْبَناءکُ  )م(  يشـير   -3

َ
ْبَناءَنا َوأ

َ
َك ِفيِه ِمن َبْعِد َما َجاءَ  ِمَن اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوْا َنْدُم أ ُكْم اُلمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعل إلی قوله تعالی: ﴿َفَمْن َحآجَّ نُرْـَ

َ
َنا وأ نُرْـَ

َ
اءُکْم َوأ اءَنا َوِنْـَ ْم َوِنْـَ

ِه َعَلی اْلَكاِ ِبيَن﴾ آل عمران : ْعَنَ، اللش ــول الله  61 لَّ ــاء هي  )م(  هو علي بن أبي ةال    ونرد رس ــثم(  والنْ ــين )عليهما الْ ــن والحْ   واألبناء هما الحْ
 وغيره. 309ص  2فاةم، )عليها الْثم(  فراجع سب  ن ول هذه اآلي، في ترْير مجمع البيان: ج

َننَّ َلُهْم فِ  -4 َزيِّ
ُ
ْغَوْيَتِني أل

َ
ْجَمِعيَن﴾ الحجر:قال تعالی: ﴿َقاَل َربِّ ِبَما أ

َ
ُهْم أ ْغِوَينَّ

ُ
ْرِض َوأل

َ
 .39ي األ

گاهی رســيدهبه اين ســخن حق تعالی ») )م(  ايشــان - 5   او با تو مجادله کند  برو: بياييد تا حا ــر آوريم  ما فرزندان  ا   هر کد که دربارهاز آن پد که به آ
م کنيم و لعن  خدا را بر درو مان را و شما خويشانرا  ما خويشانخود را و شما فرزندان خود را  ما زنان خود را و شما زنان خود  گويان قرار تان را  آنراه دعا وتضرش

  باشــد و منظور از فرزندان حْــن و حْــينمی )م( علی بن ابی ةال  )ص(  فرمايند و مصــداق نْرِد )خويد( رســول خدا( اشــاره می61(«  )آل عمران: دهيم 
 و ساير منابع مراجعه نماييد. 309ص  2باشد. به شسن ن ول اين آيه در ترْير مجمع البيان ج می )س(   و زنان  حضرت فاةمه)عليهما الْثم(

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=61
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ت که ابلیس را گمراه نمود و او جهل، همان دومی می ی اـس ت و او همان کـس د؛ او مبدف تکّبر اـس باـش
ه می ت الـل اه نمود. ابلیس لعـن ه« )عمق دوزخ( تـب اوـی د:  را در »ـه ه مرا )گوـی ا آنـچ ار من، ـب ای پروردـگ

ای« )انکاری( که سبب مودی؛ یا با همان »َنَکره؛ یعنی با آن کس که مرا با او گمراه ن  1(گمراه نمودی
گمراهی من ـشد، و او در این آیه به ـصـــورت »انکار« توـصیف ـشده اـست؛ چرا که ظلمتی اـست که 

رود؛ چرا که او هیچ هیچ هویتی ندارد و »ما« که در این آیه اسـتفاده شـده برای »غیرعاقل« به کار می
 ای از عقل ندارد.بهره

 
من ارتقى بالعبادة والكماالت األخالقية، حىت وصل إلى القاب قوسي    )ع(آدم    وهكذا فمن بين

،كما أن آدم  أو أدنى، فهو معلم الروحانيي واملالئكة املقربي، وهو اإلنسان الكامل أي محمد  
ن زكاها  ، إ)خلق اإلنسان ذا نفس ناطقة:  علم املالئكة ما لم يكونوا يعلمون، قال أمري املؤمني  )ع(

عمل فقد شابهت جواهر أوائل عللها، وإذا اعتدل مزاجها وفارقت األضداد فقد شارك السبع  بالعلم وال 
 . (2)الشداد( 

ت که با عبادت و کماالت اخالقی  ارتقا می ی هـس یابد تا آنجا که به به این ترتیب، از بنی آدم، کـس
ی  معلم روحانیون و مالئکهتر( برسـد؛ او ی دو کمان یا نزدیک« )فاصـلهقاب قوسـین او ادنیمقام »

باشـد؛ همان طور که می  )ص(  گردد، و او همان انسـان کامل یا حضـرت حضـرت محمدمقّرب می
ــتـند. امیر المؤمنین میـبه مالئـکه آموـخت آنـچه را ـکه نمی  )ع(  آدم ـخداوـند انســان را )فرـماـید:  دانس

ـید؛ اگر آدمی آن را ـبا علم و عـمل تزکـیه نـماـید ی  و بپروراـند، ـبا گوهرـهای اّولـیه   دارای نفس ـناطـقه آفر
مان هایش همسـان میعّلت گردد، و هرگاه ترکیبش معتدل و از اضـداد جدا گردد، او با آن، هفت آـس

یک می  .3(شودقوی و محکم را شر

 
ومن بين آدم من أردى نفسه يف الهاوية، فهو يسبح يف بحر أجاج ظلمات بعضها فوق بعض، إذا 

حىت أمىس ظلمانياً ال نور فيه، وجهاًل ال عقل معه، واضطراباً ال استقرار    اخرج يده لم يكد يراها،
له، وخوفاً ال طمأنينة فيه، وال سكينة تنـزل عليه. فال يطمع يف رحمة اهلل ويائس من روح اهلل مع  

﴿َوإِْذ  :  أن  إبليس )لعنه اهلل(، إذا قامت القيامة يطمع يف رحمة اهلل كما ورد يف الحديث، قال تعالى

 
 .39حجر: («. گمراه کنم گر : ا  پروردگار من  با آنچه مرا گمراه نمود   در زمين برايشان بيارايم و همران را  ») - 1
 .223ص 1  مي ان الحكم،: ج165ص 40  بحار األنوار: ج304  عيون الحكم والمواعظ: ص327ص 1مناق  آل أبي ةال : ج -2
 .223ص  1؛  مي ان الحكم : ج   165ص  40؛  بحار اينوار: ج    304؛  عيون الحكم و مواعظ: ص   327ص  1مناق  آل ابی ةال : ج  - 3
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ا تَ  اِس َوِإنِّي َجاٌر َلُكْم َفَلمَّ ْعَماَلُهْم َوَقاَل ال َغاِلَب َلُكُم الَْيْوَم ِمَن النَّ
َ
ْيَطاُن أ َراَءِت الِْفَئَتاِن  َزيََّن َلُهُم الشَّ

 َ َخاُف اَّللَّ
َ
َرى َما ال َتَرْوَن ِإنِّي أ

َ
ُ َشِديُد الِْعَقاِب﴾نََكَص َعَلى َعِقَبْيِه َوَقاَل ِإنِّي بَِريٌء ِمْنُكْم ِإنِّي أ  . (1)  َواَّللَّ

یای تلخ  و از بنی آدم، کسی نیز هست که خود را در »هاویه« )اعماق دوزخ( تباه می کند؛ او در در
یکی گردد، طوری که اگر دـست خود را برآَوَرد  ور میهایی که برخی بر برخی دیگر قرار دارند، غوطهتار

ـیک ـکه هیچ نوری در آن راه ـندارد میآن را نتواـند ببیـند ـتا آنـجا ـکه و  گردد، جهلی جودی ظلـمانی و ـتار
ی که در آن آرامش اش نمیکه هیچ عقلی همراهی تقراری ندارد، ترـس وبی که هیچ ثبات و اـس کند، آـش

آید. چنین شــخصــی به رحمت خدا طمس و ای نیســت و هیچ وقار و متانی بر آن فرود نمیو طمأنینه
ــ امیدی ندارد و از رو  خ ت؛ با اینکه ابلیس لعنت الله ــ همان طور که در حدیث  داوندی ناامید اـس

اـمت در رحـمت ـخداوـند طمس میآـمده ایی قـی ــ هنـگام بر ـپ الی میـــ اـید:  کـند. حق تـع ــیـطان  )فرـم ش
گردد و من پناه ـشما  کردارـشان را در نظرـشان بیاراـست و گفت: امروز از مردم، کـسی بر ـشما چیره نمی

ــتم؛ ولی چون دو گ ـــما بیزارم. من هس روه رو ـبه رو شــدـند او ـبه عـقب ـبازگشــت و گـفت: من از ش
 .2(کندترسم که خداوند به سختی عقوبت میبینید. من از خداوند میبینم که شما نمیچیزهایی می

 
وهؤالء يوحون لشياطي الجن زخرف القول بأنفسهم الخبيثة املستكربة. فشياطي الجن من 

نِْس َوالِْجنِّ ُيوِحي بَْعُضُهْم ِإَلى بَْعٍض شياطي األنس تأخذ   ومنهم تتعلم، قال تعالى: ﴿َشَياِطَي اأْلِ
 .  (3) ُزْخُرَف الَْقْوِل ُغُروراً َوَلْو َشاَء َربَُّك َما َفَعلُوُه َفَذْرُهْم َوَما َيْفرَتُوَن﴾

ا نفس یبـنده و دروغاینـها ـب ــخـنان فر ــیـ ـهای خبـیث متکبرشــان س اطین جن الـقا  آمیز خود را ـبه ش
ــیـطانمی ــیـطانکنـند؛ ش بینـند. حق تـعالی گیرـند و از آنـها تعلیم میـهای انســان برمیـهای جن از ش
یبنده و دروغ)فرماید:  می ــخنان فر یب، س ــیاطین انس و جن، برخی بر برخی دیگر برای فر آمیزالقا  ش
ــت، چنین نمیکنـند. اگر پروردگارت میمی بافـند به کردند. پس آنـها را با آنـچه دروغ و افترا میخواس

 .4(حال خود واگذار
 

 وقال الحروري : 

 
 .48األنرال :  -1
 .48انرال:  - 2
 .112األنعام :  -3
 .112انعام:  - 4
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 بي األمر حىت صار إبليس من جندي   *وكنت فىت من جند إبليس فارتقى  
 .(1)طرائق فسق ليس يحسنها بعدي   *فلو مات قبلي كنت أحسن  بعده  

 
 سراید:حروری چنین می

یانم شد  *یکی از سپاهیان ابلیس بودم که کارم    باال گرفت تا آنجا که ابلیس از لشکر
ین وجه  اگر او پیش از من می که برتر از آن پس از من  های ســرکشــی راراه  *ُمرد پس از او به بهتر

 پیمودمنباشد، می
 

وبقي يشء ... ولسائل أن يسأل، فالذي عند الكفرة أليس بعقل فهم يخرتعون به الطائرة وأجهزة 
)تلك :  )ع(عند معاوية فقال     عن الذي كان  )ع(االتصال املتطورة ؟! والجواب: سئل أبو عبد اهلل  

بالعقل(   بالعقل وليست  الشيطنة، وهي شبيهة  له نصيب يف عالم (2) النكراء تلك  إنسان  . فكل 
الناطقة  أو  اإلدراك  قوة  هو  الظل  وهذا  للعقل،  وظل  مثالية  وهي صورة  نفسه  ونصيبه  امللكوت، 
املغروسة يف الجنان. والحيوان الصامت يشاركنا فيها ولكن مرآة اإلنسان أصفى، فإشراق العقل  

عالم   تتبع  ومن  أكرب.  الظل  هذا  من  فحظه  وأوضح،  أبهى  نفسه  لبعض  على  أن ه  سيعلم  الحيوان 
الحيوانات القدرة على اخرتاع بعض اآلالت، كما ورد عن بعض علماء األحياء. وكمثال القنادس  
تنصب السدود لرتفع منسوب املاء، فليس لإلنسان فضل على الحيوان إال أن ينظر يف هذا الظل لريى 

ق الحميدة، وإال  فان اكتفى  الحقيقة والعقل، ويسري نحوها للتكامل بالعبادة والشكر واألخال
الذميمة فهو أضل  باألخالق  بنفسه  أزرى  وإن  الصامت،  الظل فهو كاألنعام، أي كالحيوان  بهذا 

 . (3)سبياًل 
ای از عقل ندارد،  ماند.... اینکه کســی بپرســد: آن کس که کافر اســت اگر بهرهمطلبی که باقی می

هایی نظیر هواپیما و تجهیزات ارتباطی پیشرفته را اختراع نماید؟! پاسخ: از تواند تکنولوویچگونه می
رمود: »این نیرنگ و ف )ع(  از آنچه معاویه انجام داد پرـسیده ـشد. ایـشان )ع(  ابو عبد الله امام ـصادق 

وب نمی باهت دارد، اما عقل محـس یطنت بود که به عقل ـش یب و بهره4گردد«ـش انی نـص ای از  . هر انـس
باـشد.  ای برای عقل میاش نْفس او اـست  که ـصورتی مثالی و ـسایهعالم ملکوت دارد؛ نـصیب و بهره

 
 .330ص 12بحار األنوار : ج -1
 .206ص 15الوسائل: ج  240  معاني األخبار: ص11ص 1الكافي: ج -2
َ   )م( يشير  -3

َ
ْنَعاِم َبْل ُهْم أ

َ
ْو َيْعِقُلوَن ِإْن ُهْم ِإيَّ َکاأْل

َ
َمُعوَن أ ْْ ْکَذَرُهْم َي

َ
نَّ أ

َ
ُ  أ َْ ْم َتْح

َ
 .44له َسِبيث﴾ الررقان:إلی قوله تعالی: ﴿أ

 .206ص  15؛  وسايل: ج   240؛  معانی الخبار: ص   11ص  1کافی: ج  - 4
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کاشـته شـده اسـت. حیوانات ها  ای اسـت که در بهشـتی ادراک یا همان ناطقهاین سـایه، همان قوه
یک هســتند اما آینه تر اســت.  تر و صــیقلیی انســان صــافصــامت نیز در این صــفت با انســان شــر

تر  ی او از این ســایه بیشتر، و بهرهتر و واضــ »اشــراق« )نورافشــانی( عقل بر نْفس انســان روشــن
ــی دنـیای حیواـنات را مورد مـطالـعه قرار دـهد خواـهد دانمی ســت ـکه برخی حیواـنات ـباشــد. اگر کس

قدرت اختراع برخی آالت و ادوات را دارند؛ چنانکه برخی دانشــمندان جانورشــناس چنین نظری را 
ـسازند. بنابراین انـسان بر  های آبی ـسدهایی برای باال آوردن آب میاند؛ به عنوان مثال ـسگابراز داـشته

ـقل را در آن مشــاـهده، و ـبا عـبادت و حیوان برتری ـندارد مگر آنـکه در این ســاـیه بنگرد و حقیـقت و ع
تر شــدن به ســوی آن حرکت کند؛ اما اگر به همین ســایه  شــکرگزاری و اخالق پســندیده، برای کامل

اکتفا کند حیوانی بیش نخواهد بود؛ یعنی چون حیوانی صامت خواهد بود، و اگر با اخالق نکوهیده  
ین و گمراهنْفسش را به قهقرا سوق دهد، به پست یِن تر  .1ها کشیده شده است راهتر

 
والحمد هلل وحده، وما أوتينا من العلم إال  قلياًل، ربي أدخلين واملؤمني واملؤمنات يف رحمتك أنت 

 ولي يف الدنيا واآلخرة فنعم املولى ونعم النصري. 
ت.   ده اـس ت، و از علم جز اندکی به ما داده نـش تایش تنها از آّن خداوند یگانه اـس پروردگارا! مرا ـس

تی؛ و چه نیکو   پرـس ر و مردان و زنان مؤمن را در رحمت خویش داخل فرما، که در دنیا و آخرت تو ـس
پرست و چه نیکو یاری  گری هستی!سر

 

 

 

 
فهمندل اينان چون چهارپايانی بيد نيْتند  بلكه از  شنوند يا میا  که بيشترشان میيا گمان کردهفرمايند: » )می به اين سخن حق تعالی اشاره )م( ايشان - 1

 (.44(« )فرقان: ترندچهارپايان هم گمراه



 

 

 العقائد واألحكام 
 عقايد و احكام 

 
 وتشمل: 

یر را شامل می  شود:که موارد ز

 

 الصحيحة:  العقائد  
 عقاید صحیح:  

 
، والعدل والقضاء والقدر  اإليمان بوجود خالق وتوحيده، والتصديق بأنبيائه ورسله وأوصيائهم  

، واملالئكة والغيب وكل ما أخرب به األنبياء  والبداء والجنة والنار، وعصمة خلفاء اهلل يف أرضه 
، ومالنا إال  التمسك بأذيالهم واالقتداء بآثارهم، قال تعالى: ﴿ِإْن ُكْنُتْم  واملرسلون وأوصياؤهم  

﴾ َ َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اَّللَّ وَن اَّللَّ  .  (1) ُتِحبُّ
یق فرســتادگان خدا و اوصــیا و  ایمان به وجود خالق و یکتا شــمردن او )توحید(, اعتراف و تصــد

ان ینان ایـش الم(  جانـش مت  )علیهم الـس ت و دوزخ و عـص ا و قدر، ِبدا، بهـش , و همچنین به عدل، قـض
ــدیق مالئکه، عالم غیب و همه ــینان خداوند در زمینش, و همچنین تص ی آنچه انبیا و خلفا و جانش

ــارهبیان فرموده  )علیهم السالم(  فرستادگان و اوصیای آنها  ــز تمسک به اند, و ما چـ یم جـ ــدار ای نـ
ــان و اقـتدا به آثار و بـقایای آنـها دنـباله ــالم(  ها و اعـقاب ایش اگر )فرماید:  . حق تعالی می)علیهم الس

ید، از من پیروی کنید تا خداوند نیز شما را دوست بداردخدا را دوست می  .2(دار

 
من بدء النسل من آدم كيف كان، وعند بدء النسل من    )ع(  وعن زرارة، قال: ُسئل أبو عبد اهلل

ذرية آدم، فإن أناساً عندنا يقولون: إن اهلل عز وجل أوحى إلى آدم أن يزوج بناته ببنيه، وأن هذا الخلق 
 كله أصله من األخوة واألخوات.

 
 .31آل عمران :  -1
 .31آل عمران:  - 2
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ادق  ت: از ابو عبد الله امام ـص ده اـس ل از آدم  )ع(  از زراره روایت ـش د: »پیدایش نـس ؤال ـش  )ع(  ـس
یه ل از ذر رت آدمچگونه بود و نیز کیفیت تولید نـس پس  )ع( ی حـض ورت پذیرفت؟« ـس به چه نحو ـص

ــؤال گویـند ـخداوـند عزوـجل ـبه آدم وحی فرمود دخترانش را ـبه کنـنده گـفت: »گروهی از مردم ـبه میس
ند. آیا  ازدواج خواهران و برادران مینکا  پـسران خود در آورد و تمامی این مخلوقات در اـصل از   باـش

 این سخن صحی  است یا نه؟« 
 

: )تعالى اهلل عن ذلك علواً كبرياً، يقول: من قال هذا ... بأن  اهلل عز وجل  )ع(فقال أبو عبد اهلل  
خلق صفوة خلقه وأحباءه وأنبياءه ورسله واملؤمني واملؤمنات واملسلمي واملسلمات من حرام؟!!! ولم  

له من القدرة ما يخلقهم من حالل!!! وقد أخذ ميثاقهم على الحالل الطهر الطاهر الطيب،    يكن
فواهلل لقد تبينت أن بعض البهائم نُكرت له أخته، فلما نزا عليها ونزل ُكشف له عنها، فلما علم  

هذا   أنها أخته أخرج عزموله ثم قبض عليه بأسنانه حىت قطعه فخر ميتاً. وآخر نُكرت له أمه ففعل
رغبوا   -الذي ترون    -بعينه فكيف اإلنسان يف أنسيته وفضله وعلمه، غري أن جياًل من هذا الخلق  

إلى ما ترون من الضالل  أنبيائهم، وأخذوا من حيث لم يأمروا بأخذه، فصاروا  عن علم أهل بيوتات 
 ائن أبداً. والجهل بالعلم، كيف كانت األشياء املاضية من بدء أن خلق اهلل ما خلق، وما هو ك

ــخنی فرمودـند: »  )ع(  اـمام صــادق  ــی ـکه چنین س ـخداوـند منّزه و مبّرا از این گفـتار اســت. کس
ـمیـمی واـقس  در  اـنـبیـاـیش،  ـگویـد...  دوســتـاـنش،  ـمـخـلوقـات،  از  ـبرـگزیـدگـان  ـعزوجـل  ـحق  ـگویـد 

یده اـست و قدرت  نداـشته که فرـستادگانش، مردان و زنان مؤمن و مردان و زنان مـسلمان را از حرام آفر
آنها را از حالل خلق کند؟! با اینکه عهد و پیمان بسـته و براسـاس آن ملزم شـده اسـت که خلق را از 
یند! به خدا سـوگند  راه حالل ایجاد نماید و ایشـان را پاک و پاکیزه و طّیب و منّزه از هر آلودگی بیافر

پایی به اشـتباه روی خواهرش جسـت و پس از آن که پایین آمد و معلوم شـد او برایم نقل کردند چهار
هایش آن را گرفت و فشرد تا قطس نمود، سپس خواهرش بوده است، ذکر خود را بیرون آورد و با دندان

پای دیگری به من خبر دادند که به اشـتباه با مادرش جمس شـد و پس از معلوم  افتاد و مرد. و از چهار
ـپای ـمذکور انـجا  ـــند، شــدن، آن حیوان نیز هـمان کرد ـکه چـهار م داده بود. وقتی حیواـنات چنین ـباش

بینید گروهی از مردم انسان که واجد فضایل و علم و کمال است این طور نباشد؟! منتهی چنانچه می
اند و با  اند پرداختهروی از علم و دانش اهل بیت پیامبران خود برتافته و به کارهایی که به آن امر نشـده

ــیـ  ــالـلت و گمراهی کش ــنیس و قبی  ـبه انحـطاد ده میارتـکاب آن ـبه ض ــوـند و ـبا انـجام اعـمال ش ش
 «.  گرایند و این انحراف از بدو پیدایش مخلوقات تا اآلن ادامه داشته است و تا ابد نیز خواهد بودمی
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ثم قال: ويح هؤالء أين هم عما لم يختلف فيه فقهاء أهل الحجاز وال فقهاء أهل العراق، أن اهلل  
على اللوح املحفوظ بما هو كائن إلى يوم القيامة قبل خلق آدم بألفي عام،   عز وجل أمر القلم فجرى

وأن ُكتب اهلل كلها فيما جرى فيه القلم يف كلها تحريم األخوات على األخوة مع ما حرم. وهذا  
نحن قد نرى هذه الكتب األربعة املشهورة يف هذا العالم: التوراة واإلنجيل والزبور والفرقان، أنزلها 

رسله    اهلل على  املحفوظ  اللوح  على  عن  واإلنجيل  داود،  على  والزبور  موىس،  على  التوراة  منها 
وليس فيها تحليل يشء من ذلك حقاً. أقول ما أراد من   عيىس، والقرآن على محمد، وعلى النبيي  

 .(1)( … يقـول هذا وشبهه إال تقويـة حجج املجوس، فما لهم قـاتلهم اهلل 
پس فرمودند: » ان چقدر بیـس ت. ایـش ان چنین اـس خبرند از آنچه را که نه وای بر اینان که اعتقادـش

اختالفی ـندارـند. ـخداوـند عزوـجل دو هزار ســال پیش از فقـهای حـجاز و ـنه فقـهای عراق ـبا هم در آن  
یم خواهران بر برادران و  ینش آدم ـبه قلم امر فرمود و آن بر لو  محفو  ـجاری شــد و حکم تحر آفر

ی آـسمانی  کنیم این کتب چهارگانهمحرمات دیگر را تا روز قیامت ثبت و ـضبط نمود. ما مـشاهده می
د ا ارتـن ه عـب الم را ـک ــهور در این ـع ب لو  مش اـل ال مـط د متـع داوـن ان، ـخ ل، زبور و فرـق ز تورات، انجـی

ـــتادـگانش  محفو  را در این کـتاب ــلوات ـخداوـند بر  –ـها نـهاد و آنـها را بر انبـیا و فرس ــالم و ص ـکه س
ان بادهمگی ی  -ـش ی،   )ع(  زبور را بر داوود،  )ع(  نازل فرمود. تورات را بر موـس  )ع( انجیل را بر عیـس

و در هیچ یک از این کتب آنچه را که در لو  محفو  حرام نموده،    )ص(  محمدو قرآن را بر حضرت 
حالل قرار نداده اسـت. شـایسـته و سـزاوار اسـت که بگویم: کسـی که این مطالب و مانند آن را ایراد 

ـشود ایـشان را، خدا هالکـشان  باـشد. چه میکرده، ـصرفًا قـصدش تقویت حجج و براهین مجوس می
 .2....«گرداند
 
حيث جعلوا    لحمد هلل الذي فضحهم وأخزاهم بجهلهم وعنادهم للصادقي من آل محمد  فا
ى أمام الصادقي من آل محمد  األنبياء  أوالد زنا، حاشاهم عن ذلك فسود اهلل وجه كل من تصد 

إلى   يدعو  إماماً  أن ه يعلم بسنة الرسول وبمحكم الكتاب ومتشابهه، ونصب نفسه  ، وادعى 
النار يف أمور الدين، كما فعل األمويون والعباسيون ومن  تبعهم يف أمور الدنيا ولم يبق عذر اليوم  

 ألتباعهم إال  العناد والتكرب، وإال  أن يقولوا عنـزة ولو طارت! 
پاس خدایی  را که رسـ  طهـس اخت و به واـس ان ـس ادقان  وایـش منی که با ـص آل محمد  ی نادانی و دـش

داشـتند خوارشـان نمود، آنگاه که پیامبران را اوالد زنا قرار دادند؛ و چه دور اسـت این نسـبت   )ص(

 
 .19ص 1علل الشرائع: ج -1

 .19ص  1علل الشرايع: ج   - 2
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ــیاه گرداند روی همه ــادقان از  پلید از آن پاکان و برگزیدگان! خداوند س آل  ی آنهایی را که در برابر ص
د )ص( ات و بر   محـم امبر و محکـم ت پـی ـــن اهی از س ـگ آ ای  د و ادـع قرار دادـن اهی  ایـگ ـج ای خود 

متشـابهات قرآن را نمودند و خود را امامان و پیشـوایانی قرار دادند که  مردم را به سـوی آتش رهنمون  
و امروز برای    ســازـند؛ چـنانـکه بنی امـیه و بنی العـباس و پیروان آنـها در امور این دنـیا چنین کردـندمی
معنی که بر  هایی پوس و بیای وجود ندارد مگر ـسرکـشی و تکبر، و بهانهوی از آنان هیچ عذر و بهانهپیر 

 رانند!زبان می

 
وعمدة العقائد اليت يجب اإليمان بها هي ما جاءت يف آخر سـورة البقرة، وهي اليت آمن بها النيب  

 ، وهي: 
ین عقایدی که ایمان داشـتن به آنها واجب  مهم ی بقره  اسـت همانی اسـت که در انتهای سـورهتر

 به آن ایمان داشت؛ یعنی: )ص( آمده؛  همان که پیامبر اکرم

 
األيمان باهلل وباملالئكة وبالكتب السماوية وبالرسل، سواء كانوا أنبياء أو أوصياء أو أي مرسل 

 .)ع(حىت ولو كان مرسل للقيادة الدنيوية فقط كطالوت ، من اهلل سبحانه
ــینان  به خداوند، مالئکه، کتاب  ایمان ــند و چه جانش ــتادگان؛ چه پیامبر باش ــمانی و فرس های آس

تاده یای آنها؛ یعنی هر فرـس بحان؛ حتی اگر  همانند طالوتپیامبر و اوـص وی خداوند ـس  )ع(  ای از ـس
 فقط برای امور دنیوی فرستاده شده باشد!

 
، وأن يؤمن  فعلى كل مسلم أن يؤمن باهلل الواحد األحد الفرد الصمد، وأن يؤمن بنبوة محمد  

باملالئكة والكتب واألنبياء السابقي وأوصيائهم وشرائعهم، وأن يحرتمها وإن نسخت؛ ألنها كانت 
االثين  شريعة اهلل يف يوم من األيام على هذه األرض. وعلى املسلم أن يؤمن بأوصياء النيب محمد 

، كما على املسلم أن يؤمن أن الويص الثاني ، وأن يقبل كل ما صح من األخبار عنهم  عشر  
، وهو حي يرزق إلى اليوم وسيقوم )ع(هو اإلمام  محمد بن الحسن املهدي   عشر من أوصياء محمد  
ه   قام جد  واملالبالسيف كما  النفس  على  وتقديمه  له،  والنصح  مواالته  املسلم  وعلى  والولد،   ، 

، ومعاداة عدوه من أئمة الجور  )ع(والعمل إلعالء كلمته وإظهار أمره ومظلوميته، والتهيئة لدولته  
املتسلطي على هذه األمة، وأعوانهم وجنودهم الكافرين الخارجي من والية اهلل إلى والية إبليس 

 )اللعي(. وعلى املؤمن أن ال يخىش عددهم وعدتهم. 
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نیاز ایمان آورد. همچنین ی بیهمتای یگانهاسـت که به خداوند یکتای بیبر هر مسـلمانی واجب  
ها، انبیای پیـشین، و اوـصیا و ـشرایس و دـستورات آنها ایمان آورد و ، و به مالئکه، کتاب)ص(  به نبوت

یعت و آیین الهی بر   آنها را محترم بـشمارد، حتی اگر منـسوخ ـشده باـشند؛ چرا که روزی روزگاری ـشر
ی حضــرت گانهاند. بر مســلمان واجب اســت که به جانشــینان دوازدهشــدهزمین محســوب میاین  

 )علیهم السـالم(  ایمان داشـته باشـد و تمامی اخبار صـحیحی که از ایشـان )علیهم السـالم(  محمد
رسیده  است را پذیرا باشد. همچنین مسلمان باید ایمان داشته باشد که جانشین دوازدهم از اوصیای  

ای اســت که تا به اســت و اینکه او زنده )ع(  ، امام محمد بن الحســن مهدی)ص(  حمدحضــرت م
با ـشمـشیر قیام خواهد نمود. بر مـسلمان واجب اـست  )ص(  خورد و همچون جّدشامروز روزی می

ی خیر داشــته باشــد، او را بر جان و مال و اوالد خود مقّدم  که وی را یاری دهد و در موردش اندیشــه
ــازی امرش و مظلومیتش و زمینه  بدارد، و در ــکارس ــازی حکومت اوراه بلندای نام او و آش  )ع(  س

تمگری که بر این اّمت مـسّلط ـشده وایان ـس اند و فعالیت نماید، و همچنین باید با دـشمنان وی از پیـش
یان کافرشــان که از والیت خداوند به ســوی والیت ابلیس لعنت الله خارج   اعوان و انصــار و لشــکر

 ی آنها نهراسد.، دشمنی ورزد؛ و بر مؤمن است که از ِعّده و ُعّدهاندشده

 
َوُهْم ال َيْشُعُروَن * َفانُْظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة :  قال تعالى َوَمَكْرنَا َمْكراً  ﴿َومَكُروا َمْكراً 

َخاوِ  بُُيوُتُهْم  َفِتْلَك   * ْجَمِعَي 
َ
أ َوَقْوَمُهْم  ْرنَاُهْم  َدمَّ نَّا 

َ
أ ِلَقْوٍم َمْكِرِهْم  آَلَيًة  َذِلَك  يِف  ِإنَّ  َظَلُموا  ِبَما  َيًة 
 . (1)َيْعَلُموَن﴾

ــیدهآنها حیله)فرماید:  حق تعالی می ــیدهاند، ما نیز حیلهای اندیش ایم؛ در حالی که آنان ای اندیش
کردیم،  فهمند * پس بنگر که عاقبت مکرـشان چه ـشد: ما آنها و قومـشان را جملگی هالک  خود، نمی
ــت که به کیفر ظلمی که می* آن خانه ــت؛ قطعًا دراین، آنان را که های آنها اس کردند خالی افتاده اس

 .2(دانند عبرتی استمی
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 األحكام: 
 احکام: 

 
ا األحكام، فهي مجموع التشريعات اليت يأتي بها األنبياء واملرسلون منه سبحانه، واليت يكلف   أم 
بها العباد وربما نسخ بعضها، أو زيدت تشريعات أخرى خالل مرور الزمن وفق علم الحكيم الخبري  

نذير معصوم   بما يصلح حال العباد والبالد يف كل زمن، وال يصح النسخ والتغري والزيادة إال  ببعث
الشرائع  يف  نظرنا  ولو  بعيداً،  ضالالً  ضل  فقد  ذلك  وراء  ابتغى  ومن  بأمره،  وعامل  اهلل  عن  ناطق 
والبالد  واألبدان  لألرواح  املصلح  فقط  وهو  هو،  تطبيقها  لوجدنا  اإللهية  واألحكام  السماوية 

ع أو غري  ونسخ أو زاد يف الشريعة من غري أولئك املعصوم  ي الناطقي عن اهلل  واالقتصاد، فمن شر 
اليهود   القرآن أن  إله وعلى الخلق أن  يعبدوه، وإن لم يصرح بهذا يف قوله، فقد صرح  أن ه  اد عى  فقد 
كانوا يعبدون أحبارهم ورهبانهم من دون اهلل؛ ألن هم كانوا يحل ون لهم الحرام ويحرمون الحالل 

ِ    )ع(فيطيعونهم، عن أبي جعفر   ْربَاباً ِمْن ُدوِن اَّللَّ
َ
ْحَباَرُهْم َوُرْهَبانَُهْم أ

َ
يف تفسري قوله تعالى: ﴿اتََّخُذوا أ

ا أحبارهم ورهبانهم فإن هم أطاعوهم وأخذوا بقولهم واتبعوا ما أمروهم به، ودانوا  )ع(، قال  (1)﴾ : )وأم 
إليه، فاتخذوهم أرباباً بطاعتهم لهم، وتركهم ما أمر اهلل وكتبه ورسله فنبذوه وراء    بما دعوهم 

ظهورهم، وما أمرهم به األحبار والرهبان اتبعوه وأطاعوهم وعصوا اهلل، وإن ما ذكر هذا يف كتابنا  
 . (2)( …لكي نتعظ بهم 

یس  یاحکام، مجموعه ر بحان آورده و  تـش وی خداوند ـس تادگان از ـس ت که پیامبران و فرـس هایی اـس
ت زمان مطابق  بندگان مکّلف به اجرای آنها بوده ده، یا با گذـش وخ ـش ا برخی از آنها منـس اند و چه بـس

یعات  با علِم حکیِم خبیر با توجه به آنچه به ـصال  بندگان و ـسرزمین ها در هر زمانی بوده اـست، تـشر
باشـد  نین جدیدی به آن افزون شـده باشـد. هیچ نسـخ کردن، تغییر یا افزون کردنی صـحی  نمیو قوا

ــحبت و به فرمان او عمل میمگر با بعثت إنذار دهنده ــوم که از طرف خداوند ص کند، و هر  ی معص
یعت های  کس که جز این راهی در پیش گیرد، به گمراهی دور و درازی گرفتار شـده اسـت. اگر به شـر

ا  ـــم ام و آس ا همین احـک ه تنـه اینـک د؛  ا خواهیم دـی اق آنـه ام الهی نظر بیفکنیم، این انطـب نی و احـک
ال  درآورنده یعات به ـص ر رزمینی اروا ، بدنتـش اد میها، ـس ی غیر از آن ها و اقتـص ند، و هر کـس باـش

 
 .31التوب، :  -1
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خن می وی خداوند ـس ومانی که از ـس س یا تغییری ایجاد کند معـص یعی وـض ر گویند، از جانب خود تـش
یعت انجام دهد، در  یا  ــر یادتی در ش ــخی آورد یا ز ــت و  َنس ــت که او خداوندگار اس واقس مدعی اس

ی    ــر ی  نکرده ـباشــد. قرآن تص ــر ــتـند؛ هر چـند در گفـتار ـبه چنین چیزی تص خالیق ـباـید او را بپرس
ار و راهـبان خود را ـبه ـجای ـخداوـند عـبادت میمی  کردـند؛ چرا ـکه آنـها حالل رافرـماـید ـکه یهود، َاحـب

ــان حالل می نمودند. از ابو جعفر  کردند و مردم نیز آنها را اطاعت میبرای مردم حرام و حرام را برایش
آنها َاحبار و راهبان خویش را به جای الله به خدایی  )در تفسیر سخن حق تعالی  )ع(  امام محمد باقر

ــت که فرمود: »آنها از احبار و راهبان   1(گرفتند ــده اس ــان اطاعتروایت ش ــان عمل    ش و به گفتارش
دار ـشدند؛ کردند، دیندادند، عمل و به آنچه آنها دعوتـشان مینمودند و به آنچه آنها را فرمان میمی

ه ـــط ه واس اـعت میپس ـب ه از ایشـــان اـط ابی آنـک ان داده بود و کـت د فرـم ه ـخداوـن د و آنـچ ا و کردـن ـه
والنش را به کناری افکنده بودند، آنها را به پروردگاری گرف ان  رـس تند و هر آنچه احبار و راهبان فرمانـش

نمودند. این موضوع فقط به این دلیل کردند و خداوند را نافرمانی میدادند پیروی و اطاعتشان میمی
یم....«  .2در کتاب ما یاد شده است که از آنها پند گیر

 
فهي عبادة من دون إذن فكل عقيدة يعتقدها اإلنسان إن لم يأخذها من معصوم جاء بها من اهلل  

اهلل، وكل حكم شرعي يتعبد به اإلنسان إن لم يأخذه من معصوم جاء به من اهلل فهو عبادة لذلك  
ع؛ ألن ه ادعى أنه إله، حيث إن املعصومي أنفسهم ليس لهم إال  نقل الحكم   الشخص الذي أفىت وشر 

 الشرعي عن اهلل. 
ان به آن اعتقاد دار بنابراین هر عقیده وی خداوند  ای که انـس د، اگر آن را از معصـومی که آن را از ـس

گردد، و هر حکم شــرعی که آورده، نگرفته باشــد، عبادت و پرســتشــی غیر از خداوند محســوب می
انـسان به آن پایبند باـشد، اگر از معـصومی که آن را از جانب خداوند آورده، نباـشد، پرـستش و عبادتی  

یرا به این ترتیب وی ادعای الوهیت نموده است؛ یگذار مبرای آن شخص فتوا دهنده و قانون باشد؛ ز
رعی از طرف خداوند  گویند و صـرفًا نقل کنندهدر حالی که معصـومین از خود چیزی نمی ی حکم ـش

 باشند.می

 
 

 .31توبه:   - 1
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)أيتها العصابة املرحومة املفلحة، أن اهلل :  يف رسالته املشهورة إلى الشيعة  )ع(قال اإلمام الصادق  
كم من الخري، واعلموا أن ه ليس من علم اهلل وال من أمره أن يأخذ أحد من خلق اهلل  أتم لكم ما أتا

للقرآن   القرآن وجعل فيه تبيان كل يشء. وجعل  أنزل اهلل  يف دينه بهوى وال رأي وال مقائيس، قد 
ي وال ولتعلم القرآن أهاًل، ال يسع أهل علم القرآن الذين أتاهم اهلل علمه أن يأخذوا فيه بهوى وال رأ

اهلل   من  عندهم كرامة  ووضعه  به،  أخصهم  علمه  من  أتاهم  بما  ذلك  عن  اهلل  أغناهم  مقائيس، 
وقد سبق    -أكرمهم بها، وهم أهل الذكر الذين أمر اهلل هذه األمة بسؤالهم، وهم الذين من سألهم  

اهلل بإذنه،  أرشدوه، أعطوه من علم القرآن ما يهتدي به إلى    -يف علم اهلل أن يصدقهم ويتبع أثرهم  
الذي أكرمهم اهلل    - وإلى جميع سبل الحق، وهم الذين ال يرغب عنهم وعن مسألتهم وعن علمهم  

أال من سبق عليه يف علم اهلل الشقاء يف أصل الخلق، تحت األظلة، فأولئك الذين   -به وجعله عندهم  
ر بسؤالهم، وأولئك يرغبون عن سؤال أهل الذكر والذين آتاهم اهلل علم القرآن ووضعه عندهم وأم 

الذين يأخذون بأهوائهم وآرائهم ومقائيسهم حىت دخلهم الشيطان؛ ألنهم جعلوا أهل اإليمان يف علم  
القرآن عند اهلل كافرين، وجعلوا أهل الضاللة يف علم القرآن عند اهلل مؤمني، وحىت جعلوا ما أحل  

م اهلل يف كث   ري من األمر حالالً. اهلل  يف كثري من األمر حراماً، وجعلوا ما حر 
ــادق  ــیعیان میدر نامه )ع(  امام ص ــهورش خطاب به ش ــده ی مش ی  فرماید: »ای گروه رحمت ش

رسـتگار! خداوند خیری را که به شـما عنایت فرموده به کمال رسـانیده اسـت، و بدانید که نه در علم  
خدا و نه در فرمانش چنین نیست که یکی از مخلوقاتش حکم دین را به هوا و هوس یا با نظر شخصی  

ـــتاد و بـیان هر چیز را در آن قرار داد، و برای  ـیا ـبا قـیاس کردن ـیاـفت کـند. ـخداوـند قرآن را فرو فرس ـها در
قرآن و آموختن آن گروهی شـایسـته مشـخص فرمود. آنان که اهل علم قرآن که خداوند آن علم را به 

ــت، می ــپرده اس ــند، نمیآنان س ــاس  باش ــاس هوا و هوس، و رفی و نظر خود و یا براس توانند براس
شـان کرده، و آنها را در ا، آن را تفسـیر کنند؛ چرا که خداوند با آنچه از علمش که مخصـوصهقیاس

ــت، آنها را از چنین عملی بی ــان ارزانی داده، قرار داده اس نیاز  جایگاهی از کرامت که خداوند به ایش
آنها بپرسند؛    باشند که خدا به این اّمت فرمان داده است تا ازفرموده است. اینها همان اهل ذکری می

ــ  با توجه اینکه در علم خداوند چنین مقرر ـشده که باید  همان کـسانی هـستند که هر که از آنها پرـسد ــ
ــدیق و از آنـها پیروی کـند ــاد میآنـها را تص ــ او را ـهداـیت و ارش نـمایـند و از علم قرآن آنـچه ـبه اذن ـــ

امِی راه ــوی تـم ه س د و ـب داوـن ه ـخ د او را ـب داوـن ت هـ ـخ ای حق و حقیـق ت میـه ا داـی ه او عـط د، ـب کـن
هایی هـستند که نباید از آنها و از پرـسیدن از ایـشان و از علمی که خداوند آنها را نمایند. اینان همانمی

گاه باـشید کـسانی هـستند که در علم الهی  ته و نزد آنها ـسپرده اـست، روی گردانید. آ به آن گرامی داـش
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هدرباره یـش ان در ر ایهـش ار آن نو ی خلقت و  ـس ده نگونـس ته ـش تند که از بخت؛ اینان همانـش هایی هـس
یدن از  یده و نزد آنها نهاده و پرـس ان بخـش یدن از اهل ذکر و از آنها که خداوند علم قرآن را به ایـش پرـس

هـستند که به دلخواه و رفی و نظر خود    هاییگردانند. اینان همانایـشان را واجب گردانیده اـست، روی
یابد؛ چرا که آنان کـسانی که کنند تا آنجا که ـشیطان به درون آنها راه میمی  ها تفـسیرو براـساس قیاس

انی که در علم قرآن در نظر خداوند گمراه در علم قرآن در نظر خداوند مؤمن می ند را کافر، و کـس باـش
ـــند را مؤمن قلـمداد کردهمی ـــیاری از امور حاللی ـکه ـخداوـند حال فرموده را ـباش اـند؛ ـتا آنـجا ـکه بس
 اند.رام، و بسیاری از اموری را که حرام فرموده، حالل کردهح

 
قبل موته فقالوا: نحن بعد ما قبض  فذلك أصل ثمرة أهوائهم، وقد عهد إليهم رسول اهلل 

اهلل عز  وجل رسوله يسعنا أن نأخذ بما أجتمع عليه رأى الناس، بعدما قبض اهلل عز  وجل رسوله 
إلينا وأمرنا به. مخالفاً هلل ولرسوله  ، فما أحد أجرأ على اهلل، وال أبي   ، وبعد عهده الذي عهده 

 ضاللة ممن أخذ بذلك، وزعم أن ذلك يسعه. 
ان میین اصـل میوها ول خدای هوی و هوس ایـش د و حال آنکه رـس پیش از وفاتش  از   )ص( باـش

اش را قبو رو  نمود  آنها عهد و پیمان گرفت؛ اما آنها گفتند: پس از آنکه خداوند عّزوجّل فرـستاده
ـــتادهتوانیم ـبه آنـچه رفی و نظر مردم بر آن اتـفاق دارد عـمل کنیم؛ پس از اینـکه ـخداوـند، فر ـما می   اش س
ـــتانـید و ـما را ـبه آن فرـمان داد؛ درســت خالف   )ص(  را برگرـفت و پس از عـهد او  )ص( ـکه از ـما س

! هیچ کس بر خدا جسـورتر و در گمراهی آشـکارتری از آن کس )ص(  خواسـت خداوند و پیامبرش
 نیست که چنین روش را در پیش بگیرد در حالی که چنین  پندارد که این کار برای او روا است.

 
أمره يف حياة محمد  ويتبعوا  أن يطيعوه  على خلقه  إن  هلل  موته. هل يستطيع واهلل  وبعد   ،

أخذ بقوله ورأيه ومقائيسه؟ فإن قال:   أولئك أعداء اهلل أن يزعموا أن أحداً ممن أسلم مع محمد  
وهواه  برأيه  يأخذ  أن  ألحد  يكن  لم  ال،  قال:  وإن  بعيداً.  وضل ضالالً  اهلل  على  فقد كذب  نعم، 
ومقائيسه، فقد أقر بالحجة على نفسه. وهو ممن يزعم أن اهلل يطاع ويتبع أمره بعد قبض رسول  

دٌ اهلل   ْو ُقِتَل  ، وقد قال اهلل وقوله الحق: ﴿َوَما ُمَحمَّ
َ
اَت أ َفِإن مَّ

َ
ُسُل أ ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُّ

اِكرِ  ُ الشَّ َ َشيْئاً َوَسَيْجِزي اَّلل  ْعَقاِبُكْم َوَمن َينَقِلْب َعَلَى َعِقَبْيِه َفَلن َيُضرَّ اَّلل 
َ
، (1)يَن ﴾انَقَلْبُتْم َعَلى أ
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، وكما لم  ، وبعد قبض اهلل محمداً اة محمد  وذلك لتعلموا أن اهلل يطاع ويتبع أمره يف حي
الناس مع محمد  ،  أن يأخذ بهواه وال رأيه وال مقائيسه، خالفاً ألمر محمد   يكن ألحد من 

 . (1) أن يأخذ بهواه وال رأيه وال مقائيسه( فكذلك لم يكن ألحد من الناس بعد محمد 
وگند حق خداوند بر َخلقش این اـست که او را    در زمان زندگانی محّمد و پس از مرگ او به خدا ـس

توانند چنین تـصور کنند که کـسی که اش نمایند. آیا این دـشمنان خدا میفرمانش برند و پیروی )ص(
ــیـله ــخن و رفی و نظر و   )ص(  ی محـمدـبه وس ـــحاب او بوده، براســاس س ــالم آورده و از اص اس

ـــته و در گمراهی ورف و عمیقی گرفـتار قـیاس ـهایش عـمل کـند؟ اگر بگوـید: »آری« بر ـخدا دروغ بس
ــاس رفی و دلخواه و قـیاس های خود عـمل کـند«، علـیه آمده، و اگر بگوید: »نه، هیچ کس نـباید براس

ــتن دلـیل آوری کرده و او   ــول ـخدااز آن جمـله اســـت ـکه میخویش ، )ص(  پـندارد پس از مرگ رس
جز این )فرماید:  باشد، میشود و حال آنکه خداوند که سخنش حق میخداوند اطاعت و پیروی می

تاده ت که محمد، فرـس تادگانی دیگر بودهنیـس ت که پیش از او فرـس ته ای اـس اند. آیا اگر او بمیرد یا کـش
ین خود ما به آیین پیـش ود، ـش یانی به خدا نخواهد  بازمی  ـش گردید؟ هر کس که به عقب بازگردد هیچ ز

ــپاس ــانید و خداوند س ــت که بدانید خداوند در    2(گزاران را پاداش خواهد دادرس ؛ این از آن رو اس
ــود و از گیرد، اطاعت میرا برمی )ص(  و پس از اینـکه خداوند محمد )ص(  زمان زندگانی محـمد ش

توانـست  نمی  )ص(  همان گونه که هیچ کس از مردم در زمان زندگانی محّمدـشود؛  فرمانش پیروی می
  نماید، پس از محمد  )ص(  هایش مخالفتی با دسـتور محّمدبراسـاس خواسـته و رفی و نظر و قیاس

 .3های خود عمل کند«نیز هیچ یک از مردمان حق ندارد براساس خواست و نظر و قیاس )ص(

 
مع تمام عقولهم وعلمهم بمحكم الكتاب ومتشابهه، وتنـزيله وتأويله،   فإذا كان األئمة  

، فكيف يكون لغريهم مع نقصان عقولهم  ليس لهم الفتوى، بل ينقلون عن اهلل وعن رسوله 
 وجهلهم باملحكم واملتشابه، والتنـزيل والتأويل. 

ابه قرآن، و تنزیل و تأویل  شان به محکم و متشبا تمامِی عقل و علم  )علیهم الـسالم(  حال اگر ائمه
ــند، چگونه غیر می )ص(  ای از خداوند و پیامبرشآن، اجازه فتوی دادن ندارند و تنها نقل کننده باش
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شـان به محکم و متشـابه و تنزیل و تأویل قرآن، شـان و جهل و نادانیاز ایشـان با وجود نقصـان عقل
 باشد؟!ی چنین چیزی میشایسه

 
الصادق   اإلمام  اهلل حق   )ع(قال  تعرف كتاب  أبا حنيفة،  )يا  عليه:  دخل  عندما  ألبي حنيفة 

: يا أبا حنيفة، لقد ادعيت علماً، ويلك ما )ع(معرفته؟!!! وتعرف الناسخ واملنسوخ؟!!! قال: نعم، قال  
جعل اهلل ذلك إال  عند أهل الكتاب الذين أنزل اهلل عليهم. ويلك وال هو إال  عند الخاص من ذرية 

( … ما ورثك اهلل من كتابه حرفاً، فإن  كنت كما تقول ولست كما تقول، فأخربني  ،  نبينا  
(1). 

ادق  ان  )ع(  امام ـص د می )ع(  به ابو حنیفه وقتی بر ایـش را آن  اباحنیفه! آیا قرآن ای»فرماید:  وارد ـش
ابا   ایفرمود: » )ع(  ؟«. گفت: آری. امامدانیشـناسـی و ناسـخ و منسـوخش را میگونه که باید، می

ی نزد را علم این تو! خداوند بر علمی را نمودی. وای حنیفه! ادعای  خداوند که کتاب جز اهل کـس
ی از فرزندان پیامبر ما  نداد. وای قرار کرد نازل آنها  بر را آن ، )ص(  برتو! و این علم جز نزد افراد خاـص

ار  نداده اسـت. اگر این گونه هسـتی که نزد کس دیگری نیسـت و خداوند حرفی از کتابش را به تو 
 .2....«ـ مرا خبر دهکه هرگز نیستیکنی ـادعا می

 
 

 * * * 
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 يف قصصهم لعربة  إن  
 است   عربتی  ايشان  هاى در داستان 

 
ِمْن ُكلِّ  :  قال تعالى الُْقْرآِن  َهَذا  اِس يِف  ِللنَّ الَِّذيَن  ﴿َوَلَقْد َضَربَْنا  َلَيُقوَلنَّ  ِبآَيٍة  َوَلِئْن ِجْئَتُهْم  َمَثٍل 

ُ َعَلى ُقلُوِب الَِّذيَن ال َيْعَلُموَن  * َفاْصرِبْ ِإنَّ  نُْتْم ِإالَّ ُمْبِطلُوَن * َكَذِلَك َيْطَبُع اَّللَّ
َ
ِ َكَفُروا ِإْن أ  َوْعَد اَّللَّ

َك الَِّذيَن ال ُيوِقُنوَن ﴾ نَّ  . (1)َحقٌّ َوال َيْسَتِخفَّ
ای  ایم و چون آیهبه راســتی ما در این قرآن برای مردم از هر گونه مثلی آورده)فرماید:  حق تعالی می

ورزند خواهند گفت: شـما جز بر باطل نیسـتید * اینچنین خداوند بر  برایشـان بیاوری آنان که کفر می
انی که از دانایی بیدل بر کن که و بهره اند، ُمهر میهای کـس ت. مبادا  عدهنهد * پس ـص ی خدا حق اـس

 .2(اند، تو را به خّفت و سبکی کشانندآنان که به یقین نرسیده

 
حريٌّ بكل مسلم أن يدرس تاريخ بين إسرائيل وسريتهم مع موىس وهارون )عليهما السالم(، ثم  

؛ ألن  بعث موىس وهارون )عليهما السالم( يكاد يكون بعث محمد وعلي )عليهما )ع(مع عيىس  
ا حدث ملحمد وعلي )عليهما  السالم(، وما حصل ملوىس وهارون )عليهما السالم( ال يختلف كثريا عم 

أو بعد وفاة هارون وموىس )عليهما السالم(،    )ع(السالم(. وما فعله بنو إسرائيل يف فرتات غياب موىس  
ا فعلته هذه األمة بعد وفاة محمد    ال ، ثم بعد غياب   )ع(، ثم بعد وفاة علي  يختلف كثرياً عم 

محمد   أوصياء  عيىس  خاتم  بعث  أن   بن    )ع(، كما  محمد  بعث  يكون  يكاد  إسرائيل  لبين 
من هذه األمة، ومن بعض علماء   )ع(لهذه األمة، وما سيالقيه املهدي    )ع(الحسن العسكري املهدي  

من اليهود وعلمائهم غري   )ع()غري العاملي( يف هذه األمة لن يختلف كثرياً عما القاه عيىس  السوء  
ُرون﴾   . (3)العاملي. ﴿َفاْقُصِص الَْقَصَص َلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ

یخ بنی اســرائیل و رفتار ایشــان با موســی و هارون )علیهما    شــایســته اســت که هر مســلمانی تار
)علیهما   را مطالعه کند؛ چرا که برانگیخته شــدن موســی و هارون  )ع(  و ســپس با عیســی الســالم(
الم( دن محمد و علی الـس یاری با برانگیخته ـش الم( قرابت بـس دارد، و آنچه برای موـسی  )علیهما الـس
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ــالم(  و هارون ــالم(  اتفاق افتاد با آنچه برای محمد و علی   )علیهما الس رخ داد تفاوت    )علیهما الس
ــلهچن ــرائیل در فاص ــی و ی زماندانی ندارد، و آنچه بنی اس ــی یا پس از وفات موس های غیبت موس

الم(  هارون ول اکرم )علیهما الـس پس بعد  )ص(  انجام دادند با آنچه این اّمت پس از ارتحال رـس و ـس
ـــیای محـمد )ع(  از وفات علی انـجام دادند   )ص(  انـجام دادند،  و پس از آن بـعد از غیـبت خاتم اوص

ی ن  )ع( تفاوت چندانی ندارد. همان طور که بعثت عیـس رائیل به بعثت محمد بن الحـس برای بنی اـس
ــکری المـهدی ت و آنـچه مـهدی  )ع(  العس ـــیار نزدـیک    )ع(  برای این امـّ ت خواـهد دـید، بس از این امـّ

ه مـهدیمی اشـــد؛ آنـچ ای بی  )ع(  ـب اد )علـم د نـه ای ـب د  از برخی علـم ت خواـهد دـی عـمل( در این امـّ
ــی  تـفاوت پس این )عـمل آنـها دـید، نخواـهد داشــت: از یهود و علـمای بی  )ع( چـندانی ـبا آنـچه عیس
 .1(ها را حکایت کن، شاید به اندیشه درآیندداستان

 
 

*** 
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 )ع(   يرتقبون والدة موىس  بنو إسرائيل 
 )ع(   موىس  چشم به راه والدت  بنــى اســرائيل

 
يف حالة ترقب لهذا النيب العظيم واملصلح املنتظر، وكانوا    )ع(كان بنو إسرائيل قبل بعث موىس  

حكم  من  سيخلصهم  الذي  املبارك،  الوليد  هذا  الستقبال  واالستعداد  بوالدته  حىت  يتباشرون 
لالنقضاض  املبارك  املولود  الذين كانوا بدورهم يف حالة ترقب سلبية لهذا  والفراعنة،    الطواغيت 
الفراعنة   ويفضح  الطاغوتي،  الحكم  على  ويقيض  يكرب  أن  قبل  منه  والخالص  وقتله،  عليه 
وادعاءاتهم الزائفة، ويقود بين إسرائيل للنجاة، ولحمل كلمة ال  إله إال  اهلل إلى أهل األرض، وجاءت 

اليت كانوا يرتقب السني  إسرائيل يف تلك  مواليد بين  املوعودة فقتل فرعون  الوالدة  ون والدة  سني 
فيها ظناً منه أن ه قادر على تغيري سنة اهلل، فشاء اهلل أن يخزيه ويبي له ضعفه أمام القدرة   )ع(موىس

إال    املربي ملوىس  ولم يكن  بالذات،  فأنشأ سبحانه موىس يف قصر فرعون  الرباني،  والتدبري  اإللهية 
 ملولود. فرعون الطاغية، الذي كان يسعى الليل والنهار للقضاء على هذا ا

در وضـعیت چشـم انتظار بودِن این پیامبر بزرگ و مصـل    )ع(  بنی اسـرائیل پیش از بعثت موسـی
منتظر بودند؛ تا آنجا که والدت او و آماده بودن برای استقبال از این مولود مبارک را به یکدیگر بشارت  

ـــید؛ هـمان فراعـنهـها رـهایی میـها و فرعوندادـند؛ مولودی ـکه آنـها را از حکوـمت ـطاغوتمی ای بخش
وی مقابل، در وضـعیت چشـم انتظارِی این مولود مبارک بودند تا بر او یورش ی خود در سـ که به نوبه

شـان را یکسـره و فراعنه و برند و او را به قتل برسـانند، و پیش از آنکه بزرگ شـود و حکومت طاغوتی
ان  ادعاهای پوس و دروغین یدن را ـش وی نجات و رهایی و بر دوش کـش رائیل را به ـس مفتـض  و بنی اـس

های آن والدت وعده  له اال الله به سـوی اهل زمین راهبری نماید، از او رهایی یابند. سـالی ال اکلمه
بودند نوزادان بنی  )ع(  هایی که چشـم انتظار والدت موسـیداده شـده فرا رسـید و فرعون در آن سـال

ــنت خداوندی را دارد؛ اما خد ــانید با این پندار که او توانایی تغییر س ــرائیل را به قتل رس اوند اراده اس
ــازد؛  ــکار س ــعف و ناتوانی او را در برابر قدرت الهی و تدبیر ربانی آش فرمود تا او را خوار نماید و ض

ر خود فرعون پرورانید و پروراننده ی را در قـص بحان موـس ی جز همان فرعون  خداوند ـس ی کـس ی موـس
 ود.سرکش نبود؛ همان کسی که شب و روز در پی فیصله دادن ماجرای همین مولود ب
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اً َوَحَزناً ِإنَّ ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما َكانُوا  :  قال تعالى ﴿َفالَْتَقَطهُ آُل ِفْرَعْوَن ِلَيُكوَن َلُهْم َعُدو 
وَ  نَتَِّخَذُه  ْو 

َ
أ َيْنَفَعَنا  ْن 

َ
أ َعىَس  َتْقُتلُوُه  ال  َوَلَك  ِلي  َعْيٍ  ُت  ُقرَّ ِفْرَعْوَن  امرأة  َوَقاَلِت  َوُهْم ال  َخاِطِئَي *  َلداً 

أبناءهم  (1) َيْشُعُروَن﴾ ويقتلون  ويذلونهم  إسرائيل  بين  يستضعفون  وجنوده  فرعون  كان  بينما   ،
واضطهاد  ظلم  من  القصر  خارج  يحدث  ما  ويرى  فرعون  قصر  يف  يكرب  موىس  وخيارهم، كان 

الهدف   وإعالمية  إرهابية  خطط  رسم  من  القصر  يف  يحدث  ما  ويرى  املستضعف،  منها  للشعب 
الواقع باألمر  التسليم  أو على األقل  الشعب وحمله على طاعة فرعون،  املقاومة،  استخفاف  ، وترك 

َشاِد﴾ ْهِديُكْم ِإالَّ َسِبيَل الرَّ
َ
َرى َوَما أ

َ
ِريُكْم ِإالَّ َما أ

ُ
 .  (2) ﴿َقاَل ِفْرَعْوُن َما أ
شــان و ســبب اندوهشــان  نخاندان فرعون او را یافتند و برگرفتند تا دشــم)فرماید:  حق تعالی می

یانشـان خطاکار بودند * همسـر فرعون گفت: این کودک نور چشـم   گردد، که فرعون، هامان و لشـکر
یم؛ در حالی که  من و تو خواهد بود؛ او را مکشـید، شـاید به ما سـودی رسـاند یا او را به فرزندی گیر

کشیدند  ای که فرعون و سپاهیانش بنی اسرائیل را به استضعاف می. در آن هنگامه3(دانستندآنها نمی
ینو آنها را خوار و ذلیل می ران و بهتر ان را مینمودند و پـس ر  ها و برگزیدگانـش ی در قـص تند، موـس کـش

د می یدن مردم مسـتضـعف در خارج از کرد و بزرگ میفرعون رـش د و آنچه از ظلم و به بندگی کـش ـش
انگیز و تبلیغاتی که هدف های ُرعبکرد و آنچه در داخل قـصر از نقـشهافتاد را نظاره میفاق میقـصر ات

برداری از فرعون و یا حداقل پذیرش تســلیم  از آنها به بندگی کشــیدن مردم و وادار کردن آنها به فرمان
ــس موجود و ترک مقاومت بود را به عینه می ــدن در برابر وض ــم)دید:  ش ا را جز آنچه فرعون گفت: ش

 .4(ام راهی ننمایم و جز به راه صواب راهبری نکنممصلحت دیده

 
يرى سياسة فرعون وحزبه اليت كانت تتمثل بمنع الدين اإللهي من االنتشار،   )ع(وكان موىس  

ومنع الشعائر الدينية لبين إسرائيل، ونشر الفساد وبالتالي دفع األجيال اليت تنشأ يف هذا الجو الفاسد  
أهم العوامل اليت يعتمد عليها   الفساد وترك التدين وااللزتام بالشريعة اإللهية املقدسة. وهذا هو إلى

حكمه يف  والناصر  ،  الطاغية  الحقيقية  القوة  عن  اهلل،  عن  تخل ى  قد  الشعب  أن   يضمن  حيث 
 القادر على القضاء على الطاغوت وعلى حزبه الشيطاني. ، الحقيقي

کرد؛ ـسیاستی که تمثیلی از  ـسیاـست فرعون و حزبش را از نزدیک مالحظه می )ع(  حـضرت موـسی
 

 .9ـ  8القصص :  -1
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جلوگیری از انتشار دین خدا و بازداشتن بنی اسرائیل از تقّید به شعائر دینی و گسترش فساد و به دنبال 
ل و و نما میآن هدایت نـس دی نـش اد و ترک دینهایی که در چنین جّو فاـس وی فـس داری و یافتند به ـس

یعت مقّدس الهی بود. اینها مهمالتز  ین عواملی هسـتند که حکومت طاغوت بر آنها تکیه  ام به شـر تر
مین کننده دن جامعه از خداوند، از تنها قدرت حقیقی و یاریدارد؛ چرا که تـض گر واقعی، ی خالی ـش

 باشند.اش، میی حکومت طاغوت و حزب شیطانیاز توانای به پایان رساننده
 



 

 

املهاجر إلى اهلل، والنيب  ،  املجاهد يف سبيل اهلل )ع( موىس  
 الداعي إلى اهلل 

مجاهد در راه خدا، مهاجر به سوی خدا، و   )ع(   موىس 
 خدا   سوی به  کننده پیامرب دعوت 

 
ُحْكماً   آَتيَْناُه  َواْسَتَوى  ُه  ُشدَّ

َ
أ بََلَغ  َّا  تعالى: ﴿َومَل َوَدَخَل  قال   * امْلُْحِسِنَي  نَْجِزي  َوَكَذِلَك  َوِعْلماً 

ْهِلَها َفَوَجَد ِفيَها َرُجَلْيِ َيْقَتِتالِن َهَذا ِمْن ِشيَعِتِه َوَهَذا ِمْن عَ 
َ
ِه َفاْسَتَغاَثهُ  امْلَِديَنَة َعَلى ِحِي َغْفَلٍة ِمْن أ ُدوِّ

ِه فَ  ْيَطاِن ِإنَّهُ َعُدوٌّ  الَِّذي ِمْن ِشيَعِتِه َعَلى الَِّذي ِمْن َعُدوِّ َوَكَزُه ُموىَس َفَقىَض َعَلْيِه َقاَل َهَذا ِمْن َعَمِل الشَّ
ِحيُم * َقاَل   نَْعْمَت  ُمِضلٌّ ُمِبٌي * َقاَل َربِّ ِإنِّي َظَلْمُت نَْفيِس َفاْغِفْر ِلي َفَغَفَر َلهُ ِإنَّهُ ُهَو الَْغُفوُر الرَّ

َ
َربِّ ِبَما أ

ُكونَ 
َ
أ َفَلْن  ْمِس  َعَليَّ 

َ
ِباأْل اْسَتْنَصَرُه  الَِّذي  َفِإَذا  ُب  َيرَتَقَّ َخاِئفاً  امْلَِديَنِة  يِف  ْصَبَح 

َ
َفأ  * ِلْلُمْجِرِمَي  َظِهرياً   

ْن َيْبِطَش ِبالَِّذي ُهَو َعُدوٌّ َلُهمَ 
َ
َراَد أ
َ
ْن أ
َ
ا أ ا ُموىَس ا َقاَل يَ َيْسَتْصِرُخهُ َقاَل َلهُ ُموىَس ِإنََّك َلَغِويٌّ ُمِبٌي * َفَلمَّ

ْرِض َوَما  
َ
اراً يِف اأْل ْن َتُكوَن َجبَّ

َ
ْمِس ِإْن ُتِريُد ِإالَّ أ

َ
ْن َتْقُتَليِن َكَما َقَتْلَت نَْفساً ِباأْل

َ
ُتِريُد أ

َ
ْن َتُكوَن أ

َ
ُتِريُد أ

ْقىَص امْلَِديَنِة َيْسَعى َقاَل َيا ُموىَس ِإنَّ امْلأََلَ 
َ
َتِمُروَن ِبَك ِلَيْقُتلُوَك َفاْخُرْج  ِمَن امْلُْصِلِحَي * َوَجاَء َرُجٌل ِمْن أ

ْ
 َيأ

امِلَِي * وَ 
يِن ِمَن الَْقْوِم الظَّ ُب َقاَل َربِّ نَجِّ اِصِحَي * َفَخَرَج ِمْنَها َخاِئفاً َيرَتَقَّ َه ِتْلَقاَء  ِإنِّي َلَك ِمَن النَّ َّا َتَوجَّ مَل

ْن َيْهِدَييِن َسَواَء السَّ 
َ
 .  (1)ِبيِل﴾َمْدَيَن َقاَل َعىَس َربِّي أ

ی دادیم و  )فرماید:  حق تعالی می د، او را حکمت و دانـش ید و برومند ـش د و کمال رـس چون به رـش
د. دو تن را دید که با هم  دهیم * بینیکوکاران را چنین پاداش می هر داخل ـش هر، به ـش خبر از مردم ـش

ــمنانش. آن که از پنزاع می یروانش بود علیه آن دیگر که کنـند، این یک از پیروانش بود و آن یک از دش
ــت. گفت: این، از  ــتی بر او نواخت و او را کش ــی مش ــت. موس ــمنانش بود از او یاری خواس از دش
کارهای شـیطان بود. او به آشـکارا دشـمنی گمراه کننده اسـت * گفت: ای پروردگار من! من به خود  

یرا او آمرزنده و مهرب ید؛ ز ان است * گفت: ای پروردگار من! ستم کردم، مرا بیامرز؛ و خدایش بیامرز
ان و  هر ترـس د * دیگر روز در ـش تیبان گنهکاران نخواهم ـش به پاس نعمتی که بر من عطا کردی هرگز پـش

گردید. مردی که دیروز از او مدد خواـسته بود باز هم از او مدد خواـست. موـسی چـشم به راه حادثه می
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مردی را که دشمن هر دو آنها بود بزند، گفت:   به او گفت: تو به آـشکارا گمراه هـستی * چون خواـست
ا می ــی! آـی ــی؟ تو میای موس ــتی مرا نیز بکش ان ـکه دیروز یکی را کش خواهی در این خواهی همچـن

ی و نمی رزمین، جّبار و زورگویی باـش هر  ـس ین جای ـش ی * مردی از دورتر لحان باـش خواهی که از مـص
زنند تا تو را بکـشند. بیرون برو که ی تو رفی میرهدوان دوان آمد و گفت: ای موـسی! مهتران ـشهر دربا 

د. گفت: ای پروردگار من! مرا از گروه  ان و نگران از آنجا بیرون ـش تم * ترـس من از خیرخواهان تو هـس
ســتمکاران رهایی بخش * چون به جانب َمدَین روان شــد، گفت: امید اســت پروردگار من مرا به راه 

 .1(راست راهبری کند

 
ليجد ظلم الطاغية فرعون للشعب املستضعف من بين إسرائيل  ، معرتك الحياة )ع(دخل موىس 

والنيب املخلص املنتظر الذي يعرفه بنو إسرائيل، كيف يبقى ،  الطاهر النقي  )ع(واملصريي، وموىس  
تلك  تقع  أن  اهلل  فشاء  لسواده؟  ومكرثاً  ظلمه  على  بالسكوت  ولو  له،  ظهرياً  فرعون  قصر  يف 

نفس الحا الحادثة وقع كبري يف  لهذه  الظلمة، وكان  فرعون وجنوده  زبانية  أحد  قتل  وهي  دثة، 
حيث التجأ إلى الحق، يستغفره ويتوب إليه مما اعتربه ذنباً، وهو عيشه يف قصر فرعون    )ع(موىس  

مة املغفرة  ، وملا غفر له ربه سبحانه وتعالى عاهد اهلل على ما آتاه من نع)ع(الطاغية واألب املربي ملوىس  
  )ع( ولو بمداهنته أو السكوت على ظلمه، فكان البد ملوىس  ،  على أن ال يكون ظهرياً ملجرم وظالم

املدينة خائفاً يرتقب إلى اهلل، فخرج من  الحادثة أن يهاجر  وغاب عن بين إسرائيل عشر  ،  بعد هذه 
، )ع(و شعيب  سني، قضاها يف أرض مدين يعيش حياة بسيطة وهادئة يف أحضان نيب عظيم، وه

ليعود بعد ذلك لبين إسرائيل قائدا ربانيا شجاعا ونبيا يدعو    يرعى قطيعاً من األغنام، ويتعلم الكثري
إلى اهلل، فيقود املؤمني للنجاة من بطش فرعون، واالستضعاف والهوان الذي كانوا يالقونه يف مصر.  

ولكن بعد هذا العبور كان ما كان،  ،  واملؤمنون البحر، وأغرق اهلل فرعون وجنوده  )ع(وَعرب موىس  
فتمرد بنو إسرائيل على األوامر اإللهية، وعصوا موىس وهارون )عليهما السالم(، وبعد أن رفض بنو 

والعبادة الخالصة    (له إال  اهللإال  )إسرائيل الدخول إلى األرض املقدسة وجهاد الجبابرة لنشر كلمة  
صحراء سيناء، وكم أوذي موىس وهارون )عليهما السالم( هلل، كتب اهلل عليهم التيه أربعي سنة يف  

وكونه    واستخفوا به واعرتضوا على هارون،  )ع(خالل هذه املدة، فاعرتض الكثري منهم على موىس
، فأمرهم اهلل أن يكتب كل رئيس سبط من أسباط بين إسرائيل اسمه على )ع(نبياً وخليفة ملوىس  

العيص  يف خيمة االجتماع، وشاء اهلل أن تخضر   )ع(ىس  عصا يابسة، وكتب هارون اسمه، ووضع مو
هارون اسم  عليها  اليت كتب  موىس    )ع(العصا  يف خالفة  وحقه  نبوته  تؤيد  معجزة  ، )ع(لتكون 
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واالستخفاف به، حىت إن هم ملا صنعوا العجل وعبدوه واعرتض    )ع(لكنهم لم يتوقفوا عن إيذاء هارون  
، ولم يكتف اليهود  )ع( لفئة القليلة اليت ناصرت الحق معه  كادوا يقتلونه مع ا  )ع(عليهم هارون  

فوا التوراة بعد وفاة موىس وهارون  ،  بهذا وكتبوا بأيديهم األثيمة فيها أن )عليهما السالم(،  بل حر 
 !!   )ع(وأضل بين إسرائيل هو هارون  الذي صنع العجل

به آوردگاه زندگی قدم نهاد تا ظلم و ـستم فرعون ـسرکش را بر مـستـضعفین بنی اـسرائیل  )ع(  موـسی
ت اِی درـس یان ببیند. موـس ر رائیل میو مـص ناختندش،  کاِر پاک، آن پیامبر مخلِص منتظر که بنی اـس ـش

ا  گری برای او باـشد، حتی اگر این یاری کردن، بتوانـست در قـصر فرعون باقی بماند تا یاریچگونه می
ت خداوند بود تا   د؟ پس این خواـس کر او باـش یاهی لـش تم او و افزودن به ـس کوت در برابر ظلم و ـس ـس
ــیاهی ُرخ دهد، و این  یان ظلمت و س ــکر ــربازان فرعون و لش ــدن یکی از س ــته ش آن واقعه یعنی کش

ه حسـاب  نهاد تا آنجا که به حق پناه برد و از آنچه آن را گناه ب )ع(  رویداد اثری عمیق در جان موسـی
رکش؛ می ر فرعون ـس ویش توبه نمود؛ یعنی از زندگی کردنش در قـص ش طلبید و به ـس آورد از او بخـش

شـد. چون خداوند سـبحان و متعال محسـوب می )ع(  ی موسـیهمان کس که پدر و پرورش دهنده
ید با خدا عهد کرد که به ـشکرانه تیبانی  اش داـشته بود هرگز پشـ ی نعمت آمرزش که ارزانیوی را بیامرز

ی د. موـس کوت در برابر ظلم او باـش ازش و ـس تیبانی با ـس د؛ حتی اگر این پـش  برای مجرم و ظالم نباـش
پس از این رویداد ناگزیر از هجرت به سوی الله شد؛ پس ترسان و نگران از شهر خارج شد و ده   )ع(

ــرزمین َمدَین در آغوش پیامب ــرائیل غایب گردید و در این مدت در س ــال از بنی اس ری بزرگ یعنی س
ــعیب ــپری کرد؛ رمه  )ع( ش ــاده و آرامی را س ــبانی میزندگی س ــفندان را ش ــیار  ای از گوس کرد و بس

وی خدا فرامیمی جاع و پیامبری که به ـس وای الهِی ـش خواند به آموخت تا پس از آن، به صـورت پیـش
لطه رائیل بازگردد؛ تا مؤمنان را برای رهایی از ـس وی بنی اـس عاف و ذّلتی که در ی فرعون و از اسـ ـس تـض

ــی ــر ـبه آن مبتال بودـند، راهبری نـماـید. موس ـیا عبور کردـند و   )ع(  مص و گروه ایـمان آورـندـگان از در
ـــپاهـیانش را غرق نمود اـما پس از این عبور کردن، آنـچه اتـفاق افـتادنی بود اتـفاق   ـخداوـند فرعون و س

پیچی نمودند و پس    )علیهما الـسالم(  افتاد؛ بنی اـسرائیل از فرامین الهی تمّرد و از موـسی و هارون سر
ی »ال اله اال از آنکه بنی اـسرائیل از وارد ـشدن به ـسرزمین مقّدس و جهاد با ـستمگران در راه نـشر کلمه

الله« و عبادت خالص برای خداوند شـانه خالی کردند، خداوند چهل سـال سـرگردانی در صـحرای 
ی زمانی آزار و در این بازه )علیهما الـسالم(  ـسی و هارونـسینا را برای آنان مقّرر فرمود و چه بـسیار مو 
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ــیاذـیت ـــیاری از ایشــان ـبه موس کردـند و او را ـنادان  اعتراض می  )ع(  ـهایی را متحـمل شــدـند؛ بس
ــمردـند، و متعّرض ـهارونمی ــی  )ع(  ش ــین موس شــدـند. پس بود می )ع(  و اینـکه او پـیامبر و ـجانش

م خود را بر روی چوبخداوند امر فرمود که رئیس هر یک از طوا رائیل اـس کی  یف بنی اـس تی خـش دـس
ی اجتماع قرار دـستی ها را در خیمهچوب )ع(  نیز اـسم خود را نوـشت . موـسی )ع(  بنویـسد و هارون

بر آن نوشته شده بود سبز و تازه   )ع(  دستی که اسم هارونداد و خداوند چنین اراده فرمود تا آن چوب
ــیای برای تأیید نگردد تا معجزه ــینی موس ــرت و حقانیتش برای خالفت و جانش  )ع(  بوت آن حض

ارون ا از آزار و اذـیت ـه ا این وجود آنـه اشـــد. ـب ــرتش دســـت و توهین و بی  )ع(  ـب ه حض احترامی ـب
ــاختند و به عبادتش پرداختند و هارون ــاله را س ــتند تا آنجا که وقتی آن گوس ــان   )ع(  برنداش بر ایش

تانه داند،  حق را یاری می )ع( گروه اندکی که به همراه آن حـضرت  ی کـشتن او واعتراض نمود، تا آـس
ــی و هارون ــالم(  پیش رفتـند. یهودیان به این هم اکتـفا نکردند؛ بلـکه پس از وفات موس  )علیهـما الس

ــتان ناپاک و گناه یف تورات نمودند و با دس ــتند: آن کس که اقدام به تحر آلود خود در آن چنین نوش
 بود!! )ع(  رائیل را گمراه نمود، هارونگوساله را ساخت و بنی اس

 
، وقارنها بمظلومية الويص علي بن أبي طالب )ع(فانظر إلى مظلومية هذا النيب العظيم هارون  

 ، سنة اهلل ولن تجد لسنة اهلل تبدياًل. )ع(
ید و آن را با مظلومیت وـصی پیامبر )ع(  به مظلومیت هارون ، علی بن )ص(  این پیامبر بزرگ بنگر

 بینی.مقایسه نمایید؛ سنتی است الهی و هرگز در سنت الهی  تغییر و تبدیلی نمی )ع(  ابی طالب

 
 * * * 

 
 
 
 
 
 



 

 

 فتنة العجل 
 گوساله   یفتنه 

 
ُمُرُكْم ِبِه ِإيَمانُُكْم ِإْن ُكْنُتْم    :قال تعالى

ْ
ْشِربُوا يِف ُقلُوِبِهُم الِْعْجَل ِبُكْفِرِهْم ُقْل ِبئَْسَما َيأ

ُ
﴿َوأ

 . (1) ُمْؤِمِنَي﴾
اله در دل)فرماید:  حق تعالی می ان گوـس د. بگو: ایمانبر اثر کفرـش ته ـش رـش ان ـس ما را به هاـش تان ـش

 .  2(باشید!ی مؤمنان میزمرهدهد، اگر از  چه بد چیزی فرمان می
 

تعالى ال  :  وقال  نَّهُ 
َ
أ َيَرْوا  َلْم 

َ
أ ُخَواٌر  َلهُ  َجَسداً  ِعْجاًل  ِهْم  ُحِليِّ ِمْن  بَْعِدِه  ِمْن  ُموىَس  َقْوُم  ﴿َواتََّخَذ 

َّا ُسِقَط يِف  َخُذوُه َوَكانُوا َظامِلَِي * َومَل
نَُّهْم َقْد َضلُّوا َقالُوا ُيَكلُِّمُهْم َوال َيْهِديِهْم َسِبياًل اتَّ

َ
ْوا أ
َ
ْيِديِهْم َوَرأ

َ
أ

َّا َرَجَع ُموىَس ِإَلى َقْوِمِه َغْض  ِسفاً َقاَل  َلِئْن َلْم َيْرَحْمَنا َربَُّنا َوَيْغِفْر َلَنا َلَنُكونَنَّ ِمَن الَْخاِسِريَن * َومَل
َ
َباَن أ

ْمرَ 
َ
َعِجْلُتْم أ

َ
مَّ   ِبئَْسَما َخَلْفُتُموِني ِمْن بَْعِدي أ

ُ
ُه ِإَلْيِه َقاَل ابَْن أ ِخيِه َيُجرُّ

َ
ِس أ
ْ
َخَذ ِبَرأ

َ
لَْواَح َوأ

َ
لَْقى اأْل

َ
َربُِّكْم َوأ

ْعَداَء َوال َتْجَعْليِن َمَع الَْقْوِم الظَّ 
َ
امِلَِي * َقاَل  ِإنَّ الَْقْوَم اْسَتْضَعُفوِني َوَكاُدوا َيْقُتلُونَيِن َفال ُتْشِمْت ِبَي اأْل

لِ  اْغِفْر  َسَيَنالُُهمْ َربِّ  الِْعْجَل  اتََّخُذوا  الَِّذيَن  ِإنَّ   * اِحِمَي  الرَّ ْرَحُم 
َ
أ نَْت 

َ
َوأ َرْحَمِتَك  يِف  ْدِخْلَنا 

َ
َوأ ِخي 

َ
َوأِل   ي 

يِّئاتِ  يَن * َوالَِّذيَن َعِملُوا السَّ نَْيا َوَكَذِلَك نَْجِزي امْلُْفرَتِ  َتابُوا ِمْن   ثُمَّ َغَضٌب ِمْن َربِِّهْم وِذلٌَّة يِف الَْحَياِة الدُّ
   .(3) بَْعِدَها َوآَمُنوا ِإنَّ َربََّك ِمْن بَْعِدَها َلَغُفوٌر َرِحيٌم﴾

اله)فرماید:  و همچنین می ان تندیس گوـس یورهایـش ی پس از او از ز اختند که چون قوم موـس ای ـس
خنی میآورد. آیا نمیگاو بانگ برمی اله با آنها نه ـس ان را به هیچ راهی بینند که آن گوـس گوید و نه ایـش

دند و در زمرههدایت نمی دند و کند؟ آن را پذیرا ـش یمان ـش ی ظالمان درآمدند * و چون از آن کار پـش
اـند، گفتـند: اگر پروردـگارـمان بر ـما رحم نـیاورد و ـما را نـیامرزد، ـبه طور حتم در در گمراهی افـتادهدـیدـند  

یانزمره ت، گفت: ی ز مگین و اندوهناک نزد قوم خود بازگـش ی خـش کردگان خواهیم بود * چون موـس
وا  را بر زمین در غیبت من، چه بد جانشینانی بودید؛ چرا بر فرمان پروردگار خود پیشی گرفتید؟! و ال

ر مادرم! این قوم مرا زبون  ید. هارون گفت: ای پـس وی خود کـش ِر برادرش را گرفت و به ـس افکند و ـس

 
 .93البقرة :  -1
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ــمن ـــند، مرا دش ــتمـیافتـند و نزدـیک بود مرا بُکش ـــماِر س ـکارانم مـیاور! * گـفت: ای ـکام مکن و در ش
ـباـنانی  ـکه تو مهرـبان  پروردـگار من! مرا و برادرم را بـیامرز و ـما را در رحـمت خویش داـخل فرـما  یِن مهر تر

اله را برگزیدند به زودی به غـضبی از جانب پروردگارـشان و ذّلت و خواری در زندگانی  * آنان که گوـس
ــد؛ دروغ ــند  گویان را اینچنین کیفر میاین دنیا گرفتار خواهند ش دهیم * آنان که مرتکب اعمال ناپس

ی مهرـبان  د ـکه پروردـگار تو پس از آن، قطـعًا آمرزـندهشــدـند، آنـگاه توـبه کردـند و ایـمان آوردـند، ـبداننـ 
 .1(است

 
الَْقْوِم َفَقَذْفَناَها :  وقال تعالى ِمْن ِزيَنِة  ْوَزاراً 

َ
أ ْلَنا  ا ُحمِّ ِبَمْلِكَنا َوَلِكنَّ َمْوِعَدَك  ْخَلْفَنا 

َ
أ َما  ﴿َقالُوا 

ْخَرَج َلُهْم ِعْجاًل َجَسد
َ
اِمِريُّ * َفأ لَْقى السَّ

َ
اً َلهُ ُخَواٌر َفَقالُوا َهَذا ِإَلُهُكْم َوِإَلهُ ُموىَس َفَنيِسَ *  َفَكَذِلَك أ

اً َوال نَْفعاً * َوَلَقْد َقاَل َلُهْم َهاُروُن  الَّ َيْرِجُع ِإَلْيِهْم َقْوالً َوال َيْمِلُك َلُهْم َضر 
َ
َفال َيَرْوَن أ

َ
ِمْن َقْبُل َيا َقْوِم ِإنََّما أ

ْمِري * َقالُوا َلْن نرَْبََح َعَلْيِه َعاِكِفَي َحىتَّ َيْرِجَع ِإَلْيَنا  ُفِتنُْتْم ِبِه َوِإنَّ َربَّ 
َ
ِطيُعوا أ

َ
ْحَمُن َفاتَِّبُعوِني َوأ ُكُم الرَّ

ْمِري * َقاَل َيا ابْنَ 
َ
َفَعَصيَْت أ

َ
الَّ َتتَِّبَعِن أ

َ
ْيَتُهْم َضلُّوا * أ

َ
مَّ الُموىَس * َقاَل َيا َهاُروُن َما َمَنَعَك ِإْذ َرأ

ُ
ُخْذ   أ

ْ
 َتأ

ْقَت بَْيَ بَيِن ِإْسرائيَل َوَلْم َتْرُقْب َقْوِلي * َقاَل َفمَ  ْن َتُقوَل َفرَّ
َ
يِس ِإنِّي َخِشيُت أ

ْ
ا َخْطُبَك َيا ِبِلْحَييِت َوال ِبَرأ

ُسوِل َفَنَبذْ  َثِر الرَّ
َ
َلْت ِلي َساِمِريُّ * َقاَل بَُصْرُت ِبَما لَْم َيْبُصُروا ِبِه َفَقَبْضُت َقْبَضًة ِمْن أ ُتَها َوَكَذِلَك َسوَّ

ْن َتُقوَل ال ِمَساَس َوِإنَّ َلَك َمْوِعداً َلْن ُتْخَلَفهُ َوانُْظرْ 
َ
 ِإَلى ِإَلِهَك  نَْفيِس * َقاَل َفاْذَهْب َفِإنَّ َلَك يِف الَْحَياِة أ

هُ يِف الَْيمِّ  هُ ثُمَّ َلَننِْسَفنَّ َقنَّ ُ الَِّذي ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َوِسَع الَِّذي َظْلَت َعَلْيِه َعاِكفاً َلُنَحرِّ  نَْسفاً * ِإنََّما ِإَلُهُكُم اَّللَّ
ٍء ِعْلماً﴾  .(2)ُكلَّ يَشْ

الی می د:  و حق تـع اـی ایی  )فرـم ارـه ده نکردیم؛ ولی ـب ا تو ُخلف وـع ـب ار خویش  ه اختـی ا ـب د: ـم گفتـن
ینت قوم بر دوش داـشتیم، آنها را در آتش بیفکندیم و به این ترتیب ـسامری نیز بیفکند * و  ـسنگین از ز

ی گاوان را داشـت بسـاخت و گفتند: این، خدای شـما و خدای  ای که نعرهبرایشـان تندیس گوسـاله
دهد، و هیچ ـسود و بینند که هیچ پاـسخی به ـسخنـشان نمیش نمود * آیا نمیموـسی اـست؛ پس فرامو 

اله  ما با این گوـس ان ندارد؟ * هارون نیز پیش از این به آنها گفته بود: ای قوم من! ـش یانی برایـش هیچ ز
ــت. مرا پیروی کنـید و فرمان ـــما، خدای رحـمان اس بردار من به فتـنه و آزمایش درافـتادید. پروردگار ش

ــیـ  ــی ـبه نزد ـما ـبازگردد * گـفت: ای د * گفتـند: ـما هرگز از عـبادت او دســت برنمیـباش یم ـتا موس دار
شــوند، * چرا از من پیروی نکردی؟ آیا از هارون! چه چیزی مانعت شــد هنگامی که دیدی گمراه می

 
 .153تا  148اعراز:   - 1
 .98 - 87ةه :  -2
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یش مرا بگیر و نه ســرم را! ترســیدم که  پیچی کرده بودی؟ * گفت: ای پســر مادرم! نه ر فرمان من ســر
ــرائـیل ـجدایی افکـندی و گفـتار مرا رـعاـیت نکردی * و تو ای ســامری! این ـچه   بگویی: مـیان بنی اس

ــتی از ـخاکی ـکه نقش ـپای آن خـطایی بود ـکه کردی؟ * گـفت: من چیزی دـیدم ـکه آنـها نمی دـیدـند. مش
فت: رسـول بر آن بود برگرفتم و در آن پیکر بیفکندم و نْفس من این کار را در چشـم من بیاراسـت * گ

ای است برو، در زندگی این دنیا چنان َشوی که پیوسته بگویی: به من نزدیک مشوید، و نیز تو را وعده
ــته مالزمش بودی بنگر که می ــوی و اینک به خدایت که پیوس ــپس  که از آن رها نش ــوزانیمش و س س

ت که هیچ معبودی ما الله اـس ت که خدای ـش انیم * جز این نیـس یایش افـش ترش را به در جز او   خاکـس
 .1(نیست، و علم او همه چیز را در بر گرفته است

 
حدثت فتنة العجل يف سني التيه األربعي اليت تاه فيها بنو إسرائيل يف صحراء سيناء، عقوبة 
 )ع( لتمردهم على األوامر اإللهية، وإصالحاً ملا فسد يف نفوسهم، حيث واعد اهلل سبحانه وتعالى موىس

ِبَعْشٍر َفَتمَّ ِميَقاُت : ﴿قال تعالى   ،ثالثي ليلة ثم أتمها بعشر ْتَمْمَناَها 
َ
َوأ َلْيَلًة  َوَواَعْدنَا ُموىَس َثالِثَي 

 . (2) َربِِّه﴾
اله اله در دوران چهل ـس ینا رخ داد و  فتنه و آزمایش گوـس حرای ـس رائیل در ـص رگردانی بنی اـس ی ـس

پیچی آنها از هایشـان  فرامین الهی و اصـالحی برای فسـادی بود که در نفس  عقوبتی برای تمّرد و سـر
یشه دوانیده بود. خداوند سبحان و متعال سی شب با موسی وعده نمود و سپس ده شب به آن  )ع(  ر

و سـی شـب با موسـی وعده نهادیم و آن را با ده شـب دیگر تمام کردیم تا  )فرماید:  افزود؛ چنانکه می
 .3(پروردگارش )به چهل شب( کامل شدی دیدار  وعده
 

ولم يكن سبحانه وتعالى يجهل أن  امليقات أربعي ليلة، ولم يكن سبحانه وتعالى يكذب على  
موىس سبحانه وتعالى علواً كبرياً، وإن ما واعده ثالثي ليلة وكانت العشر التمام لألربعي معتمدة  

، أو تقصري من جماعة  )ع(عمل يقوم به موىس  على أمر أخر لم يحدث بعد، كدعاء أو صدقة أو أي  
عشر ليالي إضافية، ففي علم اهلل سبحانه أن موىس   )ع(بين إسرائيل يعاقبون عليه بغياب موىس  

األمر   فإن حصل  ليلة،  أن موىس سيغيب ثالثي  واإلثبات  املحو  لوح  ليلة، لكن يف  أربعي  سيغيب 

 
 .98تا  87ةه:  - 1
 .143األعراز :  -2
 .142اعراز:   - 3
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َما َيَشاُء   )ع(الفالني من موىس    ُ أو بين إسرائيل فإنه سيتمها أربعي ليلة، قال تعالى: ﴿َيْمُحوا اَّللَّ
مُّ الِْكَتاِب﴾َوُيْثِبُت َوِعْنَدُه 
ُ
 . (1)أ

گاه باشــد و یا اینکه او  البته این طور نیســت که خداوند به اینکه میقات چهل شــب می باشــد ناآ
دروغ گفته باشــد؛ پاک و منزه اســت او، بســیار برتر از چنین ظّنیاتی   )ع(  ســبحان و متعال به موســی

شـب وعده گذاشـت و ده شـب   سـی )ع(  اسـت )سـبحانه و تعالی علّوًا کبیرًا(. حق تعالی با موسـی
أله ب منود بر مـس ای دیگر بود که پس از آن اتفاق بیفتد؛ مانند دعا،  بعدی برای کامل نمودن چهل ـش

به آن اقدام نماید، و یا تقـصیر و کوتاهی که از جماعتی بنی اـسرائیل  )ع(  ـصدقه یا هر عملی که موـسی
و  ی مجازات ـش دن موـس ب دیگر با غایب ـش ر بزند تا با ده ـش خص بود که ـس ند؛ البته در علم خدا مـش

کند اما در لو  محو و اثبات چنین مکتوب ـشده بود که موـسی ـسی  چهل ـشب غیبت می )ع(  موـسی
یا بنی اسـرائیل سـر بزند، با ده شـب دیگر که بر آن  )ع(  کند و اگر فالن کار از موسـیشـب غیبت می

ــود، تـمام میافزوده اضــاـفه می ـخداوـند هر آنـچه را بخواـهد محو ـیا  ):  فرـماـیدگردد. حق تـعالی میش
 .2(کند؛ و اّم الکتاب نزد او استاثبات می

 
ا ليدفع اهلل عنه البالء، أو يرزقه من رحمته ما يشاء، فلو كانت األمور ال  وهذا يشبه دعاء أٌي من 

مبسوطتان يوسع تتبدل لبطل الدعاء وألمىس لغواً ال نفع فيه، لكن اهلل سبحانه قدر املقادير ويداه 
على من يشاء ويقرت كيفما يشاء وهو أحكم الحاكمي، وهذا هو البداء الحق املبي يف الذكر  
الحكيم الذي أنكره الجاهلون، وقالوا: إن  اهلل فرغ من كل يشء، وجعلوا يديه مغلولتي يضاهون 

 . (3)قول اليهود
 

 .39الرعد :  -1
 .39رعد:   - 2
ْـتييع تايير أي شـيء! وقد ردش الله سـبحانه وتعالی علی -3 ه تعالی فر  من الخلق واألمر وي ي هذا القول فقال: ﴿َوَقاَلِ    ي عم اليهود أنش يد الله تعالی مالول،  وأنش

ِه  اُء َوَلَيِ يَدنَّ اْلَيُهوُد َيُد اللش وَةَتاِن ُينِرُق َکْيَف َيـشَ ْـُ ْيِديِهْم َوُلِعُنوْا ِبَما َقاُلوْا َبْل َيَداُه َمْب
َ
ْ  أ ْلَقْيَنا َبْيَنُهُم اْلَعَداوَ  َمْاُلوَل،  ُغلَّ

َ
َك ُةْاَيانًا َوُکْررًا َوأ بِّ نِ َل ِإَلْيَك ِمن رَّ

ُ
ا أ ْنُهم مَّ َة  َکِذيرًا مِّ

هُ َواْلَبْاَضاء ِإلَ  ادًا َواللش َْ ْرِض َف
َ
َعْوَن ِفي األ ْْ ُه َوَي َها اللش

َ
ْةَرس

َ
ْلَحْرِب أ ْوَقُدوْا َنارًا لِّ

َ
َما أ ِديَن﴾ المائدة : ی َيْوِم اْلِقَياَمِ، ُکلَّ ِْ  .64َي ُيِح ه اْلُمْر

يمكنه التايير! ورووا في  لك روايات  منها ما رواه أحمد في مْـنده : عن وقد وافق أکذر علماء الْـن، اليهود في هذا  فقالوا: إنش الله تعالی قد فر  من األمر فث 
بن الخياب  فان کث ميْر   ابن عمر قال: )قال عمر: يا رسول الله  أرأي  ما نعمل فيه أفي أمر قد فر  منه أو مبتدأ أو مبتدم  قال : فيما قد فر  منه فاعمل يا ا

ْـ  ْـند أحمد : جأما من کان من أهل العادة فإنه يعمل لل    86ص 6  ويحظ ـصحيح البخاري:ج52ص 2عادة  وأما من کان من أهل الـشقاء فإنه يعمل للـشقاء( م
   وغيرها.554ص 4  ترْير ابن کذير: ج48ص   8صحيح مْلم: ج

ل  ْـان! ونجد البخاري يحمش ْـمولي، خييأ، آدم فلهذه النصـوص الصـحيح، عندهم قالوا بالجبر علی الله تعالی  کما قالوا به في أفعال اين   فقد )م( الله تعالی م

: )احتق آدم وموســی  فقال له موســی: أن  آدم الذي أخرجتك خييأتك من الجن،ل فقال له آدم: أن  موســی رو  عن أبي هريرة  قال: قال رســول الله 
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خداوند بالیی را از او دفس کند و یا به هر شکل باشد تا  این به مانند دعایی از سوی هر یک از ما می
اش گرداند؛ که اگر در امور تغییر و تبدیلی نباشد دعا کردن عملی باطل،  که بخواهد رحمتش را روزی

ــبـحان مـقادیر را تـقدیر   لغو و بیهوده خواـهد بود ـکه هیچ نفعی دربر نخواـهد داشــت؛ اـما ـخداوـند س
ر هر که اراده فرماید گـشایش حاـصل و هر گونه بخواهد فقر و فرماید، و دـستانش گـشوده اـست تا بمی

یِن حکم کنندگان است.  این همان »ِبدا« حِق مبین در  دستی حاصل نماید، که او حکم کنندهتنگ تر
ـگاه منکرش می اآ ــوـند و میذکر حکیم اســـت ـکه افراد ـجاـهل و ـن گویـند: ـخداوـند در هیچ ـکاری ش

 !1کنندن گفتار یهود، دستان خداوند را بسته قلمداد میکند، و در گفتاری همچودخالت نمی

 
هذا، وهناك من علماء السنة من يثبت البداء كابن الجوزية يف كتابه الجواب الكايف يف فصل  

أو بمناقشته لفائدة  الدعاء، وهو وإن لم يصرح باللفظ فقد أثبت املعىن سواء بالروايات عن النيب  
 الدعاء. 

ت که نت وجود دارند که ِبدا را اثبات می این در حالی اـس کنند، همچون ابن برخی علمای اهل ـس
ی  بیان نمی کند اما به طور ضــمنی و جوزی  در کتاب کافی در فصــل دعا. وی هر چند به طور صــر

ــاس روایاتی که از پیامبر اکرم ــی فایده روایت می )ص( معنوی چه براس ی  کند و چه با بحث و بررس
 رساند.دعا کردن، چنین نظری را به اثبات می

 

  3: فحق آدم موســی مرتين( صــحيح البخاري: ج الذي اصــيرا  الله برســايته وبكثمه الم تلومني علی أمر قدر علي قبل أن أخلقل فقال رســول الله
 . فسنكروا البداء جهًث منهم بحقيقته.131ص

کند و توانايی تايير دادن هيی چي   را ندارد! خداوند  پندارند که دســـ  خداوند متعال بْـــته اســـ  و او متعال در خلق  و امور دخالتی نمیيهود چنين می - 1
ْـته اسـ ؛ دسـ گويد: »)خ میسـبحان و متعال چنين گرتار  را پاسـ  ْـته باد و با اين سـخن که گرتند لعن  بر آنها! يهود گرتند: دسـ  خدا ب ها  خودشـان ب

ْـيار  از ايـشان خواهد اف ود   ها  او گـشاده اـس  به هر ـسان که بخواهد انراق میدـس  کند و آنچه بر تو از جان  پروردگارت نازل ـشده اـس   بر ةايان و کرر ب
کوشند   ايم؛ هر گاه که آتشی برا  پيكار برافروختند خداوند خاموشد ساخ   و آنان در رو  زمين به فْاد میز قيام  ميانشان دشمنی و کينه افكندهو ما تا رو 

 (.64(«  )مائده: دارددر حالی که خداوند مرْدان را دوس  نمی
ْـيار  از علما  سـنی با اين گرتار يهود هم  ْـ  تايير  ايجاد کند! و رواياتی در  د: خداوند متعال در امور دخالتی نمیگوينباشـند و میرأ  میب کند و ممكن ني

ْـندش رواي  میاين خـصوص رواي  می   کند: از ابن عمر رواي  ـشده اـس : عمر گر : ا  رـسول خدا! نظرتان دربارهکنند؛ از جمله اين رواي  که احمد در ُم
ْـ ل آيا نو و تازهآنچه عمل می م و قيعی ـشدهل فرمود: »اـس  ويا پيد  کنيم چي ْـلش ْـرخياب!  در آنچه پيدتر  م م و قيعی ـشده اـس  عمل کن  ا  پ ْـلش تر  م

«: مْند احمد: کندکوشد و آن که اهل شقاوت و بدبختی اس   براي بدبختی عمل میاند. آن کد که اهل ـسعادت اـس   برا  ـسعادت میکه همه مهيا ـشده
 و ساير منابع. 554ص  4و ترْير ابن کذير: ج  48ص  8و صحيح مْلم: ج  86ص  6همچنين مراجعه نماييد به صحيح بخار : ج   و  52ص  2ج  

ــحيحی که در اختيار دارند معتقد به جبر برا  خداوند متعال می ــان ني  چنين نظر   بنابراين با اين متون صـ ــند  همان ةور که در مورد اعمال و کردار انْـ باشـ
ــمولي  خيا  آدممی  دارند! ــول خداداند؛ از ابو هريره رواي  میرا متوجه خداوند متعال می )م( بينيم که بخار  مْـ ــی  فرمود: » )ص(  کند که رسـ آدم و موسـ

ها  وند برا  رسال احتجاج کردند. موسی به او گر : آيا تو همان آدمی هْتی که گناه  تو را از بهش  راندل آدم به او گر : و تو همان موسايی هْتی که خدا
ر شــده بود  ســرزند می آدم دو بار بر فرمود: » )ص(  ل«. ســ د رســول خداکنیو کثمد برگ يد و در عين حال مرا به خاةر چي   که پيد از خلق  من مقدش

گاهی به حقيق   »بدا« را انكار می131ص  3«. صحيح بخار : ج موسی احتجاج نمود  کنند.؛ و از رو  جهل و ناآ
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، وقام بصياغة عجل من الحلي وألقى )ع(ويف هذه الليالي األربعي استغل السامري غياب موىس  

، فخرج العجل الجسد  )ع(السامري يف هذا العجل حفنة تراب أخذها من تحت حافر فرس جربائيل  
)يا رب العجل من السامري فالخوار ممن؟  :  )ع(خوار، أي صوت كصوت العجل الحي. قال موىس  له  

 . (1)قال: مين يا موىس، إني ملا رأيتهم قد ولوا عين إلى العجل أحببت أن أزيدهم فتنة( 
ــی ــامری از غیبت موس ــب س ــاختن طال از  )ع(  در این چهل ش ــتفاده کرد و اقدام به س ــوء اس س

اله  ته بود را در این گوـس ب جبرئیل برداـش ِم اـس یر ـسُ تی از خاکی که از ز امری مـش جواهرآالت نمود. ـس
ی آورد؛ یعنی صدایی همچون صدای گوسالهای ساخت که بانگ برمیی گوسالهانداخت و مجسمه

آورد؟  را ـسامری ـساخت، از چه چیز بانگ برمی گفت: »پروردگارا! گوـساله  )ع(  زنده داـشت. موـسی
اله روی می وی گوـس ی! چون مردمان را دیدم که از من به ـس ت  فرمود: از من، ای موـس گردانند، دوـس

 .2شان بیفزایم«داشتم بر فتنه و آزمایش

 
وقال لهم السامري هذا إلهكم وإله موىس، أي إن  إلهكم حل يف هذا العجل!! وصدقه الكثري  

 بين إسرائيل بعد أن أعانوه على صناعة العجل!! من 
سامری به ایشان گفت این معبود شما و موسی است؛ یعنی معبود شما در این گوساله حلول کرده  
اسـت! و بسـیاری از بنی اسـرائیل پس از آنکه در سـاختن گوسـاله وی را یاری رسـانیده بودند، او را 

 تصدیق نمودند.

 
حادثة يف القرآن وندرسها، لعل اهلل يمن علينا بحياة السعداء وميتة ويجدر بنا أن نتدبر هذه ال 

  .( 3)عند دراسة القرآن  الشهداء، كما وعدنا رسول اهلل  
یم؛ شـاید خدا با   شـایسـته اسـت در مورد این واقعه که در قرآن آمده اسـت تدّبر کنیم و درس بگیر

ــهیدان بر ما مّنت نهد؛   ــعادتمندان و مرگ ش ــول خدازندگی س در مورد درس  )ص(  همانطور که رس

 
 . 268  قصص األنبياء الج ائري: ص 210ص 13  بحار األنوار: ج62ص 2ْير القمي: جتر - 1
 .268؛  قصص انبيا ج اير : ص   210ص  13؛  بحار اينوار: ج    62ص  2ترْير قمی: ج  - 2
قال: قال النبي صــلی الله عليه وآله: )إن أهل القرآن في أعلی درج، من اآلدميين ما خث   عن إســماعيل بن أبي زياد عن جعرر بن محمد عن أبيه  - 3

 .100-99النبيين والمرسلين  وي تْتضعروا أهل القرآن وحقوقهم  فان لهم من الله لمكانًا( الواب األعمال للصدوق : ص
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 .1ای به ما داده استگرفتن از قرآن چنین وعده

 
فإذا قررتم أيها األحبة دراسة هذه الحادثة فتعالوا معي نتساءل، من هو السامري؟ وهل كان  
ِبِه  َيْبُصُروا  َلْم  ِبَما  بَُصْرُت  ناسكاً؟ حيث: ﴿َقاَل  إسرائيل؟ وهل كان متعبداً  من علماء بين  عاملاً 

  .(2) ﴾…َفَقَبْضُت َقْبَضًة 
امری  حال ای عزیزان! اگر بر درس گرفتن از این واق یم، ـس تید، بیایید همراه من بپرـس عه موافق هـس

رائیل بود؟! آیا فردی عابد و زاهد بود؟! می گفت: من )فرماید:  که بود؟! آیا او یکی از علمای بنی اـس
 .3(دیدند. مشتی از خاکی که ....چیزی دیدم که آنها نمی

 
 أو أموراً غيبية، لم يكن غريه يراها.   )ع(يبدو من سياق اآلية أن ه كان يرى جربائيل 

ای امور غیبی را که کسـان دیگری غیر از او  آید که سـامری، جبرئیل یا پارهبرمیچنین از سـیاق آیه 
 دیده است!دیدند، مینمی

 
 ثم هل كان السامري مجاهداً؟  

 آیا سامری یک مجاهد بود؟!

 
ِشيَعِتِه﴾ ِمْن  الَِّذي  اآلية: ﴿َفاْسَتَغاَثهُ  تفسري  يف  املعىن  هذا  هذا  (4) ورد  فلو صح  السامري  أن ه   ،

 .(5) )ع(  لكان السامري مجاهداً، قاتل جنود الطاغية، فرعون يف مصر قبل بعث موىس
آمده که آن شـخص،    6(آن که از پیروانش بود از او یاری خواسـت)ی  چنین معنایی در تفسـیر آیه

باشــد، پس ســامری مجاهدی بوده که با  ســامری بوده اســت؛ و حال که چنین معنایی صــحی  می

 
اهل قرآن غير از پيامبران و فرـستادگان در بايترين  فرمود: »  )ص(  فرمود: رـسول خدارواي  ـشده اـس  که   از اـسماعيل بن زياد از جعرر بن محمد از پدرش - 1

 .100و  99«. الواب ايعمال صدوق: ص درجه از آدميان هْتند؛ پد اهل قرآن و حقوق آنها را کم مشماريد؛ چرا که ايشان ن د خداوند جايراه رفيعی دارند
 .96ةه :  -2
 .96ةه:  - 3
 .15القصص :  -4
ْـامري علی مقدم، موـسی يوم أغرق الله فرعون وأـصحابه  فنظر إلی جبرئيل وکان علی حيوان في ـصورة رمك،    - 5 ْـير القمي: ) .... وکان ال فكان  کلما في تر

 .63 - 61ص 2و ع  حافرها علی مو ع من األرض تحر   لك المو ع  فنظر إليه الْامري وکان من خيار أصحاب موسی ... ( ترْير القمي: ج
 .)م(   وي أقل أن يكون من خيار أصحاب موسی )م( وهذا يدل علی أن الْامري کان قائدًا وعلی مقدم، أصحاب موسی 

 .15قصص:  - 6
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 .1کرده استپیکار می )ع(  سپاهیان فرعون طاغوت در مصر پیش از بعثت موسی

 
موىس   الذي نىس؟  من  بلسان  )ع(ثم  الكالم  الطور فيكون  إلى  وذهب  هاهنا  إلهه  نىس  أي   ،

وا إذن  السامري.  اهلل،  بأمر  الطور  إلى  ذهب  موىس  أن   يعلمون  إسرائيل  بين  ألن   بعيد؛  هذا  أن  لحق 
الحق، فيكون الكالم من اهلل  واملعبود  الحقيقي  السامري، أي ترك اإليمان  النايس هو  فيكون 
الهوى واألنا والشيطان   سبحانه. ثم ما الذي سولت له نفسه؟ الحق أن  هذا هو أصل كل الفتنة، 

د عليه ولم يطع أمره )ع(لدنيا، سولت له نفسه األمارة بالسوء أن ه أفضل من هارون  وزخرف ا ، وتمر 
وتكرب، لقد سولت له نفسه أن ه عالم وعابد وناسك وربما مجاهد، وكشفت له بعض األمور الغيبية،  

هارون   من  أحق  موىس    )ع(فهو  غيبة  إسرائيل يف  بين  )عليهما  )ع(بقيادة  موىس  و  هارون  وحسد   ،
السالم( فأخذ التكرب منه كل مأخذ، و تمكن منه الهوى واألنا كل التمكن، و أرداه الشيطان 

، فاستفزه الشيطان )ع(كما تكرب هو على آدم   يف الهاوية وجعله يتكرب على األنبياء العظام  
الضاللة بالهدى، فلم  بندائه وأغواه بغوايته وأصابه بدائه، فنزلت الحجب على مرآة الروح ملا اشرتى  

 . (2)﴿َوَتَراُهْم َيْنُظُروَن ِإَلْيَك َوُهْم ال ُيْبِصُروَن﴾: يعد يرى
ی فراموش کرد ) ید چه کـس یحال )با توجه به متن قرآن( باید پرـس یَنـس ی  )ع(  (؟ موـس ؟ یعنی موـس

باـشد؟ به میمعبودش را اینجا نهاد و فراموش کرد و به ـسوی طور رهـسپار ـشد و این جمله از ـسامری  
ــرائـیل میواقس چنین احتـمالی بعـید می ــینـماید؛ چرا که بنی اس ــتـند موس به فرمان خدا به   )ع( دانس

امری می کار در این آیه ـس خص فراموـش ت، بنابراین ـش ده اـس پار ـش وی طور رهـس د؛ یعنی وی  ـس باـش
خن از جانب حق تعالی می د.  ایمان حقیقی و معبود واقعی را رها کرد؛ پس این ـس حال باید دید  باـش

یشــهچه چیزی نْفس ســامری را برایش جلوه ی هر  گر نمود؟ حقیقت آن اســت که آن چیز، اصــل و ر
یبندهفتنه های  ی دنیا. نْفِس امر کننده به بدیای اســت؛ یعنی هوای نْفس، منّیت، شــیطان و ظواهر فر

ا نافرمانی نمود و دـستورش  نتیجه او ر  باـشد؛ درمی )ع(  او برای وی چنین آراـست که او برتر از هارون
ــش برایش چنین آراســت ـکه او ـعاِلم، ـعاـبد، زاـهد و حتی مـجاـهد   ـید. نفس را گردن ننـهاد و تکبر ورز

ــی ــت، پس در نبود موس ــده اس ــف ش ــت و برخی امور غیبی برایش کش او برای رهبری بنی  )ع(  اس

 
ديانی  روز  که خداوند فرعون و ياراند را غرق نمود  ســامر  جلودار موســی بود. به جبرئيل نراهی افكند که در حيوانی با هيب  مادر ترْــير قمی: »....   - 1

....«. ترْــير  آمد. ســامر  به او نظر افكند و او از منتخبين موســی بودکوبيد آن مكان به حرک  درمیهيكل بود که به هر مكانی از زمين که ســمد را میقو 
 .63تا  61ص  2قمی: ج 

 بود. )م( و يا حداقل از منتخبين اصحاب موسی )م( دار ياران موسیقراول و ةثيهدارد که سامر  فرمانده و پيداين متن بيان می
 .198األعراز :  -2
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ته )ع(  اـسرائیل از هارون ایـس ی و هارونـش ت؛ پس به موـس ید و  م()علیهما الـسال  تر اـس ادت ورز حـس
ــیـطان وی را ـبه  ت اختـیار از کفش ربود و ش ــر وجودش را فرا گرـفت و هوای نفس و منیـّ ــراس تکبر س

یدن نسبت به پیامبران بزرگاعماق دوزخ )هاویه( درافکند و او را تا مرتبه  )علیهم السالم( ی تکبر ورز
ید. ـشیطان  )ع( تنّزل داد؛ همچنانکه خودش به حـضرت آدم یک نمود و تکبر ورز او را با ندایش تحر

با گمراهی خودش، گمراهش نمود و او را به بیماری خودش گرفتار ساخت؛ و چون سامری گمراهی 
ید پرده دید:  ی روحش فرو افتاد و دیگر حقایق را نمیهای حجاب بر آینهرا به جای هدایت به جان خر

 .1(بینندنگرند در حالی که نمیبینی که به تو میو می)

 
أنواع   إلى أخس  فعاد  األوهام،  باألبصار وال تدركه  ُيرى  ال  الذي  الحق  واملعبود  الحقيقة  ونيس 

فأخرج ما انطوت عليه نفسه عجال جسدا له خوار، يكون فتنة يفرح بها قوم    .الشرك، إلى التشبيه
موىس   على  اعرتضوا  فكم  صياغته،  قبل  العجل  وأشربوا  ظهورها،  قبل  نفوسهم  عليها  انطوت 

موىس  و آذوا  وكم  السالم(،  )عليهما  َوَقْد  ،  )ع(هارون  ُتْؤُذونَيِن  ِلَم  َقْوِم  َيا  ِلَقْوِمِه  ُموىَس  َقاَل  ﴿َوِإْذ 
ُ ال َيْهِدي الَْقْوَم الْ  ُ ُقلُوبَُهْم َواَّللَّ َزاَغ اَّللَّ

َ
ا َزاُغوا أ ِ ِإَلْيُكْم َفَلمَّ نِّي َرُسوُل اَّللَّ

َ
 . (2) َفاِسِقَي﴾َتْعَلُموَن أ

ــم دـیده نمی ــود و ـبه وهماو حقیـقت و معبود حقی را  ـکه ـبا چش آـید فراموش کرد و ـبه ـها درنمیش
ین مراتب شــرک یعنی تشــبیه، ســقود کرد. بنابراین آنچه در وجودش پیچیده شــده بود را در پایین تر

به کرد نمایان سـاخت و این فتنه و آزمایشـی شـد که قوم را ای که صـدا میی گوسـالهقالب مجسـمه
ـ آنچه نفس ـــ در خود پیچیده بود، ـشادمان نمود و گوـساله را پیش از پیش از ظاهر ـشدنشهایـشان ــ

اعتراض کردند    )علیهما الـسالم(  ـساخته ـشدنش به آنان نوـشانید. اینان، چه بـسیار بر موـسی و هارون
ــی ــیار موس ــی به قوم خود گفت: ا)را آزار و اذیت نمودند:   )ع(  و چه بس ی قوم من! و آنگاه که موس

تادهدهید، و حال آنکه میچرا آزارم می تم؟ چون رو دانید من فرـس ما هـس وی ـش گردان  ی خدا به ـس
 .3(کندهاشان را بگردانید، و خدا مردمان فاسق و نافرمان را هدایت نمیشدند خداوند نیز دل

 
ا هارون  )ع(كان كثري من بين إسرائيل يرون أن هم خري من موىس   فلم يكن له وزن عند    )ع(، أم 

كثري منهم، جاء يف التوراة: )وأخذ قورح بن يصهار بن فهاث بن الوي، وداثان وابرام ابنا الياب واون  
 

 .198اعراز:   - 1
 .5الصف :  -2
 .5صف:  - 3
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، وقالوا  وهارون موىس على  فاجتمعوا …بن قالت بنوراوبي يقاومون موىس مع أناس من بين إسرائيل 
على  ترتفعان  بالكما  فما  الرب  وسطها  ويف  مقدسة  بأسرها  الجماعة  كل  أن  لهما كفاكما 
جماعة الرب. فلما سمع موىس سقط على وجهه، ثم كلم قورح وجميع قومه قائاًل غداً يعلن الرب  

 . (1) من هو له ومن املقدس حىت يقربه أليه( 
، برای بسیاری از آنان  )ع(  دیدند؛ اما هارونمی  )ع(  تر از موسیبسیاری از بنی اسرائیل خود را بر 

الوی   بن َقهات  بن  ِیصهار بن  قور  و  1اصاًل ارزش و قیمتی نداشت. در تورات چنین آمده است: »
َالَیاب َابیرام و  داتان  و گرفته،   پسران فاِلت  بن  واون  پسران  )کسان(  از  با  2رؤبین  بنی   بعضی 

و مقابل  به و  3اسرائیل....   شما ایشان به شده، جمس  هارون موسی   تجاوز  خود حد  از گفتند: 
یرا نمایید،می از هر تمامی جماعت ز میان و اند، مقّدس ایشان یک  در  است. پس   ایشان پروردگار 

ید؟  برمی جماعت خداوند بر را شما را چه شده است که خویشتن  شنید، را موسی این  چون و   4افراز
بامدادان کرده، خطاب را تمامِی جمعیِت او و سپس قور   5درافتاد   روی خود به  خداوند  گفت: 

 .2« آَوَرد نزد خود را تا اینکه او است، مقّدس کس چه آِن وی و کسی از چه داد خواهد نشان

 
من جميع   أب  بيت  منهم عصا عصا لكل  وخذ  إسرائيل  بين  قائاًل كلم  موىس  الرب  )وكلم 
رؤسائهم حسب بيوت آبائهم اثنيت عشرة عصا، واسم كل واحد تكتبه على عصاه واسم هارون  
تكتبه على عصا الوي، ألن  لراس بيت آبائهم عصا واحده. وضعها يف خيمه االجتماع أمام الشهادة 

بكم، اجتمع  اليت    حيث  إسرائيل  بين  تذمرات  عين  فاسكن  عصاه  تفرخ  اختاره  الذي  فالرجل 
يتذمرونها عليكما، فكلم موىس بين إسرائيل، فأعطاه جميع رؤسائهم عصا عصا لكل رئيس  
حسب بيوت آبائهم اثنيت عشره عصا، وعصا هارون بي عصيهم. فوضع موىس العيص أمام الرب يف 

الغد دخل موىس ويف  الشهادة،  أفرخت    خيمة  قد  لبيت الوي  وإذا عصا هارون  الشهادة،  إلى خيمة 
وأخرجت فروخاً و أزهرت زهراً وانضحت لوزاً، فاخرج موىس جميع العيص من أمام الرب إلى جميع  
بين إسرائيل، فنظروا وأخذ كل واحد عصاه، وقال الرب ملوىس رد عصا هارون إلى أمام الشهادة ألجل  

التمرد ف الرب  الحفظ، عالمٌة لبين  تكف تذمراتهم عين لكي ال يموتوا ففعل موىس كما أمره 
 .   (3) كذلك فعل( 

 بگیر،  عصاها  ایشان از و بگو سخن با بنی اسرائیل 2گفت:  کرده، خطاب موسی را خداوند و 1»
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 نام  ایشان، و  آبای خاندان حسب بر  عصا دوازده ایشان سروران جمیس از آبا،  خاندان هر  از عصا یك
بنویس   بر را هرکس بنویس، بر را هارون اسم و 3عصایش  الوی  که عصای  یرا  هر ز  سرور برای 

جایی   روی شهادت،  پیش  ی اجتماع خیمه در  را آنها  و  4بود.   خواهد  عصا  یك  آبای ایشان  خاندان 
را و    5بگذار.   کنممی مالقات  شما با من که شکوفه کنم،می اختیار  من  که  شخصی   عصایش 

موسی   و  6نمود  خواهم ساکت خود از کنندمی شما بر که را ی بنی اسرائیلهمهمه آورد. پس خواهد
 سرور، برای هر عصا  یك دادند، عصاها  را او ایشان  سروران جمیس پس  گفت. بنی اسرائیل به را این

ایشان، برحسب  عصا  یعنی دوازده  آبای  آنها  میان در عصای هارون و خاندان   و   7بود.   عصاهای 
 موسی به چون روز فردای آن در و 8گذارد.  ی شهادتخیمه پروردگار در حضور  به را عصاها موسی 

شهادتخیمه هارون اینك شد، داخل  ی  جهت  که عصای  بود خاندان  به   و بود، شکفته الوی 
 پروردگار نزد حضور از  را ی عصاها موسی همه و  9بود.   رسانیده بادام و گل داده، و آورده شکوفه
موسی   پروردگار به و  10گرفتند.   را عصای خود کرده، نگاه یك هر آورده، بیرون بنی اسرائیل جمیس

 داشته نگاه ابنای تمّرد عالمتی برای به جهت تا  بگذار  باز روی شهادت پیش را گفت: عصای هارون
ایشانهمهمه و  شود،  رفس  از  را ی  تا  من   کهنحوی   به و  کرد، موسی چنان  پس   11نمیرند.   نمایی 

 . 1«نمود عمل بود، فرموده امر  را پروردگار او 

 
يف  الشعب  نفس  فضاقت  أدوم،  بأرض  ليدوروا  سوف  بحر  طريق  يف  هور  جبل  من  )وارتحلوا 
الطريق، وتكلم الشعب على اهلل وعلى موىس قائلي ملاذا أصعدتمانا من مصر لنموت يف الربية، ألنه  

 .   (2) ال خزب وال ماء وكرهت أنفسنا الطعام السخيف(
یای ُقلزم راه به هور کوه از و  4»  راه، سـبب به قوم دل زنند. و دور را ادوم زمین تا  کردند کوس در
 بیابان در تا  مصـر برآوردید از را گفتند: چرا ما  آورده، موسـی شـکایت و خدا بر قوم و 5شـد.   تنگ

یم؟ یرا که بمیر  .3«دارد! کراهت سخیف ک این خورا از ما  دل نیست! و هم آب و نیست نان ز
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عليه  انطوت  ما  ليخرجوا  الفاسقي،  لهؤالء  متنفساً  الجسد  وعجله  السامري  وهكذا كان 
بالذات؛ ألن  القدح بشخصه    )ع(نفوسهم من بغض وحسد ملوىس وهارون )عليهما السالم(، ولهارون  

وذلك ألن  ملوىس    )ع( أيسر؛  وقيادته  بنبوته  نفوس   )ع(والطعن  مكانة كبرية وهيبة عظيمة يف 
الذين   املنافقي  املعجزات. وهكذا استضعف هؤالء  من  يديه  ملا ظهر على  إسرائيل  بين  من  كثري 

، ولكنه )ع(والجماعة الذين رابطوا معه على الحق، وحاولوا قتل هارون  )ع( اتبعوا السامري هارون  
، ونصره اهلل وأظهر حقه وحكم  )ع(عامل مع الفتنة بحكمة األنبياء، ثم تربص حىت عاد موىس  ت

 :  العقيدة الفاسدة وأظهر مكانها العقيدة الصحيحة، والحق الذي يريده اهلل
الهاینگونه ـسامری و مجـسمه هایـشان از اش فرـصتی برای این نافرمانان ـشدند تا آنچه نفسی گوـس

یزند؛ علی  )علیهما السـالم(  وسـی و هارونکینه و حسـادت به م در خود پیچیده داشـتند را بیرون بر
بت به هارون وص نـس یت وی)ع(  الخـص خـص  و طعنه به نبوت و رهبری او )ع(  ؛ چرا که توهین به ـش

ــان )ع( ــیآس ــرائیل جایگاهی بزرگ و هیبتی   )ع(  تر بود؛ از آن رو که موس ــیاری از بنی اس در نظر بس
ه  که معجزاتی به دـستان او آـشکار ـشده بود. به این ترتیب این جماعت نفاق باـشکوه داـشت؛ چرا   پیـش

و جمعیتی که همراه با آن حـضرت در راه حق اـستوار مانده   )ع(  کردند هارونکه از ـسامری پیروی می
برآمدند؛ اما او با حکمت پیامبران با این  )ع( بودند را ـضعیف ـشمردند و در ـصدد کـشتن آن حـضرت
بازگشت و خداوند او را یاری نمود و حِق  )ع(  فتنه و آشوب رویارو شد و سپس درنگ کرد  تا موسی

کار، و به جای آن عقیدهاو و حکم عقیده د را آـش ت ی فاـس حی  را ظاهر نمود. حقی که خواـس ی ـص
 خداوند بود:  

 
هُ يِف الَْيمِّ نَْسفاً * ِإنََّما ِإَلُهُكُم  ﴿َوانُْظْر ِإَلى ِإَلِهَك الَّ  هُ ثُمَّ َلَننِْسَفنَّ َقنَّ ِذي َظْلَت َعَلْيِه َعاِكفاً َلُنَحرِّ

ٍء ِعْلماً ﴾ ُ الَِّذي ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َوِسَع ُكلَّ يَشْ  . (1) اَّللَّ
خاکسترش را به  سوزانیمش و سپس و اینک به خدایت که پیوسته مالزمش بودی بنگر که می)

یایش افشانیم * جز این نیست که خدای شما الله است که هیچ معبودی جز او نیست، و علم او   در
 .  2(همه چیز را در بر گرفته است
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 شبيه السامري 
 شبيه سامرى 

 
 الَِّذي آَتيَْناُه آَياِتَنا فَ 

َ
ْيَطاُن َفَكاَن ِمَن الَْغاِويَن قال تعالى: ﴿َواْتُل َعَلْيِهْم نََبأ ْتَبَعهُ الشَّ

َ
انَْسَلَخ ِمْنَها َفأ

ْرِض َواتََّبَع َهَواُه َفَمَثلُهُ َكَمَثِل الَْكْلِب ِإنْ 
َ
ْخَلَد ِإَلى اأْل

َ
هُ أ َتْحِمْل َعَلْيِه َيْلَهْث   َوَلْو ِشئَْنا َلَرَفْعَناُه ِبَها َوَلِكنَّ

ْو َترْتُْكهُ َيْلَهْث َذِلَك مَ 
َ
ُروَن ﴾أ بُوا ِبآياِتَنا َفاْقُصِص الَْقَصَص َلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ  . (1) َثُل الَْقْوِم الَِّذيَن َكذَّ

خبر آن مرد را برایشان بخوان که آیات خویش را به او عطا کرده بودیم و او از آن علم عاری گشت  )
خواسته بودیم به سبب آن علم که به او داده  ی گمراهان درآمد * اگر  اش افتاد و در زمرهو شیطان در پی

بردیم، ولی او در زمین بماند و از پی هوای خویش رفت. َمَثل او چون مثل آن  بودیم به آسمانش می
سگ است که اگر به او حمله کنی زبان از دهان بیرون آرد و اگر رهایش کنی باز هم زبان از دهان بیرون  

ها را حکایت کن، شاید  نگاشتند نیز اینچنین است. پس این داستانآرد؛ مثل آنان که آیات را دروغ ا
 .2( به اندیشه درآیند

 
بلعم بن باعوراء عالم وناسك كان يرى بعض الغيب، فاستدعاه أحد امللوك الطواغيت الكفرة  

فدعا عليه، مع علمه أن  موىس نيب عظيم، حسداً له، ومع علمه أن  هذا امللك   )ع(ليدعو على موىس  
طاغوت كافر باهلل وبرسله وبدينه يف الحقيقة، وإن أظهر شهادة ال إله إال  اهلل؛ ألن  محاربته ألولياء 

تهم اهلل ولدين اهلل دالة على كفره. ولكن بلعم بن باعوراء وأمثاله يجعلون الشبهات عاذراً لسقطا
 ولعلهم يجعلون املحكم متشابه والحق مشتبه؛ لينتهكوا ُحرم اهلل سبحانه. 

دید. یکی از پادشاهان سرکش ستمگر بلعم بن باعورا عالم و زاهدی بود که برخی امور غیبی را می
ین کند و او با اینکه می )ع( از او خواـست که موـسی دانـست آن حـضرت پیامبری بزرگ اـست از را نفر

ین نمود. همچنین او می دانـست که این پادـشاه طاغوت و ـسرکش در روی حـسادت  به او، وی را نفر
ــت هر چند در ظاهر کلمه ــتادگانش و به دینش کافر اس ی »ال اله اال الله« را بر  حقیقت به خدا و فرس

ــان از کفر وی میراند؛ چزبان می ــمنی او با اولیای خدا و دین خداوند نش دهد. اما بلعم و را که دش
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َبهات را ُعذر و بهانه و چه بسـا محکم را متشـابه و ،  دهندهای خود قرار میای برای لغزشامثال او شـُ
 .بشکنندرا خداوند سبحان   هایحرمتتا    ؛نمایندحق را مشتبه می

 
ويف التوراة املوجودة أن بلعم بن باعوراء لم يدع على موىس، والظاهر أنهُ من تحريف اليهود فيها، 

)أن ه أعطى بلعم بن باعوراء االسم األعظم فكان يدعو به  :  )ع(حيث جاء يف رواية عن اإلمام الرضا  
ون يف طلب موىس فلما مر  فرع -وهذا غري فرعون مصر لعنهم اهلل  -فيستجاب له، فمال إلى فرعون 

وأصحابه، قال فرعون لبلعم أدعو اهلل على موىس وأصحابه ليحبسه علينا، فركب حمارته ليمر    )ع(
فامتنعت علية حمارته، فأقبل يضربها فأنطقها اهلل عز وجل، فقالت: ويلك على  )ع(يف طلب موىس 

لم يزل يضربها حىت  ما تضربين، أتريد أن أجيء معك لتدعو على موىس نيب اهلل وقوم مؤمني؟ ف
 .(1) (…قتلها، وانسلخ االسم األعظم من لسانه 

ین نکرد و چنین برمی  )ع( در توراتی که در دـسترس اـست آمده که بلعم بن باعورا موـسی آید  را نفر
ا  د؛ چرا که در روایتی از امام رـض یفات یهود باـش وع از تحر ت: »به بلعم بن  )ع( که این موـض آمده اـس

شـد؛ اما به سـمت فرعون تمایل پیدا کرد و مسـتجاب میباعورا، اسـم اعظم داده شـد. با آن دعا می
ــ  ـــ. وقتی فرعون به دنبال موسی و باشداو باد میاین فرعون غیر از فرعون مصر که لعنت خدا بر  کرد ـ

ا  ه آنـه ا ـب ــوـند ـت ارانش محبوس ش ــی و ـی ا موس اد، فرعون ـبه بلعم گـفت: ـخدا را دـعا کن ـت ارانش افـت ـی
ید.   برسـیم. بلعم بن باعورا خرش را سـوار شـد تا به دنبال موسـی برود. خرش از راه رفتن امتناع ورز

ــالق زدنش نمود. خداوند عّزو  ــروع به ش ــود و او گفت: وای بر تو! چرا مرا ش جل زبان حمار را گش
ین کنی؟! او را آن ـقدر کـتک زد ـتا خر زنی؟ میمی خواهی ـبا تو بـیایم ـتا پـیامبر ـخدا و قوم مؤمـنان را نفر

 .2بُمرد. آنگاه اسم اعظم از زبانش گرفته شد....«
 

يقينه لم ينفعه بيشء؛ ألن ه ركن  ولكن  ،  إذن فهذا عالم واطلع على بعض الغيب، فهو على يقي 
للحاكم الجائر وأحب العلو واالرتفاع، ولم يكن مخلصاً هلل حيث انطوت نفسه على التكرب وحب  

 األنا والحسد ألولياء اهلل املصطفي !! 
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ــخص این بنابراین،  او به یقینش اما بود یقین بر او پس مطلس؛ غیبی امور برخی از و بود عاِلم ش
ــودی ــاند؛ س ــتمگر حاکم به وی که چرا نرس  و برگزید را مقام رفعت و جوییبرتری و یافت تمایل س

ــی ــش که آنجا تا نبود؛ خداوند برای مخلص  اولیای حســادت و منّیت ُحب تکّبر، از ماالمال نْفس
 !!گردید الهی یبرگزیده
 
 

لهي انسلخ من آيات اهلل وأعرض عنها، وأظهر باطنه األسود وظهرت وملا تعرض لهذا االمتحان اإل
أغواه  وهكذا  العامل هلل.  العابد  العالم  بلباس  تسربل  لكنه  الدنيا(،  وراء  يلهث  )كلب  حقيقته 
الشيطان وأرداه فكان تابعاً مخلصاً له، بعد أن اقتفى أثره واتبعه، حيث كان الشيطان يعلم علم 

د على اهلل. وكذلك هذا اللعي فمع علمه ويقينه حسد    )ع(على آدم  ومع ذلك تكرب  ،  اليقي وتمر 
العلم ل  )ع(موىس   له، وهكذا كان  )بلعم بن    ـودعا عليه، بدل أن ينظم تحت لوائه ويكون تابعاً 

مع  ،  !! فجعل بلعم بن باعوراء العلم نقمة أردته يف الهاوية)ع(باعوراء( سبباً للتكرب وحسد موىس  
 أن ه رحمة يصل العاملون بها إلى اهلل. 

ه ت از نشـــاـن ا  چون در معرض این آزمون الهی قرار گرـف اری گشـــت و از آنـه ات الهی ـع ا و آـی ـه
یک و ـسیاه خود را آـشکار نمود و حقیقتش یعنی ـسگی که به دنبال این دنیا  روی گردان ـشد و باطن تار

برای خداوند بود، هویدا ـشد! و اینچنین ـشیطان، گمراه زند، اما در پوـستین عالم عابد عامل  َله َله می
د.   ــش گردـی اد و او را پیروی نمود، پیرو مخلص ای او نـه ا ـپ ه ـج اهش نمود و و او نیز پس از اینـک و تـب

یطان با آنکه در مرتبه پیچی نمود. به   )ع( ی یقین بود، اما بر آدمـش ر ید و از فرمان خداوند ـس تکّبر ورز
ید و به جای آنکه   )ع(  هم با وجود علم و یقینش، به موـسیهمین ـصورت، این ملعون  حـسادت ورز

اعورا،   ه این ترتـیب، این علم برای بلعم بن ـب ین نمود. ـب ــود، او را نفر د و پیرو او ش یر پرچم او درآـی ز
شــد!! و بلعم بن باعورا این علم را تبدیل به  )ع(  ای برای تکّبر و حســادت نســبت به موســیوســیله

نمود که وی را به اعماق جهنم )هاویه( َدرانداخت؛ با وجود اینکه علم رحمتی است نقمت و عذابی 
 رسند!کنندگان به آن به خدا میکه عمل

 
أن ه قال: )العلماء كلهم هلكى إال  العاملون، والعاملون كلهم هالكون إال   روي  عن النيب  

 . (1) املخلصون واملخلصون على خطر(
 

 .220ص1  جامع الْعادات للنراقي: ج312ص 2  کشف الخراء للعجلوني: ج756ص 1مي ان الحكم،: ج -1
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ــت که فرمود: »عالمان، جملگی هالک می )ص( از نبی مکّرم ــده اس ــوند مگر اهل  روایت ش ش
 .1اند مگر مخلصان، و آنها که اخالص دارند در خطرند«عمل, و اهل عمل جملگی هالک

 
القرآن   من  سورتي  تفسري  يحسنون  ال  أن هم  مع  علماء  أنفسهم  يعدون  األسف كثريون  ومع 

مقتصرين  ،  ولم يقرؤوا إال  اليسري من روايات املعصومي    ،الكريم، على ما ورد عن آل محمد 
أرسطو فبماذا يعدون أنفسهم علماء، أباملنطق الذي وضعه  .  على بعض الروايات الفقهية يف الغالب

ا.  أم باملجادالت واإلشكاالت املنطقية    قبل آالف السني، وربما يوجد من املالحدة من هو أعلم به من 
 . (2)وغريها الخالية من ثمرة علمية أو عملية، وال تعدوا كونها ترفاً علمياً وضياعاً للوقت 

یم را دانند با اینکه حتی متأسـفانه بسـیارند کسـانی که خود را عالم می تفسـیر دو سـوره از قرآن کر
الم(  مطابق آنچه از اهل بیت تی نمی  )علیهم الـس ت، به درـس یده اـس ومینرـس  دانند و از روایات معـص

ــالم( اـند. ایـنان از ـچه روی  جز اـندکی نخواـنده و ـغالـبًا ـبه برخی رواـیات فقهی اکتـفا کرده  )علیهم الس
آن را هزاران ـسال پیش وـضس نمود و چه بـسا در میان پندارند؟ آیا با منطقی که ارـسطو خود را عالم می

ــکاالت ملـحدان و بی ــند که این منطق را بهتر از ما بدانند، یا با مجادالت و اش ــانی باش خدایان کس
ه هیچ ثمره و بهره ایر آن ـک تمنطقی و نـظ د و چیزی فراتر از وـق دارـن ا َعَملی ـن ذرانیی ِعلمی ـی ای  ـگ ـه

 .3ردندگعلمی و اتالف وقت محسوب نمی
 

 .220ص1؛  جامع الْعادتنراقی:ج  312ص  2؛  کشف الخرا عجلونی: ج   756ص  1مي ان الحكم : ج  - 1
ول الرقه وعلم الرجال  لقد و ع  الحوزات العلمي، الشيعي، اليوم منهجًا في دراساتها الديني، معتمدًا علی دراس، المنيق األرسيي والرلْر، اليوناني، وعلم أص -2

ْـن،  وأـصبح  هذه العلوم وما ـشابهها من العلوم العقلي، آيت من خثلها يتوـصل اليال  الحوزوي لم عرف، العقائد الديني، اْللهي، واألحكام الموروالان من أهل ال

  وأخذوا يرْرون کثمهم ةبقًا لتلك المناهق التي و عها المثحدة  مما الررعي، العملي،  فسصبح  هذه العلوم هي الحاکم، علی کثم محمد وآل محمد  

وأســقيوها نتيج، إيمانهم بهذا المنهق المبتدم. کما أن    ورفضــوا الكذير من الروايات  وعترته   أد  إلی ســقوةهم في مخالرات کذيرة لكثم محمد  
ون ـهذه الحقيـق، إيش أن هم اعـتادوا علی ـهذا المنهق  الكذير من القواـعد في تـلك العلوم إنـما ـتدرس للترز العلمي فقط  إ  ي توـجد المرة عملـي، تترـت  عليـها  وهم يقرش

فيرني اليال  ريعان شـــبابه في   )م( ان للمعرف، عندهم !! والحال أنه ُيبعد اليال  عن أهل البي   واعتبروه منهجًا مقدســـًا ي يمكن الخدشـــ، فيه  إ  هو المي 
ــول وعترـته     فث ـيدرس في الحوزات العلمـي، القرآن وي رواـيات محـمد وآـله  )م(  علوم المثـحدة ويتر  الذروة العلمـي، والروحـي، التي  کرـها القرآن الكريم و الرسـ

. ومن أح  ايةثم علی هذه الحقيق، يمكنه  لك من من الحوزويين لم يحرظوا إيش اليْــير من آيات القرآن و روايات محمد وآله    ولهذا تجد الكذير
ز علی ما يدرس في الحوزات العلمي،.  خثل التعرش

ْـرهها  دينیها  علمی شـيعه در درسامروزه حوزه - 3 انی  علم اصـول  فقه و علم رجالی که از اهل   يونشـان روشـی براسـاس تدريد منيق ارسـيويی  فل
  حوزو  به ـشناخ  عقايد دينی و اند که از ةريق آنها ةلبهاند و اين علوم و نظايرـشان از علوم عقلی  تبديل به اب ار  ـشدهاند  وـ ع نمودهـسن  به ميرا  برده

خنان محمداحكام فرعی عملی می نم محكی برا  ـس د و اين علوم تبديل به ـس ی گرديده  و آل محمد  رـس اس راه و روـش خنان اين ب رگواران را براـس اند و آنها ـس
کشــانيده اســ    و عترت او )ص(    ســقود در مخالر  با بْــيار  از ســخنان محمدکنند تا آنجا که آنها را به ورةهاند ترْــير میري   کردهکه ملحدان پايه

ْـيار  از ـسخنان ايـشان را رد کرده ْـيار  از قواعد  که  هاند و در نتيج ب   ايمان و اعتقادـشان به اين راه و روش ـساختری  ـسقوةـشان را به دنبال داـشته اـس . ب
ــ  چي   ج  وق در اين علوم پايه ــده اس ــتند  نمی  هيی بهره و نتيجهها  علمی که دربرگيرندهگذرانیري   ش ــند. با اينكه آنها خود به اين    علمی نيْ باش
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. أوليس اهلل (1))إن  املرء يحاسب عن عمره فيما أفناه(  :  ما معناه ألسنا نروي عن رسول اهلل 

َمْرنَا ُمرْتَِفيَها َفَفَسُقوا ِفيَها َفَحقَّ َعَلْيَها الَْقْوُل فَ 
َ
ْن نُْهِلَك َقْرَيًة أ

َ
َرْدنَا أ

َ
ْرنَاَها  سبحانه يقول: ﴿َوِإَذا أ َدمَّ

 . (2) َتْدِمرياً﴾
کنیم: »از انسان در مورد عمرش که آن را در چه به این مضمون روایت نمی )ص( آیا از رسول خدا

یده می ت، پرـس رف نموده اـس ت که می3گردد«کاری ـص بحان نیـس چون  )فرماید:  ؟ آیا این خداوند ـس
در آنجا تبهکاری کنند، تا عذاب گذرانان را فرماییم تا بخواهیم دیاری را هالک کنیم، مرّفهان و خوش

 ؟ 4(بر آنها واجب گردد؛ پس آن را یکسره در هم فرو کوبیم

 
يتجادلون املساجد  يف  الساعات  يجلسون  الذين  أولئك  املساجد  ،  فليحذر  ويملؤون  ويتمارون 

 بكالم بعيد كل البعد عن الحق والهدى الذي يريده اهلل.
ــاعت ــاجد میبنابراین آنهایی که س ــینند و به جدال و گفتها در مس پردازند، مجادله  وگو مینش

باشد، فاصله ها از حق و از آنچه خواست خداوند میکنند و مـسجدها را از گفتارهایی که فرسنگمی
کنده می  گردانند، باید برحذر باشند!دارند، آ

 
)سيأتي  :  لقد ابتعدنا كثرياً عن الطريق، ولهذا تسلط جالوت وأمثاله علينا، قال رسول اهلل 

زمان على أميت ال يبقى من القرآن إال  رسمه، وال من اإلسالم إال  اسمه، ُيسَمون به وهم أبعد الناس منه، 

 
س که هيی خدشــهاشــند  اما به اين روش عادت کردهبحقيق  معترز می اند؛ چرا که اين روش  ســنم محک و پذيرد  برشــمردها  نمیاند و آن را روشــی مقدش

کند و یها  جوانی ةلبه را در علوم ملحدانه تلف مکند و بهترين سـالدور می  باشـد!! در حالی که اين روش  ةلبه را از اهل بي مي ان شـناخ  از ديد آنها می
ـشود  ها  علميه  نه قرآن تدريد میگردد. بنابراين  در حوزهاند میيادآور ـشده  باعث ترک کردن آن انقثب علمی و روحانی که قرآن کريم  پيامبر و اهل بيتد

ـــيار  از حوزو و از همين رو  می  و ـنه رواـيات محـمد و آل محـمد در ـخاةر ـندارـند. هر کد    محـمد و آل محـمد  ـها ج  اـندکی از آـيات قرآن و رواـياتبينيم ـکه بْـ
گاهی حاصل کردن از اين حقيق  باشد می  شود  حاصل نمايد.ها  علميه تدريد میتواند آن را با فهميدن آنچه در حوزهخواهان آ

ال والعلل: عن النبي   -1 دوق في الخـص يخ الـص ْـير قوله تعالی: ﴿أ )م( رو  الـش ه قال في تر ْـأل عن   نش ه ي يجاوز قدما عبد حتی ي ُأوُلوَن﴾  )أنش ْـْ ُهم مَّ َوِقُروُهْم ِإنَّ
 .218ص 1  علل الشرائع: ج253( الخصال: صأربع: عن شبابه فيما أبثه  وعن عمره فيما أفناه  وعن ماله من أين جمعه وفيما أنققه  وعن حبنا أهل البي 

 .16اْلسراء :  -2
ْـير ـسخن حق تعالی ») )ص( کند: از پيامبرلـشرايع رواي  میـشيخ ـصدوق در خـصال و علل ا - 3 («  رواي  ـشده ـشان بداريد  بايد بازخواـس  ـشوندمتوقفدر تر

اش که چرونه ســ ر  کرده  از عمرش که در چه راهی فنا کرده  از مالد که از ا  قدم از قدم برندارد تا از چهار چي  پرســيده گردد: از جوانیهيی بندهاســ : »
 .218ص1الشرايع:ج؛ علل  253«. خصال: ص کجا به دس  آورده و در چه راهی انراق نموده  و از محب  و دوستی ما اهل بي 

 .16إسراء:   - 4
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السم تحت ظل  فقهاء  الزمان شر  ذلك  فقهاء  الهدى،  من  وهي خراب  عامرة  منهم  مساجدهم  اء، 
 .(1)  خرجت الفتنة وإليهم تعود(

ــته ــتقیم منحرف گش ــیار از راه مس ــتی که ما بس ــّلط  ایم و به همین دلیل جالوتبه راس ها بر ما مس
زمانی بر اّمت من خواهد رســید که از قرآن جز خطش و از »فرماید:  می  )ص( اند. رســول خداشــده

اقی نمی ــالم جز ـنامش ـب اـند، خود را  اس ه آن میـم ین مردم از آن منتســـب ـب دانـند در ـحالی ـکه دورتر
تند که  ین فقهایی هـس یرتر ر ت، فقهای آن زمان ـش ان آباد اما خالی از هدایت اـس جدهایـش تند، مـس هـس

 .2«گرددشود و به آنها بازمیآسمان بر ایشان سایه انداخته است، از آنها فتنه خارج می

 
الحديث يدل على أن  املساجد وإن كانت مليئة بالناس ولكنهم ليس على هدى آل محمد  

   . 
ــاجد مملو از جمعیت میاین حدیث بیان می ــد، اما از هدایت  دارد که هر چند مس آل محمد  باش

 خالی است.   )ص(

 
النا س يرون وهل نعد أنفسنا عاملي ونحن ال نأمر باملعروف وال ننهى عن املنكر؟ حىت أصبح 

معروفاً  ﴿َوِلُيْنِذُروا    املنكر  تعالى:  قال  األمة،  إصالح  هو  العالم  تكليف  إن   منكراً!!  واملعروف 
الناس ال يريدون الدين،   ال فرد وال فردين. ولألسف الشديد كثريون هم الذين يقولون:  ،(3) َقْوَمُهْم﴾

لكنهم ال يلتفتون إلى أن  الناس واقعون بي املطرقة والسندان، فالطاغوت يمنع الدين اإلسالمي 
األصيل من الوصول لهم، وأنتم ال تكلفون أنفسكم العناء إليصال الدين لهم بحجة التقية. قال  

معناه  )ع(الصادق   ا:  ما  لكانت  لتنصرونا،  ُدعيتم  لو  إنكم  آبائكم  )أما  من  إليكم  أحب  لتقية 
   .(4) وأمهاتكم( 

ل می ایم؟! حتی کنیم و نهی از منکر را ترک گفـتهدانیم ـبا اینـکه امر ـبه معروف نمیآـیا ـما خود را ـعامـِ
ـــید که مردم منکر را معروف، و معروف را منکر دیدند! وظیـفه ــال ، اّمت  کار به آنـجا رس ی عاِلم اص

 
 .109ص 2  بحار األنوار: ج253  الواب األعمال: ص308ص 8الكافي: ج -1

 .091ص  2؛  بحار اينوار: ج   253؛  الواب ايعمال: ص   308ص  8کافی: ج  - 2
 .122التوب، :  -3
  قال: )لم تبق األرض إيش وفيها منا عالم يعرز الحق من الباةل  قال: إنما جعل  التقي، ليحقن )م( رو  الشيخ اليوسي في التهذي : عن اْلمام الصادق  -4

ــروـنا لقلتم ي نرـعل إنـما نتقي  ولـكاـن  التقـي، أـح  اليكم من آـبائ   كم وأمـهاتكم  ولو ـقد ـقام الـقائم بـها اـلدم ـفإ ا بلـا  التقـي، اـلدم فث تقـي،  وأيم الـله لو دعيتم لتنصـ
 .392ص 21جواهر الكثم: ج  235ص 16  وسائل الشيع،: ج173ص 6تهذي  األحكام: ج تاج إلی مْائلتكم عن  لك(ما اح )م(
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ــت. خداوند می ــدار دهندتا  )فرماید:  اس ــف    1(مردم خویش را هش ؛ نه یک نفر و نه دو نفر. و با تأس
خواهند؛ اما این عده توجه ندارند که مردم در گویند: مردم دین را نمیبسـیار، بسـیارند کسـانی که می
گردند و ـشماها  اند؛ طاغوت مانس از رـسیدن اـسالم  اـصیل به آنان میمیان چکش و ـسندان گیر افتاده

ید! امام صــادق ی تقّیه خود را برای رســانیدن حقایق دین به مردم به زحمت نمیهنیز با بهان  )ع(  انداز
مون می وید، تقیه در نظرتان از پدران و فرماید: »اما هنگامی که برای یاری ما خوانده میبه این مـض ـش

 .2شود«تر میمادرانتان هم دوست داشتنی

 
 ولكن أنتم يا علماء اإلسالم ما هو عذركم؟، فالجاهل ربما يعذر يف كثري من املوارد

یاری موارد بهانه ا جاهل در بـس الم، چه عذر و بهانهچه بـس ما ای علمای اـس ی کند، اما ـش ای  تراـش
ید؟  دار

 
 . (3) )كان رسول اهلل كالطبيب الدوار بأدويته( : ما معناه )ع(قال أمري املؤمني 

ــول خدامی  )ع(  امیر المؤمنین گردی همراه با داروهایش  همچون طبیب دوره  )ص( فرماید: »رس
 .4بود«

 
 .(5)؟!!! الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا  فهل أنتم مقتدون بسنة نبيكم 

 
 .122توبه:   - 1
ماند مرر اينكه از ما اهل بي  عاِلمی باـشد که حق را  زمين باقی نمیرواي  ـشده اـس  که فرمود: » )م( کند: از امام ـصادقـشيخ ةوـسی در تهذي  رواي  می - 2

ه فقط به اين منظور قرار داده شد تا خون محروظ بماند  پد اگر تقيه به حدش ريختن خون برسد ديرر جايی برا  تقيه نيْ .   « و فرمود: »شناسداز باةل می تقيش
ــويد خواهيد گر : ما يار  نمی ــوگند اگر برا  يار  دادن ما خوانده ش ــما دوســ   کنيم؛ و حال آنكه تقيش کنيم و فقط تقيه میبه خدا س ه از پدر و مادرتان برا  ش

؛  وـسايل الـشيعه: ج    173ص  6«. تهذي  ايحكام: ج تر اـس . آنراه که قائم قيام کند ديرر احتياجی به درخواـس  کردن از ـشما در اين خـصوص نداردداـشتنی
 .392ص  21؛  جواهر الكثم: ج   235ص  16

: )ةبي  دوار بيبه قد أحكم مراهمه  وأحمی مواـسمه  يـضع  لك حيث الحاج، إليه من قلوب  ـسول قال أمير المممنين في إحد  خيبه وهو يـصف الر  -3
 .207ص  1عمي  وآ ان صم  وألْن، بكم  متبع بدوائه موا ع الارل، ومواةن الحيرة( نهق البثغ، بشرو محمد عبده: ج

ــول خدادر يكی از خيبه  )م(  امير المممنين - 4 ــيف می )ص(  هايد که رس ــته در فرمود: »)کرد  میرا توص ــ  که با ة  خويد پيوس ــكی اس او )پيامبر( پ ش
اـشته  ها( ترتيده و گداخته کرده اـس   تا بر هرجا که نياز دزخم   خوبی آماده ـساخته و اب ار دا  کردن را )برا  ـسوزاندنها  خود را بهگردش اـس   داروها و مرهم 

ــد  برذارد؛ بر   ــيدگی و ها  گنم. او با داروها  خويد بيماران غرل ها  کر  بر زبانها  کور  بر گوشدلباش ــته را رس ــرگش («. نهق کندمی درمانزده و س
 .207ص  1البثغه با شرو محمد عبده: ج 

ــول الـله  -5  4کـما ـجاء  ـلك في بـحار األنوار: ج  )م(    کـما أـنه روي عن علي أمير المممنين 72ص  5. يحظ : فيض الـادير للمـناوي : جروي  ـلك عن رسـ
 .43ص
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 .1«مردم در خوابند، چون بمیرند، بیدار شونداید؟ »آیا شما به سیره و روش پیامبرتان اقتدا نموده

 

 

 

 
از    43ص  4مراجعه نماييد. همچنين اين ميل  در بحار اينوار ج    72ص  5رواي  ـشده اـس : به فيض الادير منداو  ج    )ص(  چنين ميلبی از رـسول خدا - 1

 رواي  شده اس . )م( ممنينامير الم



 

 

 )ع(   وت ــ طال 
 

 
َلَنا   ِلَنيِبٍّ َلُهُم ابَْعْث  ِإْذ َقالُوا  بَْعِد ُموىَس  بَيِن ِإْسرائيَل ِمْن  ِإَلى امْلأَِل ِمْن  َلْم َتَر 

َ
أ َمِلكاً قال تعالى: ﴿ 

ِإْن ُكِتَب   َعَسيُْتْم  َهْل  َقاَل   ِ َسِبيِل اَّللَّ نَُقاِتَل يِف  نَُقاِتْل يِف  الَّ 
َ
أ َلَنا  َوَما  َقالُوا  ُتَقاِتلُوا  الَّ 

َ
أ الِْقَتاُل  َعَلْيُكُم 

ا ُكِتَب َعَلْيِهُم الِْقَتاُل َتَولَّْوا ِإالَّ َقلِ  بَْناِئَنا َفَلمَّ
َ
ْخِرْجَنا ِمْن ِدَياِرنَا َوأ

ُ
ِ َوَقْد أ ُ َعِليٌم َسِبيِل اَّللَّ ياًل ِمْنُهْم َواَّللَّ

امِلَِي  
نَّى َيُكوُن َلهُ امْلُْلُك َعَلْينَ ِبالظَّ

َ
َ َقْد بََعَث َلُكْم َطالُوَت َمِلكاً َقالُوا أ ُهْم ِإنَّ اَّللَّ ا َونَْحُن * َوَقاَل َلُهْم نَِبيُّ

َ اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم َوَزاَدُه بَْسطَ  َحقُّ ِبامْلُْلِك ِمْنهُ َوَلْم ُيْؤَت َسَعًة ِمَن امْلَاِل َقاَل ِإنَّ اَّللَّ
َ
ًة يِف الِْعْلِم َوالِْجْسِم  أ

 
ْ
ْن َيأ
َ
ُهْم ِإنَّ آَيَة ُمْلِكِه أ ُ َواِسٌع َعِليٌم * َوَقاَل َلُهْم نَِبيُّ ُ ُيْؤِتي ُمْلَكهُ َمْن َيَشاُء َواَّللَّ ِتَيُكُم التَّابُوُت َواَّللَّ

ا َتَرَك آُل ُموىَس َوآُل َهاُرونَ  ٌة ِممَّ  َتْحِملُهُ امْلاَلِئَكُة ِإنَّ يِف َذِلَك آَلَيًة َلُكْم ِفيِه َسِكيَنٌة ِمْن َربُِّكْم َوبَِقيَّ
َ ُمْبَتِليُكْم ِبَنَهٍر َفَمْن َشِرَب مِ  ا َفَصَل َطالُوُت ِبالُْجُنوِد َقاَل ِإنَّ اَّللَّ َفَليَْس  ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَي * َفَلمَّ ْنهُ 

َمنِ  ِإالَّ  ِمينِّ  َفِإنَّهُ  َيْطَعْمهُ  َلْم  َوَمْن  ُهَو   ِمينِّ  َجاَوَزُه  ا  َفَلمَّ ِمْنُهْم  َقِلياًل  ِإالَّ  ِمْنهُ  َفَشِربُوا  ِبَيِدِه  ُغْرَفًة  اْغرَتََف 
نَُّهْم ُمال

َ
ِ َكْم ِمْن َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعهُ َقالُوا ال َطاَقَة َلَنا الَْيْوَم ِبَجالُوَت َوُجُنوِدِه َقاَل الَِّذيَن َيُظنُّوَن أ ُقو اَّللَّ

ِ َوَقَتَل َداُودُ ِفَئٍة َقِلي اِبِريَن * َفَهَزُموُهْم ِبِإْذِن اَّللَّ ُ َمَع الصَّ ِ َواَّللَّ  َجالُوَت َوآَتاُه َلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثرَيةً ِبِإْذِن اَّللَّ
اَس بَْعَضُهْم ِبَبْعٍض  ِ النَّ ا َيَشاُء َوَلْوال َدْفُع اَّللَّ ُ امْلُْلَك َوالِْحْكَمَة َوَعلََّمهُ ِممَّ ْرُض َوَلِكنَّ    اَّللَّ

َ
َلَفَسَدِت اأْل

ِ نَْتلُوَها َعَلْيَك ِبالَْحقِّ َوِإنََّك مَلَِن امْلُْرَسِليَ  َ ُذو َفْضٍل َعَلى الَْعامَلَِي * ِتْلَك آَياُت اَّللَّ  .(1) ﴾اَّللَّ
اسرائیل را پس از موسی ندیدی آنگاه که به یکی از   آیا آن گروه از سراِن بنی)فرماید: حق تعالی می

ید که اگر   پیامبران خود گفتند: برای ما پادشاهی منصوب کن تا در راه خدا پیکار کنیم. گفت: آیا نپندار
باز خواهید زد؟ گفتند: چرا در راه خدا نجنگیم در حالی که ما  آن سر  از  بر شما مقّرر شود  از    قتال 

ایم؟! و چون پیکار بر آنها مقّرر شد جز  ایم و از فرزندانمان جدا افتادهسرزمینمان بیرون رانده شده
گاه است * پیغمبرشان به آنها گفت: خداوند طالوت   اندکی از آن روی برتافتند؛ و خدا به ستمکاران آ

اشد؟! در حالی که ما سزاوارتر  را به عنوان پادشاه شما برگماشت. گفتند: چگونه او را بر ما پادشاهی ب
از او به پادشاهی هستیم و به او دارایی چندانی داده نشده است! گفت: خدا او را بر شما برگزیده و بر  

دهد، که خداوند  دانش و نیروی بدنی او بیفزوده است، و خداوند پادشاهیش را به هر که بخواهد می
نشان پادشاهی او این است که تابوتی که سکینه و    ی دانا است * پیغمبرشان به آنها گفت:گشاینده

ی میرا  خاندان موسی و خاندان هارون در آن است و  آرامش از جانب پروردگارتان و باقی مانده
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کنند، نزد شما خواهد آمد. در این، برای شما نشانه و آیتی است،  اگر مؤمن  فرشتگان حملش می
آزماید؛ هر  اخت، گفت: خداوند شما را به جوی آبی میباشید! * چون طالوت سپاهش را به راه اند

که از آن بخورد از من نیست و هر که از آن نخورد یا تنها کف دستی بیاشامد از من است. همه جز  
اندکی از آن نوشیدند. چون او و مؤمنانی که همراهش بودند از نهر گذشتند ، گفتند: امروز ما را تواِن  

با خدا دیدار خواهند کرد، گفتند: به خواست  جالوت و سپاهش نیست. آنان ی که یقین داشتند که 
کنند خدا، چه بسا گروهی اندک که بر گروهی بسیار غلبه کند، که خدا با کسانی است که صبر پیشه می

یز و گامبه* چون با جالوت و سپاهش رو های  رو شدند، گفتند: ای پروردگار ما! بر ماشکیبایی فرو ر
بدار و ما را بر کافران پیروز فرما! * پس به خواست خدا ایشان را شکست دادند و داوود،    ما را استوار

می آنچه  از  و  داد،  ارزانی  حکمت  و  پادشاهی  او  به  خداوند  و  بُکشت  را  او  جالوت  به  خواست 
  شد،کرد، قطعًا زمین تباه میی بعضی دیگر دفس نمیبیاموخت، و اگر خدا بعضی از مردم را به وسیله

تو   بر  راستی  به  که  آیات خداوند است  اینها   * بر جهانیان است  ولی خداوند صاحب فضل و کرم 
 .1( خوانیم، و به راستی تو از فرستادگان هستیمی

 
موىس   إسرائيل،   )ع(بعد  بين  على  وجنوده  الكافر  جالوت  تسلط  بقصرية  ليست  ة  بمد 

إال  بسبب    لطاغوتي على بين إسرائيلواستضعفوهم وأخرجوهم من ديارهم، ولم يكن هذا التسلط ا
والركون إلى الحياة الدنيا، وترك  ، ضعف األيمان والتقوى، وترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر

الجهاد والتمرد على األنبياء واألوامر اإللهية. وعوامل كثرية أد ت ببين إسرائيل إلى الرجوع لحالة  
الة الخضوع والتسليم للطاغوت اليت كان عالجها  ، وهي ح)ع(شبيهة بحالتهم قبل بعث موىس  

لعل بعضهم ، التيه يف صحراء سيناء. فشاء اهلل سبحانه أن يتسلط على بين إسرائيل جالوت وجنوده
يف   إسرائيل، كاليت حدثت  بين  إصالح يف جماعة  حالة  وتحصل  ربه،  إلى  ويتوب  رشده  إلى  يثوب 

نشأ جيل يف تلك الصحراء، وحمل كلمة ال إله إال  اهلل صحراء سيناء  يف سني التيه األربعي عندما 
ة يف بين إسرائيل جيل صالح، وأمة ربانية مجاهدة وهم  ،  إلى أهل األرض، وبالفعل فقد نشأ هذه املر 

الثالثمائة والثالث عشر رجاًل الذين عربوا مع طالوت النهر، الفتنة اليت امتحنهم اهلل بها لريى مدى  
كما نشأ يف بين إسرائيل  .  باألوامر اإللهية وطاعتهم لنبيهم ولطالوت القائد املعي من اهللالزتامهم  
هم أقل أيماناً من هؤالء النخبة، وهم الذين اغرتفوا غرفة من النهر، ومن الضروري أن نعرف  جماعة

املؤمني لتمحيص  النهر كانت ضرورية  فتنة  منهم،  أن   اإلخالص  وأهل  املقربي  إن ها  ،  وإبراز  ثم 
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كانت كبرية حيث كان جنود بين إسرائيل يف حالة عطش شديدة عند وصولهم إلى النهر، فالذين 
شربوا من املاء كانوا ال يريدون الهالك عطشاً حسب زعمهم، فكانت الحياة عندهم أهم من طاعة 

ا الذين لم يشربوا من املاء فكانوا يرون الهالك عطشاً يف طاعة اهلل خري   من البقاء أحياء يف  اهلل، أم 
سيبدلهم    معصية اهلل، بل كانوا على يقي أن  اهلل سبحانه الذي نهاهم عن الشرب من هذا النهر

خرياً منه، ولم يكن سبحانه ليرتكهم يهلكوا عطشاً. وهكذا نرى أن  هؤالء الثالثمائة وثالثة  
 عشر رجاًل انتصروا على جالوت وجنوده حال عبورهم النهر.  

جالوِت کافر و سـپاهیانش بر بنی اسـرائیل تسـّلط   )ع(  نه چندان کوتاه پس از موسـیمدت زمانی  
یافتند و ایشان را خوار و ضعیف شمرده، از شهر و دیار خود بیرون راندند، و این تسّلط یافتن طاغوت  
بر بنی اسـرائیل صـورت نپذیرفت نشـد مگر به خاطر ضـعف ایمان و تقوا، ترک کردن امر به معروف و 

پیچی از پیامبران و دســتورات الهی.  نهی از منکر، متمایل شــدن به زندگی این دنیا، ترک جهاد و ســر
ی بیه آنچه پیش از بعثت موـس عیتی ـش رائیل به وـض ت هم دادند تا بنی اـس ت به دـس یاری دـس  عوامل بـس

ــدن در برابر طاغوت که راه عالج آن  )ع( ــلیم ش ــعیت ذّلت و خواری و تس ــتند بازگردند؛ وض داش
ردانی در ـصحرای ـسینا بود. خداوند ـسبحان چنین اراده فرمود که جالوت بر بنی اـسرائیل مـسّلط  ـسرگ

شـود تا شـاید برخی از ایشـان به رشـد و کمال خویش بازگردند و به سـوی پروردگار خود توبه کنند و 
ی سـرگردانی در صـحرای سـینا اصـال  در بنی اسـرائیل حاصـل شـود؛ چنانکه در دوران چهل سـاله

ی ال اله اال الله را به ـسوی ـسایر  ین ـشد؛ هنگامی که نـسلی تازه در آن ـصحرا نـشو نما یافتند و کلمهچن
اهل زمین بر دوش کشـیدند. در عمل، این بار، نسـلی صـال  و امتی رّبانی و مجاهد پرورش یافت؛  

ها را با آن همان ـسیـصد و ـسیزده نفری که به همراه طالوت از رود گذـشتند؛ و آزمایـشی که خداوند آن
ــتورات الهی و پیرویشــان از پـیامبر خویش و ـطالوت   آزمود، برای این بود ـکه میزان التزام آنـها ـبه دس

ی ای با ایمانی در مرتبهـ دیده شود. البته در بن یاسرائیل عدهفرمانده منصوب شده از جانب خداوندـ
که یک کف دسـت از آب برگرفتند. باید    تر از این گروه برگزیده نیز پرورش یافتند؛ همان کسـانیپایین

ی آزمایش گذاـشته ـشوند و توجه داـشته باـشیم که آزمون رودخانه بـسیار ـضرروی بود تا مؤمنان در بوته
ــوار بود؛ چرا که  ــیار خطیر و دش ــته گردند. این آزمونی بس ــان برجس بان و اهل اخالص از میانش مقّر

رائیل هنگامی که به رودخانه رسـ  پاهیان بنی اـس دیدی بودند. آنها ـس یار ـش نگی بـس یدند در عطش و تـش
ان نمی یدند به پندار خودـش وند و در نظر آنها، زندگی از که از آب نوـش نگی هالک ـش تند از تـش خواـس

نگی در اطاعت از خداوند مهم دن از تـش انی بودند که هالک ـش یدند کـس تر بود! اما آنان که آب ننوـش
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ده   د را بهتر از زـن ـــیت ـخداوـند میراه اـطاـعت از ـخداوـن اـندن در ـحاـلت معص دـیدـند، و حتی یقین ـم
داشـتند که آن خدای سـبحانی که آنها را از نوشـیدن این نهر آب نهی فرموده اسـت حتما در عوض،  
نگی  ازد تا از تـش بحان آنها را رها ـس ت که او ـس ان قرار خواهد داد و اینگونه نیـس جایگزین بهتری برایـش

نیم که این سـیصـد و سـیزده نفر با این وضـعیت عبورشـان از نهر، بر  بیهالک گردند. به این ترتیب می
 جالوت و سپاهیانش پیروز شدند.

 
معصيتهم هلل  حال  والضعف  بالوهن  وأحسوا  ُهزموا  فإن هم  النهر،  من  شربوا  الذين  أولئك  ا  أم 

إال    وجنوده(  بجالوت  اليوم  لنا  )ال طاقة  قولهم:  فلم يكن  والشيطان،  للهوى  تحصيل وأطاعتهم 
 حاصل و إبراز للهزيمة اليت انطوت عليها نفوسهم. 

شـان از خواسـت نفس و  اما آنها که از آب نوشـیدند با معصـیت خداوند که انجام دادند و پیروی
امروز ما  )ـشیطان، در هم کوبیده ـشدند و دچار ـسـستی  و ـضعف گردیدند. گفتار آنها جز این نبود که 

پا  ترا توان رویارویی با جالوت و ـس ت آمدن نتیجه (هیانش نیـس ی از پیش ؛ و این، چیزی جز به دـس
 هایشان چیره شده بود، نبود.حاصل شده، و آشکار و برجسته شدن شکست و هزیمتی که بر نفس

 
والتقى الجمعان، حزب اهلل بقيادة طالوت، وحزب الشيطان بقيادة جالوت. وكان جيش جالوت  

ة وعددا اً متفوق ت إال  القليل من املؤمني الذين لم يشربوا من النهر والذين ، ولم يكن مع طالوًًعد 
النهر الذين شربوا من  املنافقون  النخبة ،  اغرتفوا غرفة، وكان معه  التجأ  املعركة  أن تبدأ  وقبل 

﴿َوَما َرَميَْت :  وطلبوا منه الصرب والثبات والنصر، فأيدهم اهلل بنصره،  اإللهية واألمة الربانية إلى اهلل
َ َرَمى﴾ِإْذ رَ  ، فقتل أحد هؤالء املؤمني املخلصي هلل جالوت، فهزم الجمع وولوا الدبر، (1)َميَْت َوَلِكنَّ اَّلل 

َرى َما الَ َتَرْوَن﴾:  ونكص الشيطان على عقبيه، وقال
َ
، ولم يكن هذا العبد الصالح الذي  (2) ﴿ِإنِّي أ

الذي اصطفاه اهلل سبحانه بعد ذلك وجعله نبياً عظيماً وملكاً عادالً، بعد    )ع(قتل جالوت إال  داود  
ا َفْضاًل َيا ِجَباُل  أن كان مؤمناً مخلصا هلل ومجاهداً شجاعاً ال يخىش إال  اهلل ﴿َوَلَقْد آَتيَْنا َداُوَد ِمنَّ

ِبي َمَعهُ وَ  وِّ
َ
ِإنِّي ِبَما َتعْ أ ْرِد َواْعَملُوا َصاِلحاً  ْر يِف السَّ ِن اْعَمْل َساِبَغاٍت َوَقدِّ

َ
ا َلهُ الَْحِديَد * أ َلنَّ

َ
رْيَ َوأ َملُوَن  الطَّ

 .(3) بَِصرٌي﴾
دو گروه با هم رویارو ـشدند؛ حزب خداوند به رهبری طالوت و حزب ـشیطان به رهبری جالوت.  

 
 .17األنرال :  -1
 .48األنرال :  -2
 .11سـبس :  -3
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ا  پاه جالوت از نظر تعداد و ـس ز و برگ جنگی برتر بود و همراه طالوت جز اندک گروهی از مؤمنانی  ـس
یده بودند، نبود. البته منافقینی که از جوی آب  تی نوـش انی که کف دـس یده بودند و کـس که از نهر ننوـش

یده بودند نیز همراه او بودند. پیش از آنکه پیکار آغاز گردد آن گروه برگزیده ی الهی و اّمت ربانی  نوـش
ند پناهنده ـشدند و از او ـصبر، پایداری و پیروزی درخواـست نمودند؛ پس خداوند نیز ایـشان  به خداو 

ـفرـمود:   یـاری  ـمی)را  ـتـیر  کـه  ـهـنگـام  آن  ـنـمیو  ـتـیر  ـتو  ـتـیر انـداـخـتی،  کـه  ـبود  اـین خـدا  انـداـخـتی، 
ید و پا به  1(انداختمی پاهیان از هم پاـش ت و ـس . یکی از این مؤمنان مخلص خداوند جالوت را کـش

ی  . این بنده2(بینیدبینم که شما نمیمن چیزی می)فرار گذاشتند و شیطان به عقب بازگشت و گفت: 
که پس از آن خداوند ـسبحان   )ع(  ای که جالوت را هالک نمود کـسی نبود جز حـضرت داوودـشایـسته

برگزید و او را پیامبری بزرگ و پادشــاهی عادل و دادگســتر قرار داد؛ پس از آنکه مؤمنی مخلص  او را 
و به راستی داوود  )ترسید، گردید:  برای خداوند و مجاهدی شجاع که از هیچ چیزی جز خداوند نمی

ــیلتی عـطا کردیم، که: ای کوه ــوید و آهها و ای پرندگان، با او همرا از جانب خود فض ــدا ش ن را ص
ها را نگه دار، و کارهای شــایســته  های بلند بســاز و در بافتن زره اندازهبرایش نرم گردانیدیم، * که زره

 .  3(دهید بینا هستمکنید، که قطعًا من به آنچه انجام می

 
 

 
 .17انرال:  - 1
 .48انرال:  - 2
 .11و  10سبس:  - 3



 

 

 )ع( ى  ـــعيس 
 

اً * َفاتََّخَذْت ِمْن ُدوِنِهْم    :قال تعالى ْهِلَها َمَكاناً َشْرِقي 
َ
﴿َواْذُكْر يِف الِْكَتاِب َمْرَيَم ِإِذ انَْتَبَذْت ِمْن أ

ْحَمِن ِمْنَك ِإ  ُعوُذ ِبالرَّ
َ
َل َلَها بََشراً َسِوي اً * َقاَلْت ِإنِّي أ ْرَسْلَنا ِإَلْيَها ُروَحَنا َفَتَمثَّ

َ
اً * ْن ُكنَْت َتقِ ِحَجاباً َفأ ي 

اً﴾ َهَب َلِك ُغالماً َزِكي 
َ
نَا َرُسوُل َربِِّك أِل

َ
 .(1) َقاَل ِإنََّما أ

ــرقی، دوری گزـید * مـیان  ) یم را ـیاد کن، آنـگاه ـکه از ـخاـندان خویش ـبه مـکانی ش در این کـتاب مر
انی کامل، بر او نمودار ـشد *  تادیم و چون انـس ید. ما رو  خود را نزدش فرـس خود و آنان حجابی کـش

اه می ان پـن دای رحـم ه ـخ ت: از تو ـب یم گـف ادهمر ـــت ت: من فقط فرس ــی * گـف اش ار نـب ی  برم اگر پرهیزـگ
 .  2(پروردگار تو هستم تا تو را پسری پاکیزه ببخشم

 
الصديقة   )ع(ليهب ملريم    -  (3)   )ع(وروي جربائيل    -أرسل اهلل سبحانه وتعالى أحد املالئكة  

ن    الطاهرة املنقطعة إلى اهلل صبياً مباركاً، فنفخ امللك عليها نفخة شاء اهلل أن يجعلها سبباً يف تكوَّ
الدير لتلد ذلك الجني املبارك، وجاءت به إلى قومها  ،  )ع(ذلك الجني يف رحم مريم   وخرجت من 

زة إشارة إلى عظمة هذا الوليد وبراءة وتكلم الوليد وهو يف املهد، لتكون هذه املعج ،  ألمر اهلل  امتثاالً 
وروي   اليهود،  اتهامات  من  الطاهرة  إلى  (4) أمه  عادت  ثم  مصر،  إلى  أو  الناصرة  إلى  أخذته  أمه  أن    :

 الناصرة؛ لينشأ هناك بعيداً عن الحاكم الطاغية هريودس الذي كان يريد قتله. 
 

ــ  یم 5)ع( جبرئیلو روایت شده است  خداوند سبحان و متعال یکی از مالئکه ـ   ـــ را فرستاد تا به مر
ـیده بود، نوزادی مـبارک عـطا نـماـید. آن مـلک  ی ـطاهرهآن صــدیـقه  )س( ــوی ـخداوـند بر ای ـکه ـبه س
یم دمید که خداوند چنین اراده فرمود تا این دمیدن را سـببی برای شـکلنفخه گیری آن جنین  ای بر مر

یم ا آورد و آن  )س(  در رحم مر ه دنـی ارک را ـب ا آن فرزـند مـب یم از ِدیر ـخارج شـــد ـت ـگاه در قرار دـهد. مر
ــخن  ــوی قوم خود برد. آن مولود در گهواره س جـهت گردن نـهادن ـبه فرـمان ـخداوـند آن نوزاد را ـبه س

 
 .  19 -16مريم :  -1
 .19تا  16مريم:   - 2
 أعثه.راجع ما قاله المرْرون عند ترْيرهم لآليات  -3
 .96ص 6راجع ترْير اآللوسي : ج -4
 اند مراجعه نماييد.به آنچه مرْران در ترْير اين آيات بيان نموده - 5
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اره د بر عظمت این نوزاد و برائت مادر پاکگفت تا این معجزه اـش های یهود.  نهادش از تهمتای باـش
یم ناصـره   ( آن حضـرت را به ناصـره یا مصـر برد و سـپس به)س(  روایت شـده اسـت که مادرش )مر

ـ  ــ  که در ِپی به قتل رسانیدن آن حضرت بود،  هیرودیسبازگشت؛ تا در آنجا به دور از حاکم ستمگر ـ
 .  1بزرگ شود

 
 )ع( بعث عيىس  
 بعثت عیسی 

 
كان علماء بين إسرائيل يحبون املال والدنيا، ولذا انكب الناس على طلب الدنيا واملال، وبدؤوا  

وراء ظهورهم )إذا فسد العاِلم فسد العاَلم(، وكل يشء يفسد يصلحه   يرتكون وصايا األنبياء 
 امللح، ولكن إذا فسد امللح؟! 

از همین رو مردم نیز به دنیا و مال دنیا   ؛داشــتندعلمای بنی اســرائیل دنیا و مال دنیا را دوســت می
»چون عاِلم فاسـد شـود،   ؛نهادندمتمایل شـده بودند و رفته رفته سـفارشـات پیامبران را به کناری می

 زنند وای به روزی که بگندد نمک!  عاِلم فاسد می شود«. هر چه بگندد نمکش می

 
  ًً التخمة، ومساكي يتضورون جوعا وهكذا ظهر يف املجتمع طبقات مرتفون يشبعون حىت  
ال ومزارعون أنهكتهم الضرائب كانوا ال    ومع أن هم كانوا يعملون كثرياً ،  طيلة أيام السنة، عم 

وعلماء  يعملون،  وال  يأكلون  وآخرون  يأكلون،  وال  يعملون  أناس  القليل.  إال   يأكلون  يكادون 
 يهتمون بتغيري تلك األوضاع الفاسدة.  مرتفون ال

یری به حد انفجار  به این ت رتیب در جامعه، طبقاتی مرفه و در ناز و نعمت پدید آمدند که  از فرد ـس
نگی به خود می ال از فرد گرـس یده بودند، و در مقابل، بینوایانی که در طول ـس ها  پیچیدند. مالیاترـس

یار کار می ته بود؛ با اینکه بـس کـس اورزان را ـش انکمر کارگران و کـش یبـش د.  نمی  کردند جز اندکی نـص ـش
کردند؛ و عالمان  خوردند و کار نمیخوردند و در مقابل، گروهی دیگر میکردند و نمیگروهی کار می

پرورده نیز برای تغییر این اوضاع فاسد تالشی نمی  کردند.ناز

 
 

 .96ص  6مراجعه کنيد به ترْير آلوسی: ج  - 1
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عيىس   بُعث  بالغيوم  امللبدة  األجواء  تلك  ظل  يتبعين    )ع(ويف  أن  يريد  من كان  للناس  ليقول 
 فليستعد للموت والصلب، إنها دعوة إلى الثورة.  

ــت و رخوت ــس ــای س ــیدر چنین فض ــد تا به مردم بگوید: هر که  )ع(  آلودی عیس برانگیخته ش
ــد؛ و این، یعنی دعوت به قیام و خواهد مرا پیروی آمادهمی ــدن باش ــیده ش ــلیب کش ی مرگ و به ص

 انقالب.

 
أن ه قال: )ال تخافوا الذين يقتلون الجسد، وال يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا    )ع(  روي عنه

يعلم أن ه ال يستطيع تغيري كثري   )ع(. وكان  (1)الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معاً يف جهنم(  
من الفساد يف ذلك الوقت، ولكن ليس أقل من إيقاع صدمة يف ذلك املجتمع، بل ويف تاريخ اإلنسانية  
على  هذه األرض، وانتظار النتائج الكبرية يف املستقبل سواء القريب بعد رفعه إلى السماء أو البعيد  

 . )ع(اإلمام املهدي محمد بن الحسن العسكري أي زمن ظهور ، بعد عودته يف القيامة الصغرى
ُکـشند و توانایی کـشتن نْفس  از کـسانی که بدنتان را میروایت ـشده اـست که فرمود: » )ع( از عیـسی

تواند جســم و جانتان را با هم در دوزخ هالک  و جانتان را ندارند نهراســید! از کســی بترســید که می
تواند بـسیاری از امور فاـسد را تغییر دهد، اما  دانـست که در آن زمان نمیمی )ع(  . آن حـضرت2«ـسازد

ــربهحداقل می ــت ض ــانی در روی  ای بر آن جامعهتوانس یخ انس ــد وارد کند، و حتی بر تار این ی فاس
ی نزدیک یعنی پس از صــعودش به زمین، و چشــم انتظار نتایجی بزرگ در آینده باشــد؛ چه در آینده

ـــمان و چه آ ــتشیندهآس ــغری، یعنی زمان ظهور در    ی دور یعنی پس از بازگش امام مهدی  قیامت ص
 .)ع( محمد بن الحسن العسکری

 
عيىس   وغريهم  )ع(بُعث  إسرائيل  بين  لشريعة  ،  إلى  إال   ناسخة  تكن  لم  شريعته  ولكن 

ة أسباب لهذا النسخ)ع(موىس  . ، وهناك عد 
یعت موـسیدینش  لی  و   ،ـشدبه ـسوی بنی اـسرائیل و ـسایر مردمان مبعو     )ع( عیـسی  )ع(  فقط ـشر

 ؛ دالیلی داشتکردن و این نسخ  را منسوخ نمود  

 

 
 .28إنجيل متی  اْلصحاو :  -1
 .28انجيل متی: اصحاو  - 2
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فيه :  منها بعث  الذي  الوقت  يناسب حالهم يف ذلك  بما  اليهود  إن  بعض األحكام فرضت على 
، كما أن  بعض املحرمات على بين إسرائيل كانت بسبب ظلمهم  )ع(إلى وقت بعث عيىس    )ع(موىس  

﴿َوَعَلى :  ، قال تعالى)ع( وجرأتهم على األنبياء واستخفافهم بالتشريع، فُخففت عنهم ببعث عيىس  
ْمَنا َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهَما ِإالَّ َما َحَمَلْت ُظُهو الَِّذينَ  ْمَنا ُكلَّ ِذي ُظُفٍر َوِمَن الَْبَقِر َوالَْغَنِم َحرَّ ُرُهَما َهاُدوا َحرَّ

ْو َما اْخَتَلَط ِبَعْظٍم َذِلَك َجَزْيَناُهْم ِبَبْغِيِهْم َوِإنَّا َلَصاِدُقوَن﴾
َ
ِو الَْحَواَيا أ

َ
 . (1)أ

تا هنگام بعثت  )ع(  در زمان بعثت موسـییهود  شـرایطی که متناسـب با  احکام  از  برخی از جمله: 
ی تند بر آنها واجب  )ع( عیـس ده بودِ داـش رائیل، برخی همان طور که عّلت    ـش ظلم  محّرمات بر بنی اـس

تم  ارتآنها و  و ـس ان بر  جـس یعت بود،    پیامبران وـش ر مردن ـش دنو با  کوچک ـش ی  برانگیخته ـش  عیـس
اخن  حیوان  هر  کردیم  حرام  یهود  بر  و)دشـــان تخفیف داده شـــد:  در مور   )ع( او  از  و  را،  داریـن  و  ـگ

  ـسبب  به  باـشد. چـسبیده  اـستخوانـشان به  آنها اـست یا   یروده  یا   پـشت  بر  آنچه  جز را  دو آن پیه گوـسفند
 .2(گویانیمراست  به راستی که ما   و  دادیم، کیفرشان اینچنین  شانظلم و ستمکاری

 
، أن  علماء اليهود غريوا الشريعة وحرموا ما  )ع(ولعل أهم أسباب نسخ وتجديد شريعة موىس  

العقلية، وربما إرضاء لبعض    تبعاً   وأحلوا ما حرم اهلل،  أحل اهلل ألهوائهم الشخصية وتخرصاتهم 
، فعاد السامري وعاد (3)الطواغيت الذين تسلطوا عليهم يف بعض األحيان كما جاء يف بعض الروايات  

ة باسم جديد وهيئة جديدة، عاد السامري بعلماء بين إسرائيل، وعاد العجل    العجل، ولكن هذه املر 
 . بتحريف األحكام الشرعية

یعت موـسیو ـشاید مهم ین دلیل منـسوخ و تجدید ـشدن ـشر این بود که ُعلمای یهود دین را  )ع(  تر
تغییر داده، آنـچه ـخدا حالل کرده بود را حرام و آنـچه ـخدا حرام کرده بود را حالل نموده بودـند؛ و این 

همان طور ای موارد ـــ شان و چه بسا در پارههای عقلیهای نفسانی و بافتهبه سبب پیروی از خواست

 
 . 46األنعام :  -1
 .46۱انعام:  - 2
َمَرَنا  عن محمد بن   -3

َ
ُه أ ً، َقاُلوْا َوَجْدَنا َعَلْيَها آَباءَنا َواللش َتُقوُلوَن َعَلی منـصور  قال: )ـسسلته عن قول الله ع  وجل: ََوِإَ ا َفَعُلوْا َفاِحـشَ

َ
اء أ ُمُر ِباْلَرْحـشَ

ْ
َه َي َيس ِبَها ُقْل ِإنَّ اللش

ِه َما َي َتْعَلُموَنَ  قال  فقال: هل رأي  أحدًا زعم أن   الله أمر بال نا وشــرب الخمر أو شــ  من هذه المحارمل فقل : ي  فقال: ما هذه الراحشــ، التي يدعون أن اللش
م بهم  فرد الـله  ـلك عليهم الـله أمرهم بـهال قـل : الـله أعلم وولـيه  ـقال: ـفإن ـهذا في أئـم، الجور  ادعوا أن الـله أمرهم ـبايئتـمام بقوم لم ـيسمرهم آل ـله ـبايئتـما

 .9باب من ادعی اْلمام، وليد لها بسهل و 373ص 1قد قالوا عليه الكذب وسمی  لك منهم فاحش،( الكافي: جفسخبر أنهم 
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هایی که بر آنها مسّلط شده بودند،  ی نگه داشتن طاغوتــ برای راض1که در برخی روایات آمده است
یمایی جدید:  دند؛ اما این بار با نام و ـس اله دوباره پدیدار ـش امری و گوـس د. به این ترتیب ـس بوده باـش

یعت، بازگشتند. یف احکام شر  سامری در قالب علمای بنی اسرائیل و گوساله در قالب تحر
 

األنبياء  من  أن  كثرياً  للحفاظ على شريعة موىس  بعثو ومع  التحريف   )ع(ا  من  وحفظها 
املنحرف التيار  األنبياء    لكن  وأقيص  القيادة  دف ة  على  يسيطر  أخذ  السامري  التيار  قل  ،  أو 

الذي قتله اليهود    )ع(، كزكريا  )ع(وقتل كثري منهم قبل بعث عيىس  ،  وطردوا إلى الرباري والقفار 
الذي قتلوه برتكهم األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وخضوعهم للطاغوت   )ع(أنفسهم، ويحيى  

ة ليست بقصرية قبل   )ع(والركون له فقبض الحاكم الطاغية )هريودس( على يحيى   وسجنه مد 
ك العلماء اليهود ساكناً، بل استقبل كثري منهم هذا الحدث   بفرح كبري، ومع أن يقتله، ولم يحر 

أن هم يرون يف الحاكم الجائر طاغوتاً ورجساً، يتنجسون بمجرد الدخول يف قصره كانوا ال يتورعون  
مىت استتبت   ، أو العلماء العاملي املجاهدين؛ ألن  األنبياء عن التعاون معه لقتل أحد األنبياء 

لهية على األرض، وبالتالي ذهاب  لهم األمور لن يرضوا دون استئصال الطواغيت وإقامة الحكومة اإل
الشريعة   الذين حرفوا  العاملي  غري  العلماء  ومكانة  وذهاب سلطة  وحكومته  الطاغوت  سلطة 

، طلباً ملكانتهم يف قلوب الناس، ولهذا فمن الطبيعي ا أنفسهم ورثة األنبياء واألوصياء  ووصور 
ل من يعادي عيىس   عون  ،  بين إسرائيلالطواغيت وعلماء الدين يف    )ع(أن يكون أو  الذين كانوا يد 

)خادمي يداي، ودابيت رجالي،    :أن هم ينتظرون بعثه لهم لينصروه، ولكن عندما بعث وجدوه يقول
بالليل القمر، وإدامي  وفرايش األرض، ووسادي الحجر، ودفئي يف الشتاء مشارق األرض، وسراجي 

م  وريحانيت  الصوف، وفاكهيت  الخوف، ولبايس  للوحوش واألنعام، الجوع، وشعاري  أنبتت األرض  ا 
 . (2)أبيت وليس لي يشء، وأصبح وليس لي يشء، وليس على وجه األرض أحد أغىن مين( 

اری ـــی امبراِن بس ا وجود اینـکه پـی ــالم(  ـب ــی  )علیهم الس یـعت موس ــر و    )ع(  برای مـحافـظت از ش
یف آن مبعو  شدند اما مکتب انحرافی ـــ  ــ رفته رفته زمام  یا همان مکتب سامریجلوگیری از تحر ـ

 
ً، َقاُلوْا َوَجْدَنا  »در مورد اين ـسخن خداوند متعال ـسمال کردم:    )م(  از محمد بن منـصور رواي  ـشده اـس : از ايـشان )امام ـصادق( - 1 َعَلْيَها آَباءَنا  َوِإَ ا َفَعُلوْا َفاِحـشَ

َتُقوُلوَن َعَلی اللِه َما َي َتْعَلُموَن 
َ
اء أ ــَ ُمُر ِباْلَرْحشـ

ْ
َمَرَنا ِبَها ُقْل ِإنَّ اللَه َي َيس

َ
ــتی کنند  گويند: پدران خود را ني  چنين يافته« )َواللُه أ ايم و خداوند ما را به آن چون کار زشـ

گاهی نداريد به خداوند نْـب  مینمیکار  فرمان فرمان داده اسـ . برو: خدا به زشـ  ايی آيا تا به حال کْـی را ديده  فرمود: »ل!(دهيددهد! آيا آنچه از آن آ
کنند خدا  پد اين عمل زشـتی که ادعا میل« گرتم: خير. فرمود: »که برويد خدا مرا به نوشـيدن شـراب و انجام زنا و اعمال حرامی از اين دسـ  امر کرده اسـ 

ْـ آنان را به انجا تم اـس . آنها ادعا میل« گرتم: خدا و ولیش او داناتر اـس . فرمود: »م آن فرمان داده اـس   چي کنند که خدا آنها اين آيه در مورد ائمه جور و ـس
ا را فاحشـه )عمل  دهد و اين عمل آنهشـان را میرا به سـرپرسـتی قومی گذاشـته  در حالی که آنها را به سـرپرسـتی منصـوب نكرده اسـ  و خداوند اينرونه جواب

 .9اش نباشد« و باب »کْی که ادعا  امام  کند در حالی که شايْته 373ص  1«. کافی: ج نامدزش ( می
 .239ص 14  بحار األنوار: ج107  عدة الداعي: ص460قصص األنبياء للج ائري: ص -2
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ه دســـت می ه دور میامور را ـب ــحـن امبران الهی را از ص انگرـفت و پـی اـب ه بـی ا را ـب ا و ســـاـخت و آنـه ـه
یهای خـشک و بی آب و علف طرد میـسرزمین ان پیش از بعثت عیـس یاری از ایـش را  )ع( نمود، و بـس

یا  که آنها با ترک کردن امر    )ع( که خوِد یهود وی را ُکشتند و یحیی )ع(  به قتل رسانیدند؛ همچون زکر
به معروف و نهی از منکر و ُکرنش در برابر طاغوت و متمایل شدن به سویش به کشتنش دادند؛ حاکم  

ــتمگر )هیرودوس( یحیی ه قـتل رســـانـیدن  )ع(  س ــتگیر و ـمدتی طوالنی پیش از ـب ه زـندان را دس ش ـب
ادی فراوان از این واقعه   ان با ـش یاری از ایـش انداخت؛ اما عالمان یهود هیچ حرکتی نکردند و حتی بـس

دانـستند و اعتقاد داـشتند که به اـستقبال نمودند؛ با اینکه آنها آن حاکم ـستمگر را طاغوت و نجس می
 رای کشــتن یکی از انبیا شــوند! اما در عین حال از همکاری با او بمحو ورود به قصــرش نجس می

یا عالماِن عامِل مجاهد، هیچ ِابایی نداـشتند! چرا که اگر ـشرایط برای پیامبران فراهم  )علیهم الـسالم(
یشـه کن کردن طاغوتمی پایی حکومت الهی بر زمین رضـایت نمیشـد جز به ر دادند، که در ها و بر

عملی که ن سـلطه و جایگاه ُعلمای بیی طاغوت و حکومتش و از بین رفتنتیجه، از بین رفتن سـلطه
یف نموده و برای کسب جایگاهی در دل یعت را تحر های مردم، خود را وارثان انبیا و اوصیا دین و شر

منان عیسـیجا زده بودند، به دنبال می ت. پس طبیعی بود که اولین دـش طاغوتیان و عالمان   )ع( داـش
ــرائیل که ادعا میبی ــتند تا یاریکردند آنها منتعمل بنی اس ــند. اما  ظر بعثت او هس اش نمایند، باش

فرماید: »خدمتکارم دستانم، مرکبم مبعو  شد، او را چنین دیدند که می )ع(  هنگامی که آن حضرت
های ـشرقی زمین، چراغم  ام در زمـستان قـسمتپاهایم، زمین بـسترم، و ـسنگ بالـشم اـست. گرم کننده

ینم، ترس، لباـسم، پـشمین، میوه و ـسبزیهدر ـشب، ماه، نان خورـشم، گرـسنگی،  ،جام یر ام، آنچه ی ز
ر میرویاند، میزمین برای چهار پایان و وحوش می ب را به ـس د. ـش آورم در حالیکه چیزی ندارم باـش

 .1نیازتر نیست«کنم در حالیکه چیزی ندارم و حال آنکه بر روی زمین کسی از من بیو صب  می

 
هذه   يف  للزهد  يدعوهم  اهلل،  الدنياوجدوه  إلى  الدعوة  االصطدام  .  وتحمل  إلى  بهم  يؤدي  وهذا 

 الذين يعارضون الدعوة إلى اهلل.  بالطواغيت وأعوانهم
خواند؛  او را چنین دیدند که آنها را به زهد در این دنیا و بر دوش کشیدن دعوت به سوی خدا فرامی

ن که با دعوت به ســوی خدا مخالفت  ها و اعوان و انصــارشــا که این، آنها را به رویارویی با طاغوت

 
 .239ص  14؛  بحار اينوار: ج    107؛  عدة الداعی: ص   460قصص انبيا ج اير : ص  - 1
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یدند، میمی  کشاند.ورز

 
وتحمل املصاعب يف طريق ،  وتحمل القتل يف سبيل اهلل،  وجدوه يدعو أتباعه لالستعداد للموت

 الدعوة إلى اهلل. 
ا آـمادگی برای مرگ و تحـمل قـتل در راه ـخدا و   او را چنین دـیدـند ـکه ایشــان را ـبه پیروی از خود ـب

 خواند.ها در راه دعوت به سوی خدا، فرامیمصیبت

 
لم يأت ليعزز مكانة    )ع(وُجبات الضرائب ليصلحهم، إذاً فعيىس    وجدوه يجلس مع الخاطئي
ويعظم قدرهم ويمدهم يف طغيانهم، بل جاء ليفضحهم بعلمه وزهده    العلماء غري العاملي وسلطتهم

   .يف هذه الدنيا
ین میاو را چنین دیدند که با خط ال  نماید؛ بنابراین  اکاران و باجگیران همنـش ان را اـص د تا ایـش ـش

ـشان را عّزت و منزلتـشان را فزونی بخـشد و آنها را در عمل و ـسلطهنیامده بود تا عالمان بی )ع( عیـسی
ــی ــرکش اش در این دنـیا  رغبتیشــان ـیاری دـهد، بلـکه آـمده بود ـتا ـبا علم خود و زـهد و بیطغـیان و س

 رسوایشان سازد.

 
إسرائيل يتكلمون عليه الباط،  فأخذ علماء بين  لة، وجاءه تالميذه ويتهمونه بشىت االتهامات 

)اتركوهم هم    :)ع()أتعرف أن  علماء اليهود استاءوا عندما سمعوا كالمك هذا(، فأجابهم  :  وقالوا له
 . (1) عميان قادة عميان، وإذا كان األعمى يقود األعمى سقطا معاً يف حفرة(

ــروع به بدگویی علیه وی نمودند و به او انواع   ــرائیل ش های ناروا را روا  تهمتپس علمای بنی اس
رت به نزدش می اگردان آن حـض تند. ـش دانی که علمای یهود چون این گفتند: »آیا میآمدند و میداـش

رهایشـان  فرمود: »ایشـان را پاسـخ می )ع(  گردند؟« ویشـنوند رنجیده و دلگیر میگفتار شـما را می
وای کورانی دیگر! و چون کوری عصـا  تند پیـش ود هر دو با  کنید! آنها کورانی هـس کش کوری دیگر ـش

 .2«هم در چاه سقود خواهند نمود

 

 
 .  15 -14إنجيل متی / اْلصحاو :  -1
 .15و  14انجيل متی ـ اصحاو   - 2
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لعيىس   املواجهة  الباطل  والشعب    )ع( وهكذا كانت جبهة  إسرائيل  علماء بين  واسعة تضم 
بعضهم   ولعل  بيالطس وجنوده،  الكافر  والحاكم  الباطلة،  بادعاءاتهم  استخفوه  الذي  اليهودي 

كان    )ع(يستغرب وله الحق يف ذلك إذا علم أن عداء العلماء غري العاملي من بين إسرائيل لعيىس  
يبي خطأ هؤالء العلماء غري    )ع(ذ عيىس  أشد من عداء بيالطس الحاكم الجائر وجنوده، ولهذا أخ

 العاملي على رؤوس األشهاد. 
بســیار گســترده بود؛ این جبهه علمای بنی  )ع( ی باطل در مواجهه با عیســیو به این ترتیب جبهه

شمردند، و حاکم کافر پیالطس و سپاهیانش  اسرائیل، قوم یهود که با ادعاهای باطل او را کوچک می
یافتند دشــمنی و شــدند و حق هم داشــتند چرا که درمیه بســا برخی متحیر میشــد. چرا شــامل می

ــ  )ع( عمل بنی اسرائیل با عیسیعداوت عالمان بی ـ حاکم ستمکاربسیار بیشتر از دشمنی پیالطس ـ
ــی ــرت بود؛ به همین دلیل عیس ــربازانش با آن حض ــروع به بیان  )ع(  و س در برابر دیدگاِن همگان ش

 نمود.عمل میانحرافات این عالمان بی

 
  ،)معلمو الشريعة و الفريسيون على كريس  موىس جالسون: مخاطباً الناس وتالميذه )ع(قال 

ألن هم يقولون وال يفعلون،   ،فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به ، ولكن ال تعملوا مثل أعمالهم
الناس، ولكنهم ال يحركون إصبعاً  يحزمون   الحمل ويلقونها على أكتاف  ثقيلة شاقة  أحماالً 

على   عريضة  يجعلون عصائبهم  الناس،  ليشاهدهم  إال   عماًل  يعملون  ال  وهم  على حملها،  تعينهم 
جباههم وسواعدهم ويطولون أطراف ثيابهم ويحبون مقاعد الشرف يف الوالئم ومكان الصدارة يف  

والتح معلم  املجامع  يا  الناس  يدعوهم  وأن  األسواق  يف   الشريعة   معلمو  يا  لكم   الويل  …يات 
ترتكون النا  وجوه  يف   السماوات  ملكوت  تغلقون  املراءون  والفريسيون وال  تدخلون  أنتم  فال  س، 

الداخلي يدخلون، الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون املراءون تأكلون بيوت األرامل وأنتم  
تقولون من   أنكم تطيلوا الصالة سينالكم أشد العقاب، الويل لكم أيها القادة العميان!تظهرون 

حلف بالهيكل ال يلزتم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلزتم بيمينه، فأيما أعظم أي ها  
الذهب؟ قدس  الذي  الهيكل  أم  الذهب  العميان    الشريعة   معلمي  يا  لكم  الويل  …الجهال 

  يف   ما   أهم  تهملون  ولكنكم  والكمون  والصعرت   النعنع  من  العشر  تعطون  وناملراء   والفريسيون
 .  (1) ( … والصدق  والرحمة العدل: الشريعة

یسیان کاتبان و   2مردم و شاگردان خود را مخاطب قرار داده، فرمود: »  )ع(  وی  کرسی موسی   بر فر

 
 .23إصحاو متی :  -1
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ید  نگاه گویند،  شما  به پس هرآنچه  3اند.  نشسته ید، به جا و دار مکنید؛  ایشان  اعمال مثل لیکن آور
یرا آنها می یرا   4دهند.  ولی انجام نمی گویندز  مردم دوش بر و بندندمی فرسا را طاقت و  بارهای گران ز

آورند  عملی به جا نمی و  5دهند.   حرکت یک انگشت حتی به را آنها  خواهندنمی ولی خود نهندمی
را   آنها  پیشانیمگر برای آنکه مردم  بر  یو  بازوانشان میببینند. دستارهای خود را عر  و بندندها و 

ها  کنیسه در  های صدر کرسی و  هاضیافت در  نشستن باال و   6سازند،  می پهن  را  قبای خود دامنهای  
 13استاد و معلم بخوانند....   را ایشان مردم اینکه و را هاکوچه ها در تعظیم و  7دارند،  می دوست  را

یعت و  شما  وای بر  یسیان ای معلمان شر یاکار  فر بندید؛  می روی مردم به  ها راآسمان دِر ملکوت  که ر
 ای کاتبان شما وای بر   14کنید تا داخل شوند.  شوندگان را رها مینه داخل و  شوید داخل می نه خود

یسیان و یاکار؛ فر یا  از و بلعیدمی را زنانهای بیوهخانه ر ین   از کنید؛طوالنی می را نماز روی ر شدیدتر
 قسم هیکل به که  گویید: هرکور دل! می ای راهنمایان شما وای بر   16چشید.   ها را خواهیدعذاب
لیکن خورد نیست،  اعتباری  را   ای  17کند.   وفا  باید خورد قسم طالی هیکل به که هر سوگندش 

 شما  وای بر  23سازد؟!....  می مقّدس را طال هیکلی که یا طال  برتر است؟ کدام نابینایان! و نادانان
یسیان و ای کاتبان یاکار! که فر یره َسعتر و نعناع، ر ین احکاماما مهم دهید، می ُعشر را ز یعت، تر  شر

ید....صدق را اهمال می  و  یعنی عدل، رحمت   . 1« ورز

 
إسرائيل وعلمائهم،  وحقيٌق بنا أن نتدبر هذه الكلمات، فربما هي وجهت يف يوم من األيام إلى بين  

 ولعلها اليوم موجهة لنا. 
ــه کنیم؛ هر چند روزی روزگاری مخاطب آن بنی  ــت در این جمالت تدبر و اندیش ــته اس ــایس ش

 اسرائیل و علمایش بوده، اما چه بسا که امروز روی سخنش با ما باشد!

 
واملستضعفي، أو حسب ما  وهم كأتباع أي نيب من الفقراء  ،  )ع(ومع األيام كرث أتباع عيىس  

ي﴾
ْ
أ َراِذلَُنا بَاِدَي الرَّ

َ
 .(2) يسميهم أعداء األنبياء: ﴿أ

ی ایر پیامبران، از بینوایان و  بیش  )ع( با گذـشت روزها پیروان عیـس تر ـشدند و آنها همانند پیروان ـس

 
 .23انجيل متی ـ اصحاو   - 1
َك ِإيَّ الَـّ )م(  ـقال تـعالی مبيـنًا ـما قـيل لعـبده ونبـيه نوو   -2 َبعـَ ا َنَراَ  اتَّ ا َومـَ ْذَلنـَ رًا مِّ ــَ ا َنَراَ  ِإيَّ َبشـ ِه مـَ ِذيَن َکَرُروْا ِمن ِقْومـِ  الَـّ

ُ
اَل اْلَمُ ا  : ﴿َفقـَ ِي َومـَ

ْ
أ اِدَي الرَّ ا بـَ َراِ ُلنـَ

َ
ِذيَن ُهْم أ

ُكْم َکاِ ِبيَن﴾ هود: َنَر  َلُكْم َعَلْيَنا ِمن َفْضٍل بَ  ْرَ ُلـوَن ...   وقال ع ش وجل: ﴿27ْل َنُظنه
َ
َبَعَك اأْل ُنْمِمُن َلَك َواتَّ

َ
 .111الشعراء :  ﴾َقاُلوا أ
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ــمـنان انبـیا ایشــان را می ــعـفان بودـند، ـیا هـمان گوـنه ـکه دش ــتض فروـمایـگان قوم ـما، افراد )ـنامـند:  مس
 .1(الرفیضعیف

 
بحجة أن ه يدعي امللك. وكرث أتباعه وهذا    )ع( وأخذ علماء بين إسرائيل يتآمرون على قتل عيىس  

ر رئيس علماء اليهود أن  يؤدي إلى أن  الرومان سيهاجمون الشعب اليهودي ويقضون عليه، وبالتال ي قر 
أن   )ع(قتل عيىس   الشعب يجب  وهالكه أفضل من هالك الشعب كل ه، فبحجة املحافظة على 
 !!  )ع( يقتل عيس

نمودند با این بهانه که او مدعی پادشاهی   )ع( علمای بنی اسرائیل شروع به توطئه برای قتل عیسی
ها قوم یهود را مورد هجوم قرار دهند و کار  شود رومیاند و این باعث میاست و پیروانش فراوان شده

و   )ع( را بر ایـشان یکـسره نمایند. بنابراین بزرگ علمای یهود چنین مقّرر داـشت که کـشته ـشدن عیـسی
باشــد؛ پس به دلیل محافظت از مردم، واجب اســت ردم میی مهالکت او بهتر از کشــته شــدن همه

 کشته شود!! )ع( عیسی

 
وهذا هو املزيان العدل!! وهذا هو الحق بنظر هؤالء املنكوسي الظلمة قتلة األنبياء، الذين يرون  
املنكر معروفاً، فلكي ال يعكر صفو حياتهم الرومان، وال تتعر ض مصالحهم وحياتهم للخطر، 

ويخنق الحق ويطفأ النور، وليستبد الطاغوت والظلم والظالم، فاملهم أن     )ع(عيىسيجب أن يقتل  
الَِّذيَن   َوِمَن  َحَياٍة  َعَلى  اِس  النَّ ْحَرَص 

َ
أ ﴿َوَلَتِجَدنَُّهْم  أحياء،  العاملي  غري  إسرائيل  بين  علماء  يبقى 

ِبُمَزحْ  ُهَو  َوَما  َسَنٍة  لَْف 
َ
أ ُر  ُيَعمَّ َلْو  َحُدُهْم 

َ
أ َيَودُّ  ْشَرُكوا 

َ
ِبَما أ بَِصرٌي   ُ َواَّللَّ َر  ُيَعمَّ ْن 

َ
أ الَْعَذاِب  ِمَن  ِزِحِه 

وأتباعه  (2)َيْعَملُوَن﴾ وعامله بيالطس  الرومان  لقيصر حاكم  به  يغروا  أن  . وحاولوا بكل طريقة 
اللعناء ليقتلوه!! وألن هم جبناء لم يكونوا أهاًل الستيعاب شجاعة هذا النيب العظيم، جاء يف اإلنجيل:  

أذن من   )حي  تالميذهم  إليه  فأرسلوا  بكلمة  يصطادوه  لكي  وتشاوروا  الفريسيون  ذهب 
الهريوديسيي، قائلي يا معلم نعلم إن ك صادق، وتعلم طريق اهلل بالحق وال تبالي بأحد ألن ك ال تنظر 
إلى وجوه الناس، فقل لنا ماذا تظن أيجوز أن تعطى الجزية لقيصر أم ال؟ فعلم يسوع خبثهم وقال: 

ا تجربونين يا مراءون أروني معاملة الجزية فقدموا له ديناراً فقال: لهم ملن هذه الصورة والكتابة  ملاذ

 
ــد را حـكاـي  می  )م(  حق تـعالی آنـچه ـبه بـنده و پـيامبرش نوو  -  1 ــانی هـمانفرـماـيد: »)گرـته شـ ـند خويد  مهتران قومد ـکه ـکافر بودـند گرتـند: ـما تو را ج  انْـ

(«  گو پنداريم بينيم که ـشما را بر ما فضيلتی باشد  بلكه شما را درو الرأ  از تو متابع  کنند  و نمیبينيم که ج  فرومايران قوم ما  افراد ـ عيفبينيم  و نمینمی
 .111(«  شعرا: اندل   گردهگرتند: آيا به تو ايمان بياوريم و حال آنكه فرومايران از تو پيرو فرمايد: »). حق تعالی می27هود: 

 .96البقرة :  -2
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قالوا له: لقيصر. فقال لهم أعطوا إذن مال قيصر لقيصر ومال اهلل هلل ، فلما سمعوا تعجبوا وتركوه 
 .  (1)ومضوا( 

یکی به قتل رسانیدن انبیا،    شدگان ظلمت این همان میزاِن عدالت است!! در نظر این وارونه و تار
یبایشان توسط رومیباشد؛ همان کسانی که منکر را معروف میحق می ها  بینند. برای اینکه زندگی ز

کشته شود و    )ع(  شان به خطر نیفتد، باید عیسیشان تعّرضی نگردد و زندگیتیره و تار و به مصال 
ی طاغوت و ظلم و سیاهی ادامه یابد.  انهحق از بین رود و نورش خاموش گردد و حکومت مستبد

بی عالماِن  ماندن  زنده  دارد،  اهمیت  میآنچه  اسرائیل  بنی  به  )باشد:  عمِل  مردم  ین  آزمندتر را  آنان 
یص  تر خواهی یافت، و بعضی از کافران دوست دارند هزار  زندگی این جهانی، و حتی از مشرکان حر

یست کنند، در حالی که   حتی اگر چنین عمری به آنها داده شود، عذاب خدا را از  سال در این دنیا ز
یقی که شده قیصر  .  2( دهند بینا استآنان دور نخواهد ساخت، که خدا به آنچه انجام می به هر طر

از آنجا که   قتل برسانند و  به  را  آن حضرت  تا  یفتند  فر را  پیروانش  پیالطس ملعون و  روم و عاملش 
ی مستقیم با شجاعت آن پیامبر بزرگوار را نداشتند.  د تاب مقابلهجماعتی ضعیف النفس و ترسو بودن

یسیان پس  15در انجیل آمده است: » سازند.   با گفتاری گرفتار را او چطور که نمودند شورا رفته، فر
 هستی و صادق  که دانیمگفتند: استاد! می وی فرستاده،  نزد هیرودیسیان  با  را خود  شاگردان و  16

یق  یرا از  و  نماییمی راستی تعلیم به را خدا  طر نگری.  مردم نمی ظاهر به که  کسی هراسی نداری؛ ز
 را عیسی خباثت ایشان 18نه؟  یا  روا است قیصر به دادن جزیه چیست: آیا تو رفی بگو ما  به پس 17

یاکاران! درک کرده، ید؟ وامی مرا چرا گفت: ای ر دیناری   بنمایید. ایشان من به را ی جزیهسّکه   19دار
قیصر.  آِن  گفتند: از به او  21آِن کیست؟   نوشته از و صورت گفت: این به ایشان  20وی آوردند.   نزد

ایشان مال به   شنیدند،  ایشان چون  22خدا!   به را خدا مال و  کنید ادا قیصر به را قیصر  گفت: 
 .3«برفتند واگذارده، را  او و  شدند  متعّجب

 

 

 
 . 22إصحاو متی :  -1
 .96بقره:  - 2
 .22انجيل متی: اصحاو  - 3
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م دفع الضرائب وهكذا كانوا يريدون منه أن   يقول بشكل صريح وعلى رؤوس األشهاد أن ه يحر 
الضرائب   دفعوا  وهم  هذا  اللعناء.  وأرجاسه  الطاغوت  هذا  بيد  ليوقعوه  اللعي،  القيصر  لحكومة 
عبيداً  فكانوا  الطاغوت،  حكومة  تقوي  أن ها  مع  لقيصر  دفعها  بجواز  للشعب  وأفتوا  لقيصر 

 . وحرصهم عليها بب حبهم للحياةللطاغوت، وانطوت نفوسهم على الجنب بس
ی  و در برابر همگان پرداخت مالیات به آنها چنین می خواســتند که آن حضــرت به صــورت صــر

یم کند تا به این ترتیب وی را در چنگال طاغوت و یاران ملعونش گرفتار سـازند.   قیصـر ملعون را تحر
ان مالیات می مردمان نیز فتوای جایز بودن پرداخت مالیات  دادند و به این در حالی بود که آنها خودـش

ــادر کرده بودند؛ با اینکه این مالیات باعث تقویت حکومت طاغوت می ــر را ص ــد. اینان به قیص ش
ــتی ــان  بندگان حقیر طاغوت بودند و به خاطر دنیادوس ــتند، وجودش ــی که به دنیا داش ــان و حرص ش

 ماالمال از ترس شده بود.

 
ا جواب عيىس   ه: ال تعطوا الجزية لقيصر؛ ألن  الصورة والكتابة على الدينار ليس فمعنا  )ع(أم 

وعلى كل حال يف النهاية اعتقل  ،  لها قيمة إنما القيمة للذهب الذي سبك منه الدينار والذهب هلل
 .)ع(علماء بين إسرائيل عيىس 

ای این بود: به قیصر مالیات ندهید؛ چرا که نقش و نگاشته )ع(  اما معنای فرمایش حضرت عیسی
ت که از آن ضـرب  که، طالیی اـس مند بودن ـس ی ندارد و تنها دلیل ارزـش ت ارزـش که اـس که بر روی ـس

ی رائیل، عیـس ت. به هر حال، در نهایت، علمای بنی اـس ده و طال از آِن خداوند اـس تگیر  )ع(  ـش را دـس
 کردند.

 
وضربوه وأهانوه، واتهموه أن ه يجدف ويكذب ،  بصقوا يف وجهه الشريفوجاء يف اإلنجيل إن هم  

على اهلل سبحانه، ثم سلموه  إلى بيالطس، واتهموه أنه يدعي امللك ويهدد اإلمرباطورية الرومانية،  
ا عليه بذلك.    وطلبوا من بيالطس  قتله وصلبه وأَلحو 

یف آن حضـرت آب ده ان انداختند، او را مضـروب  در انجیل آمده اسـت که آنها به صـورت شـر
ــرانـجام ـبه   ــتن ـبه ـخدا نمودـند و س ســاختـند، و ـبه وی اـهاـنت و او را متهم ـبه کفرگویی و دروغ بس
ادشـــاهی دارد و امپراطوری روم را  ــرت را متهم کردـند ـکه ادـعای ـپ پیالطس تحوـیل دادـند. آن حض

ــد،  تهدید می ــلیبش کش ــد و بر ص ــتند که وی را بکش ــرار کند و از پیالطس خواس و بر این کار اص
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یدند.  ورز

 
ويقولون: وجدنا هذا   وأخذوا يتهمونه  الحضور كلهم وجاءوا بيالطس  )وقام  اإلنجيل:  ورد يف 
الرجل يثري الفتنة يف شعبنا، ويمنعه أن يدفع الجزية إلى قيصر ، ويدعي أنه املسيح امللك( فسأله 

س لرؤساء الكهنة والجموع: )ال أجد بيالطس )أنت ملك اليهود؟(، فأجاب: )أنت قلت(، فقال بيالط 
وا على قولهم: )أنه يثري الشعب بتعليمه يف اليهودية كلها من   جرماً على هذا الرجل(، لكنهم أصر 

 . (1) الجليل إلى هنا(
 اتهام بر و   2بردند.   پیالطس  نزد  را او  برخاسته، جماعِت ایشان تمام پس  1در انجیل آمده است: »

 قیصر جزیه به دادن از  و کندایجاد می آشوبی در قوم که ایمیافته را شخص  گفتند: این نموده، آغاز او
 تو گفت: آیا  پرسیده، وی  از پیالطس  پس  3است.   گوید که خود، مسیِ  پادشاهمی و نمایدمی منس

 و رؤسای کهنه به پیالطس آنگاه  4اینطور گفتی.   وی گفت: تو جواب در  او هستی؟ یهود پادشاه
گفتند: او با تعلیماتش مردم   نموده، اصرار ایشان  5یابم.  نمی شخص  این گفت: گناهی در  قوم جمیس

  2« اینجا  تا  گرفته جلیل شوراند؛ ازدر تمام یهودّیه می را

 
اليهود   علماء  رفض   الفصح،  عيد  يف  صراحه  إطالق  الجائر  الحاكم  بيالطس  أراد  وعندما 
وصلبه،   عيىس  قتل  على  ا  وأَلحو  عنه  بدالً  القتلة  أحد  يطلق  أن  وطلبوا  استخفوه  الذي  والشعب 

بعيىس   أن هم عندما جاءوا  القصر؛ ألنهم كانوا    )ع(والغريب  يدخلوا  لم  ليسلموه  بيالطس  لقصر 
كفر بيالطس، وبالتالي فمن يدخل قصره منهم يتنجس، ومع ذلك فقد وضعوا أيديهم  يعتقدون ب

 .)ع(بيد بيالطس للقضاء على عيىس 
ــ  تمگرو هنگامی که پیالطس ــ ــ در عید ِفـصَ  میآن حاکم ـس رت را آزاد کند ــ ت آن حـض خواـس

ـست کردند تا یکی علمای یهود و آن مردمانی که اغوایـشان کرده بودن، به مخالفت برخاـستند و درخوا
ردند. جای   رت پای فـش دن آن حـض یده ـش لیب کـش ته و به ـص از قاتالن به جای وی آزاد گردد و بر کـش

یرا به  )ع( ـشگفتی اـست که وقتی آنها عیـسی را آوردند تا به پیالطس تـسلیم کنند وارد قـصر نـشدند؛ ز
د ـشد! با این وجود برای  کفر پیالطس اعتقاد داـشتند و در نتیجه هر که وارد قـصر او ـشود نجس خواه

 دست در دست پیالطس نهادند!!  )ع( یکسره کردن کار عیسی
 

 .23إصحاو لوقا :  -1
 .23انجيل لوقا: اصحاو   - 2
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 أنظر كيف اجتمع أهل الباطل مع اختالفهم وتناحرهم للقضاء على الحق!! 

ا وجود هـمه اـطل ـب ه اـهل ـب ـید چگوـن ــمکشی اختالـفاتبنگر ا هم دارـند  برای  ـها و کش ـهایی ـکه ـب
 گردند!!میدست و متحد  یکسره کردن حق هم

 
فإن  أهل الباطل مهما اختلفت طرقهم وتعارضت عقائدهم وآراؤهم  ،  وتدبر وال تكن من الغافلي

دهم    .فإن  طاعة الشيطان تجمعهم، وحب الدنيا يوح 
شـان متفاوت، و آرا و عقایدشـان  بیندیشـید و از غافالن مباشـید! اهل باطل هر چقدر هم که َرویه

یطان، آنها را ِگرد میدر تعارض با یکدیگر   د، اطاعت از ـش ان باـش تن دنیا متحدـش ت داـش آورد و دوـس
 نماید.می

 
وعلى كل حال يمكرون و يمكر اهلل واهلل خري املاكرين، فلم يمكنهم اهلل من قتل عيىس  

امْلَِسيَح    ولكن رفعه إلى السماء وشبهه لهم، وظنوا أن هم قتلوه، قال تعالى: ﴿َوَقْوِلِهْم ِإنَّا َقَتْلَنا،  )ع(
َه َلُهْم َوِإنَّ الَِّذيَن اْخَتَلُفوا فِ  ِ َوَما َقَتلُوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبِّ يِه َلِفي َشكٍّ  ِعيىَس ابَْن َمْرَيَم َرُسوَل اَّللَّ

نِّ َوَما َقَتلُوُه َيِقيناً * بَْل َرَفَعهُ   َباَع الظَّ ُ َعِزيزاً َحِكيماً  ِمْنهُ َما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتِّ ُ ِإَلْيِه َوَكاَن اَّللَّ اَّللَّ
ْهِل الِْكَتاِب ِإالَّ َلُيْؤِمَننَّ ِبِه َقْبَل َمْوِتِه َوَيْوَم الِْقَياَمِة َيُكوُن َعَلْيِهْم َشِهيداً﴾

َ
 .(1) * َوِإْن ِمْن أ

و حیله می به مکر  حال  هر  مکر میدر  نیز  و خداوند  که خدا  پردازند  یِن مکرکند؛  کنندگان  بهتر
توانایی نبخشید؛ وی را به آسمان باال برد و امر را   )ع( است. خداوند آنها را بر به قتل رسانیدن عیسی

و  )فرماید:  اند.  حق تعالی میبر آنان مشتبه فرمود و آنها چنین گمان کردند که وی را به قتل رسانیده
یم فرس پسر مر به آن سبب که گفتند: ما مسی   را تادهنیز  آنان مسی   آنکه  ی خدا را کشتیم؛ و حال 

کردند،  ی او اختالف مینکشتند و بردارش نکردند بلکه امر بر ایشان مشتبه شد. هر آینه آنان که درباره
خود در تردید بودند و به آن یقین نداشتند جز آنکه تنها پیرو گمان خود بودند و عیسی را به یقین نکشته 

د او را به نزد خود باال برد، که خداوند پیروزمند حکیم است * و هیچ یک از اهل  بودند * بلکه خداون
ایمانشان گواهی   به  قیامت  ایمان آورد و عیسی در روز  او  به  از مرگش  کتاب نیست مگر آنکه پیش 
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 .1( خواهد داد 
 

حياً إلى آخر الزمان، وسينـزل من السماء إلى األرض إن شاء اهلل   )ع(وادخر اهلل سبحانه عيىس  
عند قيامه بالحق وتطهريه    )ع(املهدي   هادياً إلى الصراط املستقيم، ووزيراً لخاتم أوصياء النيب  

 األرض من الشرك واإللحاد والظلم والفساد، ونشر التوحيد والعدل والرحمة بي العباد. 
ی بحان عیـس را تا آخر الزمان زنده ذخیره نمود و آنگاه که خداوند اراده فرماید، آن  )ع( خداوند ـس

حضـرت برای هدایت مردم به صـراد مسـتقیم از آسـمان فرود خواهد آمد و آنگاه که خاتم اوصـیای 
کند و زمین را از ـشرک و خداناباوری و ظلم و فـساد به حق قیام می )ع(  حـضرت مهدی )ص(  پیامبر

ــازد و  پاک می ــترش میس ــرتتوحید و عدل و رحمت را میان بندگان گس یر و   )ع( دهد، آن حض وز
 یاورش خواهد بود.

 
العظام   األنبياء  بنا ونحن نستقرئ قصص هؤالء  الباطل مهما عال  وحقيق  أن   أن نستيقن 

فهو كالزبد يذهب جفاء، وإن  الحق مهما حاول الباطل أن يغطيه يبقى وينفع الناس كاملاء تحت 
االزبد ْيُل َزبَداً َراِبياً َوِممَّ ْوِدَيٌة ِبَقَدِرَها َفاْحَتَمَل السَّ

َ
َماِء َماًء َفَساَلْت أ نَْزَل ِمَن السَّ

َ
ُيوِقُدوَن   ، قال تعالى: ﴿أ

ُ الَْحقَّ َوالَْباِطَل   ْو َمَتاٍع َزبٌَد ِمْثلُهُ َكَذِلَك َيْضِرُب اَّللَّ
َ
اِر ابِْتَغاَء ِحْلَيٍة أ بَُد َفَيْذَهُب ُجَفاًء َعَلْيِه يِف النَّ ا الزَّ مَّ

َ
َفأ

ْمَثاَل﴾
َ
اأْل  ُ اَّللَّ َيْضِرُب  َكَذِلَك  ْرِض 

َ
اأْل يِف  َفَيْمُكُث  اَس  النَّ َيْنَفُع  َما  ا  مَّ

َ
أغصان (2) َوأ تفرعت  ومهما   .

شجرة الباطل وتكاثفت وغطت بعض أغصان شجرة الحق، وحاولت خنقها فسيأتي يوم تقلع فيه 
وترمى يف الجحيم إلنهاء بال أصل وبال جذور ما لها من قرار، وشجرة الحق وإن بقي  شجرة الباطل،  

منها غصن واحد يرفرف بعيداً خلف السحاب فستنمو وتتفرع أغصانها وتتكاثف حىت يستظل  
َتَر   َلْم 

َ
بها أهل األرض جميعاً؛ ألن  أصلها ثابت يف األرض وفرعها يرفرف يف السماء، قال تعالى: ﴿أ

ُكَلهَ َكْيَف 
ُ
َماِء * ُتْؤِتي أ ْصلَُها َثاِبٌت َوَفْرُعَها يِف السَّ

َ
َبٍة أ َبًة َكَشَجَرٍة َطيِّ ُ َمَثاًل َكِلَمًة َطيِّ ا  َضَرَب اَّللَّ

ُروَن * َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبيثَ  اِس َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ ْمَثاَل ِللنَّ
َ
ُ اأْل َكَشَجَرٍة    ةٍ ُكلَّ ِحٍي ِبِإْذِن َربَِّها َوَيْضِرُب اَّللَّ

ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِبالَْقْوِل الثَّاِبِت  ْرِض َما َلَها ِمْن َقَراٍر * ُيَثبُِّت اَّللَّ
َ
نَْيا  َخِبيَثٍة اْجُتثَّْت ِمْن َفْوِق اأْل  يِف الَْحَياِة الدُّ

ُ َما َيَشاُء﴾ امِلَِي َوَيْفَعُل اَّللَّ
ُ الظَّ  .(3) َويِف اآْلِخَرِة َوُيِضلُّ اَّللَّ

دهیم، باید باور  را مورد بررـسی قرار می  )علیهم الـسالم(  ه ما ـسرگذـشت این پیامبران بزرگوارحال ک
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ین تالطمی  ناپدید  کنیم که باطل هر چقدر هم که برتر باشــد همچون کف روی آب اســت و به کم تر
خواهد شــد و حق هر چقدر هم که باطل ســعی در پوشــانیدنش داشــته باشــد، باقی خواهد ماند و 

یر کف، مردم را بهره  همچون الی میآب ز د خواـهد نمود. حق تـع د:  مـن اـی ان آبی فرو  )فرـم ـــم و از آس
ی خویش جاری شــد، و آب روان کفی بلند بر ســر آورد و از آنچه بر  فرســتاد و هر رودخانه به اندازه

ــر آید. خدا برای حق و باطل چنآتش می ــازند نیز کفی همانند آن بر س یور و متاعی س ین  گدازند تا ز
ودمند اـست، در زمین پایدار بماند.   ود و آنچه برای مردم ـس مثل زند. اما کف به کناری افتد و نابود ـش

ل می دا اینچنین َمثـَ دـخ ه  1(زـن ــاـخ در شـ ل بیش، و هر ـق اـط ت ـب ای درـخ تر گردد و برخی  تر و انبوهـه
ــاخه ــید که درخت  ش ــعی در خفه کردنش نماید، روزی خواهد رس ــاند و س های درخت حق را بپوش

ه یـش هباطل ر یـش ائی دارد و نه ر ل و منـش د؛ چرا که نه اـص ای که قرار و کن و در دوزخ پرتاب خواهد ـش
د؛ و درخت حق ته باـش د در پِس ابر در دور  ثباتی داـش اخه از آن باقی مانده باـش ، حتی اگر تنها یک ـش

کند تا آنجا که بر تمامی  های فراوان و انبوه ایجاد میکند و شـاخهآید، رشـد میدسـت به اهتزاز درمی
ه یـش ل و ر ایه افکند؛ چرا که اـص اخهاهل زمین ـس ت و ـش توار اـس مان به اش در زمین اـس هایش در آـس

ای که خداوند چگونه َمَثلی زده اـست؟ ـسخنی پاک آیا ندیده)فرماید:  د. حق تعالی میآیاهتزاز درمی
یـشه هایش( در آـسمان اـست اش( اـستوار و فرعش )تنه و ـشاخهچون درختی پاک اـست که اـصلش )ر

آورد، باشـد که پند ها میدهد. خداوند برای مردم َمَثلاش را می* که به اذن پروردگارش هر زمان میوه
یرند * و َمَثل ســخن ناپاک چون درختی ناپاک اســت، که از زمین کنده شــده اســت و قرار و ثباتی  گ

دارد، و ظالمان  اند را در دنیا و آخرت با ســخن اســتوار پایدار میندارد * خداوند آنان که ایمان آورده
 .2(سازد، و خداوند هر چه خواهد همان کندرا گمراه می

 
 

 * * * 
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 التوراة واإلنجيل  تحريف 

 تحريف تورات و انجيل 
 

استقصائها،   بصدد  ولست  كثرية  واإلنجيل  للتوراة  والنصارى  اليهود  تحريف  على  األدلة 
فتحريفها ال يخفى على من قرأها بتدبر وهو صاحب فطرة سليمة وفكر مستقيم، وراجع ما كتبه 

وزا يف كتابه )رسالة يف الالهوت والسياسة، الفصل الثامن(، وكمثال  أحد مفكريهم، وهو سبين
أنقل هذه الفقرات من كالمه، قال: )ولكي أسري يف بحثي هذا بطريقه منظمة سأبدأ باألحكام  
األسفار  بتدوين  قاموا  بمن  أوالً  وسأبدأ  املقدسة،  الكتب  بتدوين  قاموا  بمن  املتعلقة  املسبقة 

أن ه موىس، بل إن  الفريسيي أيدوا هذا الرأي بإصرار شديد حىت الخمسة، لقد ظن الجميع ت قريباً 
اً  وا من يظن خالف ذلك من املارقي، ولهذا السبب فإن  ابن عزرا وهو رجل كان فكره حر  إن هم عد 

ولم يجرؤ    -فيما أعلم     -إلى حٍد ما، ولم يكن علمه يستهان به وهو أول من تنبه إلى هذا الخطأ  
ا أنا فلن أخىش توضيحها على اإلفصا  ح عن رأيه صراحة، واكتفى باإلشارة إليه بألفاظ مبهمة. أم 

ولو  ،  الخ  …وإظهار الحق ناصعاً، هذه هي أقوال ابن عزرا يف  شرحه على التثنية )فيما وراء نهر األردن  
 .  (… شريعته موىس كتب  …كنت تعرف سر االثنيت عشرة 

یف نمودهمیشواهد و دالیلی که نشان   اند بسیار است دهد یهود و نصاری، تورات و انجیل را تحر
و من درصـدد برشـمردن آنها نیسـتم؛ هر کسـی که دارای فطرتی پاک و فکری سـلیم باشـد و این دو  
ــوص   ـــیده نخواـهد ـماـند. در این خص یف شــدن آنـها برایش پوش کـتاب را ـبه دـقت مـطالـعه کـند، تحر

ین ایـشان نوـشته اـست مراجعه کنید؛ کتاب اـسپینوزا: رـسالهتوانید به آنچه یکی از متفکمی ای در باب  ر
 کنم:الهوت و سیاست، فصل هشتم. به عنوان مثال جمالتی از سخنان او را نقل می

ابتدا می شوم  وارد  زمینه  این  در  تحقیقم  به  شده  به روشی حساب  اینکه  به  برای  پردازم 
اند، تعلق دارد. در ابتدا  های مقّدس پرداختهاباحکام ابتدایی که به کسانی که به تدوین کت

یبا همگان بر این پندارند که به آنها که اسفار پنج گانه را تدوین نمودند، خواهم پرداخت. تقر
یسیان با شدت این نظر را تأیید نمودهمی  )ع(  این شخص، موسی اند تا آنجا  باشد, و حتی فّر

اند. به همین علت ابن عزرا  از دین خارج شمرده  که هر کس را که چنین باوری نداشته باشد،
اندیش دانست، و کسی است که علمش را سُبک و خفیف   توان وی را آزادای میکه تا اندازه

دانم اولین کسی است که متوجه این انحراف گردید، جرفت  شمارند و تا آنجا که من مینمی
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ی  و آشکارا بیان کند و تنها به اشاراتی آنهم با الفاظی مبهم اکتفا نمود.    نکرد نظر خود را صر
های  اما من از روشن ساختن این مطلب و آشکار کردن حقیقت ناب بیمی ندارم! این گفته 

باشد: »در آنچه پس از رود اردن واقس ابن عزرا در شرحی که بر کتاب »تثنیه« زده است، می
یعت خود را نگاشت....«. دانستی.... مو شد.... تا انتها، و اگر ِسّر دوازده را می  سی شر

 
بهذه الكلمات القليلة يبي ويثبت يف الوقت ذاته أن  موىس ليس هو مؤلف األسفار الخمسة، بل  

مختلفاً وللربهنة على ذلك   ًًإن مؤلفها شخص آخر عاش بعده بزمن طويل، وإن  موىس كتب سفرا
 . (1)(  الخ … -2أن موىس لم يكتب مقدمة التثنية؛ ألنه لم يعرب نهر األردن.  -1يذكر 

های  کند که مؤّلف »اسفار خمسه« )کتابکند و ثابت میبا این کلمات اندک، بیان می
گانه( موسی نبوده است، بلکه مؤّلف آن شخص دیگری است که سالیانی دور پس از او  پنج
یسته است؛ و  می یر درآورد و برای اثبات این  اینکه موسی کتاب دیگری را به رشته ز ی تحر

یاد آور می یرا وی از رود  موسی مقدمه  -۱شود که:  مطالب،  ی »تثنیه« را ننوشته است؛ ز
 . 2....، تا انتها  - ۲اردن عبور نکرد.... 

 
على األقل راجح  وكيف كان فإن  تحريف التوراة واإلنجيل املوجودة اليوم أمر مقطوع به، أو  

وإال  فكيف يحتمل مؤمن باهلل   عند كل مفكر حر كسر قيود التقليد األعمى وأين هم هؤالء؟!
ورسله   اهلل  أنبياء  إلى  والفحش  البذاءة  تلك  تنسب  أن  وتعالى  بها  سبحانه  اكتظت  واليت 

 التوراة؟!  
یا   و  است  قطعی  و  مسّلم  کنونی،  انجیل  و  تورات  بودن  شده  یف  متفّکر  تحر هر  نظر  از  حداقل 

یهآزاده باشد؛ اما این  ی برتر و غالب میای که بندهای تقلید کورکورانه را از هم گسیخته باشد، نظر
افراد چه کسانی هستند؟! در غیر این صورت چگونه کسی که به خداوند سبحان و متعال ایمان دارد  

   )علیهم السالم(  ه انبیای الهی و فرستادگانشتواند در برابر این همه دشنام و سخنان ناشایست که بمی
کنده از آن است!! نسبت داده می  شود، تاب بیاورد؟! مطالبی که تورات آ

 

 
 . 266رسال، في الثهوت والْياس،: ص -1
 .266ا  در يهوت و سياس : ص رساله - 2
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منها،  االستفادة  يمكن  تاريخية  كنصوص  واإلنجيل  التوراة  بقيت  حال  كل  وعلى 
  ، أو صدور معانيها وكحكم إلهية وأخبار بالغيب يمكن ترجيح صدور بعضها من األنبياء  

ة النيب    .وآل بيته املعصومي  على األقل كونها مطابقة للمعاني اليت جاء بها القران وسن 
 

یخِی باقی مانده، قابل استفاده است و به عنوان حکم   به هر حال تورات و انجیل به عنوان متون تار
متالهی و اخبار غیبی می ده از انبیا توان برخی قـس ادر ـش الم(  های آن را ـص ت و یا    )علیهم الـس دانـس

و اهل   )ص(  حداقل برخی معانی موجود در آن را؛ البته تا آنجا که با آن معانی که قرآن و سّنت پیامبر
 اند، مطابقت داشته باشد.آورده  )علیهم السالم(  بیت معصوم او

 
 

 * * * 



 

 

 )ع( أحياء لشريعة إبراهيم    اإلسالم
 )ع(   اسالم، احیایی برای شریعت ابراهيم

 
ِمَن قال تعالى: ﴿ُقْل ِإنَّيِن َهَدانِي َربِّي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم ِديناً ِقَيماً ِملََّة ِإبَْراِهيَم َحِنيفاً َوَما َكاَن  

ِمْرُت امْلُْشِرِكَي * ُقْل ِإنَّ َصالِتي َونُُسِكي َوَمْحَياَي َوَممَ 
ُ
َوِبَذِلَك أ َعامَلَِي * ال َشِريَك َلهُ 

ِ َربِّ الْ اِتي َّلِلَّ
ُل امْلُْسِلِمَي﴾ وَّ

َ
نَا أ
َ
 . (1)َوأ

الی می د:  حق تـع اـی ه دینی همواره  )فرـم ه راه راســـت ـهداـیت کرده اســـت، ـب ارم مرا ـب بگو: پروردـگ
های  بگو: نماز من، زهد و عبادتاسـتوار، آیین حنیف )یکتاپرسـتی( ابراهیم، و او از مشـرکان نبود * 

یکی نیـست؛ به  من، زندگانی من و مرگ من تنها برای خداوند، آن پروردگار جهانیان اـست * او را ـشر
 .2(ام، و من نخستیِن مسلمانانماین، فرمان داده شده

 
محمد   النيب  بعث  الحنفية    قبل  هي:  سماوية  ديانات  ثالث  العربية  الجزيرة  يف  كانت 

أتباعها   فإن   وبالتالي  املستقيم،  الصراط  عن  فة  محر  جميعها  وكانت  النصرانية.  و  واليهودية 
الفرتات،  من  منهم فرتة  ال تخلو  الذين  الحق  على  املرابطي  من  القليل  إال   الصراط،  منحرفون عن 

فها بعض أئمة الضالل ملا جاءوا بتماثيل حجرية  وكان معظم أهل مكة يدينون ب الحنفية اليت حر 
بون لها   سونها ويتقر  الناس وجعلوهم يقد  التماثيل هي صور للمالئكة، واستخفوا  وادعوا إن  هذه 
التماثيل،  هذه  بواسطة  له  يتقربوا  أن  منهم  يريد  اهلل  أن   يعتقدون  الناس  وجعلوا  القربات،  بأنواع 

 ن ها تضر وتنفع من دون اهلل، بل جعلوها آلهة مع اهلل سبحانه وتعالى علواً كبرياً. وجعلوهم يعتقدون إ
رت محمد الم(  پیش از بعثت حـض مانی در جزیرا العرب رواج   )علیهم الـس ه دین آـس به نبّوت، ـس

داـشت: دین حنیف ابراهیمی، دین یهود و دین نـصرانیت؛ و هر ـسه از ـصراد مـستقیم منحرف ـشده و 
وانشـان نیز از راه راسـت منحرف شـده بودند، مگر گروه اندکی که پاسـداران حق بودند؛  در نتیجه پیر 

تر اهل مکه پیرو دین حنیف بودند که کسانی که زمین هرگز و در هیچ زمانی از آنها خالی نیست. بیش
ورت که تندیس ده بود؛ به این ـص یف ـش وایان گمراهی تحر ط برخی پیـش نگی را رواج البته توـس های ـس

ــورتکردند این تندیسه بودند و ادعا میداد ــتند، و مردم را به انحراف  ها ص ــتگان هس هایی از  فرش
 

 .163 - 161األنعام :  -1
 .163تا  161انعام:  - 2
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ــدن به آنها به روش ــیده، آنها را وادار به تقدیس آنها و نزدیک ش کردند. به مردم های مختلف میکش
یق این تـندیسچنین قبوالنـیده بودـند ـکه ـخداوـند از ایشــان می کی جویـند و ـها ـبه او نزدیخواـهد از طر

چنین اعتقادی برایشــان ایجاد کرده بودند که اینها بدون هیچ دخالتی از جانب خداوند، ضــرر و نفس 
ــبـحاـنه و تـعالی علوًا کبیرًا  می رســانـند و حتی آنـها را معبودـهایی در کـنار ـخداوـند قرار داده بودـند؛ س

 تر است(.)خداوند سبحان و متعال بسی منّزه و بلند مرتبه

 
فت العقائد يف الشريعة الحنفية حرفت األحكام الشرعية حيث إن تحريفها أسهل وكما حر

   .وأيسر
ده بودند؛ چرا  یف ـش رعی نیز تحر ده بود، احکام ـش یف ـش همانطور که عقاید در آیین حنیف تحر

یفشان آسان  پذیرتر بود.  تر و امکانکه تحر

 
وكان أول  ،  )إني رأيت عمراً يجر قصبة يف النار :  قال لألكثم بن الجون روي أن  رسول اهلل 

من غري  دين إبراهيم، وأول من حمى الحمى، وسيب السوائب، وبحر البحرية، ووصل الوصيلة، ونصب  
أحد أشبه به منك، قال: يا رسول اهلل هل يضرني ذلك شيئاً؟   رَ األصنام، وغري  دين إسماعيل فلم أ

 .(1)ك مؤمن وهو كافر( قال: ال، ألن  
ول خدا ت که رـس ده اـس به اکثم بن جون فرمود: »عمر )بن عامر خزاعی( را دیدم   )ص(  روایت ـش

ـشد. او اولین کـسی بود که دین ابراهیم را تغییر داد. او اولین کـسی بود  که چون ِنی در آتش کـشیده می
ها را نصـب نمود و دین اسـماعیل را در مورد حمی، سـوائب، بحیره، وصـیله قانون وضـس کرد و بت

ی را از  بیهتغییر داد؛ و من کـس باهت( به تو به او ـش ول خدا! آیا این )ـش تر نیافتم«. اکثم گفت: ای رـس
 .2رساند؟ حضرت فرمود: »نه چون تو مؤمنی و او کافر بود«من ضرری می

 
)رأيت عمر بن عامر الخزاعي يجر قصبة من النار وكان أول من   :قال وروي أن  رسول اهلل 

 . (3)سيب السيب( 
روایت شـده اسـت که فرمود: »عمر بن عامر خزاعی را دیدم که همچون نی   )ص( از رسـول خدا

 
 .160ص 4  صحيح البخاري: ج366ص 2  ويحظ : مْند أحمد: ج40األوائل ألحمد بن أبي عاصم: ص -1
 .160ص  4و صحيح بخار : ج   366ص  2؛ و مراجعه کنيد به: مْند احمد: ج 40اوائل ايحمد بن ابی عاصم: ص  - 2
   ويحظ المصادر في الهامد الْابق. 26األوائل ألحمد بن أبي عاصم: ص -3
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 .1شد، و او اولین کسی بود که سوائب را مهمل گذاشت«در آتش کشیده می

 
ولم ينحرف جميع األحناف يف مكة، بل بقي منهم شرذمة قليلون مرابطون على الحق، منهم  

 ، جاء يف وصية النيب، وأبو طالب عم النيب  ، وعبد اهلل والد النيب   عبد املطلب جد  النيب
)يا علي، إن  عبد املطلب سن يف الجاهلية خمس سنن أجراها اهلل عز وجل له يف اإلسالم:  :  )ع(لعلي  

، يا علي، أن (2)حرم نساء اآلباء، فأنزل اهلل عز  وجل: ﴿َوال َتْنِكُحوا َما نََكَح آبَاُؤُكْم ِمَن النَِّساِء﴾
يأكل ما ذبح على النصب، ويقول أنا    يعبد األصنام، وال  املطلب كان ال يستقسم باألزالم، والعبد  

 . (3) ...( )ع(بي إبراهيم أعلى دين 
ــده بودند بلکه گروه اندکی باقی مانده بودند که البته همه ی پیروان دین حنیف در مکه منحرف نش

ــ از حق پاسداری می ــ عبد الله و ابو طالب  ـــ )ص(  مبرجّد پیا کردند که عبد المطلب ـ پدر و عموی  ـ
ان ــ از این جمله بودند. در وصـیت نبی اکرم)ص(  ایـش ت: »ای علی!  )ع( به علی )ص( ــ آمده اـس

عبدالمطلب پنج سـّنت در جاهلیت وضـس نمود که خداوند آنها را در اسـالم رایج فرمود: حرام بودن  
ازل فرمود:   ل ـن د عّزوـج داوـن ه ـخ دان ـک دران بر فرزـن ان ـپ د خویش در )زـن ه عـق ان ـب درانـت ه ـپ انی ـک ا زـن ـب

ویی مکنیدآورده یم نمی... ای علی! عبدالمطلب با تیرهای قرع4(اند زناـش ت تقـس کرد  ه )الزام( گوـش
  گفت: من بر دین پدرم، ابراهیم خورد و میپرـستید و از ذب  شده به دست ناصبی، نمیها را نمیو بت

 .5باشم....«می )ع(

 
ب اإللهي،  بالوحي  اندرس  أن  بعد  زمزم  عرف مكان  املطلب  عبد  السيد  إن   التاريخ  ـ  ويف كتب 

ا أبو طالب فهو سيد األحناف وويص (6)، فحفر يف املكان الذي رآه فكان هو مكان زمزم  (الرؤيا) ، أم 
 

 ؛ و مراجعه کنيد به منابع پيشين.26اوائل ايحمد بن ابی عاصم: ص  - 1
 .22النْاء :  -2
 .440  مكارم األخثق: ص366ص 4 يحضره الرقي،: جمن ي -3
 .22نْا:  - 4
 .440؛  مكارم ايخثق: ص   366ص  4من ي يحضره الرقيه: ج  - 5
الحرم ألق   رو  الشيخ الكليني  قال : علي بن إبراهيم وغيره رفعوه  قال: )کان في الكعب، غ اين من  ه  وخمْ، أسياز  فلما غلب  خ اع، جرهم علی  -6

ع زم م و ي علی خ اع، لم يعرفوا موـ  ياز والا الين في بأر زم م وألقوا فيها الحجارة وةموها وعموا أالرها  فلما غل  قـص عها  فلما  جرهم األـس عمي عليهم موـ 
ل ـله: احرر برة  غـل  عـبد الميـل  وـکان يررش ـله في فـناء الكعـب، ولم يكن يررش ألـحد هـنا  غيره فبينـما هو ـنائم في ـظل الكعـب، فرأ  في مـناـمه أـتاه آت  فـقا

ــوـن،ل الم أـتاه في اليوم الرابع  فـقال : ـقال : وـما برةل الم أـتاه في اليوم الـذاني  فـقال: احرر ةيـب،  الم أـتاه في اليوم الـذاـلث  فـقال : احر ــوـن،  ـقال: وـما المصـ ر المصـ
ــم عند قري، النمل  وکان عند زم م حجر يخرج منه النمل فيقع عليه الار  ــقي الحجيق األعظم عند الاراب األعص ــم في  احرر زم م ي تن و وي تذم س اب األعص
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بل خاتمهم وهو الحجة على النيب قبل أن يبعث، ثم كان تابعاً لرسول اهلل  ، )ع(من أوصياء إبراهيم 
كثرياً   بعد البعثة، فهو سيد املسلمي يف مكة، والقوم يروون الكثري يف فضله، ويروون شعراً  

له داللة على إسالمه، ويروون مواقف كثرية له يف نصرة اإلسالم، ومع هذا يقولون مات أبو طالب 
، الذي أطبق ذكره الخافقي ولم يجدوا مثلبة ليعيبوه  )ع(كافراً ال ليشء ولكن بغضاً لولده علي 

 بها من َخلق أو ُخلق أو دين، ولو لم يكن ألبي طالب إال  قوله: 
 أنا وجدنا محمداً           نبياً كموىس خط يف أول الكتب ألم تعلموا 

یخ آمده اـست که حـضرت عبد المطلب مکان آب زمزم را  پس از آنکه ناپدید گردیده بود به  در تار
ــیـله ـیاـفت و در هـمان مـکانی ـکه در روـیا دـیده بود حـفاری نمود و وس یق رؤـیا در ی وحی الهی و از طر

د   )ع( ابو طالب نیز آقا و بزرگ پیروان حنیف و از اوصـیای حضـرت ابراهیم. اما  1آب زمزم هویدا ـش
ــود، بر او حـجت بود، و پس از بعـثت، از پیروان  ین آنـها و پیش از آنـکه پـیامبر مبعو  ش بود؛ او آخر

ول خدا ان آمده، و  )ص(  رـس ایل ایـش یاری در فـض لمانان بود و روایات بـس ید مـس گردید. او در مکه ـس
ایشـان مانده که بر مسـلمان بودن وی داللت دارد، و در یاری رسـانیدن به اسـالم  اشـعار بسـیاری از

ت، اما با این همه میفعالیت ده اـس ان نقل ـش یاری از ایـش گویند ابو طالب کافر ُمرد! بی هیچ های بـس
شود و ! کسی که از او با فروتنی یاد می)ع( دلیلی و تنها به خاطر بغو و کینه نسبت به فرزندش علی

افتـند. اگر از او ـبه  ا دینش، خرده بگیرـند، نـی ا آن از او، از کردارش، اخالقش ـی هیچ چیزی ـکه بتوانـند ـب

 
  فقال لقريد: إني أمرت  في أربع ليال في حرر زم م وهي مسالرتنا وع نا فهلموا نحررها  فلم کل يوم يلتقط النمل  فلما رأ  عبد الميل  هذا عرز مو ـع زم م

ــع   لك عليه تقدم إلی باب الكعب، ــه وکان له ابن واحد وهو الحار  وکان يعينه علی الحرر  فلما ص الم رفع يديه و دعا  يجيبوه إلی  لك  فسقبل يحررها هو بنرْ
ه عشر بنين أن ينحر أحبهم إليه تقربًا إلی الله ع  وجل  فلما حرر وبلغ اليو   ةو  إسماعيل وعلم أنه قد وقع علی الماء کبر وکبرت  الله ع  وجل ونذر له إن رزق

 .219ص   4قريد  وقالوا: يا أبا الحار  هذه مسالرتنا ولنا فيها نصي   قال لهم: لم تعينوني علی حررها هي لي ولولدي إلی آخر األبد( الكافي: ج 
ْـمان ةثيی و پنق ـشمـشير وجود داـش . وقتی خ اع، بن جرهم بر حرم  کند: علی بن ابراهيم و ـسايرين نقل کردهـشيخ کلينی رواي  می - 1 اند: »در کعبه دو ري

ز بين بردند. وقتی قصی بر خ اعه هايی انداختند و آن را پر کردند و آالارش را ااستيث ياف   جرهم شمشيرها و دو ريْمان را در چاه زم م انداختند و در آن سنم
ْـی غير  در حياد کعبه برايد زيرانداز پهن میغال  ـشد مكان زم م را پيدا نكرد و موـ عد از ديد آنها پنهان ماند. وقتی عبد الميل  غال  ـشد  کردند و برا  ک

ْــی به ســويد آمد و به او گر : چاه را حرر کن. پرســيد: کدام چاهل   کعبه در خواب بود در خواب ديد ک. يک روز هنرامی که زير ســايهکردنداز او چنين نمی
ز چهارم آمد ـس د در روز دوم آمد و گر : آن پاکي ه را حرر کن. ـس د در روز ـسوم آمد و گر : آن حرظ ـشده را حرر کن. پرـسيد: کدام حرظ ـشدهل ـس د در رو 

ياه در مكان ينهو گر : زم م را حرر کن؛ چرا برا  آب دادن به حجاج ب رگ در مو ـ  ريد و ـس نری    مورچه آبی برنمیع کث  ـس دار ل!؛ و در مو ـع زم م ـس
داشـ . هنرامی که عبد الميل  چنين ديد مكان زم م را درياف . به قريد  شـد و آنجا هر روز کث  سـياه و سـريد  مورچه برمیبود که مورچه از آن خارج می

ت و افتخار ما اس   پد يار  کنيد تا بَكنيم؛ و کْی در اين کار او اه زم م را حرر کنم  اين ميرا  ما و مايهگر : به من در چهار ش  دستور داده شد تا چ   ع ش
ْـر به نام حار  داـش  که در حرر کردن به او کمک می وار را اجاب  نكرد. بنابراين به تنهايی اقدام به کندن نمود. او يک پ خ  و دـش نمود. وقتی اين کار بر او ـس

هايد را بلند کرد و خداوند ع وجل را دعا نمود که اگر ده پْــر به او روز  عيا فرمايد برا  ن ديكی و تقرب به خداوند  د جلو  درب کعبه رف   ســ د دســ آم
ــ تر دوس  میع وجل آنكه از همه بيد ــ رسيد و دانْ  که به آب لگودال چاه اسماعيدارد را به درگاه الهی قربانی کند. هنرامی که حرر نمود و به آن گودال ـ ـ

ا  داريم. به آنها گر : در کندن آن مرا رسيده اس   تكبير گر  و قريد ني  تكبير سر دادند و به او گرتند: ا  ابا حار ! اين ميرا  ما اس  و ما ني  از آن بهره
 .219ص  4ج باشد«. کافی: يار  نرسانديد. اين چاه از آِن من اس  و تا ابد از آِن فرزندان من می
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 رسید:جز همین یک بیت چیز دیگری به ما نمی
های  ایم                 پیامبری چون موسی، خطی در کتاببینید ما محمد را چنین یافتهآیا نمی

 1پیشین

 
لكفى به دلياًل على إسالمه فكيف ومواقفه يف نصرة الدين اإلسالمي أبي من شمس يف رابعة 

ة من الزمن كمؤمن آل فرعون   .(2)النهار وإن أخفى إسالمه مد 
  

ــلـمان بودنش ـکافی می ـهای او در ـیاری رســانـیدن ـبه دین  بود؛ ـحال آنـکه فـعالـیتبرای اثـبات مس
میان روز اـست! هر چند وی همانند مؤمن آل فرعون مدت زمانی اـسالم اـسالم آـشکارتر از خورـشید 

 .3نمودآوردنش را مخفی می

 
 

 * * * 

 
 نبيًا کموسی خط في أول الكت  ألم تعلموا آنا وجدنا محمدا - 1
إني قد أيدتك بشـيعتين: شـيع، تنصـر  سـرًا  وشـيع، : )إن الله تبار  وتعالی أوحی إلی رسـوله  عن اْلمام الحْـن بن علي العْـكري عن آبائه   -2

ْـيدهم وأفـضلهم عمك أبو رًا ف ْـيدهم وأفـضلهم ابنه علي بن أبي ةال . الم قال: وإن أبا    تنـصر  عثني،  فسما التي تنـصر  ـس ةال   وأما التي تنـصر  عثني، ف
   وغيرها.141ص 17  بحار األنوار: ج448ص 1  وراجع الكافي: ج395ص   7ةال  کمممن آل فرعون يكتم إيمانه( الادير: ج

دهم:  وحی فرمود که من تو را با دو گروه يار  می  )ص(  اشخداوند تبارک و تعالی به فرستادهرواي  شده اس : »  از امام حْن بن علی عْكر  از پدراند - 3
شان عموي  عبد الميل   برترين کنند  آقا  وات میکنند. اما آن گروهی که پنهانی يار ات میدهند و گروهی که آـشكارا يار گروهی که تو را پنهانی يار  می

ج  اينكه ابو ةال  همانند مممن آل  « ســ د فرمود: »باشــدشــان فرزندش علی بن ابی ةال  میکنند  آقا و برترينات میاســ  و آن گروهی که آشــكارا يار 
 و ساير منابع. 141ص  17بحار اينوار: ج  ؛    448ص  1؛ و مراجعه نماييد به: کافی: ج 395ص  7«. الادير: ج داش فرعون ايماند را پنهان می



 

 

 يف األرض   اإلسالم ثمرة األديان اإللهية 
 محمد هو عيىس وموىس وإبراهيم  و 

 والقرآن هو التوراة واإلنجيل وصحف إبراهيم 
 

 اديان الهى در زمي   یاسالم، ثمره 

 
يَْنا ِبِه ِإبَْراهِ  ْوَحْيَنا ِإَلْيَك َوَما َوصَّ

َ
َوالَِّذي أ يِن َما َوَّصَّ ِبِه نُوحاً  يَم قال تعالى: ﴿َشَرَع َلُكْم ِمَن الدِّ

ُقوا ِفيه﴾َوُموىَس  يَن َوال َتَتَفرَّ ِقيُموا الدِّ
َ
ْن أ
َ
 . (1) َوِعيىَس أ
برای شما دین و آیینی مقرر کرد، از آنچه به نو  وصیت کرده بود و از آنچه )فرماید:  حق تعالی می

ید و در آن ایم و به ابراهیم و موـسی و عیـسی وـصیت کردهبر تو وحی کرده ایم که دین را بر پای نگه دار
 .2(فرقه فرقه مشوید

 
ِبُع ِإالَّ َما ُيوحَ  تَّ

َ
ْدِري َما ُيْفَعُل ِبي َوال ِبُكْم ِإْن أ

َ
ُسِل َوَما أ ى  وقال تعالى: ﴿ُقْل َما ُكنُْت ِبْدعاً ِمَن الرُّ

  ِ ْيُتْم ِإْن َكاَن ِمْن ِعْنِد اَّللَّ
َ
َرأ
َ
نَا ِإالَّ نَِذيٌر ُمِبٌي * ُقْل أ

َ
َوَكَفْرُتْم ِبِه َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن بَيِن ِإْسرائيَل  ِإَليَّ َوَما أ

امِلَِي﴾
الَْقْوَم الظَّ َ ال َيْهِدي  ُتْم ِإنَّ اَّللَّ ِمْثِلِه َفآَمَن َواْسَتْكرَبْ وَلى * (3) َعَلى 

ُ
اأْل ُحِف  ، ﴿ِإنَّ َهَذا َلِفي الصُّ

 .(4) ُصُحِف ِإبَْراِهيَم َوُموىَس﴾
میان  )و همچنین:   نمیبگو: من در  نیستم و  تازه  بدعتی  بر شما چه  فرستادگان  یا  من  بر  که  دانم 

می وحی  من  به  آنچه  جز  چیزی  از  من  رفت.  نمیخواهد  پیروی  بیمشود،  جز  من  و  ای  دهندهکنم 
دانید اگر این قرآن از جانب خدا باشد و شما به آن کافر باشید؟ حال  آشکار، نیستم * بگو: چه می

کنید؛ قطعًا  کشی مییل بر مثل آن شهادت داد و ایمان آورد، ولی شما گردنآنکه شاهدی از بنی اسرائ

 
 .13الشور  : -1
 .13شور :  - 2
 .10 - 9األحقاز :  -3
 .19األعلی :  -4



                        122                                                                                                                                                                     1العجل )گوساله( ج
 

ستم مردم  نمیخدا  هدایت  را  صحیفه)و     1( کندکار  در  سخن  این  *  قطعًا  هست:  نخستین  های 
 . 2(های ابراهیم و موسیصحیفه

 
شيئاً مبتدعاً، اإلسالم كدين إلهي ال يختلف عن الدين اليهودي أو النصراني أو الحنفي، وليس 

بلى ربما اختلفت بعض تفاصيل التشريع يف هذه األديان وجاء اإلسالم ببعض التفاصيل املختلفة بما  
فالعقائد اإللهية لجميع األديان واحدة، وهي .  يناسب مسرية اإلنسانية التكاملية على هذه األرض

  .ةاإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله، فهم أمة واحدة ودعوتهم واحد 
اـسالم به عنوان یک دین الهی تفاوتی با دین یهودی، نـصرانی یا حنفی ندارد و چیزی جدید و خود  
الم با برخی  یس اختالفاتی میان این ادیان وجود دارد و اـس ر یل تـش ت. البته در برخی تفاـص اخته نیـس ـس

عقاید الهی در تمامِی  تفاصـیل متفاوت در راسـتای حرکت تکاملی انسـان بر روی این زمین آمد؛ اما  
تگانش، کتاب ت: ایمان به خدا، فرـش ان اـس تند و ادیان یکـس ان هـس تادگانش. آنها امتی یکـس ها و فرـس

 باشد.دعوتشان نیز یکسان می

ا  عن  للعزوف  دعوة هي غريها أو  املســـيحية بأن    إجابة  فأســـاء  ســـمعاً   أخطأ من بعض  يدعيهما    أم 
  الروح  إلـصالح  دعوه هو  واإلـسالم فاـشلة،  فهي  ولذلك فقط،  روحيةال  بالحياة  واالهتمام  املادية  الحياة
 . أصلح  فهو ولذلك معاً  والجسد

کنند که مـسیحیت یا ادیان دیگر دعوت  د، ادعا مینااما برخی که مطالب بد ـشنیده و بد پاـسخ داده
اند، و از همین رو  کردهگردانی از زندگی مادی و منحصرًا پرداختن به زندگی معنوی و روحانی  به روی

باشــند، و حال آنکه اســالم فراخوانی برای اصــال  رو  و جســم به طور همزمان  عقیم و ناموفق می
 باشد.است و از همین رو برتر می

 
صحيح :  أقول غري  ادعاء  هذا  إن   الحقيقة  ناقداً ،  يف  يكون  أن  اإلسالم  نشر  يريد  من  وعلى 

بل وينسب إلى    .أو ال يعلم  العشواء، ويسب أنبياء اهلل ورسله من حيث يعلمموضوعياً ال أن يتخبط  
علماء   بعض  من  نسمع  اليوم  نحن  فها  اإلسالم.  نشر  يريد  أن ه  بحجة  الحكمة  وعدم  الجهل  اهلل 
املسلمي من يتكلم عن الصهاينة )لعهنم اهلل( فيقول سليمانهم وهيكلهم. كال أيها العزيز بل  

 
 .10و  9احقاز:  - 1
 .19و  18اعلی:  - 2
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ا، فنحن املسلمي أولى باألنبياء وآثارهم من اليهود وغريهم، قال تعالى: ﴿ِإنَّ  هو سليماننا وهيكلن
ُ َوِليُّ امْلُْؤِمِنيَ  يِبُّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َواَّللَّ اِس ِبِإبَْراِهيَم َللَِّذيَن اتََّبُعوُه َوَهَذا النَّ ْوَلى النَّ

َ
ْهِل أ

َ
ْت َطاِئَفٌة ِمْن أ  * َودَّ

ْهَل الِْكَتاِب ِلَم َتْكُفُروَن بآَياِت الِْكَتاِب َلْو ُيِضلُّ 
َ
نُْفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن * َيا أ

َ
ونَُكْم َوَما ُيِضلُّوَن ِإالَّ أ

نْتُ 
َ
ْهَل الِْكَتاِب ِلَم َتْلِبُسوَن الَْحقَّ ِبالَْباِطِل َوَتْكُتُموَن الَْحقَّ َوأ

َ
نُْتْم َتْشَهُدوَن * َيا أ

َ
ِ َوأ  . (1)ْم َتْعَلُموَن﴾اَّللَّ
اسالممی نشر  پی  در  که  کسانی  نادرست.  است  ادعایی  این  واقس  در  صورت  گویم:  به  باید  اند 

پایه و اساس بر زبان برانند و دانسته یا نادانسته،  موضوعی به نقد مباحث بپردازند نه اینکه سخنان بی
داشتن حکمت متهم  های ناروا دهند و حتی خداوند را به جهل و ن به پیامبران و فرستادگان خدا نسبت

بینیم  خواهیم اسالم را گسترش دهیم! به عنوان مثال امروز میسازند!! آن هم با این استدالل که می
گویند: سلیمان آنها و هیکل کنند و میهای ملعون صحبت میبرخی علمای اسالم علیه صهیونیست

و هیکل ما؛ چرا که ما مسلمانان  آنها! نه عزیزان من! این درست نیست! بلکه باید بگوئیم: سلیمان ما  
می تعالی  حق  یم!!  سزاوارتر یهود  غیر  و  یهود  از  آثارشان  و  انبیا  به  حقیقت  )فرماید:  نسبت  در 

ین کسان به ابراهیم، پیروان او و این پیامبر و مؤمنان هستند؛ و خداوند یاور مؤمنان است *  نزدیک تر
کطایفه گمراه  را  شما  دارند  دوست  کتاب  اهل  از  گمراه  ای  را  دیگری  کس  خویشتن  جز  اما  نند، 

کنید، در حالی  دانند * ای اهل کتاب! چرا آیات خداوند را انکار میکنند، در حالی که خود نمینمی
می گواهی  خود  میکه  باطل  لباس  حق  به  چرا  کتاب!  اهل  ای   * کتمان  دهید؟!  را  حق  و  پوشانید 

گاهید؟!می ید، در حالی که خود آ  . 2(دار
 

جميعهم    فاإلسالم واملسيحية و اليهودية جميعها أديان سماوية، ومحمد وعيىس وموىس 
الناس إلى طريق اهلل سبحانه والسري عليه   أنبياء، وجميع هؤالء األنبياء دعوتهم واحدة، فهم دعوا 
والتوجه إلى الكماالت الروحية واملعنوية، وشرائعهم )عليهم صلوات ربي( فيها كثري من أحكام  
املعامالت الشرعية اليت من شأنها إصالح العالم املادي وترفيه املجتمع اإلنساني اقتصادياً واجتماعياً 
ا ما يالحظ من كالمهم من كرثة الدعوة إلى التوجه إلى الكماالت الروحية واملعنوية   وسياسياً، أم 

يَرونه عن عز  إال  قضية معادلة ملا  املادي، فهو ليس  العالم  الناس عن كماالتهم  واإلعراض عن  وف 
املعنوية وتوجههم إلى العالم املادي، وانقطاعهم إليه بشكل غري طبيعي، كما أننا اليوم ال نحتاج 
توجيه الناس يف مجتمعنا اإلسالمي إلى العالم املادي وهم على طول الخط منقطعون إليه ال يكادون  

 
  .71 - 68آل عمران :  -1
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ى اهلل، قال تعالى يف توبيخ هذه اإلنسانية  يبصرون ما وراءه، بل نحن بحاجة ألن ندعوهم إلى التوجه إل
الروحانيات عن  والعازفة  املاديات  إلى  َفَسْوَف  :  املنقطعة  َمُل 

َ
اأْل َوُيْلِهِهُم  َوَيَتَمتَُّعوا  ُكلُوا 

ْ
َيأ ﴿َذْرُهْم 

 ، أي يلههم العمل واالنغماس يف الدنيا. (1)َيْعَلُموَن﴾
 )علیهم الـسالم( اند، و محمد، عیـسی و موـسیآـسمانیاـسالم، مـسیحیت و یهودیت همگی ادیان  

جملگی پیامبر هسـتند. دعوت همگی این انبیا یکسـان اسـت؛ آنها مردم را به راه خداوند سـبحان و 
یـعتپیمودن آن و توـجه ـبه کـماالت روـحانی و معنوی فراخواـنده ــر ــالم و اـند. در ش ا ـکه س ـهای آنـه

ــان باد، احکام مع ــلوات پروردگارم بر ایش ــیاری دیده میص ــرعی بس ــود که جایگاه این امالت ش ش
باشد.  ی انسانی میاحکام، اصال  عاَلم مادی و باال بردن رفاه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه

یاری که در کالم انبیا دیده می ود که داللت دارد بر دعوت به توجه به کماالت روحی اما مطالب بـس ـش
دی دارند، در واقس چیزی نیست جز سوی دیگر معادله! یعنی اینکه  گردانی از عالم ما و معنوی و روی

ــان به این عالم مادی و حتی غرق  انبـیا روی ــان و اهتمامش گردانی مردم از کماالت معنوی و توجهش
ــورتی غیرـعادی را می ه ص ه شـــدن در آن ـب ا در ـجامـع ازی نیســـت ـم ه امروزه نـی ه ـک ان گوـن د. هـم بینـن

نیای مادی دعوت کنیم؛ چرا که آنها به طور کامل در مسـیر آن قرار دارند مان مردم را به این داسـالمی
یـبًا چیزی فراتر از آن را نمی بینـند. بلـکه آنـچه ـما ـباـید ـبه انـجام برســانیم این اســت ـکه آنـها را ـبه و تقر

ــمت  ــانیتی که به طور کامل به س ــوی توجه به خداوند دعوت کنیم. حق تعالی در مذّمت این انس س
ــایل روحانی رویمادیات ب یده و از مس ــت، میر ــده اس ــان تا بخورند و )فرماید:  گردان ش واگذارش

ــغولبهره ــتمند گردند و آرزو به خود مش ــان دارد؛ زودا که خواهند دانس ؛ یعنی اعمال، آنها را   2(ش
 ور شدن در دنیا.مشغول سازد و همچنین غوطه

 
ا ما ورد يف كالم األنبياء  من توجيه بعض    - وهو يف الحقيقة قليل إذا قورن بما سواه    - أم 

ن  شرذمًة قليلًة جداً  أل   الفئات يف املجتمع اإللهي إلى العمل والكسب والتمتع بما رزقهم اهلل، فهو
ربما يعتقدون أن  اهلل سبحانه يكره لهم التمتع بما رزقهم من الطيبات املادية، كما   من املؤمني

ليي يريد أن يجلس ويتعبد   ، والناس تأتيه برزقه وتضعه يف فمه  -على ما يدعي    -أن  بعض الطفي 

 
 .2الحجر:  -1
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وهذا يف الحقيقة ليس من الدين يف يشء، فهذا طالب راحة يريد أن يجلس يف مكان بارد وال يتعب 
 دنه، والفالح الذي تصهره الشمس يأتيه برزقه ويضعه يف فمه. ب

  
ی الهی به ســوی کار و  ها را در جامعهآمده که برخی گروه  )علیهم الســالم( اما آنچه در کالم انبیا 

که در مقایسـه با سـایر سـخنان های خداوند فراخوانده اسـت ــــ مندی از نعمتکسـب درآمد و بهره
ــ به این دلیل است که شاید گروه بسیار کوچکی از مؤمنان بر این اعتقاد باشند باشدایشان، اندک می

بحان از اینکه  نود نمیهای پاک مادی بهرهآنها از نعمتکه خداوند ـس د؛ همانند  مند گردند خوـش باـش
ای بنشــینند و باشــند و  طبق ادعای خودشــان، دوســت دارند در گوشــهبرخی که ســربار و انگل می

ان بگذارند!! و ـصد البته این  ان گردند و لقمه در دهانـش ایر مردم متکفل مخارج ایـش عبادت کنند و ـس
خواهند در جای خنک بنـشینند  اند که میها مـشتی راحت طلباند! اینز دین نبردهای اعّده هیچ بهره

ــاورز آفتاب ــم خود را به زحـمت نیندازند اما آن کش ــوخته روزیو جس اش را بیاورد و در دهانش  س
 بگذارد!

 
 

 * * * 
 

               



 

 

 من الرسل  قل ما كنت بدعاً 
 نيستم تازه   فرستادگان بدعتی   در ميان  من  بگو 

 
لم تالق القبول من علماء   ليس بدعاً من الرسل، فدعوة جميع األنبياء واألوصياء   ومحمد  

ــاء مكة وعلماؤها الذين حاربوا     فمحمد، الدين، وكرباء املجتمعات اليت بعثوا فيها حاربه رؤسـ
الشـــريعة، ولم يؤمن به علماء اليهود وعلماء النصـــارى ومن اســـتخفوه من عوامهم، مع أن هم كانوا  

 . (1)يبشرون به ويرتقبون ظهوره 
ــتادگان نبود. دعوت همه  )ص(  محمد ــیا بدعتی در میان فرس با   الم(ســ )علیهم ال ی انبیا و اوص

ــدن از طرف علمای دین و بزرگان جامعه ــده بودند، مواجه نگردید.  پذیرفته ش ای که در آن مبعو  ش
یعت سـِر سـتیز داشـتند، نیز با جبهه  )ص(  حضـرت محمد گیری رؤسـای مکه و ُعلمایش که با شـر

یب اری و مردمی که فر رترویارو گردید، و عالمان یهود و نـص ان را خورده بودند به آن حـض  )ص(  ـش
 !2انتظار ظهورش بودند دادند و چشمایمان نیاوردند؛ با وجود اینکه آنها به آمدنش بشارت می

 
ِذيَن َکَرُروْا( فقال: )کان  اليهود تجد في کتبها أن مهاجر  )م(  عن أبي بصــير  عن أبي عبد الله  روي العياشــي: -1 َتْرِتُحوَن َعَلی الَّ في قوله: )َوَکاُنوْا ِمن َقْبُل َيْــْ

ْـمی حدادًا  فقالوا حداد وأحد ْـثم( ما بين عير وأحد  فخرجوا ييلبون المو ـع فمروا بجبل ي واء  فتررقوا عنده  فن ل بعضـهم برد    محمد )عليه الصـثة وال ـس
عير واحد  فقالوا له:  وبعضهم بخيبر وبعضهم بتيماء  فاشتاق الذين بتيماء إلی بعض إخوانهم فمر بهم إعرابي من قيد  فتكاروا منه  وقال لهم: أمر بكم ما بين 

ــط بهم أرض الـمديـن،  ـقال لهم:  ا  عير وـهذا   ــبـنا باتيـنا فث ـحاـج، لـنا في إبـلك  إ ا مررت بهـما ـفسرـناهـما  فلـما توسـ أـحد  فن لوا عن ظهر إبـله فـقالوا ـله: ـقد أصـ
اتخذنا األموال وما أقربنا فا ه  حيث شــأ   وکتبوا إلی إخوانهم الذين برد  وخيبر: إنا قد أصــبنا المو ــع فهلموا إلينا  فكتبوا إليهم: إنا قد اســتقرت بنا الدار و 

يكم  فاتخذوا بسرض المدين، األموال  فلما کذرت أموالهم بلغ تبع فا اهم فتحصــنوا منه فحاصــرهم  فكانوا يرقون لضــعراء منكم  وإ ا کان  لك فما أســرعنا إل
وا إي مقيمًا فيكم  فقال أصـحاب تبع  فيلقون إليهم بالليل التمر والشـعير  فبلغ  لك تبع فرق لهم وآمنهم فن لوا إليه  فقال لهم: إني قد اسـتيب  بثدکم وي أر 

ــره  ــاعده ونصـ ــرتي من إ ا کان  لك سـ فخلف    له : انه ليد  لك لك  إنها مهاجر نبي وليد  لك ألحد حتی يكون  لك  فقال لهم: فاني مخلف فيكم من أسـ
رـنا وأموالـنا  فلـما بـعث الـله فيهم حيين األوس والخ رج فلـما کذروا بـها ـکانوا يتـناولون أموال اليهود  فـكاـن  اليهود تقول لهم: أـما لو بـعث محـمد لنخرجنكم من دـيا

ذِ  َتْرِتُحوَن َعَلی الَّ ه َعَلی اْلَكاِفِريَن( محمدًا )عليه الصــثة والْــثم( آمن  به األنصــار وکررت به اليهود  وهو قول الله )َوَکاُنوْا ِمن َقْبُل َيْــْ يَن َکَرُروْا  َإلیَ َفَلْعَنُ، اللَّ
 .49ص 1ترْير العياشي: ج

تار پيروز  بر کافران بودند  ـسخن حق تعالی »)درباره )م( کند: از ابو بـصير از ابو عبد اللهعياـشی رواي  می - 2 («  رواي  ـشده اـس  و با آنكه پيد از آن خواـس
از سـرزمين خود کو  باشـد؛ پد    خود خوانده بودند که هجرت محمد که سـثم و صـلوات بر او باد  ما بين دو کوه عير و ُاحد میهايهود در کتابکه فرمود: »

و اةراز آن کوه پراکنده شـدند. برخی از آنان در  «  حداد و احد يكی هْـتند: »گرتند. گرتندکردند تا آن محل را پيدا کنند  و به کوهی رسـيدند که آن را حداد می
ان تيما خواـستند به ديدار بعـضی از برادران خود بروند. در  من ل گ يدند  اينچنين بود تا هنرامی که بعـضی از يهودي«  تيما» فدک  برخی در خيبر  و برخی ديرر در

ــان گر همين حين مرد  اعرابی از قبيله ــتران او را کرايه کردند. او به ايش ــما را از ميان عير و احد می: »  قيد بر آنان عبور کرد. آنها ش   گرتند:.« برممن ش
اين کوه عير اسـ   و : »رف  تا آنها را به وسـط ارا ـی مدينه رسـانيد. به آنها گر ی همچنان میآن مرد اعراب«.  هر وق  به آن محل رسـيد   به ما اةثم بده»

توانی هر جا که  ما به آرزويمان رســـيديم  و ديرر نياز  به شـــتران تو نداريم. تو می: »يهوديان از پشـــ  شـــتراند پياده شـــدند و به او گرتند«.  اين هم کوه احد
ايم  ـشما ا  که بين عير و احد اـس  رـسيدهبه برادران يهود خود که در خيبر و فدک من ل گرفته بودند نوـشتند  که ما به آن نقيه  ا پد نامه«. خواهی برو می
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ــرائـيل  )ع(وموىس   هم وحـاولوا حرف  ئووقف ضـــــده بعض علـما، لم يرض عـنه كثري من بين إســ

  .(1) كالسامري وبلعم بن باعورة، الشريعة واستخفاف الناس
 )ع(  راضی نشدند و برخی علمایشان در برابر آن حضرت  )ع(  موسیبسیاری از بنی اسرائیل نیز از 

یفتن مردمان اقدام کردند؛ عالمانی همچون سـامری و بلعم بن  یعت و فر یف شـر ایسـتادند و به تحر
 .2باعورا

 
بينهم كان   )ع(وجوده   ن  أل؛  عنه معظم علماء بين إســرائيل وكرباؤهم  فلم يرض )ع(أما عيىســ 
  .وزهده فضيحة أخزتهم، توبيخاً لهم

شان از وی راضی نشدند؛  تر علمای بنی اـسرائیل و بزرگاننیز بیش )ع(  اما در مورد حـضرت عیـسی
اعتنایی او به در میان ایشان، توبیخ و نکوهشی برایشان بود, و زهد و بی )ع( چرا که وجود آن حضرت

 ساخت.این دنیا، آنها را رسوا و خوار می

 
واســـلموا  ، نهم نســـوا كلمة اهللأل؛ وبخ يســـوع الشـــعب بأشـــد عنف  )وحينئذٍ :  اإلنجيلورد يف 

ــعهم ــهم للغرور فقط، ووبخ الكهنة إلهمالهم خدمة اهلل ولجشـ ووبخ الكتبة ألنهم علموا  ،  أنفسـ
ثر  أو.  تعاليم فاـسدة وتركوا شـريعة اهلل، ووبخ العلماء ألنهم أبطلوا شـريعة اهلل بواـسطة تقاليدهم

نهم بكوا جميعهم من صـغريهم إلى كبريهم يسـتصـرخون رحمته  إيف الشـعب حىت   كالم يسـوع
ضـــمروا يف ذلك  أالذين  ،  ويضـــرعون إلى يســـوع لكي يصـــلي ألجلهم ما خال كهنتهم ورؤســـائهم

ولكنهم لم ،  ألنه تكلم ضــد الكهنة والكتبة والعلماء فصــمموا على قتله؛  اليوم العداء ليســوع

 
ـشما من ل کنيم    توانيم اينها را رها نموده  ن ديکايم  نمیايم  و آب و ملک و اموالی به دـس  آوردهما در اينجا خانه ـساخته»  هم ن د ما بيائيد. در پاـسخ نوـشتند:

ْـيار  «.  ولی هر وق  آن پيامبر موعود مبعو  شـد  به شـتاب ن د شـما خواهيم آمد اين عده از يهوديان که در مدينه يعنی ميان عير و احد من ل کردند  اموال ب
دند. ُتبع اي د و به جنم با آنان برخاـس . يهوديان متحصـن ـش ْـيار  مال آنان خبردار ـش ْـ  کردند. ُتَبع از ب ْـب  به  ـعيران  ک ان را محاصـره کرد. افراد تبه ن ـش

:  ـشان داد  پد آنها بر او وارد ـشدند. تبع به ايـشان گر  داند. اين خبر به تبع رـسيد  دلد بر ايـشان به رحم آمد و امانرحم بودند و به آنها ـشبانه خرما و جو میدل
توانی در اينجا بمانی برا  اينكه اينجا محل هجرت پيامبر  اسـ   تو نمی: »گرتند«. کرديدخواهم در اينجا ميان شـما بمانم  برا  اينكه مرا خيلی معيل می»

گذارم  تا حال که چنين اســ   من از خويشــاوندان خودم کْــانی را در اينجا می»  تبع گر :«. نه جا  تو  و نه جا  هيی کد ديرر  تا آن پيامبر مبعو  شــود
ناخ  در مدينه من ل داد  اوس و خ رج را که میو ُتَبع دو قبيله«  کنند  وقتی آن پيامبر مبعو  ـشد  او را يار  دند  اموال  .ـش ْـيار ـش چون نررات اين دو قبيله ب

ـــما را از ديار و اموال خود بيرون می: »گرتـندگرفتـند. يهوديان به آنان میيهوديان را می   را مبعو  )ص( اما وقتی خداوند محمد«.  کنيم اگر محـمد ظهور کـند  شـ
ــ  که می ــخن خداوند اس ــدند و اين  همان س ــار به و  ايمان آوردند  ولی يهوديان به او کافر ش ــتار پيروز  بر : »)فرمايدفرمود  انص و با آنكه پيد از آن خواس

 .49ص  1(« «. ترْير عياشی: ج کافران بودند  به او ايمان نياوردند... که لعن  خدا بر کافران باد
 إلی مواقرهما المخ ي، فيما تقدم فراجع. )م( لقد أشار   -1
 ها  ننرين آنها را بيان فرمود.گير مو ع )م( تر سيدپيد - 2
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،  من اهلل. ورفع يســوع يديه إلى الرب اإلله وصــلى  الذي قبله نبياً   ،من الشــعب خوفاً   ةينبســوا بكلم
ــعب وقالوا ليكن كذلك يا رب ليكن كذلك ــوع من ،  فبكى الشــ ــالة نزل يســ وملا انتهت الصــ

مع كثريين من الذين اتبعوه وتكلم الكهنة فيما بينهم   أورـشليمالهيكل وـسافر ذلك اليوم من  
 .  (1) بالسوء يف يسوع(

یرا  انجیل آمده اســت: »در   در آن هنگام یســوع )مســی ( مردمان را با تندی تمام نکوهش نمود؛ ز
ــان خدا را فراموش و جان ــلیم کرده بودند، و کاهنان را به ایش ــدن تس یفته ش های خود را تنها برای فر

 شـان نکوهش نمود، و کاتبان را از آن رو کهشـان در خدمت به خداوند و حرص و طمسخاطر اهمال
ــد می یعت الهی را ترک نموده بودند توبیخ نمود، و عالمان را برای آنکه  مطالب فاس ــر آموختند و ش

ــنت یعت الهی را با س ــر ــوع در مردم اثر ش ــخنان یس ــرزنش نمود. س های خود باطل نموده بودند س
ـیاد از وی درخواســت رحـمت ـگذاشــت ـتا آنـجا ـکه همگی از کوـچک و بزرگ  می ــتـند و ـبا فر یس گر

خواسـتند برایشـان دعا کند؛ به غیر از کاهنان و رؤسـا که چنین  ند و با تضـرع از حضـرت مینمودمی
ها که در آن روزگار کینه و دشمنی یسوع را به دل گرفتند؛ چرا که وی بر ضد کاهنان،  کردند؛ هماننمی

خن می دند اما از ترس مردمی که او ر کاتبان و عالمان ـس تن وی مصـمم ـش ان بر کـش ا به گفت، و ایـش
ــت ــوع دس ــودند. یس ــخن نگش هایش را به عنوان پیامبری از جانب خداوند پذیرفته بودند، لب به س

یسـتند و آمین گفتند و گفتند: پروردگارا چنین   سـوی پروردگاِر معبود بلند کرد و دعا نمود. مردمان گر
ی  وز به همراه عدهباد! پروردگارا چنین باد! چون دعا به پایان رســید یســوع از هیکل فرود آمد و آن ر 

ــروع به بدگویی از آن  ــافرت نمود، و کاهنان در جمس خود ش ــلیم  مس ــیاری از پیروانش، از اورش بس
 .2«حضرت نمودند

 
ــيالقي املهدي   ــياء من علماء الدين والطواغيت )ع(وسـ ــالفه من األنبياء واألوصـ ولعل  ،  ما القاه أسـ
أتي البحث يف رواية تأول علماء الدين  وسـي.  كرب كما تدل عليه بعض الرواياتأمصـيبته سـتكون  
ــروـها بعقولهم الـناقصـــــة  ، ـبآـيات القرآن الكريم  )ع(على املـهدي    للقرآن واحتـجاجهم بـعد أن يفســ

 
 .12إنجيل برنابا : الرصل  -1
 .12انجيل برنابا: فصل  - 2
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 .(1) هم الشخصيةئوأهوا
یا از عالمان دین و طاغوت  )ع(  مهدی ینیانش از انبیا و اوـص ها دیدند، خواهد دید  نیز هرآنچه پیـش

ــ  د ــ دیدتر باـش رت ـش یبت آن حـض ا مـص تو چه بـس ی روایات آمده اـس ــــ. بحث در چنانکه در بعـض
یم، پس از  )ع(  خـصوص تأویل قرآن توـسط علمای دین و احتجاجات آنها بر مهدی با آیات قرآن کر

خصـیهای ناقص را با عقل  آنکه این آیات ت و نظرات ـش ان و خواـس یر نمودند، خواهد ـش ان تفـس ـش
 .2آمد

***                                

 

من جهال الجاهلي،.   يقول: إن قائمنا إ ا قام استقبل من جهل الناس أشد مما استقبله رسول الله  )م( عن الرضيل بن يْار  قال: )سمع  أبا عبد الله    -1

أتی الناس وکلهم يتسول   أتی الناس وهم يعبدون الحجارة والـصخور والعيدان والخـش  المنحوت،  وإن قائمنا إ ا قام  قل : وکيف  ا ل قال: إن رـسول الله 
 .1و 17باب  307عليه کتاب الله يحتق عليه به  الم قال: أما والله ليدخلن عليهم عدله جوز بيوتهم کما يدخل الحر والقر( الايب، للنعماني: ص 

ْـار رواي  ـشده اـس : ـشنيدم ابا عبد الله - 2 با آن از ـسو    )ص(  مردم ـشديدتر از آنچه رـسول خداقائم ما چون قيام کند از جهل فرمايد: »می  )م( از فـضيل بن ي
دنادانان جاهليش  روبه د  رويارو خواهد ـش ول خدا«. عرض کردم: اين چرونه ممكن اـس ل فرمود: »رو ـش نم و  )ص(  رـس و  مردم آمد که آنان ـس در حالی به ـس

مهکلو  و چوب ْـش يده و مج تيدند  اما قائم ما چونها  چوبين را میها  تراـش آيد که همری کتاب خدا را عليه او تسويل قيام کند در حالی به ـسو  مردم می  پرـس
ْـتر  او به آن گونه که گرما و ـسرما نرو  می«. ـس د فرمود: »نمايندکنند و با آن بر او احتجاج میمی ها  کند تا درون خانهبدانيد که به خدا ـسوگند موج دادگ

 «.آنان راه خواهد ياف 



 

 

 الداعي إلى اهلل يف مكة  محمد  
 مکه  در  خدا  سوی  به   یکننده دعوت  )ص(   محـمد 

 
ُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكْم ِبامْلُْؤِمِنَي  ﴿: قال تعالى نُْفســِ

َ
وٌل ِمْن أ َلَقْد َجاَءُكْم َرســُ

ْلُت َوُهَو َربُّ الَْعْرِش  *َرُؤوٌف َرِحيٌم  ُ ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعَلْيِه َتَوكَّ  .(1)﴾الَْعِظيمِ َفِإْن َتَولَّْوا َفُقْل َحْسيِبَ اَّللَّ
آید،  دهد بر او گران میای از خود شما به سوی شما آمد، هر آنچه شما را رنج میهر آینه فرستاده)

د، بگو:   افتـن ان اســـت * پس اگر روی برـت ان رئوف و مهرـب ا مؤمـن یص، و ـب ا حر ـــم و بر )ـهداـیت( ش
ـخداوـند مرا ـکافی اســت، هیچ معبودی جز او نیســت، بر او توـکل کردم، و او پروردـگار عرش عظیم 

 .2(است

 
 :كان املجتمع املكي ينقسم إلى فئتي أو ثالث

 شد:ی مکه به دو یا سه گروه تقسیم میجامعه

 
ــريـعة    هم: األولى ــوا . تـباعهمأوالحنيفـية اـلذين يقودون عملـية االنحراف ـبالشــ وهؤالء ـقد تلبســ

  ريةــــكتحريم البح ،  سواء يف عقائدهم كعبادة األصنام أو أحكامهم الشرعية،  بالعبادات الباطلة
  .معظم أهل مكة أتباعهمفمن الطبيعي أن يكون ، همؤهم سادة القوم وعلماوهؤالء ، (3)والحام

های  کسانی که سردمدار منحرف کردن دین حنیف و یارانشان بودند. این عده در عبادت  گروه اول:
یم  ور بودند؛ چه در عقاید مانند عبادت بتباطل خود غوطه ها و چه در احکام شــرعی همچون تحر

تر اهل مکه از پیروان  . این جماعت از بزرگان قوم و علما بودند، پس طبیعی بود که بیش4بحیره و حام

 
 .129ـ  128التوب، :  -1
 .129و  128توبه:   - 2
ــلم عن أبي عبد الله   -3 ــي: عن محمد بن مْ يَلٍ، َوَي َحاٍم﴾  قال: )وان أهل الجاهلي،   )م( رو  العياش ــِ آِئَبٍ، َوَي َوص ــَ ُه ِمن َبِحيَرٍة َوَي س في قول الله: ﴿َما َجَعَل اللش

ْـتحلون ظهرها و  ْـتحلون  بحها وي أکلها  وإ ا ولدت عـشرًا جعلوها ـسائب، فث ي م: فحل ي أکلها  والحاکانوا إ ا ولدت الناق، ولدين في بين قالوا: وـصل   فث ي
 .347ص 1ج :اْلبل لم يكونوا يْتحلون  فسن ل الله إن الله لم يحرم شيأًا من هذا( ترْير العياشي

 
(«  رواي     بحيره  سائبه  وصيله و حام قرار نداده اس خداوند درباره  سخن خداوند »)درباره )م( کند: از محمد بن مْلم از ابا عبد اللهعياشی رواي  می - 4

دانْتند   و  بح کردن و خوردن آن شتر را حثل نمی«  وصل : »گرتندآورد  میاهل جاهلي  اگر شتر  دو فرزند از يک شكم به دنيا میفرمود: » شده اس  که
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 آنها باشند.

 
ــالي:  ا الفئة الثانيةأم   ــأو الذين  ، فهم الذين وجدوا آباءهم ضــ لوا يف ذلك املجتمع املنحرف عن ضــ

  ثورةن بعضهم كان يف حالة  إبل  ،  ولكنهم كانوا غري راضي عن حالهم املزري،  الصراط املستقيم
 . داخل نفسه على تلك األوضاع الفاسدة

ــانی بودند که گروه دوم:  ــتگان خویش را گمراه میکس ــانی که در آن اجتماع  گذش ــتند یا کس دانس
امان و نکوهش عیت نابـس نود و منحرف از راه راـست، گرفتار ـشده بودند، ولی از وـض بار خویش خوـش

ــبت به آن  ــدن نس ــی نبودند و حتی برخی از آنان در درون خود حالتی از انقالب و برانگیخته ش راض
 اجتماع فاسد را داشتند.

 
 أو،  الصــحيحةالحنيفية  أي الديانة  ، فهم شــرذمة قليلون مرابطون على الحق:  ا الفئة الثالثةأم  

ـــبة    فلـما بـعث النيب  .  ـقل تـقدير منهم موـحدونأوعلى  ،  ـما وصــــل لهم منـها ــرى ـبالنســ كـان بشــ
ــكهم ــرعون إلى اهلل لرييهم مـناســ كـما كـان  ،  لهؤالء املؤمني اـلذين كـانوا يرتقبون بعـثه ويتضــ

  مل  النيب 
ً
ــيـنـجأ ويبـحث عن نور ،  يتخبط يف ظلـمات الـجاهلـية  لكـل ضـــــال  اً أميـن  اً وكهـف اً حصــ

 . والصراط املستقيم الحق ومزيان العدل
ی بـسیار کمی بودند که پاـسدار و حافح حق  یا همان دین حنیف ابراهیمی یا آنچه عده گروه ـسوم:

توان گفت برخی از ایـشان یکتاپرـست بودند.  از دین حنیف به دـستـشان رـسیده بود، بودند و حداقل می
انتظار بعثت او مبعو  شــد بشــارتی برای این مؤمنان بود؛ کســانی که چشــم  )ص( وقتی پیامبر اکرم

  ـشان را به ایـشان بنمایاند. پیامبر کردند تا عبادات و فرایو ـصحی ند و به درگاه خداوند تـضّرع میبود
یکیپناهی قوی و پناهگاهی مورد اعتماد برای همه )ص( ت ی گمراهانی که در تار های جاهلیت دـس

 گشتند، بود.زدند و به دنبال نور حقیقت و ترازوی  عدالت و صراد مستقیم میو پا می

 
واملـدينـة اليت تمثـل ،  يف مكـة أم القرى املـدينـة اليت يحج إليهـا النـاس  وهكـذا بعـث النيب  

دأ  ،  املرجعـية اـلدينـية لألحـناف ــالحليـب املركز اـلذي  ،  من املركز اـلديين يف الجزيرة العربـية  ـباإلصــ
ــالمـية املجـددة  وبـعث النيب  ، لفســـــاد يف العـقاـئد واألحكـاما  طـاـله كثري من ــريـعة اإلســ الشــ   ـب

 
ْـتند و سوار شدن بر آن و خوردند را حثل نمیاـستراده( می)مهمل و بی«  ـسائبه»  زاييد آن راو اگر ده فرزند می   حثلی بود که آن شتر «:  حام»شمردند؛ و دان

 .347ص  1«. ترْير عياشی: ج دانْتند. پد خداوند نازل فرمود: خداوند هيی چي   در اين خصوص حرام نكرده اس را حثل نمی
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أن  هي األقرب للنفوس واألوفر حظاً  )ع(فشــريعة إبراهيم  .  أحكامها  والناســخة لبعضلحنيفية  ل
،   لألنبياء العظام  ويعتربونه أباً  )ع(ها اليهود والنصــارى الذين يقدســون إبراهيم  ئينظم تحت لوا
الشجاع الذي ال يخىش يف اهلل لومة الئم بإنذار املنحرفي من عشريته بأمر اهلل  وبدأ النيب محمد 

ــبـحاـنه  يف ذـلك  كـما عي   ،أقرـباءه ببعـثه ونبوـته   غ النيبوبل  ،  (1)وكـاـنت ـحادـثة اـلدار املعروـفة    ،ســ
، ()عبي طالب  أوصــــيه ووزيره وخليفته يف حياته وبعد موته علي بن   اليوم بأمر اهلل ســــبحانه وتعالى

خذوا يخططون  أفة،  يف مكة وبدا لســادة مكة أن مصــالحهم مهددتنتشــر إلى اهلل    الدعوةوبدأت 
ووصـيه واملؤمنون يدعون  والنيب  ،  وضـرب اإلسـالم  وقتله لو أمكن  بشـىت الطرق إليذاء النيب  

ــلمأوهكذا    ،إلى اهلل دون توقف ــتد وبد  كما أن  .   باالزدياديخذ عدد املســ ــركي اشــ وا  ؤ أذى املشــ
 .من تبليغ رسالة السماء ويمنعون النيب  يعذبونهم

در مکه، شــهر اّم القری مبعو  شــد؛ شــهری که مردم به ســویش حج   )ص(  پیامبربه این ترتیب 
فت. او مبعو  ـشد تا  گزاردند؛ ـشهری که تمثیل مرجعیت دینی احناف )یکتاپرـستان( به ـشمار میمی

ــال  را از مرک یـبان ز دینی در »جزیرا العرب« آـغاز کـند؛ مرکزی ـکه ـمدتاص ـهای ـمدـید دســت ـبه گر
ــاد در عقاید و احکام بود. پیامبر اکرم ــال   )ص( فس ــالم که اص یعت اس ــر ای برای دین کننده با ش

ــوخ کننده یعت و آیین ابراهیمحنفیت و منس ــر  )ع(  ای برای برخی احکامش بود، مبعو  گردید. ش
ین در نظر  مقبول ین شــاخصــهآن مردمان و دارای بیشتر یر پرچم  تر ها برای اینکه یهود و نصــاری را ز

ــمردـند و وی را ـپدر پـیامبران بزرگ را مـقّدس می )ع(  خود ســازـمان دـهد، بود؛ چرا ـکه آنـها ابراهیم   ش
الم( رت محمدمی )علیهم الـس تند. حـض رزنش هیچ  )ص(  دانـس جاع که در راه خدا از ـس آن پیامبر ـش

ــرزنش کننده ــروع به انذار منحرفین از نزدیکان خویش  س ــت، به فرمان خداوند ش ــی نداش ای هراس
ه ت؛ واقـع ه«پرداـخ اـن دار   ـخ امبر  2ی معروف »اـل اد و پـی افـت اق  ه    )ص(  اتـف ت و نبوت خود را ـب بعـث

 
قال: لما ن ل  هذه اآلي،:  ر ــي الله عنه رو  أحمد في المْــند وغيره: عن شــريك بن ايعمد  عن المنهال  عن عباد بن عبدالله األســدي  عن علي   -1

ْقَرِبيَن﴾  قال: )جمع النبي  
َ
يَرَتَك اأْل نِذْر َعشـِ

َ
ربوا  قال: فقال لهم: من يضـمن عنی   ﴿َوأ ديني ومواعيدي ويكون معي من أهل بيته فاجتمع الثالون فسکلوا وـش

 لك علی أهل   في الجن، ويكون خليرتي في أهلي  فقال رجل لم يْـمه شـريك : يا رسـول الله أن  کن  بحرًا من يقوم بهذا!! قال: الم قال اآلخر  قال: فعرض
ــي الـله عـنه:  بيـته  فـقال علي  ــدوق في العـلل: عن علي بن أبي ـةاـل  111ص 1أـنا( جر ـ َك  ـقال:  )م( . ورو  الصـ ْقَرِبيَن َورْهـيِ

َ
َك اأْل يَرتـَ ــِ ـنِذْر َعشـ

َ
لـما ن ـل  ﴿َوأ

يَن﴾ دعا رســول الله  بنی عبد الميل  وهم إ   ا  أربعون رجًث ي يدون رجًث أو ينقصــون رجًث  فقال : أيكم يكون أخي ووصــيي ووارالي ووزيري  الُمْخلصــِ
ــول الله  فقال: يا بني عبد الميل  هذا أخي ووارالي ووصـــيي    وخليرتي فيكم بعديل فعرض عليهم  لك رجًث: کلهم يسبی  لك  حتی أتی عليش  فقل : أنا يا رسـ

ْـمع وتييع لهذا الاثم( ج   ويحظ : اْلرشـاد 17ص 1ووزيري وخليرتي فيكم بعدي  فقام القوم يضـحك بعضـهم إلی بعض ويقولون ألبي ةال : قد أمر  أن ت
   وغيرها.305ص 1ج  مناق  ابن شهر آشوب: 49ص 1للشيخ المريد: ج

ْـندش و ـسايرين رواي  می - 2 و »)   هنرامی که آيهرواي  ـشده اـس  که فرمود: »   کنند: از ـشريک بن اعمد  از عباد بن عبد الله اـسد   از علیاحمد در م
ْـانی از اهل بيتد را گرد آورد. ـسی نرر جمع   )ص( نازل ـشد  پيامبر(« خويـشاوندان ن ديك  را هـشدار ده ـشدند و خوردند و نوـشيدند. ـس د به آنها فرمود: چه ک
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یر و جانـشین خود را در نزدیکانش ابالغ و در همان روز به فرمان خداوند   ـسبحان و متعال وـصی و وز
ــ  وی )ع(  علی بن ابی طالبزندگانی و پس از مرگش ــ ــــ را معّین فرمود و به این ترتیب دعوت به ـس

یافتند که منافعشــان به خطر افتاده اســت؛  خداوند در مکه شــروع به گســترش یافت. بزرگان مکه در
ا روش ابراین ـب ه نقشـــه کبـن ــروع ـب ای مختلف ش امبرـه ت پـی دن برای آزار و اذـی ـــی ل   )ص(  ش ه قـت و ـب

وقفه به ـسوی  و وـصّیش و ـسایر مؤمنان بی  )ص(  رـسانیدنش و ـضربه زدن به اـسالم نمودند. اما پیامبر
ــلـماـنان رو ـبه افزایش نـهاد؛ و ـبه همین ترتـیب آزار و ـخداوـند فرامی خواـندـند و ـبه این ترتـیب تـعداد مس

رکان نیز بیش د و شـ تر میاذیت مـش کنجهـش لمانان نمودند و مانس پیامبرروع به ـش از تبلیغ   )ص(  ی مـس
 شدند.رسالت آسمانی می

 
ِبيِل ﴿: قال تعالى.  (الهجرة إلى اهلل)  إلى املرحلة الثانية    النيب عَ فِ دُ   وهكذا ــَ َوَمْن ُيَهاِجْر يِف ســ

َعًة َوَمْن  ــَ ْرِض ُمَراَغماً َكِثرياً َوسـ
َ
ِ َيِجْد يِف اأْل وِلِه ثُمَّ ُيْدِرْكهُ  اَّللَّ ــُ ِ َوَرسـ َيْخُرْج ِمْن بَيِْتِه ُمَهاِجراً ِإَلى اَّللَّ

ُ َغُفوراً َرِحيماً  ِ َوَكاَن اَّللَّ ْجُرُه َعَلى اَّللَّ
َ
 .(1)﴾امْلَْوُت َفَقْد َوَقَع أ

امبر ه  )ص(  ـبه این ترتـیب پـی ــوی ـخدا. حق تـعالی  ـبه مرحـل ی دوم کشـــانـیده شـــد؛ هجرت ـبه س
ــایشن کس که در راه خدا مهاجرت کند، روی زمین برخورداریو آ)فرماید:  می ــیار و گش ها  های بس

ــولش مـهاجرت کـند و خواهد یافت و هر کس که از خانه ــوی خدا و رس ی خویش بیرون آید تا به س
یابد، مزدش بر عهده  .2(ی خداوند است، و خداوند آمرزنده و مهربان استآنگاه مرگ او را در

 
ــالمـية  وـبدأ النيب  ــم أو  ،وـمديـنه يـهاجر إليـها  يبحـث عن ـقاـعدة إســ ـخذ يلقى الـناس يف مواســ

 
ام باشدل مرد  که نامد شريک بود برخاس  و گر : ا  رسول پذيرد تا همنشين من در بهش  و جانشين من بين خانوادهها  مرا از من میکْی دين و وعده

  1«. ج آن  من بودمادامه داد: » «. سـ د علیبه اهل بيتد عر ـه نمودتواند چنين کندل! سـ د دوباره فرمود و آن را  خدا! تو دريايی هْـتی  چه کْـی می
 .111ص 

  نازل شـد رسـول خدا («  و خويشـاوندان ن ديك  را هشـدار ده»)   هنرامی که آيهکند که فرمود: »رواي  می )م(  صـدوق در علل الشـرايع از علی بن ابی ةال 
کند که برادر  وار  و تر. پد فرمود: کدام يک از شـما قبول میتر يا بيدام چهل مرد بودند  يكی کم پْـران عبد الميل  را دعوت نمود. آنان در آن هنر  )ص(

رـسيد. من عرض کردم:   )م( وزير من  و وـصی و جانـشين من پد از من باـشدل و اين موـ وم را بر يك يك آنان عرـ ه داـش ؛ ولی همه رد کردند تا نوب  به علی
  من بين شــما پد از من خواهد الميل ! اين برادر  وار  و وزير من  و جانشــين و خليره فرمود: ا  پْــران عبد  )ص( الله  من  ا  پيامبر خدا! پد رســول

ــتـند در ـحالی ـکه برخی بر برخی ديرر می ــر گوش کنی و فرـماند  خـندـيدـند و ـبه ابو ـةاـل  میبود. آن جـماـع  برـخاسـ گرتـند: تو را فرـمان داد ـکه ـبه حرز اين پْـ
 و ساير منابع. 305ص  1؛  مناق  ابن شهر آشوب: ج   49ص  1. همچنين مراجعه نماييد به: ارشاد شيخ مريد: ج 17ص  1  «. جببر 

 .100النْاء :  -1
 .100نْا:  - 2
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  ،(1)منعوني أن ابلغ كالم ربي(قـد  ن قريش  إفـ،  )هـل من رجـل يحملين إلى قومـه:  ويقول لهم  ،الحج 
،  بل كانوا يحملون الناس على تكذيبه واالســـتهزاء به ، وقريش لم يرتكوه حىت يف موســـم الحج 

 بلهم بالتسامح والصرب.وهو يقا
وجو برای مرکز اسـالمی و شـهری که به آن مهاجرت کند.  شـروع کرد به جسـت  )ص( پیامبر اکرم

ــم حج نمود و ـبه آنـها می فرمود: »آـیا مردی هســت ـکه مرا ـبه بـنابراین اـقدام ـبه دـیدار ـبا مردم در موس
خن پروردگارم منس می انیدن ـس یش مرا از رـس وی قوم خویش ببرد؟ که قر یش حتی در  2نمایند«ـس . قر

م حج نیز   وده نمیموـس گذاردند؛ بلکه مردمان را وادار به تکذیب و مسـخره نمودن  آن حضـرت را آـس
 نمود.کردند و آن حضرت با آنان با تسام  و صبر مقابله میایشان می

 
 .(3) نهم ال يعلمون(إ)ربي اغفر لقومي : ه كان يقول ما معناهن  أروي 

ت که پیامبر ده اـس مونی را می )ص(  روایت ـش فرمود: »پروردگارا! قوم مرا به طور مرتب چنین مـض
 .4دانند«را بیامرز؛ اینان نمی

 
بي طالب أوفد من نـصارى الحبـشة مع جعفر بن   ويف ظل تلك الظروف املؤملة جاء لرـسول اهلل  

ــول اهلل    ةوجماع،  عند عودته إلى مكة بعد هجرته )ع( ــحاب رسـ ــة من أصـ   ، وكانإلى الحبشـ
واط لعوا على ـصفاته وأحواله وـسمعوا   )فلما جلـسوا إلى رـسول اهلل : وثالثي رجالً  بـضعاً النـصارى  

ا تلي عليهم من القرآن آمنوا كلهم ائالً ،  ـم ل إليهم ـق ذـلك أبو جهـل اقـب ا    :فلمـا علم ـب ا ركـب ا رأيـن ـم
ىت  أحمق منكم! .. أرسـلكم قومكم تعلمون خرب هذا الرجل، فلم  تطمئن مجالسـكم عنده ح 

ال، فقـالوا: ارقتم دينكم وصـــــدقتموه فيمـا ـق ــالم عليكم ال  ـف ه   ســ ا نحن علـي ا ـم ،  نجـاهلكم، لـن
الَِّذيَن آَتيَْناُهُم الِْكَتاَب ِمْن ﴿  :فنزل يف حقهم قوله تعالى ،نتم عليه، لم نأل أنفـسنا خرياً أولكم ما  

ِه ُيْؤِمُنوَن   ِه ُهْم بـِ الُوا  *َقْبلـِ ِلِمَي  َوِإَذا ُيْتَلى َعَلْيِهْم قـَ ــْ ِه ُمســ ا ِمْن َقْبلـِ ا ِإنَـّا ُكنَـّ ِه ِإنَـّهُ الَْحقُّ ِمْن َربِّنـَ ا بـِ
 *آَمنَـّ

اُهمْ  ا َرَزْقنـَ َة َوِممَـّ يِّئـَ ــَّ ِة الســ نـَ ــَ الَْحســ وَن بـِ
ُ
ْدَرأ رَبُوا َويـَ ــَ ا صــ َتْيِ ِبمـَ ْجَرُهْم َمرَّ

َ
َك ُيْؤَتْوَن أ وَلئـِ

ُ
َوإَِذا    *  ُيْنِفُقون أ

ْعرَ 
َ
أ اللَّْغَو  ِمُعوا  ــَ نَْبَتِغي ســ ال  َعَلْيُكْم  الٌم  ــَ ســ الُُكْم  ْعمــَ

َ
أ َوَلُكْم  ا  الُنــَ ْعمــَ

َ
أ ا  َلنــَ الُوا  َوقــَ هُ  َعنــْ وا  ــُ ضــ

 
   وغيرها.73ص 1  سنن ابن ماج،: ج440ص 2  وراجع : سنن الدارمي: ج390ص 3مْند احمد: ج -1
 و ساير منابع. 73ص  1و سنن ابن ماجه: ج  440ص  2و رجوم کنيد به: سنن درامی: ج  390ص  3مْند احمد: ج   - 2
 . 151ص 4  صحيح البخاري: ج427ص 1مْند احمد: ج  167ص 95بحار اينوار: ج  384ص 1إقبال األعمال: ج -3
 .151ص  4؛  صحيح بخار : ج    427ص  1؛  مْند احمد: ج   167ص  95؛  بحار اينوار: ج    384ص  1اقبال ايعمال: ج  - 4
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 .(2) (…(1)﴾الَْجاِهِليَ 
  

ی چنین شــرایط دشــوار و دردآوری، گروهی از مســیحیان حبشــه به همراه جعفر بن ابی در ســایه
ــ  به  )ص(  همراه گروهی از یاران رســول خداهنگام بازگشــتنش به مکه پس از مهاجرتش به طالب ـــ

 ـ نزد پیامبر آمدند. مسیحیان سی و اندی بودند:  حبشه
ها و احوال آن حضرت باخبر شدند و به  همنشین و از ویژگی  )ص(  وقتی آنها با رسول خدا

می تالوت  برایشان  که  مجید  قرآن  از  وقتی  آیاتی  آوردند.  ایمان  همگی  دادند،  فرا  گوش  فرمود 
احمقابوجه جماعتی  ما  گفت:  و  شتافت  آنان  سوی  به  شد  مطلس  ماجرا  این  از  شما  ل  از  تر 
با او  ایم.... قومتان شما را فرستادهندیده اند تا در مورد این مرد تحقیق کنید، اما همنشینی شما 
کنید. گفتند: سالم  های او را تصدیق میای نداشت جز اینکه از دین خود خارج شدید و گفته نتیجه

خردانه برخورد نخواهیم کرد؛ ما بر عقاید خود هستیم و شما نیز بر عقاید خود  ر شما! ما با شما بیب
یم. پس این آیات در حق این عده نازل شد:  یابی به خیر محروم نمیبمانید. ما خود را از دست ساز

چون بر آنان تالوت    آورند * وآنان که پیش از این کتاب، کتابشان داده بودیم، آنها به آن ایمان می)
شدگان   شد، گفتند: به آن ایمان آوردیم، این حقی است از جانب پروردگار ما و ما پیش از آن تسلیم

کنند، و نیز از  اند و بدی را با نیکی دفس میایم * اینان کسانی هستند که به پاس صبری که کردهبوده
یشان داده دهیم. * و چون سخن لغوی بشنوند، از  کنند، دو بار پاداش میایم انقاق میآنچه روز

گردانند و گویند: کردارهای ما از آِن ما و کردارهای شما از آِن شما. سالمی بر شما. ما  آن روی می
 .4.... 3( خواستار جاهالن نیستیم

 
 

 * * *                                 
 

 
 .55ـ  52القصص :  -1
ــيرة للبوةي: ص -2 ــحاق: ج126فقه الْـ ــيرة ابن إسـ ــير القرةبي: ج200ص 4  سـ ــير ابن کذير: ج356ص 6  ترْـ   3  البداي، والنهاي،: ج405ص  3  ترْـ

 .103ص

 .55تا  52قصص:  - 3
؛  بداي  و نهاي :   405ص   3؛  ترْير ابن کذير: ج     356ص   6؛  ترْير قرةبی: ج    200ص  4  ابن اسحاق: ج ؛  سيره  126  لبوةی: ص فقه سيره - 4

 .103ص  3ج  



 

 

 الهجرة إلى اهلل 
 سوى خدا هجرت به 

 
ــول    ألح وعنـدمـا   األذى على رســ ــطر إلى الهجرة،  أهـل مكـة وقريش ـب إلى   وهـاجر أوالً ،  أضــ
،  ولكنهم خذلوه ولم يقبلوا دعوته ،  يمان به ونصــرتهإلإلى ثقيف الذين كان يأمل منهم ا،  الطائف

ــر على قومه ــاء  وهم يريدون هالكه و،  الذين يدعوهم إلى ما يحييهم بل وآذوه فجلس يتحسـ القضـ
ــه إلى الســــماء وتفوه بتلك الكلمات اململوءة باأللم  .عليه )اللهم إليك أشــــكو ضــــعف  :  ورفع رأســ

ــعفي وأنت ربي إلى من ،  رحم الراحميأقوتي، وقلة حيليت، وهواني على الناس يا  ــتضــ أنت رب املســ
د   ه أمري؟    يتجهمين،تكلين؟ إلى بعـي ــب فال  إأم إلى عـدو ملكـت الي، ن لم يكن ـبك علي  غضـــ أـب

ــرـقت ــع لي. أعوذ بنور وجـهك اـلذي أشــ ــلح علـيه أمر اـلدنـيا    ولكن ـعافيـتك أوســ ـله الظلـمات، وصــ
  من أن تنزل بي غضـــبك أو يحل علي ســـخطك، لك العتىب حىت ترو وال حول وال قوة إال    واآلخرة،

 . (1) بك(
ــول ـخدا یش و اـهل مـکه بر آزار و اذـیت رس رت ـپافشــاری کردـند، آن حضــ   )ص(  هنـگامی ـکه قر

ی ثقیف که امید داشـت گروهی از ایشـان به او ناگزیر به هجرت شـد. در ابتدا به سـوی طائف، قبیله
یش میایـمان می یش نکردـند و دعوتش را نـپذیرفتـند  آورـند و یار کنـند، هجرت نمود، اـما آنـها ـنه تنـها یار

ه رت به گوـش رت را آزار و اذیت نیز نمودند. آن حـض ت و به حال قبلکه حـض ـس وس ای نـش ومش افـس
ان دعوت میخورد؛ قومی که آنها را به آنچه زندگی میمی یدـش نمود، در حالی که آنها هالکت  بخـش

 و نابودی او را خواستار بودند. سر به آسمان برداشت و این جمالت مملو از درد را بر زبان راند: 
می شکایت  تو  به  تنها  چاره  خداوندا!  بودن  کوتاه  و  خود  نیروی  بودن  اندک  از  کنم 

گذاری، درحالی  ام در برابر مردم. ای پروردگار ضعیفان! مرا به ِکه وامیام و ناتوانیاندیشی
که تویی پروردگار من؟ به فردی دور که بر من روی در هم کشد؟ یا به دشمن تا امر مرا مالک  

ت اگر  من  شود؟  بر  تو  عافیت  نعمت  لیکن  ندارم،  نباشی، هیچ هراسی  من خشمگین  بر  و 
یکیوسیس ها را زدوده و کار دنیا و آخرت را به سامان  تر است. خدایا! به روشنِی رویت که تار

پناه می بر من رها  رسانیده است،  را  یا خشمت  بر من فرود آوری  را  برم، که مبادا غضبت 
ا از آِن تو است تا تو خوشنود و راضی گردی، و هیچ تبدیل  سازی. عتاب و سرزنش من تنه
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 .1ی تو. و تغییر و هیچ قّوتی نیست مگر به وسیله

 
ــول اهلل   ليحملوه إلى ،  والخزرج  األوسمن    ةجـماـع  وشـــــاء اهلل بـعد ـهذه امـلدة أن يقي ض لرســ

  .وقيامهالذين يرتقبون ظهوره  مدينة اليهود ،املدينة اليت أسست النتظاره، يرثب
ــول ـخدا مـقّدر فرمود، ـتا آن   )ص(  پس از این ـمدت ـخداوـند گروهی از اوس و خزرج را برای رس

انتظار  حضــرت را به یثرب ببرند؛ به شــهری که برای انتظار او بنا شــده بود؛ شــهر یهودیانی که چشــم
 ظهور و قیامش بودند.

 
ولينصـروه حسـب ، ر به أنبياءهمالذي بشـ   فهذه املدينة أسـسـها اليهود لينتظروا النيب الخاتم 

ــوف لهم بي   فـهاجروا من بالد الشـــــام إلى الجزيرة،  زعمهم العربـية بحـثاً عن املكـان املوعود املوصــ
تبع   وملا جاءهم امللك اليمين، واســــتقروا فيه وأســــســــوا مدينة يرثب خرياً وجدوهأو، وِعريجبلي أحد  

فأبقى  ، ينتظرون نيب يبعث ويستقر يف هذا املكان  أنهمخربوه أف،  بجيشه سألهم عن سبب هجرتهم
ــروا النيب   والخزرج، فكان اليهود كل ما   األوسوهؤالء هم ، عند بعثه  من ذريته يف يرثب لينصــ

نهم  إوحسـب زعمهم  ،  الذي سـيبعث  والخزرج هددوهم بالنيب األمي  األوسوقع خالف بينهم وبي  
  .تباعه وأنصاره وحواريهأينتظرونه وسيكونون 

ــیس کردند تا در آن، پیامبر خاتمی را که  ــهر را یهودیان تأس ــارت داده  این ش ــان به او بش پیامبرانش
ام به جزیرا العرب   رزمین ـش ینند و به گمان خویش وی را یاری نمایند. آنها از ـس بودند، به انتظار بنـش

ای بود میان دو کوه  مهاجرت نموده بودند تا آن مکان موعودی را که برایشـان توصـیف شـده و منطقه
ــت ــهر یثرب را بنیان وجو کنند و در نهایت آن را یافتناحد و ایر، جس ــدند و ش ــتقر ش د، در آنجا مس

نهادند. وقتی ُتَبس، پادـشاه یمن به همراه ـسپاهیانش به آنجا آمد، علت مهاجرتـشان را پرـسید؛ آنها وی  
ــتند که مبعو  می ــاختند که در انتظار پیامبری هس ــتقر خواهد را مطلس س ــود و در این مکان مس ش

ــاه، برخی از فرزندان خود ر  ــاکن نمود تا هنگام بعثت آن پیامبرگردید. پادش ، او را )ص(  ا در یثرب س
ــتند. هر گاه اختالفی میان یهودیان و اوس و خزرج   ــانند؛ که اینان، همان اوس و خزرج هس یاری رس

کردند. آنها آمد یهودیان ایشـان را با پیامبر اّمی که به زودی برانگیخته خواهد شـد، تهدید میپدید می
ّیون وی میر آن حضرت را میبه پندار خود انتظا   دانستند. کشیدند و خود را از پیروان و یاوران و حوار
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ٌق ِلَما َمَعُهْم وََكانُوا ِمْن قَ ْبُل َيْستَ ْفِتُحوَن َعَلى  ﴿:  قال تعاىل َوَلمَّا َجاَءُهْم ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ ُمَصدِ 

   .(1) ﴾َعَرُفوا َكَفُروا ِبِه فَ َلْعَنُة اَّللَِّ َعَلى اْلَكاِفرِينَ الَِّذيَن َكَفُروا فَ َلمَّا َجاَءُهْم َما 
ابی آـمد ـکه آنـچه نزدشـــان بود را )فرـماـید:  حق تـعالی می و چون ایشـــان را از ـجاـنب ـخداوـند کـت

کرد، و با آنکه پیش از آن خواـستار پیروزی بر کافران بودند، به او ایمان نیاوردند، که لعنت  تـصدیق می
 .2(کافران بادخدا بر  

 
ــوها يف مكة ــلمون إلى املدينة بعد مرحلة عناء طويلة قضــ وهو    وتبعهم النيب،  وهاجر املســ

ــور  أخرجوه   قوـمه اـلذين كـذبوه وآذوه ومن آمن مـعه وأخرياً ،  مؤمـلة ومزرـية ألـهل مكـة  ةيحـمل صــ
ــتقبلي، يرتـقب وتوـجه تلـقاء امـلديـنة  ـخائـفاً  واملرحبي    ـله  وكـان املفروض أن يكون اليهود أول املســ

ــتقباله   ليتابقدومه املبارك إلى مدينتهم   ــوها الســ ــســ ــره أو،  أســ ،  ن يكونوا أول من يؤمن به وينصــ
فلم  ،  وحملهم على الكفر به وبنبوته  اســـتخفاف الناسوحاولوا  هم  ؤبه علماولكنهم خذلوه وكذ  

وضــرب اهلل ،  بل جعلوه ســبباً لتكربهم وتعاليهم على النيب  ،  ينتفعوا بالعلم الذي كان عندهم
ــدهم ويتوبوا إلى ربهم؛  (3)ن  آمثاًل يف القر  بـاعورالهم بلعم بن   ولكنهم  ،  لريتـدعوا ويثوبوا إلى رشـــ

 .ناً وعفونةـزل عليها املطر الطاهر تزداد نتـازدادوا عناداً وتكرباً كالجيفة عندما ين
ــلمانان پس از مرحله ــت، به مدینه مهاجرت  ی رنمس ــختی طوالنی که در مکه بر آنها گذش ج و س

ف )ص(  کردند و پیامبر د در حالی که تصـویری دردناک و تأـسّ پار ـش ان رهـس بار از اهل نیز در ِپی ایـش
مکه را با خود به همراه داـشت؛ از قوم خودش؛ کـسانی که او و ایمان آورندگان به او را تکذیب کردند  
یخت.   و آزار و اذیت نمودند و در پایان، وی را نگران و ترـسان اخراجش کردند و او به ـسوی مدینه گر

ــتقبال کنندگان از وی و خیر مقدم گویندگان قدوم نچه انتظار میآ  رفت این بود که یهودیان، اولین اس
یس کرده بودند، می تقبال از او تأـس ان که برای اـس هرـش ت  بودند. همچنین آنها میمبارکش به ـش بایـس

تین گروندگان و یاری کنندگان آن حضـرت می ان    بودند؛ اما آنها وی را یاری نکردند ونخـس عالمانـش

 
 . 89البقرة :  -1
 .89بقره:  - 2
ذِ  )م( يشـير   -3  الَّ

َ
َلَخ ِمْنَها  إلی قول الله تبار  وتعالی في عالم بني إسـرائيل بلعم ابن باعورا الذي جاء  کره في سـورة األعراز: ﴿َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبس ْـَ َي آَتْيَناُه آَياِتَنا َفان

ْأَنا َلَرَفْعَناُه ِبهَ  ْيَياُن َفَكاَن ِمَن اْلَااِويَن   َوَلْو شـِ ْتَبَعُه الشـَّ
َ
ْو تَ َفس

َ
َبَع َهَواُه َفَمَذُلُه َکَمَذِل اْلَكْلِ  ِإن َتْحِمْل َعَلْيِه َيْلَهْث أ ْرِض َواتَّ

َ
ْخَلَد ِإَلی األ

َ
ُه أ ــِكنَّ ِلَك َمَذُل  ا َوَلـــ ْتُرْکُه َيْلَهث  َّ
ُروَن﴾ األعراز ُهْم َيَتَركَّ ُبوْا ِبآَياِتَنا َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَّ ِذيَن َکذَّ  .176ـ  175: اْلَقْوِم الَّ
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دد برآمدند تا مردم را به کفر به او و نبوتش   عی در منحرف کردن مردم نمودند و درـص او را تکذیب و ـس
ه نزدشـــان بود بهره ا از علمی ـک ه تنـه ا ـن د. آنـه هوادارـن ــیـل ه آن را وس د، بلـک ای برای تکبر و ای نبردـن

بن باعورا را به عنوان مثلی برایـشان  قرار دادند. خداوند در قرآن بلعم   )ص(  ـشان بر پیامبرجویی برتری
ت تند و از هدایت خویش بهره  1بیان داـش وی پروردگار خود بازگردند؛ اما  تا باز ایـس مند گردند و به ـس

گردد،  تر میی ـبد بویی ـکه چون ـباران ـپاک بر آن بـبارد بوی تعّفن و عفونتش بیشآنـها همچون الشــه
 دشمنی و تکبرشان فزونی یافت.

 
 :أمعنا النظر يف حال اليهود لوجدناهم قد فوجئوا بأمور ولو 

ــعـیت یهودـیان دـقت نظر ـبه خرج دهیم درخواهیم ـیاـفت ـکه آنـها ـبا چـند نکـته ـغافلگیر   اگر در وض
 شدند:

 
لعدم كونه من ذرية  )ع(فإذا كانوا قد اعرتـضوا على طالوت ،  ليس إـسرائيلياً  النيب   ن  إاألول:  

، طالوت من ذرية بنيامي شـــقيق يوســـف  ن  أمع  ،  (2)ذرية آلوى بيت النبوة  وال من  يوســـف بيت امللك  
ــرائيلينـ  : إأي ــهم على النيب  ن  إـف،  ه إســ وُتوا ﴿ :ـقال تـعالى،  أمر متوقع  اعرتاضــ

ُ
ا اْخَتَلَف الَـِّذيَن أ َومـَ

  .(3)﴾ِعْلُم بَْغياً بَيَْنُهمْ الِْكَتاَب ِإالَّ ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهُم الْ 
از بنی اسرائیل نبود. وقتی یهودیان بر طالوت به این بهانه که نه از فرزندان یوسف   )ص( پیامبر  اول:

ــ  ــ محل پادشاهیـ ـــ بود اعتراض کردند با وجود اینکه وی از  4محل نبوتـــ بود و و نه از نسل الوی ـ
ــرائیل بود،  اعتراض ــف بود، یعنی به هر حال از بنی اس ــان برفرزندان بنیامین برادر َتنی یوس   پیامبر   ش

الی می  )ص( ار نبود. حق تـع د:  دور از انتـظ اـی ه  )فرـم د مگر از آن پس ـک اب راه خالف نرفتـن و اـهل کـت
 

ــيد - 1 ــوره )م( س ــرائيل بلعم بن باعورا که در س ــخن خداوند تبارک و تعالی در مورد عالم بنی اس ــاره میبه س ــ   اش خبر آن مرد را  فرمايد: »)  اعراز آمده اس
  گمراهان درآمد   اگر خواـسته بوديم به در زمرهاش افتاد و برايـشان بخوان که آيات خويد را به او عيا کرده بوديم و او از آن علم عار  گـش  و ـشييان در ِپی

برديم  ولی او در زمين بماند و از پی هوا  خويد رف . َمَذل او چون مذل آن ســم اســ  که اگر به او حمله ســب  آن علم که به او داده بوديم به آســماند می
ـــتانکنی زـبان از دـهان بيرون آرد و اگر رـهايد کنی ـباز هم زـبان از دـهان بيرون آ ــ . پد اين داسـ ــتـند ني  چنين اسـ ـها را رد؛ مـذل آـنان ـکه آـيات را درو  انـراشـ

 .176و  175(«. اعراز:  حكاي  کن  شايد به انديشه درآيند
ی َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَلْيَنا َوَنْح  )م( رو  الشــيخ الكليني: عن أبي بصــير  عن أبي جعرر  -2 نَّ

َ
َه َقْد َبَعَث َلُكْم َةاُلوَت َمِلكًا َقاُلَوْا أ َحقه في قول الله ع  وجل: ﴿ِإنَّ اللش

َ
ُن أ

 .316ص 8ِباْلُمْلِك ِمْنُه﴾ قال : )لم يكن من سبط النبوة وي من سبط المملك، ...( الكافي:ج
 .19آل عمران :  -3
خداوند ةالوت را به عنوان پادشاه شما برگماش . گرتند: چرونه او    سخن خداوند ع وجل »)درباره )م( اي  کرده اس : از ابو بصير از ابا عبد اللهکلينی رو  - 4

وت اســ  و نه از نْــل    نبيعنی او نه از  ريه(«  رواي  شــده اســ  که فرمود: »را بر ما پادشــاهی باشــدل! در حالی که ما ســ اوارتر از او به پادشــاهی هْــتيم 
 .316ص  8....«. کافی: ج پادشاهی
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 .1(علم برایشان حاصل شد، و به دلیل حسدی که در بینشان بود

 
ــرعية اليت   فهو أن  :  ا األمر الثانيأم   ــول اهلل أبعض العقائد واألحكام الشــ تختلف  تى بها رســ
ــرعـية املحر  عن   ــريـعة موىس  عـقاـئدهم وأحكـامهم الشــ  مع أن  ،  )ع(ـفة اليت كـانوا ـيدعون إنـها شــ
 .)ع(فوا الكثري منها حىت  قبل بعث عيىس هم قد حر  ءعلما

ــرعی ـکه  دوم: ــول ـخدا  برخی عـقاـید و احـکام ش ــرعی   )ص(  رس آورده بود ـبا عـقاـید و احـکام ش
یف ـشده یعت موـسیتحر اـست متفاوت بود؛ با اینکه عالمان ایـشان   )ع(  ای که آنها مدعی بودند ـشر

یف کرده بودند. )ع( بسیاری از عقاید و احکام را حتی پیش از بعثت عیسی  تحر

 
سيسلب من علماء بين إسرائيل مكانتهم ورئاستهم الدينية الباطلة،      رسول اهلل  ن  : إوالثالث
ن اتبعوه لن إف، نوا يتمتعون بهاعدالته يف توزيع األموال ســتســلبهم الخصــوصــية اليت كا كما أن  

ُكْم  ﴿ :ورد يف تفسـري.  يتمكنوا من االـستئثار بأموال الصـدقات نُْفسـَ
َ
ْوَن أ اَس ِبالرِْبِّ َوَتنْسـَ ُمُروَن النَّ

ْ
َتأ
َ
أ

َفال َتْعِقلُونَ 
َ
نُْتْم َتْتلُوَن الِْكَتاَب أ

َ
 .(2)﴾َوأ

ــوم: ــول ـخدا  س ای بنی   )ص(  رس اـطل را از علـم اـمت دینی دروغین و ـب اعی و زـع اه اجتـم ایـگ ـج
یس اموال، آنها را از ویژگی خاصی که از آن بهرهاسرائیل می مند گرفت؛ همچنان که عدالت وی در توز

توانستند وجوهات و صدقات کردند دیگر نمیساخت. بنابراین اگر از وی پیروی میبودند محروم می
هرا مختّص خود گردا ــیر آـی د. در تفس ان می)ی  نـن ه نیکی فرـم ا مردم را ـب د و خود را فراموش  آـی دهـی

 آمده است:  3(آیید؟!خوانید؟! آیا هیچ به عقل درنمیکنید، با اینکه شما کتاب را میمی

 
ــكري  عن اإل هم احتجبوا أموال ئ)وكــان هؤالء قوم من رؤســــــاء اليهود وعلمــا:  )ع(مــام العســ

ــدقات واملرب   ــول اهلل، اتالصـ ــروا رسـ ــروا عليه عوامهم   فأكلوها واقتطعوها ثم حضـ  ، وقد حشـ
  (.…له  ى طوره وادعى ما ليسمحمد تعد   أن  : يقولون

روایت ـشده اـست که فرمود: »مخاطب آیه، گروهی از رؤـسا و علمای   )ع( از امام حـسن عـسکری
دقات را از مردم پنهان  تفاده میمییهود بودند که وجوهات و ـص کردند، آنگاه  نمودند و خود از آن اـس

 
 .19آل عمران:  - 1
 .44البقرة :  -2
 .44بقره:  - 3
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گفتند:  ـشدند و میحاـضر می )ص(  ی یهودیان گرداگرد ایـشان بودند نزد رـسول خدادر حالی که عامه
 ای ندارد....  پای از گلیم خویش فراتر نهاده و چیزی را ادعا کرده که از آن بهره  )ص(  محمد

 
يا معاشــر اليهود  :  همءاليهود وعلما  مخاطباً  قال رســول اهلل : ))ع(قال األمام العســكري   ثم

ــا ــمة ما ؤهؤالء رؤســ ــون ولكم يف قســ كم كافرون وألموالكم محتجبون ولحقوقكم باخســ
حدث  عن موضع الحجة بنبوتك ووصاية    :اقتطعوه ظاملون يخفضون ويرفعون، فقالت رؤساء اليهود

ــول اهلل   ،ودع دعواك األباطـيل وإغرائك قومـنا بـنا،  هذا أخـيك وجل  ال، ولكن اهلل عز   :فـقال رســ
  .(1) قد آذن لنبيه أن يدع باألموال اليت خنتموها لهؤالء الضعفاء ومن يليهم(

عالمان آنها فرمود: ای    به یهود و  )ص( دهد: رـسول خداادامه می  )ع(  ـسپس امام حـسن عـسکری
ــما را برای خود برمی ــما کافرند، اموال ش ــردمداران ش ــما را ادا جماعت یهود! این س دارند، حق ش

کنند، از اند، ظلم میی شـما اسـت در حالی که آنها آن را از آِن خود سـاختهکنند و در آنچه بهرهنمی
فتند: برای پیامبری خود و جانشینی برادرت افزایند. رؤسای یهود به حضرت گکاهند و بر آن میآن می

ــول ـخدا ـیک کنی را رـها کن. رس ه ـما تحر اور و ادـعاـهای ـباـطل و اینـکه قوم ـما را علـی  )ص(  دلـیل بـی
ار فرمود: هرگز ســـاـکت نمی ـــت ا خواس امبر خویش اـجازه داد ـت ه پـی ــینم، بلـکه ـخداوـند عزوـجل ـب نش

 .2به ضعیفان و وابستگان ایشان باشد«اید،  بازگرداندن اموالی که شما در آن خیانت نموده

 
ــرائـيل كـل ـمأخـذألاخـذ حـب  أوكـاـنت النتيجـة أن   ا واتـباع الهوى من علـماء بين إســ ومنعهم  ،  ـن

اع النيب األمي   النيب منهم إال  ،  التكرب من اتـب ة وهكـذا فشـــــل املنتظرون مر  .  قلـيل  ولم يؤمن ـب
 .من قبله)عليهما السالم( وموىس  كما فشلوا يف انتظار عيىس،أخرى يف االنتظار 

نتیجه این شــد که منّیت و پیروی از هوای نفس ســراســر وجود علمای بنی اســرائیل را فراگرفت و  
ای اندک به آن حضــرت بازداشــت و از ایشــان، جز عده )ص(  تکّبر، ایشــان را از پیروی از پیامبر اّمی

ایمان نیاورد. به این ترتیب، منتظران، بار دیگر در انتظار شکست خوردند؛ همانطور که پیش از این در 
 ناکام و شکست خورده بودند. )علیهما السالم(  انتظار عیسی  و موسی

 
 د الذين فشــلوا يف انتظار النيب محمد هؤالء اليهو  أن   :ليها هيإوالحقيقة اليت يجب أن يلتفت  
 

 . 309ص 9  بحار األنوار: ج 235ترْير اْلمام العْكري: ص -1
 .309ص  9؛  بحار اينوار: ج    235ترْير امام عْكر : ص  - 2
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ــوا مدينة يرثب النتظار النيب الخاتم  ــسـ ــبيل اهلل وأسـ قال ، هم ذراري أولئك الذين هاجروا يف سـ
اً : ﴿تعالى َهَواِت َفَسْوَف َيْلَقْوَن َغي  الةَ َواتََّبُعوا الشَّ َضاُعوا الصَّ

َ
 .(1)﴾َفَخَلَف ِمْن بَْعِدِهْم َخْلٌف أ

 )ص(  باید به آن توجه نماییم این اسـت که این یهودیانی که در انتظار حضـرت محمدحقیقتی که 
شـکسـت خوردند، فرزندان همان کسـانی هسـتند که در راه خدا مهاجرت نمودند و شـهر یثرب را به 

آنگاه پس از آنان، جانشــینانی بر جای  )فرماید:  بنیان نهادند. حق تعالی می )ص(  انتظار پیامبر خاتم
 .  2(ها پیروی کردند، و به زودی به گمراهی درخواهند افتادکه نماز را تباه ساختند و از هوس  ماندند

 
ــ،  ا النصــــارىأمـ   ــريـته وتـعاليـمه )ع(  فـقد كـان لغلوهم بعيىســ ــمى ب،  ولتحريفهم لســ ـ أو ـما يســ
واألنبـياء   ،)ع(كـما كـان لفهمهم الخـاط  يف بعض األحـيان لكالـمه  (،  اإلنجـيل أو العـهد الجـدـيد)

 .والحكم ليقربوا بعض الحقائق للناس بالرموز واألمثال يتكلمون أحياناً  
ی رت عیـس ت، غلو کردن آنها در مورد حـض یحیان، عاملی که آنان را بازداـش و   )ع( اما در مورد مـس

ــرت  یـ  ــیرت و تـعالیم آن حض یفی که در س ا آنـچه »انجیل و عهد جدید« از آن نام برده  همچنین تحر
 تأثیر نبود؛ پیامبران الهینیز بی )ع( شـود بود. فهم و درک اشـتباه آنها از برخی فرمایشـات عیسـیمی

ــالم( ل  )علیهم الس ــتـفاده از رمزـها و َمثـَ ــخن میـگاهی ـبا اس گویـند ـتا برخی ـها و از روی حکـمت س
 حقایق را برای مردمان قابل فهم سازند.

 
مجموع هذه األمور تضـــافرت ليجد القوم يف طياتها الســـبل للخروج عن جادة الصـــراط   ن  : إأقول
بعضهم آمنوا أن  مع )ع(ووصاية علي    بنبوة محمد   اإليمانثم عدم  ، )ع(وتأليه عيىس ،  املستقيم
ــة   أول وفد آمن بالنيب أن    كما مر   بالنيب   ــارى الحبشــ ويف التوراة واألناجيل ،  هو وفد من نصــ

، )ع(وعلي  األربعة املوجودة اليوم واملقبولة لدى النصـارى توجد بعض اإلشـارات إلى النيب محمد 
 .من ولده )ع(وكثري من اإلشارات إلى املهدي 

هایی را برای  ی این عوامل دســت به دســت هم دادند تا این قوم در اندرون خود راهبه نظر من همه
 )ص( ، و سپس ایمان نیاوردن به نبوت محمد)ع(  ه راست،  خداوند خواندن عیسیخارج شدن از را
تر  بیابند، با وجود اینکه برخی از آنها به آن حضـرت ایمان آوردند؛ چنانکه پیش )ع( و وصـایت علی

ایمان آوردند هیأتی از مسـیحیان حبشـه بودند. در تورات و   )ص(  گذشـت اولین گروهی که به پیامبر

 
 .59مريم :  -1
 .59مريم:   - 2
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 ای که امروز موجود و مورد قبول مسـیحیان اسـت، برخی اشـارات به پیامبر اکرمهای چهارگانهانجیل
 از فرزندان ایشان وجود دارد. )ع(  و همچنین اشارات بسیاری در مورد مهدی )ع(  علی  و )ص(
 
له  ورجل آخر رمز ه جاء ليبشــر بمحمد ن  أ )ع(ا يف إنجيل برنابا فهناك تصــريح من عيىســ  أم  

ــيظهر دين محمـد  ،  بـاملختـار  ه جـاء ليمهـد  نـ  أ  )ع(كمـا قـال  ،  أو واحـد من املختـارين والـذي ســ
  .شريعة أهل األرض جميعاً  )ع(ولشريعته اليت ستكون يف زمن نزول عيىس ، الطريق ملحمد 

ی  شـده اسـت که وی آمده تا به محمد  )ع( اما در انجیل برنابا، از جانب حضـرت عیسـی   تصـر
ا »یکی از برگزـیدـگان« و   )ص( ا لفح »برگزـیده« ـی ه از وی ـب بشـــارت دـهد، و مردی دیگر ـکه رمزگوـن

ــی که دین محمد ــت. همان طور که خود آن  )ص(  »کس ــده اس ــاخت« یاد ش ــکار خواهد س را آش
رت ازی راه محمدفرماید که او برای زمینهمی )ع(  حـض یعت او که در زمان فرود آمدن  )ص(  ـس ر و ـش

یعت )ع( عیسی  تمامی اهل زمین خواهد بود، آمده است.  شر

 
ِه َوَلْو َكِرَه  : ﴿ـقال تـعالى يِن ُكلِـّ دِّ َدى َوِديِن الَْحقِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى اـل الْـهُ هُ بـِ

ولـَ ــُ َل َرســ ــَ ْرســـ
َ
ِذي أ ُهَو الَـّ

ْرَسَل َرُسوَلهُ ِبالُْهَدى َوِديِن الَْحقِّ ِلُيْظِهَرُه عَ ، ﴿(1)﴾امْلُْشِرُكونَ 
َ
ِ ُهَو الَِّذي أ يِن ُكلِِّه َوَكَفى ِباَّللَّ َلى الدِّ

ِهـيداً  ــَ اِفُروَن  ، ﴿(2)﴾شــ ُ ُمِتمُّ نُوِرِه َوَلْو َكِرَه الْكـَ ْفَواِهِهْم َواَّللَّ
َ
أ ِ بـِ
ُهَو الَـِّذي *  ُيِرـيُدوَن ِلُيْطِفُئوا نُوَر اَّللَّ

يِن ُكلِِّه َوَلْو َكِرَه امْلُْشِرُكونَ  ْرَسَل َرُسوَلهُ ِبالُْهَدى َوِديِن الَْحقِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
َ
  .(3)﴾أ

ی خود را با هدایت و دین حق فرستاد، تا آن را بر  او کسی است که فرستاده)ماید:  فرحق تعالی می
رکان را خوش نیایدی دینهمه تاده)،   4(ها پیروز گرداند، هر چند مـش ت که فرـس ی اـس اش را با  او کـس

ـــتاد ـتا آن دین را بر هـمه ـــهادت ـکافی  ـهداـیت و دین حق فرس ی ادـیان پیروز گرداـند و ـخداوـند برای ش
ی نورخویش  هایشــان خاموش کنند ولی خدا کامل کنندهخواهند نور خدا را با دهانمی)،    5(اســت

ــتاده ــت که فرس ــی اس ــت، اگر چه کافران را ناخوش آید * او کس ی خود را با هدایت و دین حق اس
 .6(ها پیروز گرداند، هر چند مشرکان را خوش نیایدی دینفرستاد، تا آن را بر همه

 
 .33التوب، :  -1
 .28الرتح :  -2
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ــ   ــرة دين اهلل عـندـما ينزل يف زمن ظهور اإلـمام املـهدي  إلى اليوم إال    )ع(وـما بـقاء عيىســ  )ع(  لنصــ

ــلي خلف ــالميةه  ويصــ ــريعته اإلســ ــمحاء كما روىالحنيفية    وتعد شــ ــاحب    الفريقان الســ عن صــ
 . الشريعة

 

ــی ــرت عیس ــت که وقتی در زمان ظهور امام مهدی   )ع(  باقی ماندن حض   تا امروز تنها برای آن اس
یعت آن حضرت، اسالِم فرود می )ع( آید دین خدا را یاری کند و پشت آن حضرت نماز بگزارد و شر

یعت    حنیِف سـهل و آسـان، خوانده شـود؛ همان گونه که دو گروه )شـیعه و سـنی( از صـاحب شـر
 اند.  روایت نموده )ص(

 * * * 
 



 

 

 االستبدال 
 ی جایگزین 

 
ــوَل   َب ذَّ كَـ  ــريتُـ   هُ قومُـ     اهلل    رســ ولم يؤمن ـبه ،  اليهود والنصـــــارى  ـمدينـته وعلـماءُ  وأـهُل  هُ وعشــ

ــيوخ ورؤســـــاء القوم وآمن ـبه  ،  أـهل امـلديـنة الطيـبة املـباركـة يرثب  ولكن آمن ـبه وقبـله الغرـباء،  الشــ
والشـباب، وهكذا اسـتبدل اهلل علماء الدين ورؤسـاء القوم وبعض من كان    واملسـتضـعفونالفقراء  
الذين قدمهم أمامه إلى   املنتجبون  بآخرين هم أصــحاب محمد    ه ينتظر بعث محمد  ن  أيدعي  
ــبيوقُ ،  الجنة ــهداء محتســ َدُقوا َما ﴿ :قال تعالى، تل معظمهم يف حياته شــ ــَ ِمَن امْلُْؤِمِنَي ِرَجاٌل صــ

لُوا َتْبِديالً عَ  َ َعَلْيِه َفِمْنُهْم َمْن َقىَض نَْحَبهُ َوِمْنُهْم َمْن َينَْتِظُر َوَما بَدَّ   .(1)﴾اَهُدوا اَّللَّ
ول خدا اری تکذیب نمودند  را قوم، خاندان، طایفه، هم )ص(  رـس یانش و علمای یهود ونـص هر ـش

یـبه ــهر ـپاک و مـبارک یثرب ـبه او ایـمان و بزرـگان و رؤســای قوم ـبه وی ایـمان نـیاوردـند؛ اـما غر ـهای ش
آوردن و پذیرایش شـدند و فقرا، مسـتضـعفان و جوانان نیز به آن حضـرت ایمان گرویدند. این ترتیب 

ــران قوم و برخی کســـانی را ـکه ادـعا میـخداوـند، علمـ   )ص(  کردـند منتظر بعـثت محـمدای دین، س
ــان دیگر که همان یاران برگزیدهمی ــند را با کس ــرت محمدباش بودند جایرگزین نمود؛   )ص(  ی حض

تر آنان در زمان  ایشــان را پیشــاپیش خود به بهشــت فرســتاد و بیش )ص( همان کســانی که  نبی اکرم
کشــته شــدند و به فیو شــهادت نایل آمدند؛ اســتوار و مردانه جنگیدند و به زندگانی آن حضــرت  

از مؤمنان، مردانی هستند که به پیمانی که با خدا بسته بودند  )فرماید:  شهادت رسیدند. حق تعالی می
م به راهند و هیچ پیمان خود دگرگون   ر پیمان خویش جان باختند و برخی چـش وفا کردند، برخی بر ـس

 .2(اندنکرده

 
ـعاً ﴿  :ـقال تـعالى اُء بَيَْنُهْم َتَراُهْم ُركَّ اِر ُرَحـمَ اُء َعَلى الُْكـفَّ دَّ شـــــِ

َ
هُ أ ِذيَن َمـعَ ِ َوالَـّ وُل اَّللَّ ــُ ٌد َرســ ُمَحـمَّ

ُجوِد َذِلَك َمَثلُُهْم يِف  َثِر الســُّ
َ
يَماُهْم يِف ُوُجوِهِهْم ِمْن أ َواناً ســِ ِ َوِرضــْ اًل ِمَن اَّللَّ داً َيْبَتُغوَن َفضــْ جَّ ْوَراِة  ســُ  التَّ

اعَ  رَّ وِقِه ُيْعِجُب الزُّ َتَوى َعَلى ســُ َتْغَلَظ َفاســْ ُه َفآَزَرُه َفاســْ
َ
ْطأ ْخَرَج شــَ

َ
نِْجيِل َكَزْرٍع أ  ِلَيِغيَظ  َوَمَثلُُهْم يِف اأْلِ

 
 .23 األح اب : -1
 .23اح اب:  - 2
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ْجر
َ
اِلَحاِت ِمْنُهْم َمْغِفَرةً َوأ ُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ اَر َوَعَد اَّللَّ   .(1)﴾اً َعِظيماً ِبِهُم الُْكفَّ

با  محمد فرستاده)فرماید:  همچنین می با او هستند بر کافران سختگیرند و  ی خدا، و کسانی که 
آیند و جویای فضل و خوشنودی خدا  کنند، به سجده مییکدیگر مهربان. آنان را بینی که رکوع می

سجده اثر  نشانشان  چهرههستند.  بر  که  است  است  ای  این  است.  آنها  و  ی  تورات،  در  وصفشان 
ای است که جوانه بزند و آن را یاری دهد تا محکم شود و بر پاهای  شان در انجیل، چون ِکشتهَمَثل

خود بایستد و کشاورزان را به شگفتی وادارد، تا آنجا که کافران را به خشم آورد. خدا کسانی را که  
 . 2(داشی بزرگ وعده داده استاند به آمرزش و پا اند و کارهای شایسته کردهایمان آورده

 
،  األنصـاري   ةوأبو دجان، بي طالبأجعفر بن ،  وبيضـوا وجه اإلنسـانية  هؤالء ثلة غريوا وجه التاريخ

،  وجندب بن جنادة ،  وعمار ،  واملقدادة،  وعبد اهلل بن رواح،  وزيد بن حارثة،  وحنظلة غسيل املالئكة
  اسماً وال رسماً ربما لم يذكر التاريخ لبعضهم  ،  غريهم  وكثريون  وسلمان املحمدي الفاريس األصل

ــاد واملفســـــدين اء    ، معروفونولم يطلبوا علواً يف األرض،  ممن حـاربوا الفســـ ـــم يف    مجهولونيف الســ
لنصــرهم دين اهلل    وجزاهم اهلل عن اإلســالم واملســلمي خري الجزاء فطوبى لهم وحســن مآب، األرض

ياء محمد وعلي عليهما وعلى آلهما صـــلوات ربي ونصـــرتهم لســـيد األنبياء وســـيد األوصـــ،  يف أرضـــه
 . هوسالم 

ه   اـن اـلب، ابو دـج د؛ جعفر بن ابی ـط د نمودـن ــفـی یخ را دگرگون و انســـانـیت را رو س ار این گروه، ـت
ید بن حارثه، عبد الله بن رواحه، مقداد، عمار، جندب بن جناده،   یل مالئکه, ز اری، حنظله غـس انـص

یاری د ل و بـس ی االـص لمان محمدی فارـس می در ـس م و رـس ان هیچ اـس ا از برخی از ایـش یگر که چه بـس
یخ نیامده باشــد؛ کســانی که با فســاد و فســادگران جنگیند و در زمین به دنبال هیچ برتری جویی   تار

ناخته تند.  نبودند، ـش تی داـش ان و چه نیکو بازگـش ا به حالـش مان، گمناماِن زمین، خوـش دگان در آـس ـش
ــیا، محمد و خداوند به خاطر یاری دادن دین خد ــرور اوص ــرور انبیا و س ا در زمینش و یاری دادن س

ین پاداش اسـالم و مسـلمین را به ایشـان عطا  علی که سـالم و صـلوات پروردگارم بر ایشـان باد، برتر
 فرماید!

 

 
 .29الرتح :  -1
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ــبق محـمد   علـماء اليهود لن   عليـنا أن    من األنبـياء كـما مر    وقرـيب من ـهذا ـما ـحدث مع من ســ
)وخرج  :  جاء يف اإلنجيل، اليت تربى فيها  ولم يؤمن بعيىســ أهل مدينته الناصــرة،  )ع(يؤمنوا بعيىســ  

ـــبت ،  من هـناك وـجاء إلى بـلدة يتبـعه تالمـيذه كرث الـناس حي  أـخذ يعلم يف املجمع فتعـجب  أويف الســ
ــمعوه وـقالوا من أين ـله ـهذا؟ وـما ـهذه الحكـمة املعـطاة ـله وـهذه  املعجزات اليت تجري على ـيديه؟  ســ

فقال  . ا أخواته عندنا هنا ورفـضوهم  أوأخو يعقوب ويويس و يهوذا و ـسمعان؟  ، أما هو النجار بن مريم
ــنع أي .  وبي أقربائه وأهل بيته،  يف وطنه بال كرامة إال    نيب ال: لهم يســـوع وتعذر على يســـوع أن يصـ

ثم  ،  يمانهمإوكان يتعجب من قلة  ،  فـشفاهم على بعض املرو  هه وـضع يدين  أـسوى ،  هناك  ةمعجز
 .(1) سار يف القرى املجاورة يعلم(

یب به همین اتفاق   تر گذشت که علمای  نیز رخ داده بود و پیش  )ص(   برای انبیای پیش از محمدقر
یان آن حضرت یعنی ساکنان ناصره که ایشان در    )ع(  یهود به عیسی  ایمان نیاوردند و همچنین همشهر

 خویش وطن  به شده،  روانه آنجا  از   1آن پرورش یافته بود، وی را پذیرا نشدند. در انجیل آمده است: »
 و نمود آغاز دادن تعلیم کنیسه در  رسید، روز ِسبت چون  2آمدند.  او می عقب از  شاگردانش  و آمد
 شده عطا  ها که به اوشده، گفتند: این از کجا برایش آمده؟ این حکمت حیران شنیدند، ری چونبسیا 

از که  این معجزات  و  چیست؟  می صادر او است  نّجار مگر  3گردد،  یم پسر این همان   برادر و مر
نپذیرفتند  او را  و باشند؟!نمی ما  نزد اینجا  او و آیا خواهران شمعون نیست؟ و یهودا و یوشا  و یعقوب

ی  اهل خانه و  خویشان  میان و  خود وطن  مگر در نباشد  حرمت گفت: هیچ نبی بی را یسوع ایشان  4
یو  چند بر را های خوددست اینکه جز نمود ای نتوانستمعجزه یسوع هیچ آنجا  در  و  5خود    مر

یه در حیرت بود؛ سپس در سستی ایمان ایشان  از و  6داد   شفا  را  ایشان نهاده،   حوالی گشته، های آنقر
 . 2«دادمی تعلیم

 
لم يؤمن الـسنة بآبائه    كما، )ع(بعض الـشيعة لن يؤمنوا باملهدي   كما ورد يف  بعض الروايات أن  

 (.سنة اهلل ولن تجد لسنة اهلل تبديالً )، )ع(
ــیعیان به مهدی ــت که برخی ش ــی روایات آمده اس آورند همچنانکه اهل  ایمان نمی )ع(  در بعض

های  ایمان نیاوردند: »ســّنتی الهی اســت و در ســنت )علیهم الســالم( ســّنت به پدران آن حضــرت
 یابی«.خداوند هرگز تبدیل و تغییری نمی
 

  .6إصحاو  : دإنجيل مرق -1
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ـمام  ـقال اإل،  مـنه لن يؤمنوا ـبه قريبونهم  ن  أبعض العلـماء غري الـعاملي اـلذين يعتـقد الـجاـهل   ن  إـبل  

يمان  إلويصــفو ا، أيام غيبته ليصــرح الحق عن محضــه  ه تمتدن  إوكذلك القائم ف …): )ع(الصــادق  
ــيـعة ــ عليهم النـفاق إذا   ،من الكـدر ـبارـتداد كـل من كـاـنت طينـته خبيـثة من الشــ اـلذين يخىشــ

كل ذلك لتتم  : )ع(  وقال …أحســــوا باالســــتخالف والتمكي ولهم األمر املنتشــــر يف عهد القائم  
يبلغ الكتــاب  ،  اليت أوجبهــا اهلل لعــدوه إبليس  النظرة ويحق القول على الكــافرين  ،  جلــهأإلى أن 

ه بقوـله اـب اِت  :  ويقرب الوـعد اـلذي بيـنه اهلل يف كـت اِلحـَ ــَّ ِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصـــ ُ الَـّ َد اَّللَّ ﴿َوـعَ
َتْخَلَف   ْرِض َكَما اـسْ

َ
ُهْم يِف اأْل َتْخِلَفنَّ من اإلـسالم إال اـسمه   وذلك إذ لم يبَق ،  (1)الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم﴾َلَيـسْ
حىت  ،  له يف ذلك الشتمال الفتنه على القلوب  وغاب صاحب األمر بإيضاح العذر ،  ومن القران إال رسمه

ــدهمليه إقرب الناس أيكون   ويظهر دين نبيه  ، وعند ذلك يؤيده اهلل بجنود لم تروها، له  عداوة أشــ
 .(2)ويظهره على الدين كله ولو كره املشركون( ،على يديه

 

ــرت میحتی برخی از ـعالـمان بی دانـند، هرگز ـبه او  عـمل ـکه ـجاهالن، ایشــان را نزدـیک ـبه آن حض
یرا اـیام غیـبت او   )ع(  فرـماـید: ».... ـقائممی  )ع(  آورـند. اـمام صــادق ایـمان نمی نیز چنین اســت؛ ز

ـشود تا حق محو آـشکار ـشود و با از دین بیرون رفتن هر یک از ـشیعیان که طینت ناپاکی  طوالنی می
دارد، ایمان ـصاف از کدر آن مـشخص ـشود؛ همان کـسانی که ممکن اـست چون اـستخالف و تمکین 

ادامه داد:   )ع(  پیـشه کنند.... و ایـشانـشان رـسد، نفاق  به مـشام  )ع(  و امنیت منتـشر ـشده در عهد قائم
ر آید، تا آن کتاب همه ت به ـس منش ابلیس داده اـس ت که مهلتی که خداوند به دـش ی اینها برای آن اـس

ا این ـبه اجلش برســد و فرـمان ـخداوـند بر ـکافران محقق گردد و آن وـعده ای ـکه ـخداوـند در کـتابش ـب
اند، وعده داد که در روی  اند و کارهای ـشایـسته کردهخداوند به کـسانی از ـشما که ایمان آورده)ـسخن  

از آن یاد کرده     3(شـان کند، همچنان که مردمی را که پیش از آنها بودند جانشـین نمودزمین جانشـین
ــالم جز نامش و از قرآن جز خطش باقی نماند.   ــت که از اس ــت، نزدیک گردد؛ و این، زمانی اس اس

گیرد تا  ها را فرامیی دله دارد آشــکار گردد؛ اینکه فتنه همهشــود تا عذری کصــاحب االمر غایب می
ین کـسان به آن حـضرت ـسر ـسختآنجا که نزدیک ین دـشمنیتر ها را با وی خواهند داـشت و در آن تر

فرماید و دین پیامبر خویش به دســتان وی را بینید یاری میهنگام خداوند وی را با ســپاهیانی که نمی
 

 .55النور :  -1
 .222ص 51  بحار األنوار: ج172  غيب، اليوسي: ص356کمال الدين: ص -2
 .55نور:  - 3
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 .1گرداند، هر چند مشرکان خوش نداشته باشند«ی ادیان پیروزش میمهسازد و بر هآشکار می

 
 

 * * * 
 

 

 
 .222ص  51؛  بحار اينوار: ج   172؛  غيب  ةوسی: ص   356کمال الدين: ص  - 1



 

 

 ؟ ماذا بعد الهجرة 
 ؟ پس از هجرت چه شد 

 
  بدأ النيب،  يتعامل وفق تعاليم شـريعة اهلل املقدسـة ببناء مجتمع إسـالمي يف املدينة بدأ النيب  

ملا فيه صالحهم    لينتهي إلى تدبري شؤون املجتمع وسياسة الناس  اهلل  له إال  إيف املدينة بكلمة ال   
ــه الكريمتي  .  وكمــالهم ــدي ي ثر كبري يف  أوكــان لخلقــه العظيم وللمعجزات اليت تظهر على 

ذا  وهك ،  وازدياد عدد املسـلمي وتوجههم إلى كماالتهم املعنوية والعزوف عن زخرف الدنيا،  الناس
ــر ــحراء املقفرة تخضــ ــبـحاـنه الرحمن    ولو ترك محـمد  ،  ـبدأت تـلك الصــ ـيدعو الـناس إلى اهلل ســ

 الرحيم ولكن هيهات لو ترك القطا لنام. 
کیل جامعه  )ص( پیامبر اکرم یعت مقّدس  در مدینه اقدام به تـش ر تورات ـش المی مبتنی بر دـس ی اـس

ال الـله آـغاز نمود ـتا ـبه ـتدبیر مســاـیل ـجامـعه و ی ال اـله ادر ـمدیـنه از کلـمه  )ص(  ـخداوـند نمود. پـیامبر
ی نیکوی آن ی مردم در آنچه صــال  و کمال ایشــان در آن اســت، منتهی شــد. اخالق و ســیرهاداره

گرفت در مردم اثری بس عمیق بر جای گذاـشت. حـضرت و معجزاتی که به دـستان مبارکش انجام می
گردانی از ظواهر  توجه آنها به کماالت معنوی و رویـشماِر مسلمانان رو به افزایش نهاد و همچنین بر  

ینت شد. به این ترتیب آن صحرای خشک و سوزان به سبزی گرایید و ای کاش  های دنیا افزوده میو ز
ــوده می  )ص(  محـمد ــبـحاِن بخشــایـندهرا آس ــوی ـخداوـند س ــتـند ـتا مردم را ـبه س ِی مهرـبان ـگذاش

 د!فراخواند؛ اما هیهات که او را آسوده گذارن

 
ْل ُموىَس ، ﴿)ع(وال فرعون موىس  ،  )ع(ومن قبـل مـا ترك نمرود إبراهيم   ْقتـُ

َ
اَل ِفْرَعْوُن َذُروِني أ َوقـَ

اَد  ْرِض الَْفســـــَ
َ
ْن ُيْظِهَر يِف اأْل

َ
ْو أ
َ
َل ِديَنُكْم أ دِّ ْن ُيبـَ

َ
اُف أ ـخَ

َ
ْدُع َربَـّهُ ِإنِّي أ ْذُت ِبَربِّي    *َولْيـَ اَل ُموىَس ِإنِّي ـعُ َوقـَ

ٍ ال ُيْؤِمُن ِبَيْوِم الِْحَساِب 
 .(1)﴾َوَربُِّكْم ِمْن ُكلِّ ُمَتَكربِّ

د:   ه بودـن ـــت ــوده نـگذاش ــی را آس فرعون گـفت: )پیش از این نیز نمرود، ابراهیم را و فرعون، موس
ید موسی را بکشم و او پروردگار خود را به یاری طلبد؛ که من می ترسم دینتان را دگرگون کند یا  بگذار

ما پناه می ی گفت: من به پروردگار خود و پروردگار ـش ادی برانگیزد * موـس رزمین فـس برم؛ از در این ـس

 
 .27ـ  26غافر:  -1
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 .  1(آوردهر متکّبری که به روزحساب ایمان نمی
 
ــالح بخموره وفجورهنظر إلى  أ ــر الصــ ــد يف ، منطق هذا الكافر املتكرب فهو ينشــ وموىس يفســ

وهذا هو منطق الفراعنة الذين  ، وإقامة الحكم اإللهي يف األرض، له إال اهللإاألرض بنشر كلمة ال  
 تسلطوا على املسلمي اليوم. 
موسقی که   اما  ،اسق گر الحاصق  ،یخوارگی و فسقق و فجور با وجود م  بنگرید که منطق این کافر متکبر را  

منطق   انهم  این  !!باشقققدفسقققادگر می  ،برپایی حکوم  ااهی در زمین اسققق  وخواهان گسقققتر  ل ااه ال   

 .اندمسلمانان تسلّط یافتهکه امروز بر ای اس   فَراعنه

 
  له إال  إالجهاد لنـشر كلمة ال   كما أن  ، الصـدام املـسلح أمر حتمي الوقوع فإذا عرفنا هذا عرفنا أن  

ــاً ،  اهلل ضــــروري الَِّذيَن آَمُنوا ُيَقاِتلُوَن يِف  ﴿  ،هلل وتكون كلمة اهلل هي العليا ليكون الدين خالصــ
ْيَطاِن ِإنَّ َكْيَد ا ْوِلَياَء الشــَّ

َ
اُغوِت َفَقاِتلُوا أ ِبيِل الطَّ ِ َوالَِّذيَن َكَفُروا ُيَقاِتلُوَن يِف ســَ ِبيِل اَّللَّ ْيَطاِن  لشــَّ ســَ

  .(2)﴾َكاَن َضِعيفاً 
یافتیم، برایمان مسـّلم خواهد شـد که برخورد مسـلحانه حتمی الوقوع و   حال که این مطالب را در

ار کلمهاجتناب ت، همان طورکه جهاد برای انتـش ت تا دین،  ناپذیر اـس روری اـس ی »ال اله اال الله« ـض
ــود و کلـمه در راه ـخدا اـند،  آـنان ـکه ایـمان آورده)ی برتر گردد:  ی الـله، کلـمهـخالص برای ـخداوـند بش

ــیـطان ـبه نبرد اـند در راه ـطاغوت میکنـند، و آـنان ـکه ـکافر شــدهپیـکار می جنگـند؛ پس ـبا هواداران ش
 .3(برخیزید که نیرنگ شیطان ضعیف است

 
يف املدينة ثم اتســع بفضــل اهلل،   وبدأ املســلمون يدافعون عن كيانهم اإلســالمي الذي بدأ صــغرياً 

ــتقرت األمور ـهاجموا ال ــلـطة على رـقاب الـناس ليخلوا بـعد    ةحكوـمات الـطاغوتـيوبـعد أن اســ املتســ
ــالمـية،  ذـلك الـناس تـحت ـظل اـلدوـلة   ــالم أو البقاء    ـله إال  إدوـلة ال اإلســ اهلل يخـتارون اـلدخول يف اإلســ

الســــابقة مع دفع الجزية اليت هي نظري الزكاة اليت يدفعها املســــلمون،    ةلهيعلى إحدى الديانات اإل
ينِ ﴿ ،هذا هو قانون اإلسالم العادل يف القرآن  .(4)﴾ال ِإْكَراَه يِف الدِّ

مـسلمانان ـشروع به دفاع کردن از کیان اـسالمی خود نمودند؛ همان کیان و وجودی که در مدینه از 

 
 .27و  26غافر:  - 1
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ــل   ــپس به فض ــد و س ــروع ش ــتقرار یافتن امور، به وجودی کوچک ش ــد کرد و پس از اس خداوند رش
ــایهحکومت یر س ــّلط بر مردم هجوم بردند تا بعد از آن اجازه دهند مردم ز ی دولت های طاغوتِی مس

ا بر یکی از  د ـی ــوـن ــالم داـخل ش ا در اس ه؛ ـی ه اال الـل د؛ حکوـمت و دوـلت ال اـل ــالمی زـندگی کنـن اس
ین خود باقی بمانند ودیانت ــ  های الهی پیـش لمانان میجزیه ــ ت که مـس ـ  پردازندکه معادل زکاتی اـس

 .1(هیچ اجباری در دین نیست)باشد:  بپردازند؛ این همان قانون عادالنه در قرآن می

 
ــماوي فهؤالء يُ ،  وعال ا الذين ال يدينون للخالق جل  أم   له  إال :  قاتلون حىت يقولواوليس لهم دين ســ
 .اهلل محمد رسول اهلل إال  

باـشند،  اما کـسانی که برای خالق بزرگ و بلند مرتبه هیچ دیانتی ندارند، و بر هیچ دین آـسمانی نمی
ان پیـکار می ا ایـن ــول الـله« )هیچ معبودی نیســـت جز ـب ا بگویـند: »ال اـله اال الـله، محـمد رس ــود ـت ش

 ی خداوند است(.خداوند، محمد فرستاده

 
كالطبيب     كان النيب،  بفضــل اهلل وبجهاد النيب والويص واملؤمني  وهكذا انتشــر اإلســالم

يأمرهم باملعروف وينهاهم عن   كان يـسري بي الناس، (2) )ع(الدوار بأدويته كما وـصفه أمري املؤمني  
ــر   ونـهاراً  ويعـمل ليالً ،  املنكر ــرية اليت عـمل بـها األ، اهلل له إال  إكلـمة ال لنشــ    ةئـموهذه هي الســ

يف األرض يدعو الناس   كان سائحاً  )ع(فعيىس   ،ها كانت سرية األنبياء واملرسلي قبلهبعده كما أن  
 .  وهكذا بقية األنبياء إبراهيم وموىس وغريهم، إلى اهلل

  اینگونه بود که اسـالم به فضـل خداوند و با جهاد پیامبر و وصـی او و مؤمنان منتشـر شـد. پیامبر 
ه امیر المؤمنینهمچون طبیبی بود دوره  )ص( ـک ه  انگوـن ایش همراهش بود؛ هـم ه داروـه  )ع(  گرد ـک

گـشت، آنها را امر به معروف و نهی از منکر  میان مردم می )ص(  ؛ ایـشان3فرمایدایـشان را توـصیف می
ری است کرد.  این همان سیره و رفتا کرد و صب  و شام برای گسترش کلمه ال اله اال الله تالش میمی

 
 .256بقره:  - 1
مواـسمه . يـضع  لك حيث الحاج، إليه من قلوب عمي  وآ ان : )ةبي  دوار بيبه قد أحكم مراهمه  وأحمی في وـصف الرـسول   )م( قال أمير المممنين  -2

 .207ص 1صم  وألْن، بكم . متبع بدوائه موا ع الارل، ومواةن الحيرة( نهق البثغ، بشرو محمد عبده: ج
ْحَكَم َمَراِهَمُه وَ فرمايد: »می )ص(  در وصــف رســول خدا )م(  امير المممنين - - 3

َ
ِه َقْد أ ار  ِبِيبِّ ُع َ ِلَک َحْيُث اْلَحاَجُ، ِإَلْيِه ِمْن ُقُلوٍب َةِبي   َدوَّ َمُه َيضــَ ْحَمی َمَواســِ

َ
 أ

َع اْلَاْرَلِ، َو َمَواِةَن اْلَحْيَرةِ  ع  ِبَدَواِئِه َمَوا ــِ َنٍ، ُبْكٍم  ُمَتَتبِّ ْلْــِ
َ
مو َو أ او )پيامبر( پ شــكی اســ  که با ة  خويد پيوســته در گردش اســ   داروها و « )ُعْمٍی َو آَ اٍن صــُ

ــوزاندنها  خود را بهمرهم  ــاخته و اب ار دا  کردن را )برا  س ــد  برذارد؛ بر زخم   خوبی آماده س ــته باش ــ   تا بر هرجا که نياز داش ها( ترتيده و گداخته کرده اس
بثغه با ـشرو محمد (. نهق الکندمی درمانزده و ـسرگـشته را رـسيدگی و ها  گنم. او با داروها  خويد بيماران غرل ها  کر  بر زبانها  کور  بر گوشدل

 .207ص  1عبده: ج 
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الم(  که امامان یره و رویه )علیهم الـس تادگان  پس از او به آن عمل کردند؛ چنانکه ـس ی پیامبران و فرـس
خواند، و همینطور سایر  کرد و مردم را به سوی خدا فرامیدر زمین سفر می )ع( پیش از او بود؛ عیسی

 .)علیهم السالم( انبیا: ابراهیم، موسی و دیگران

 
واألمر باملعروف   اهلل  له إال  إال    رآن تهتف بالعمل الجاد املتواـصل لنـشر كلمةفهذه قـصـصهم يف الق

 والنهي عن املنكر.
های ایشــان در قرآن اســت؛ که برای کار و تالش مجدانه و پیوســته در جهت انتشــار  این داســتان

یاد برمیکلمه  آورد.ی ال اله اال الله و امر به معروف و نهی از منکر، فر

 
 

 * * * 
 

 

 

 

 
 



 

 

   بعد وفاة النيب 
 )ص(   پس از درگذشت پیامرب 

 
الى ال تـع َل انَْقَلْبُتْم َعَلى  ﴿:  ـق ْو ُقـتِ

َ
اَت أ ِإْن ـمَ فـَ

َ
ُل أ ــُ ســـ ِه الرُّ ْت ِمْن َقْبلـِ

ْد َخلـَ وٌل ـقَ ــُ ٌد ِإالَّ َرســ ا ُمَحمـَّ َوـمَ
ْعَقاِبُكْم َوَمْن َيْنَقِلْب َعَلى 

َ
اِكِرينَ أ ُ الشَّ َ َشيْئاً َوَسَيْجِزي اَّللَّ   .(1)﴾َعِقَبْيِه َفَلْن َيُضرَّ اَّللَّ

ای اـست که پیش از او فرـستادگانی دیگر  جز این نیـست که محمد، فرـستاده)فرماید:  حق تعالی می
به پیشـیِن گردید؟ هر کس که اند. آیا اگر او بمیرد یا کشـته شـود، شـما به آیین پیشـین خود بازمیبوده

یانی به خدا نخواهد رسانید و خداوند سپاس  .2(گزاران را پاداش خواهد دادخود بازگردد هیچ ز

 
ــف ـما ـحدث بـعد وـفاة النيب  ــول اهلل  ، أهي الزهراء    خري من يصــ ، قرب الخلق إلى رســ
ـــجد النيب   أنبـياـئه، وـمأوى  فلـما اخـتار اهلل لنبـيه دار  …): بـعد وـفاـته  حـيث ـقاـلت يف خطبتـها يف مســ
ونبغ خامل ،  ونطق كاظم الغاوين،  وســمل جلباب الدين، اصــفيائه، ظهر فيكم حســكة النفاق

،  بكم  طلع الشـيطان رأسـه من مغرزه هاتفاً أو، فخطر يف عرصـاتكم  ،وهدر فنيق املبطلي،  االقلي
ــكم فوجـدكم خفـافـاً  ــتنهضــ ــتجيبي، وللعزة فيـه مالحظي، ثم اســ ، فـألفـاكم لـدعوتـه مســ

ــمأو ــاباً حشـ ــمتم غري ، كم فألفاكم غضـ ــربكمإفوسـ هذا والعهد قريب  ،  بلكم ووردتم غري مشـ
ــول ملـا يقرب، ابتـداراً  أال يف الفتنـة  ،  زعمتم خوف الفتنـة   والكلم رحيـب، والجرح ملـا ينـدمـل والرســ

 . (3) ن جهنم ملحيطة بالكافرين(إسقطوا و
ــی ـکه حواد  پس از وـفات پـیامبر ین کس ــیف می  )ص(  بهتر ــرت زهرارا توص   )س(   نـماـید حض

ین مردمان به رسول خدانزدیکـ پس از  )ص(  اش در مسجد النبیـ است؛ آنجا که در خطبه)ص( تر
 فرماید:می  )ص( وفات آن حضرت

ـفاقِ  ُة النِّ کـَ ــْ ِفـیائـِه َظَهَر فیُکْم َحســ ــْ صــ
َ
وی أ
ْ
أ نِْبـیائـِة َو مـَ

َ
ه داَر أ ا اْخـتاَر اهلُل ِلَنِبیِـّ َمَل  .... َفَلمَـّ ــَ ، َو ســ

امْلُْبِطلیَن، َفَخَطَر فی   َدَر َفنیُق  َو هــَ َقل یَن، 
َ
ُل األ نََبَغ خــامــِ َو نََطَق کــاِظُم الغــاویَن، َو  یِن،  ِجْلبــاُب الــد 

َتجیبیَن، َو ِلْلغِ  لْفاُکْم ِلَدْعَوِته ُمسـْ
َ
هُ ِمْن َمْغِرِزه هاِتفاً ِبُکْم َفأ سـَ

ْ
ْیطاُن َرأ َطَلَع الشـَ

َ
ِة  َعَرصـاِتُکْم، َو أ رَّ
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ْمُتْم َغْیَر   لْفاُکْم ِغضـاباً، َفَوسـَ
َ
ُکْم َفأ ْحَمشـَ

َ
ُکْم َفَوَجدُکْم ِخفافاً، َو أ َتْنَهضـَ فیِه ُمالِخطیَن، ثُمَّ اسـْ

َّا َیْنَدِمْل، َوال َرِبُکْم، هذا َو الَْعْهُد َقریٌب َوالُْکْلُم َرحیٌب َوالُْجْرُح مَل وُل ِإِبِلُکْم، َو َوَرْدُتْم َغْیَر َمشــْ ســُ َّا رَّ  مَل
َم مِلُحیَطٌة ِبالْکاِفری ال ِفی الِْفْتَنِة َسَقُطوا َو ِإنَّ َجَهنَّ

َ
، ِإبِْتداراً َزَعْمُتْم َخْوَف الِْفْتَنِة! »أ  1َن«ُیْقرَبْ

.... تا آنگاه که خداوند برای پیامبرش سرای پیامبران و جایگاه برگزیدگانش را اختیار فرمود، در  
آشکار شد، و ردای دین فرسوده گردید، و ساکِت گمراهان گویا گشت،  ی نفاق میان شما خار کینه

ین اراذل سر برآورد، و شتر باطلو گمنام پیشگان به صدا درآمد و در میان شما ُدم برافراشت، و  تر
یبش  شیطان از سوراخ خویش سر برون کرد و شما را ندا داد و دید دعوتش را اجابت می کنید، و فر

ید، پس  را می یافت که شتابان به سویش میپذیر یک کرد و در روید، و شما را  آنگاه شما را تحر
شوید، پس آنگاه شتر دیگران را برافروخت و مشاهده کرد که به آسانی به فرمانش خشمگین می

داغ زدید و تصاحب کردید، و به آبشخور دیگران درآمدید، و اینچنین کردید در حالی که هنوز از  
گذشته بود، و هنوز ما از خستگی مصیبت نیاسوده و زخم ما التیام نیافته بود، زمان پیامبر چیزی ن

ترسیم،  ی اینکه از فتنه میسازی و به بهانهو رسول خدا هنوز به خاک سپرده نشده بود، و با حیله
گاه باشید که در فتنه سقود کردند و همانا دوزخ   اینچنین کردید و خالفت را غصب نمودید: »آ

 ی کافران است«دهگیرندربر

 
ــبـحت عن علـتك :قلن لـها، ومـلا ـجاءت نســـــاء املـهاجرين واألنصـــــار لعـيادتـها :  فـقاـلت  ؟كيف أصــ
ــبحـت واهلل ـعائـفة ـلدنـياكم ـقالـية لرـجالكم ــنئتهم بـعد أن ،  )أصــ لفظتهم قـبل أن عجمتهم وشــ

ِخَط  ا قدمت لهم أنفســهمم وبئس  ، وخطل الرأي،  وخور القناة، فقبحاً لفلول الحد،  ســربتهم ْن ســَ
َ
، أ

ُ َعَلْيِهْم َويِف الَْعَذاِب ُهْم َخاِلُدون   ارها فجدعاً وعقراً  عوشــــننت عليهم  ،  م ربقتهاهال جرم لقد قلدت اَّللَّ
ــحـقاً للقوم الـظاملي، ويحهم أنى زحزحوـها عن روايس الرســــاـلة ومهبط الوحي  ،  وقواـعد النبوة،  وســ

ــران املبي  أال ذـلك هو،  والطبي ـبأمر اـلدنـيا واـلدين، األمي ــن  أبيوـما نقموا من  .  الخســ نقموا  ، الحســ
 .وتنمره يف ذات اهلل عز وجل، ونكال وقعته، وشدة وطأته، واهلل منه نكري سيفه

ب  کردی؟!   ــُ ــرت رفتـند و گفتـند: چگوـنه ص ین و انصــار ـبه عـیادت آن حض و چون زـنان مـهاجر
 فرمود:   )س(  حضرت

دنیای شما را نخواهم و از مردان شما بیزارم، پیش  ـ در حالتی که  به خدا سوگندصب  کردم ـ
شان امیدی نداشتم و ِپی از امتحان بر آنها خشمگینم. زشت باد شمشیری که برای  از آزمودن

 ای که راه فساد را هموار سازد. ی باطل فرو نرود و اندیشهای که بر سینه خدا َنُبرد و نیزه
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که خداوند بر آنان خشم گرفت و آنها در  )چه زشت است آنچه برای خود پیش فرستادند،  
یختم، پس  . ناچار گناهش را به گردن آنها انداختم و رسوایی( اندعذاب جاودانه شان را بر آنان ر

یشه گاه رسالت و  مرگ و نابودی و بیچارگی بر ستمگران باد! چه بیچاره مردمی! خالفت را از ر
کار دنیا و دین، کجا بردند؟ بدانید که این همان  هگاه نبوت و فرودگاه وحی پروردگار و آزمود تکیه 

یان آشکار است. به خدا سوگند، ابو الحسن را عیبی جز این نبود که در راه خداوند، شمشیرش   ز
اش خطرناک و مرگبار بود، و جز خداوند عزوجل از چیزی  برهنه و برنده و قدمش ثابت و حمله

 باک نداشت.  
 

ال يكلم  ، ولســار بهم ســرياً ســجحاً ،  إليه العتلقه  ه رســول اهلل  واهلل لو تكافوا عن زمام نبذ
بطاناً قد    . وألصــدرهمتطفح ضــفتاه  وردهم منهاًل نمرياً فضــفاضــاً ألو،  وال يتعتع راكبه، خشــاشــه

إال بغمر املاء وردعة شــررة الســاغب، ولفتحت عليهم بركات  ،  تحري بهم الري غري متحل منه بطائل
 ذهم اهلل بما كانوا يكسبون.من السماء واألرض، وسيأخ

داشتند، علی آن را  به خدا سوگند، اگر اّمت دست از مهاری که رسول خدا به علی سپرد، بازمی
ی  ی جوشندهرنج و تعب آنان را به چشمهگرفت و به آسانی بیدر میان پای و رکاب خویش می

یوری از دنیا و جز جرعه آبی و  برد و شاداب و کامیاب بازمیسعادت می گردانید، بی آنکه خود ز
میل گشوده  مردم  بر  زمین  و  آسمان  برکات  برگیرد.  نانی  نخواهد  قمه  چیزی  اکنون  ولی  گشت، 

 کنند، خواهد گرفت.  گذشت که خداوند آنها را به آنچه می
 

إلى أي ســــناد  .  ن تعجب فقد أعجبك الحادثإوما عشــــت أراك الدهر العجب، و، أال هلم فاســــمع
والعجز بالكاهل. فرغما ملعاطس  ،  واهلل بالقوادم  اســتندوا وبأي عروة تمســكوا، اســتبدلوا الذنابي

َفَمْن َيْهِدي ِإَلى  ولكن ال يشـــعرون،    نهم هم املفســـدونإأال ، قوم يحســـبون أنهم يحســـنون صـــنعاً 
َ
أ

ْن ُيتََّبعَ 
َ
َحقُّ أ

َ
ْن ُيْهَدى الَْحقِّ أ

َ
ي ِإالَّ أ ْن ال َيِهدِّ مَّ

َ
 . َفَما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُمونَ  أ

و و تا زنده باشی از روزگار شگفتی ببین، و هم اکنون جای شگفت است، به کدام  هان! بیا و بشن
آویزی چنگ زدند؟ به خدا سوگند سافل را به جای عالی گرفتند گاه تکیه کردند و به چه دستتکیه 

کاری که خود را نیکو پندارند،  و عقب مانده را به جای جلوتاز پذیرفتند، پس خوار باد آن مردم گنه
نماید به متابعت سزاوارتر است یا آن که به  آیا آن که به حق راه می)دانند.  کارانند ولی نمیَتَبه  آنان

   (کنید؟شود؟ چگونه حکم مینماید و خود نیز نیازمند هدایت است؟ شما را چه میحق راه نمی
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  ، وذعـافـاً عبيطـاً   ثم احتلبوا طالع القعـب دمـاً ،  فنظره ريثمـا تنتج ،  لهـك لقـد لقحـتامـا لعمر  أ
، ولون، ثم طيبوا عن أنفـسكم أنفـساً ، هنالك يخـسر املبطلون، ويعرف التالون غب ما ـسن األممقراً 

يدع فيئكم  ،  ، وأبشــروا بســيف صــارم، وهرج شــامل، واســتبداد من الظامليوطامنوا للفتنة جأشــاً 
ــداً  ــي ــداً، وزرعكم حصــ ــت قلوبكم عليك.  زهي ــد عمي وأنى بكم وق ــرتي لكم،  ــا حســ ،  م في

  .(1) نتم لها كارهون(أأنلزمكموها و
ی آنان باردار شد، در انتظار باشید که تا چه اندازه نتیجه خواهد داد، سپس  به خدا سوگند که فتنه 

باطل دچار   اهل  که  آن موقس است  در  ُکشنده کردند،  و زهر  تازه  از خون  پر  قد   نظیر یک  را  آن 
ید و  گذار  خسارت خواهند شد و بنیان پیشینیان را خواهند شناخت، سپس از دنیای خود درگذر

مطمئن باشید که گرفتار فتنه خواهید شد، مژده باد شما را به شمشیری برنده و ظلمی قوی و به  
نماید، آنگاه هستی شما را به  ای عمومی و استبدادی از ستمکاران که اندکی شما را واگذار میفتنه 

شوید؟ در صورتی که هدایت از شما ناپدید شد،  ما! به کجا هدایت میبرد، واحسرتا بر ش یغما می
ید!؟آیا ما می  2توانیم شما را ملزم و مجبور نماییم، در حالی که شما از راه راست بیزار

 
ـــياعهم على ،  م بـعد وـفاة النيب  وأخر املـقد  ،  وهكـذا ـقدم املؤخر ــتولى أبو بكر وعمر وأشــ واســ

)عليهما الســـالم(،  وأوذي هو والزهراء  ،  )ع(بي طالب  أعلي بن   ونحي ويص رســـول اهلل،  الســـلطة
بي أعلى مبـايعـة    )ع(مـام علي  إلجبـار اإل  من املنـافقي دارهـا  ةثر اقتحـام عمر وجمـاعـأ  ومـاتـت  
 ونبت املسـمار يف صـدرهاضـلعها  وضـربها بالسـوط وضـغطها بي الحائط والباب حىت كسـر    ،بكر

ــقط جنينـهاأو ــمعون النيب  ، أبيـها مظلوـمةووردت على .  ســ يقول ـما   مقهورة من قوم كـانوا يســ
  .(3) اهلل يغضب لغضب فاطمة( ن  إ): معناه

ـــتاز بود ـبه کـناری نـهاده  ، پس)ص(  ـبه این ترتـیب پس از وـفات پـیامبر افـتاده، پیش افـتاد و آنـکه پیش
د. ابوبکر، عمر و پیروان ول خداـش ّی رـس دند و وـص تولی ـش ان بر حکومت مـس علی بن ابی   )ص( ـش

ــد، و او و زهرا )ع(  طالب ــته ش ــالم( به کناری گذاش ــیار آزردند تا آنجا که زهرا  )علیهما الس  را بس
ــالم(  اش برای وادار کردن امام علیای از منافقان به خانهبر اثر هجوم آوردن عمر و عده  )علیهما الس

یانه مضـ  )ع( روب ـساخت، و میان در و دیوار فـشرد تا  به بیعت با ابوبکر، به ـشهادت رـسید. او را با تاز
اش فرو نـشـست و جنینش را ـسقط نمود. مظلوم و از پای درآمده از پهلویش ـشکـست و میخ در ـسینه
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بر   1گیرد«فرمود که »خداوند با خـشم فاطمه، خـشم میـشنیدند پیامبر چنین معنایی را میقومی که می
 پدر خویش وارد شد.

 
َتْوَقَد  : ﴿واســتخفوا بخرية خلقه، من حرم اهللللقوم ملا انتهكوا    فتعســاً  َمَثلُُهْم َكَمَثِل الَِّذي اســْ

ُ ِبُنوِرِهْم َوَتَرَكُهْم يِف ُظلَُماٍت ال ُيْبِصُرونَ  َضاَءْت َما َحْوَلهُ َذَهَب اَّللَّ
َ
ا أ  .(2)﴾نَاراً َفَلمَّ

ین بندگانش را خوار و  روزی و نابودی بر قومی که از حرمتیره تند و بهتر کـس های خدا، حرمی را ـش
ــن )خفیف نمودـند:   ــی برافروـخت، چون پیرامونش را روش ــی اســت ـکه آتش ل آن کس ل آـنان، َمثـَ َمثـَ

یکی رهایشان نمودشان را بازگرفت و در حالی که نمیساخت، خداوند روشنایی    .3(بینند، در تار

 
ــلمي يف حياته دون أن يوجههم إلى القيادة من بعدههذا والنيب   ــياء  إو،  لم يرتك املســ لى األوصــ

ده   ك،  من وـل ذـل ه ـب ــبحـاـن ث أمره اهلل ســ د من الفت.  حـي ــولكن الـب د من ،  للتمحيص  ةنــــــــ والـب
ْن ﴿: قال تعالى،  والبد  من العجل، الـسامري

َ
ْن ُيرْتَُكوا أ

َ
اُس أ َب النَّ َحـسِ

َ
ا َوُهْم ال ُيْفَتُنونَ أ  *  َيُقولُوا آَمنَّ

َدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ الَْكاِذِبيَ  ُ الَِّذيَن صـَ ا الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ اَّللَّ َب الَِّذيَن َيْعَملُوَن   *  َوَلَقْد َفَتنَّ ْم َحسـِ
َ
أ

ْن َيْسِبُقونَا َساَء َما َيْحُكُمونَ 
َ
يَِّئاِت أ   .(4)﴾السَّ

در هنگام زندگانی خود، مســلمانان را بدون اینکه متوجه رهبری بعد از  )ص(  به این ترتیب، پیامبر
ـ  آنگونه که خداوند سـبحان به آن فرمان داده بودــــ  )علیهم السـالم(  خودش و اوصـیا از فرزندانش

اله  امری و از گوـس ت، و از ـس یزی نیـس وار برای پاالیش، گر کند، رها نفرمود؛ اما از فتنه و آزمایش دـش
یزی نیســت. حق تـعالی می ـــته)فرـماـید:  نیز گر اـند ـکه چون گویـند ایـمان آوردیم، رـها آـیا مردم پـنداش

وند و آزموده نمیمی انی  گردندـش انی را که پیش از آنها بودند آزمودیم، تا خداوند کـس ؟ * به یقین کـس
ــت گفـته ـــند اـند معلوم دارد و دروغرا ـکه راس گوـیان را معلوم ـبدارد * آـیا آـنان ـکه مرتـکب ـکارـهای ـناپس

 .5(کنند!گیرند؟ چه بد داوری میاند بر ما پیشی میشوند پنداشتهمی

 
ــراط  أنه أالدالة على   ختار بعض الروايات عن النيب  أي ملا أردت أن ن  إو ــلمي إلى الصـ ــد املسـ رشـ

 
 .467؛  امالی شيخ صدوق: ص   39ی: ص ؛   خاير عقب  56ص  2ينابع المودة قندوز : ج  - 1
 .17البقرة :  -2
 .17بقره:  - 3
 .4 - 2العنكبوت :  -4
 .4تا  2عنكبوت:  - 5



                        159                                                                                                                                                                     1العجل )گوساله( ج
 

سـواء يف كتب   ختار لكرثتهاأها أي   احرتت ،لى األوصـياء من بعده وخلفاء اهلل يف أرضـهإو،  املسـتقيم
ــنة. ــيعة أو السـ ــرت على القليل منهاإي ون  إو  الشـ ــأل اهلل أن يجعل فيها أولكين  ، ن اقتصـ ــراً سـ   نصـ

  :للمؤمني وتأييداً للمسلمي  ، ونفعاً للدين
خواسـتم برخی روایات نبوی داّل بر اینکه آن حضـرت مسـلمانان را به صـراد مسـتقیم و  وقتی می

اوصــیای پس از خود و خلفای الهی در زمینش هدایت و ارشــاد نموده اســت برگزینم حیران ماندم؛  
یرا نمی تم درز یعه و چه در کتابمیان انبوه روایات چه در کتاب  دانـس نت، کدام را های ـش های اهل ـس

ت می نده نمودم اما از خداوند درخواـس کنم که برگزینم. به هر حال با اینکه به اندکی از آن روایات بـس
 مندی برای مسلمانان و تأییدی برای مؤمنان قرار دهد!در همین اندک، یاری برای دین، بهره

 
دين  روى   اب ذخـائر  ،  حمـد الطربيأالحـافظ محـب اـل ـــنة ومحـدثيهم يف كـت وهو من علمـاء الســ
اللهم ائتين بــأحــب :  طري فقــال  كــان عنــد النيب  )  :نس قــالأعن  :  يف منــاقــب ذوي القربى  العقىب

 .(1) بي طالب فأكل معه(أفجاء علي بن  ،خلقك إليك ليأكل معي هذا الطري
ــ   ــ در کتاب »ذخائر العقبف فی یکی از علما و محدثین اهل سنتحافح محب الدین احمد طبری ـ ـ

ــت: »پرنده ــرت فرمود:   )ص(  ای نزد نبی اکرممناقب ذوی القربی« از َاَنس روایت کرده اس بود. حض
ین بندگانت را نزدم بفرست تا با من این پرنده را بخورد؛ علی بن ابی طالخداوندا! محبوب  )ع(   بتر

 .2آمد و با هم مشغول خوردن شدند«

 
ــمعته    دخلت على النيب   :قالت  ةالغفاري  ةوعن معاذ ــة وعلي خارج من عنده فســ يف بيت عائشــ

 .(3) مثواه( وأكرميفاعريف له حقه ، الرجال إليَّ وأكرمهم علي   أحبهذا  ن  إ ،)يا عائشة: يقول
رـسیدم در  )ص(  خدای عایـشه به محـضر رـسول  ی غفاری نقل ـشده اـست که گفت: در خانهاز معاذه

ه علی الی ـک ارج می  )ع(  ـح ه میاز نزد ایشـــان ـخ دم؛ ـک ــنـی ایشـــه! این مرد شـــد ش فرمود: »ای ـع
ین مردان و گرامیمحبوب ــناس و جایگاه او را گرامی تر ــت؛ پس حق وی را بش ین آنان نزد من اس تر

 .4بدار«
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 . (1) )علي مين بمنزلة رأيس من جسدي( :قال النيب : وعن الرباء بن عازب قال
ت: پیامبر  ده اـس رم به پیکرم   )ص(  از براء بن عازب روایت ـش بت به من همچون ـس فرمود: »علی نـس

 .2باشد«می

 
)لتـسلمن أو :  لوفد ثقيف حي جاءوا  وعن املطلب بن عبد اهلل ابن حنطب قال: قال رـسول اهلل  

وليأخذن  ، ليضــربن أعناقكم وليســبي ذراريكم -أو قال مثل نفيســ   -مين  بعثن عليكم رجالً أل
إذ فجعلت انصـــب صـــدري رجاء أن يقول هو   ئٍذ،يوم  إال   ةمار فواهلل ما تمنيت األ  :قال عمر. أموالكم

  .(3) هو هذا(، هو هذا :وقال ،فالتفت إلى علي فاخذ بيده :قال. هذا
به هیأتی که از سـوی    )ص( از عبد المطلب بن عبد الله بن حنطب نقل شـده اسـت: رسـول خدا 

ــ ی ثقیف آمده بودند، فرمود: »یا اسالم میقبیله ید و یا مردی از خودم ـ ـ  یا فرمود: همچون خودمآور
های شـما را بزند، فرزندانتان را به اسـارت بگیرد و اموالتان را دارم تا گردنرا به سـوی شـما گسـیل می

ماندهی نداشـتم مگر همین روز. بنابراین  تصـاحب کند«. عمر گفت: به خدا سـوگند هرگز آرزوی فر
 بگوید این مرد، همان است. گوید: آنگاه حضرت  )ص(  گرفتم به امید اینکه پیامبرسر خود را باال می

ــتش را گرـفت و فرمود: »این مرد هـمان اســت، این مرد هـمان    )ع(  ـبه علی  )ص( متوـجه شــد، دس
 .4است«

 
 
 .(5) وله نظري يف أمته وعلي نظريي( )ما من نيب إال  : قال رسول اهلل  :نس ابن مالك قالأوعن 

فرمود: »هیچ پیامبری نیسـت مگر آنکه همتایی در امتش  )ص(  گوید: رسـول خداانس بن مالک می
 .6داشته باشد، و نظیر و همتای من، علی است«
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ــول اهلل : أيوب قال أبيوعن  ــلت املالئكة علي  وعلى علي :قال رسـ ــلي ن  أل ؛)لقد صـ ا كنا نصـ

  .(1) ليس معنا أحد يصلي غرينا(
فرمود: »به راـستی مالئکه بر من و بر علی درود فرـستادند؛  )ص(  گوید: »رـسول خداابو ایوب می 

یرا ما هر دو نماز می یرا هیچ کس دیگری غیر از ما همراه با ما نبود که نماز بخواند«ز  .2خواندیم؛ ز

 
 

وإحدى  ،  ـسرير من نور )ملا اـسري بي مررت بملك جالس على : قال رـسول اهلل  : وعن أبي ذر قال
ــرق واألخرى يف املغرب وبي ـيدـيه لوح ينظر فـيه واـلدنـيا كلـها بي عينـيه والخلق بي  ، رجلـيه يف املشــ

،  هذا عزرائيل تقدم فسـلم عليه :  فقال  ؟من هذا يا جربيل  :فقلت  ،ويده تبلغ املشـرق واملغرب  ركبتيه
هل تعرف ابن  :  فقلت. ن عمك عليحمد ما فعل ابأوعليك الســـالم يا :  فقال،  فتقدمت فســـلمت عليه

ا وـقد وكلين اهلل بقبض أرواح الخالئق ـما خال روحـك وروح ابن  ،  عرـفهأوكيف ال  :  ـقال؟  عمي علـي
  .(3)اهلل يتوفاكما بمشيئته( ن  إبي طالب فأعمك علي بن 

ت: پیامبر ده اـس ته  )ص(  از ابوذر روایت ـش دم، به فرـش ای برخوردم فرمود: »وقتی به معراج برده ـش
تانش لوحی  رق و پای دیگرش در مغرب بود و میان دـس ته و یک پایش در مـش ـس که بر تختی از نور نـش

ت و همهبود که بر آن می یـس تند نگر یدگان میان دو زانویش قرار داـش ی دنیا در مقابلش بود و تمام آفر
رق و مغرب می   تش به مـش ت. پیش و دـس ت؟ گفت: عزرائیل اـس ید. گفتم: ای جبرئیل! این کیـس رـس

برو و بر او اـسالم کن. پیش رفتم و بر او ـسالم کردم. گفت: و علیک الـسالم ای احمد! پـسر عمویت  
شـناسـی؟ گفت: چگونه نشـناسـم در حالی که کند؟ گفتم: آیا تو پسـر عمویم علی را میعلی چه می

ــر عموـیت علی ابن ابی ـطاـلب فرموده  ـخداوـند مرا ـمأمور قبو رو  هـمه ـیدـگان ـبه جز تو و پس ی آفر
 .4فرماید«است و شما را با مشیت خویش قبو رو  می

 
ومن ، حب اهللأحبين فقد  أومن ،  حبينأفقد   حب علياً أ)من  :  قال  عن رسـول اهلل    ،وعن أم سـلمه
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  .(1) بغض اهلل عز وجل(أبغضين فقد أومن ، بغضينأفقد  بغض علياً أ
ول خدا لمه از رـس ت بدارد مرا  )ص( از اّم ـس ت که فرمود: »هر کس علی را دوـس ده اـس روایت ـش

دوست داشته و هر که مرا دوست بدار خدا را دوست داشته است، و هر کس علی را دشمن بدارد مرا 
 .2دشمن داشته و هر که مرا دشمن بدارد خداوند عزوجل را دشمن داشته است«

 
بي طالب أإذ دخل علي بن  )كنت أنا والعباس جالســي عند رســول اهلل قال:  ،وعن ابن عباس

قال .  جلسـه عن يمينهأليه وعانقه وقبله بي عينيه وإالسـالم وقام   رد عليه رـسول اهلل  ، فسـلم )ع(
ن اهلل جعل  إ، له مين  حباً   شــد  أاهلل  ،  عم واهلل يا: فقال رســول اهلل؟  يا رســول اهلل أتحب هذا:  العباس

 .(3) ذرية كل نيب يف صلبه وجعل ذرييت يف صلب هذا(
 )ع(  نـشـسته بودیم که علی بن ابی طالب )ص(  گوید: من و عباس نزد رـسول خداابن عباس می

سـالمش را پاسـخ گفت، به سـویش برخاسـت، او را در  )ص(  داخل شـد و سـالم کرد. رسـول خدا
ول  آغوش گرفت، میان دو دیده انید. عباس گفت: ای رـس ت خودش نـش مت راـس ید و ـس اش را بوـس

داری؟ فرمود: »ای عمو! به خدا ســوگند، به خدا ســوگند که او را بســیار  خدا! آیا او را دوســت می
یهدوســت می یهی هر پیامبری را در پدارم. خداوند ذر ی مرا در پشــت این شــت خودش قرار داد و ذر

 .4مرد نهاد«

 
 .(5)   وهو ولي كل  مؤمن بعدي(، مين وأنا منه علياً  ن  إ): قال، وعن عمران ابن حصي عن النيب  

کند که فرمود: »علی از من اـست و من از اویم، و او پس روایت می )ص(  عمران بن حـصین از پیامبر
 .6از من ولّی هر مؤمنی است«

 
هذه   ن  إيا رســــول اهلل : ))ع(قال جربيل   ،يوم أحد  ةلويملا قتل علي أصــــحاب األ :بي رافع قالأوعن 
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 .586ص  2؛  مي ان ايعتدال: ج   259ص  42تاريخ دمشق: ج ؛    333ص  1؛  تاريخ باداد: ج    139ص  6نيل اوةار شوکانی: ج  - 4
 . 68   خائر العقبی: ص59ص 2مناق  آل أبي ةال : ج -5
 .68؛   خاير عقبی: ص   59ص  2مناق  آل ابی ةال : ج  - 6
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 .(1)(رسول اهللوأنا منكما يا : فقال جربيل، ه مين وأنا منهن  : إفقال النيب  ،لهي املواساة
یلگوید: وقتی علی در روز ُاُحد پرچمبو رافس می گفت: »ای رسـول    )ع(  داران را به قتل رسـانید، جبر

فرمود: »او از من اـست  )ص(  خدا! این مواـسات )غمخواری و یاری رـسانیدن( اـست«. رـسول خدا
 «.2!و من از اویم«. جبرئیل گفت: »و من نیز از شما دو تن هستم، ای رسول خدا

 
ســـري بي إلى الســـماء فنظرت إلى ســـاقي العرش  :  قال رســـول اهلل   :قال  ،وعن أبي الخميس

ُ
)أ

 .(3) فهمته محمد رسول اهلل أيدته بعلي ونصرته به( فرأيت كتاباً ، األيمن
ــاق  روایت می )ص(  ابو الخمیس از پیامبر ــمان بردند؛ پس چون به س کند که فرمود: »مرا به آس

ی خدا اـست، او را با  ای دیدم؛ از آن چنان فهمیدم که محمد فرـستادهراـست عرش نگاه کردم، نوـشته
 .4اش نمودم«علی تأیید و با او یاری

 
 

  .(5) وصيي ووارثي( علياً  ن  إ)لكل نيب ويص ووارث و: عنه  ،وعن بريده
یده از پیامبر ــی و وار  نقل می )ص(  بر ــی و وارثی دارد و علی وص کند که فرمود: »هر پیامبری، وص

 .6من است«

 
أن يلي غسـله  علي  النيب أوَّص املقصـود بالوصـاية هي أن    وعلق عليه الطربي واسـتدل بروايات أن  

 . (7) )ع(
 

 .86   خائر العقبی: ص316ص 2مناق  آل أبي ةال : ج -1
 .86ص  ؛   خاير عقبی:  316ص  2مناق  آل ابی ةال : ج  - 2
 .200ص 22المعجم الكبير لليبراني: ج  121ص 9 مجمع ال وائد: ج254ص 1  مناق  أبن شهر أشوب: ج69 خائر العقبی: ص -3
 .200ص  22؛  معجم کبير ةيرانی: ج   121ص  9؛  مجمع ال وايد: ج   254ص  1؛  مناق  ابن شهر آشوب: ج   69 خاير عقبی: ص  - 4
 . 163ص 2  ينابيع المودة: ج35ص 2  مناق  آل أبي ةال : ج71 خائر العقبی: ص -5
 .163ص  2مودة: ج ؛  ينابيع ال  35ص  2؛  مناق  آل ابی ةال : ج   71 خاير عقبی: ص  - 6
ــح هذا الحديث فالتوريث محمول علی ما رواه معا  بن ج -7 ــي الله بل قال أحمد بن عبدالله اليبري في  خائر العقبی بعد أن أورد الحديث المتقدم: وإن ص ر 

ند: أن النبي    قال: قال علي: )يا رســول الله ما أر  منكل قال: ما ير  النبيون بعضــهم من بعض کتاب الله وســن، نبيه(. والوصــي، محمول، علی ما رواه أعنه

اق  وخرجه ابن  . أخرجه أحمد في المناق  .... أخرجه أحمد في المنر ــي الله عنه(قال: )وصــيي ووارالي يقضــی ديني وينج  موعدي علي بن أبي ةال    

ْـين بن علي عن أبيه عن جده قال: أوـصی النبي   ْـراج  أو علی ما رواه ح ْـله  فقال علي: )يا رـسول الله أخـشی أن ي أةيق  لك  قال : إنك   ال عليا أن يا

التسويل بما ورد من األحاديث الصحيح، في عضوًا إيش  قل  لي(. ويعضد هذا    والله ما أردت أن أقل  من رسول الله  ر ي الله عنه :ستعان عليش  فقال علي 
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در اینجا مقـصود از وـصایت آن اـست طبری بر این حدیث تعلیق زده و با روایاتی اـستدالل کرده که 
 !1به علی وصیت فرمود که علی ایشان را غسل بدهد )ص(  که پیامبر

 
 !!وشماالً  يروون كل هذه الروايات ثم يميلون يميناً ، ن تعجب فمن هؤالء القومإو

ــگفتم؛ هـمه کنـند اـما ـباز ـبه ـچپ و راســت متـماـیل  ی این رواـیات را نـقل میاز این جـماـعت در ش
 ند؟!گردمی

 
ـهذا  : ـقال، لبـيك: قـلت، نسأ)ـيا  :  فـقال ،مقبالً  فرأى علـياً   كـنت عـند النيب   :ـقال  ،نسأوروي عن 

 .(2) املقبل حجيت على أميت يوم القيامة(
آید. فرمود: »ای انس!« را دید که به نزدش می )ع(  بودم. ایـشان علی )ص(  گوید: نزد پیامبرانس می

 .3آید حجت من بر امتم در روز قیامت است«عرض کردم: لبیک! فرمود: »این که می
 

ــفر فنزلنا يف غدير خم   ا عند النيبكن   :قال ،وعن الرباء ابن عازب ــالة    ،يف سـ فنودي فينا الصـ
)ألسـتم تعلمون  : وقال ،خذ بيد عليأتحت شـجرة فصـلى الظهر و وكسـح لرسـول اهلل  ة،جامع
 ،اللهم من كنت مواله فعلي مواله: خذ بيد علي وقالأف ،بلى:  قالوا؟ أولى باملؤمني من أنفســــهم  يأن

ب  ألـك يـابن    فلقيـه عمر بعـد ذلـك فقـال: هنيئـاً   :اللهم وال من وااله وعـادي من عـاداه(، قـال بي طـاـل
 .(4) مؤمن ومؤمنه أمسيت مولى كلوأصبحت 

ــفری خدمت پـیامبر ــت: در س ــده اس بودیم. در غدیر خم فرود    )ص(  از براء بن عازب روایت ش

 
ــنان اْلبل ومن العقل علی ما قررنا ــ  من أس ــحير، فيها ش ــاء  وإنه لم يعهد إليهم عهدًا غير ما في کتاب الله وما في ص ه في کتاب الرياض نری التوريث واييص

 .71النضرة في فضائل العشرة ر ي الله عنهم .  خائر العقبی: ص
 گويد: و اگر اين حديث صحيح باشد  منظور از وراال  آن چي   اس  که معا  بن جبللله ةبر  در  خاير عقبی پد از آوردن اين حديث میاحمد بن عبد ا - 1

وـصي   «؛ و دهند  کتاب خدا و ـسن  پيامبرشآنچه انبيا به يكديرر ميرا  می« فرمود: »برمل ا  رـسول خدا! از ـشما چه به ار  میکند: علی گر : »رواي  می
ــد  که پيامبرکند میني  به معنا  آنچه َاَند رواي  می ــی و وار  من. ِدينم را ادا میفرمود: » )ص(  باش ــاند  علی بن ابی هايم را به انجام میکند و وعدهوص رس

علی   )ص(  کند: پيامبردرش از جدش رواي  می«. اين را احمد در مناق  آورده.... احمد در مناق  آورده و همينيور ابن سراج  يا آنچه حْين بن علی از پةال 
ْـلد دهد؛ علی گر : » ي  نمود تا غ ول خدا! میرا وـص م از عهدها  رـس و تو يار  می«. فرمود: »  اين کار برنيايم ترـس وگند  گويد: »می «. علیـش به خدا ـس

تم برردانم مرر اينكه آن عـضو برايم گردانيده ـشد  )ص(  عـضو  از رـسول خدا بر  و توـصيه کردن  اين معنی با آنچه در احاديث ـصحيح در نری ار « و را نخواـس
« بيان کرديم  ا  که ما در کتاب »الرياض النضرة فی فضائل الشعرةشود و او با آنها هيی عهد  غير از آنچه در کتاب خدا وجود دارد و صحيرهآمده  تقوي  می

 .71نرذاش .  خاير عقبی: ص 
 .193ص 1: ج )م(   جواهر اْلمام علي بن أبي ةال 170ص 2ينابيع المودة: ج  77 خائر العقبی: ص -2
 .193ص1: ج )م( ؛  جواهر امام علی بن ابی ةال   170ص  2؛  ينابيع المودة: ج   77 خاير عقبی: ص  - 3
 .76   خائر العقبی: ص281ص 4: جمْند أحمد -4
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یر درختی برای پیامبر جارو زده و تمیز ـشد و ایـشان    )ص(  آمدیم و برای نماز جماعت ندا داده ـشد. ز
دانـید ـکه من بر مؤمـنان از خودشــان نـماز ظهر را ـبه ـجا آورد، دســت علی را گرـفت و فرمود: »آـیا نمی

سزاوارتر هستم؟« گفتند: چنین است. پس دست علی را گرفت و فرمود: »خدایا! هر کس من موالی  
ت ت. خدایا! دوـس تم، علی موالی او اـس ت  او هـس من بدار«.  دارانش را دوـس مانش را دـش بدار و دـش

ــر ابو طالب! تو امروز موال براء می گوید: پس از این، عمر، علی را دید و گفت: گوارا باد بر تو ای پس
پرست تمام مردان و زنان مؤمن شدی  .1و سر

 
 .(2) حبه(أحب من أ)وانصر من نصره و: زاد عليهاملناقب ويف 

یش میو در کتاب مناقب، این مطلب بر آن  کند را یاری کن و هر که افزون ـشده اـست: »هر که یار
 .3دارد را دوست بدار«دوستش می

 
الوالية  يؤولون  ولكن القوم  ،  ومتواتر عن الفريقي،  شهر من نار على علمأوهذا هو حديث الغدير  

  .سبحانه بوالية اهلل  وواليته،  بواليته )ع(قرن والية علي  رسول اهلل  مع أن  
تر و از ـشیعه و ـسنی به تواتر نقل ـشده اـست اما مردم  این همان حدیث غدیر اـست که از روز روـشن

 )ص(  را به والیت خودش )ع( والیت علی  )ص( کنند با وجود اینکه رســول خداوالیت را تأویل می
 و والیت خداوند سبحان مّتصل فرمود.

 
ا ـتدري م نـ  أوروى الطربي عن عمر   ال لرجـل ويحـك ـم ن هـذا، هـذا موالي ومولى كـل مؤمن  ه: )ـق

 .(4) ومن لم يكن مواله فليس بمؤمن(
دانی این ـشخص کیـست؟ او موالی من کند: به مردی گفت: »وای بر تو! میطبری از عمر نقل می

 .  5و موالی هر مؤمنی است و هر که والیت او را نداشته باشد مؤمن نیست«

 

 
 .76؛   خاير عقبی: ص   281ص  4مْند احمد: ج   - 1
 .236ص 2مناق  آل أبي ةال : ج -2
 .236ص  2مناق  آل ابی ةال : ج  - 3
   وفيه : ويلك بدل ويحك.349ص 1شواهد التنـ يل للحاکم: ج  68 خائر العقبی: ص  362بشارة المصيری لليبري: ص -4
 .349ص  1؛  شواهد تن يل حاکم: ج   68؛   خاير عقبی: ص   362بشارت مصيری ةبر : ص  - 5
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وأردت   ه ســــيدك وموالك فلماذا غصــــبتم حقه أنت وصــــاحبكن  أوليت شــــعري إذا كنت تعرتف 
كتكرب إبليس    وتكرباً ،  )ع(كحسـد السـامري لهارون    أحسـداً    ،بل تآمرتم على قتله، إحراق داره
 ؟! ومن أغواه، م إبليس التكربوليت شعري من عل   ؟!)ع(على آدم 

و آقا و سـرور تو و موالی تو اسـت، چطور تو و دوسـتت  دانی که افهمیدم، اگر تو میای کاش می
تید خانه ادتی نظیر حق او را غصـب نمودید و خواـس ید؟! تا آنجا که از روی حـس اش را به آتش بکـش

ــامری به هارون ــادتی که س ــت )ع(  حس ــبت به آدمداش  )ع( ، و تکبری همانند تکبری که ابلیس نس
انید؟! و ای کاش متوجه می ت، با هم تبانی کردید که او با به قتل برـس ی تکبر را به داـش دم، چه کـس ـش

 ابلیس آموخت و چه کسی گمراهش نمود؟!

 
 ، )أنت مين بمنزلة هارون من موىس:  قال لعلي  أن النيب    ،بي وقاصأوروى الطربي عن ســـعد بن 

 .هر من نار على علمشأوهذا الحديث   .(1) ه ال نيب بعدي(ن  أ إال  
اص رواـیت می ـــعد بن ابی و قـّ فرمود: »تو از منی، در    )ع(  ـبه علی  )ص(  کـند ـکه پـیامبرطبری از س

امبری نیســت« ــی؛ جز اینـکه پس از من، پـی ـــبت ـبه موس ؛ و این ـحدـیث  2مـقام و منزـلت ـهارون نس
 باشد!تر میتر و معروفهمچون آفتاب روز روشن

 
 ؟!ه كـهارون من موىس فـهل عمـيت عليكم مكـاـنة ـهارون من موىسنـ  أإذا كنتم ترون  :  أقول

ٍر  ﴿  ليـفة موىس،أليس القرآن يهتف بكم أن ـهارون خ ــْ ا ِبَعشــ اهـَ ْتَمْمنـَ
َ
ًة َوأ ْدنـَا ُموىَس َثالِثَي َلْيلـَ َوَواـعَ

ِلْح َوال َتتَّبِ  ــْ صــ
َ
اُروَن اْخلُْفيِن يِف َقْوِمي َوأ ِخيـِه هـَ

َ
اَل ُموىَس أِل ًة َوقـَ ْربَِعَي َلْيلـَ

َ
ِه أ اُت َربِـّ ِبيـَل  َفَتمَّ ِميقـَ ــَ ْع ســ

  .(3)﴾امْلُْفِسِدينَ 
ما میمی ت،  گویم: حال که ـش ی اـس بت به موـس بینید جایگاه و منزلت او همانند منزلت هارون نـس

یاد   آیا جایگاه و منزلت هارون نسـبت به موسـی بر شـما پوشـیده اسـت؟! آیا این قرآن نیسـت که فر
و ـسی ـشب با موـسی وعده نهادیم و آن را با  )آورد که هارون، خلیفه و جانـشین موـسی اـست؟!  برمی

ی دیدار پروردگارش )به چهل شب( کامل شد؛ و موسی به برادرش  ه ـشب دیگر تمام کردیم تا وعدهد

 
 .22ص 2  المعجم الصاير: ج287ص 5  المعجم األوسط لليبراني: ج371ص 15  صحيح ابن حبان: ج63 خائر العقبی: ص -1

 .22ص  2؛  معجم صاير: ج   287ص  5؛  معجم اوسط ةبرانی: ج   371ص  15؛  صحيح ابن حيان: ج   63 خاير عقبی: ص  - 2
 .142األعراز :  -3
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یق مفسدان را پیروی مکن  .1(هارون گفت : بر قوم من جانشین من باش و راه صال  پیش گیر و طر

 
أبي من الشـمس يف ما يروي  وصـايته ووصـاية ولده من بعده وخالفتهم لرسـول اهلل   ن  إفواهلل  

 ن  إبل   ،وما يصـــرح به القرآن يف آيات كثرية،  عما يروي الشـــيعة  فضـــالً  الســـنة عن رســـول اهلل 
التوراة واإلنجيــل املوجودة حــاليــاً  اليهود والنصــــــارى طمس  إو،  ذكرهم موجود حىت يف  ن حــاول 

ــ ــديد مع أن  ، ذكرهم يف ما مىضـ ــف الشـ ــلمي مع األسـ القرآن    كما حاول ويحاول اليوم بعض املسـ
فانتظروا  ،  نتم لها كارهونأوأنلزمكموها  ولكن يا قومي  .  أوَّص بهم أوَّص بهم ورســول اهلل 

 .ا منتظرونن  إ
  به خدا ـسوگند وـصایت او و وـصایت فرزندانش پس از خودش، و جانـشینی آنها برای رـسول خدا 

تر اـست؛ چه رـسد به آنچه کنند از خورـشید روـشندر آنچه اهل ـسنت از رـسول خدا روایت می )ص(
یعیان روایت می ی  میـش ر ت که قرآن در آیاتی متعدد به آن تـص وعی اـس فرماید و یاد  نمایند. این موـض

ته  چند یهود و نصاری در گذش آنها حتی در همین تورات و انجیل موجود امروزی نیز وجود دارد؛ هر
اند یاد آنها را محو کنند؛ همان طور که با تأـسف بـسیار برخی مـسلمانان در گذـشته کوـشیدند  کوـشیده

به آنها   )ص( کوشــند، با اینکه هم قرآن به آنها ســفارش کرده و هم رســول خداو امروز نیز چنین می
که خود از آن   وصــیت فرموده اســت. اما ای قوم! آیا ما شــما را به این موضــوع وادار کنیم در حالی

یم.روی  گردانید؟! پس در انتظار بمانید که ما نیز منتظر

 
ــنـة فعليـه مراجعـة ذخـائر العقىب للطربي د  ،  وينـابيع املودة،  ومن أراد املزيـد يف كتـب الســ وفراـئ

،  ومسـند البخاري ،  ل للشـافعيوومطالب السـؤ،  واملناقب، حمدأومسـند  ، وسـنن الرتمذي،  السـمطي
والحاكم  ، وابن ماجه، والنســائي،  بي داوودأوســنن ،  مونهما بالصــحيحيأو ما يســ  ومســند مســلم
 وغريها.، وكفاية الطالب، النيسابوري

های ذخایر  تواند به کتابباشد میتری از کتب اهل سنت موجود میهر کس خواهان مطالب بیش
ند صــحیحین،  اعقبی طبری، ینابیس المودا, مســند بخاری و مســند مســلم یا آن گونه که نامش نهاده

 سنن ابی داوود، نسائی، ابن ماجه و حاکم نیشابوری، و کفایة الطالب و سایر منابس مراجعه نماید.
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وهو من صــــدور علـماء  )رحـمه اهلل(  ي  كوروى العالـمة الفقـيه محـمد بن علي بن عثـمان الكراج
ــيعة اإل ــيخ املحقق الطويس    ةماميالشـ ــري الشـ ــيعة يف  )رحمه اهلل(، ومن معاصـ وهو عند علماء الشـ

قال:  ،  واختياراته من الطراز األول كما قيل عنه ويف كتابه االسـتنصـار ،  الطبقة العليا من االعتبار 
ـــند إلى  أ ــيخ املفـيد وذكر الســ ـقال: ـقال  ،عن آـباـئه عن أمري املؤمني  )ع(جعفر الـثاني    أبيخربني الشــ

ن لذلك األمر والة من بعدي علي ابن إو  ،نه ينزل فيها أمر السنةإف  ،بليلة القدر  اآمنو: )اهلل   رسول
 .(1) (بي طالب وأحد عشر من ولده أ

ی یکی از بزرگان علمای شـیعه )رحمة الله علیه( ی فقیه محمد بن علی بن عثمان کراجکیعالمه
باشـد و نزد علمای شـیعه از علمای  می )رحمة الله علیه(  امامی و از معاصـران شـیخ محقق طوسـی

اب می ار میطراز اول به حـس تنـص ند را تا ابو آید در کتابش اـس یخ مفید به من خبر داد و ـس د: ـش نویـس
  فرمود: پـیامبر ـخدا   )ع(  ـکه امیر المؤمنینرســانـید    )ع(  و از ـپدرانش ـبه امیر المؤمنین  )ع(  جعفر ـثانی

ـید ـکه در آن امر آن ســال ـنازل می  )ص( گردد و آن امر پس از من فرمود: »ـبه شــب ـقدر ایـمان بـیاور
 .2باشند«می )علیهم السالم(  والیانی خواهند داشت، که علی بن ابی طالب و یازده فرزند او

 
قال رسـول اهلل  ،  عن جابر بن عبد اهلل األنصـاري، )ع(وبإسـناد عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر  

  (حد عشــر من ولده بعده أبي طالب وأفإنها تكون بعدي لعلي بن  ،)تمســكوا بليلة القدر : 
(3). 

ــند به ابا جعفر امام محمد باقر ــانیدن س ــاری روایت   )ع(  همچنین با رس از جابر بن عبد الله انص
ول خدامی وید و آن پس از من برای علی بن ابی  )ص( کند که رـس ک ـش ب قدر متمـس فرمود: »به ـش

 .4بعد او خواهد بود« )علیهم السالم(  طالب و یازده فرزندش

 
 
اقر    -بي جعفر األول  أوعن   ه عن جـده  -  )ع(أي الـب ــول اهلل  ،  عن أبـي ال رســ ال: ـق ا  ينإ):  ـق   واثـن

ــر من أهل بييت ــيخ بأهلها أبي طالب أوتاد األرض اليت  أأولهم علي بن   ،عشـ ــكها اهلل بها أن تسـ   ،مسـ

 
 257ص 1  مناق  آل أبي ةال : ج533ص 1  الكافي: ج346ص 2  ايرشاد للمريد: ج8صايستنصار:  -1
 .257ص1؛ مناق  آل ابی ةال :ج 533ص  1؛  کافی: ج   346ص  2؛  ارشاد مريد: ج   8استنصار: ص  - 2
 .8ايستنصار: ص -3
 .8استنصار: ص  - 4
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 .  (1) عشر من أهلي ساخت األرض بأهلها ولم تنظروا( االثنا تفإذا ذهب
ت که پیامبر )ع(  از ابو جعفر اول یعنی امام باقر ان از پدرش و جّدش روایت کرده اـس  )ص(  و ایـش

های زمین هـستیم که ـشان علی بن ابی طالب اـست میخفرمود: »من و دوازده نفر از اهل بیتم که اولین
ــیـله ا اـهالی خود را در خود فرو نبرد. وقتی دوازده نفر از ـخداوـند ـبه وس ه ـت ـــت ی آنـها زمین را نـگه داش
 .2شود«برد و به آنها فرصت داده نمیمین اهل خود را فرو میفرزندان من رفتند، ز

 
ــول اهلل  ،  )ع(بي جعفر  أوعن  ــر نقيباً : قال قال رســ ، مونثون مفه  محدَّ   )من أهل بييت أثنا عشــ

  .(3) ها عدالً كما ملئت جوراً(منهم القائم بالحق يمأل
ــول الله )ع(  ابو جعفر امام باقر ــوا( فرمود: »از   )ص(  فرمود: رس اهل بیت من، دوازده َنقیِب )پیش

طور که  کند همانی آنها قائم به حق اـست که )زمین را( پر از عدل میُمحّدِ  فهیم هـستند. از جمله
 .4از ستم پر شده است«

 
ــول اهلل :  ـقال،  عن آـباـئه،  )ع(وعن أبي عـبد اهلل  ،  اهلل اخـتار من األـيام يوم الجمـعة   ن  إ):  ـقال رســ

 .ومن الليالي ليلة القدر ، ومن الشهور شهر رمضان
فرمود: »خداوند از میان روزها،    )ص(   از پدارنش روایت شده است: رسول خدا  )ع(   از ابا عبد الله

 ها، ماه رمضان را اختیار کرد؛  ها، شب قدر و از ماهروز جمعه و از شب

 
، واخـتار مين علـياً ، واخـتارني من الرســـــل، واخـتار من األنبـياء الرســـــل،  واخـتار من الـناس األنبـياء

وهم تســعه من ،  اءواختار من الحســي األوصــي)عليهما الســالم(،  واختار من علي الحســن والحســي  
ــي ينفون من ـهذا اـلدين تحريف الـغال يي وانتـحال املبطلي وـتأوـيل الـجاهلي ــعهم    ،وـلد الحســ ـتاســ

 .(5) وهو أفضلهم( ،ظاهرهم ناطقهم قائمهم
و از میان مردم، انبیا و از انبیا، فرســتادگان و از فرســتادگان، من و از من، علی و از علی، حســن و  

و از حسـین، اوصـیا را برگزید که آنها نه َتن از فرزندان حسـین هسـتند که  )علیهما السـالم( حسـین
 

 .419  تقري  المعارز للحلبي: ص8ايستنصار: ص -1
 .419؛  تقري  معارز حلبی: ص   8استنصار: ص  - 2
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یف غلو یبکاران، و تأویل جاهالن در امان نگه میایـشان این دین را از تحر دارند؛  کنندگان، و جعل فر
ینشان و قائمشان، ظاهرشان، ناطقنهمین  .1باشد«شان میشان است و او برتر

 
ثالث  -ابشــروا ثم ابشــروا ثم ابشــروا  : )قال  ،عن رســول اهلل   ،آبائه عن )ع(وما رواه الصــادق  

إنـما مـثل أميت كمـثل ـحديـقة أطعم  ،  إنـما مـثل أميت كمـثل غـيث ال ـيدرى أوـله خري أم آخره  -ات  مر  
ــها بحراً وأمنها فوجاً ما لعل آخرها فوجاً يكون   ــنها جىنأطولها فرعاً وأعمقها طوالً وأعرضـ  ،حسـ

بن مريم  اواملســيح    ،ثنا عشــر من ولدي من الســعداء أولي األلبابإو ،ا فيها أولهاوكيف تهلك أمه أن
  .(2)ولكن يهلك بي ذلك نتج الهرج ليس مين ولست منه(، آخرها

کند که فرمود: »بـشارت بر ـشما، ـسپس روایت می )ص(  از پدرانش از رـسول خدا )ع(  امام ـصادق 
ــ َمَثل اّمت من َمَثل باران است که دانسته نمیسه مرتبهبشارت بر شما، سپس بشارت بر شما ـــ  شود  ـ

ل ـباغی اســت ـکه گروهی از آن می ت من َمثـَ ل امـّ مـند خورـند و بهرهاولش خیر اســت ـیا ـپاـیان آن. َمثـَ
یو گردـند و ـچه بســا گروهی دیگر بیـ می ـها و ـهایی بلـندتر و میوهتر ـبا شــاـخهتر، طوـیلایـند و آن را عر

ــم و دوازده تن از  اش ه من در اولش ـب الی ـک ه امتی هالک گردد در ـح د و چگوـن ابـن بـی ثمراتی نیکوتر 
د؛ ولی در این میان مردم در  ان باـش یم آخرـش ر مر ی  پـس ند و مـس عیدان و خردمندان باـش فرزندانم از ـس

 .3گردند؛ کسانی که از من نیستند و من نیز از آنها نیستم«الک میی هرج و مرج هنتیجه

 
: قال  ،ثر بإسـناده إلى سـلمان الفاريسيف كتابه مقتضـب األ  (رحمه اهلل)بن عياش اوروى العالمة  

ــول اهلل  ــي بن علي  كنا مع رســ )يا أبا عبد  :  وقال له  ،إذ تفرس يف وجهه، على فخذه )ع(والحســ
ــيد من  ــادةاهلل أنت ســ ــعهإمام أخو  إبن امام  إوأنت   ،الســ ــعهم قائمهم   ،مام أبو أئمة تســ مامهم إتاســ

  .(4) أعلمهم أحكمهم أفضلهم(
در کتاب خود مقتـضب االثر با رـسانیدن ـسند به ـسلمان فارـسی  )رحمة الله علیه(  عالمه ابن عیاش

بر ران ایشـان نشـسـته بود.   )ع(  بودیم و حسـین بن علی  )ص( روایت کرده اسـت: همراه رسـول الله
یـست و به او فرمود: »ای ابا عبدا! تو بزرگواری هـستی از  )ع( پیامبر در ـصورت حـسین با فراـست نگر

 
 .8؛  استنصار: ص   10؛  مقتض  ايالر: ص   281کمال الدين: ص  - 1
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ائم ه نهمین ایشـــان ـق ام ـک ه اـم در نـُ ام و ـپ ام، برادر اـم د اـم امی فرزـن امشـــان،  بزرگواران، و اـم شـــان، اـم
ینشان، حکیمعالم ینشان و افضل ایشان میتر  .1باشد«تر

 
 
ــر  ةدـلواأل ــول اهلل   على إـماـمة علي ووـلده األـحد عشــ ولـعل ، كثرية ـجداً    وخالفتهم لرســ

نَْزلَْناُه يِف َلْيَلِة الَْقْدرِ : ﴿أعظمها هو سورة
َ
 .﴾ِإنَّا أ

به   )ص(  و جانشقین بودن ننها برای رسقول خدا )علیهم ااسقالم(  ا گانهیازده   امام  علی و فرزندانبر دلیل  

 .(کرديم نازل  قدر  شب آن را در  به راستی ما)  :قدر باشد  یترین ننها سوره محکم چه بسا  و واقع بسیار اس   

 
، ه املعصـوميئعلى خلفا   نزل باألمر بعد النيبــــــاملالئكة والروح تت  على أن    ةفهذه السـورة دال

ــيها مع النيب    وإال   ــلمي مجمع مع أن  ،  لقيل بمضـ ــر  ،  على بقائها  وناملسـ وهاهم يطلبونها يف العشـ
 !!زه ولو طارتـعن: العناد فليقل بى إال  أومن ، األواخر من شهر رمضان كل عام

برای امر بر جانـشینان معـصومش    )ص(  این ـسوره داللت دارد بر اینکه مالئکه و رو  پس از پیامبر
از بین   )ص(  به همراه پیامبرـسوره(   )اینـشد که آیند و اگر به این ـصورت نبود چنین گفته میفرود می

ــلـماـنان بر این ـباورـند ـکه این عـمل اداـمه دارد و همگی در دـههمی ی آخر  رـفت؛ در ـحالی ـکه جمیس مس
ب قدر برمی ال در طلب ـش ان هر ـس ربازنمیماه رمـض ی از این ـس زند مگر از روی لجاجت  آیند؛ و کـس

 و سرکشی که در این صورت: بگذار به حال خودش باشد!!

 
نَْزلَْناُه يِف َلْيَلِة الَْقْدرِ ﴿يا معشــر الشــيعة خاصــموا بســورة ):  )ع(مام الباقر  قال اإل

َ
،  تفلحوا ﴾  ِإنَّا أ
ــول اهلل  ـــيدة دينكم،  فواهلل إنـها لحـجة اهلل تـبارك وتـعالى على الخلق بـعد رســ وإنها  ،  وإنـها لســ

ــ   لغاية علمنا يا معشر الشيعة. ها لوالة  ن  فإ  ﴾َوالِْكَتاِب امْلُِبيِ  * حم ﴿يا معشر الشيعة خاصموا بـ
  .(2) (… األمر خاصة بعد رسول اهلل 

ی قدر اســتدالل کنید که امام باقر )ع( فرمود: »ای جماعت شــیعه! در مناظره با دشــمن با ســوره
د:  ب قدر نازل کردیم)پیروز خواهید ـش تی ما آن را در ـش وره پس از (به راـس وگند که این ـس . به خدا ـس

حجت خداوند تبارک و تعالی است بر خالیق، و سرور دین شما و غایت علم ما است.   )ص( پیامبر
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   (حا میم * ســوگند به این کتاب روشــنگر )ی  ای گروه شــیعه! ای گروه شــیعه! با دشــمن به وســیله
 .1باشد....«می )ص( احتجاج کنید که به طور خاص از آِن والیان امر پس از رسول خدا

 
وسـاق  ..... لي ربي جل جاللهإ)ملا اسـري بي أوحى : قال،  عن النيب   ،عن آبائه، )ع(وعن الصـادق  

فرفعت رأيس فإذا أنا بأنوار علي وفاطمة والحســن والحســي وعلي بن الحســي  : الحديث إلى أن قال
ومحمد وجعفر وموىس وعلي ومحمد وعلي والحسـن والحجة ابن الحسـن القائم يف وسـطهم كأنه  

وهـذا القـائم الـذي يحـل حاللي ويحرم  ،  هؤالء األئمـة  :يـا رب من هؤالء؟ قـال  :قلـت،  يوكـب در  ك
ه أنتقم من أـعدائي،  حرامي ــيعـتك من الظـاملي    ةوهو راحـ،  وـب ــفي قلوب شــ ائي وهو اـلذي يشــ ألولـي

فلفتنـة  ،  طري ي فيحرقهمــا  -  أي األول والثــاني  -فيخرج الالت والعزى  ،  والجــاحــدين والكــافرين
 . (2) شد من  فتنة العجل والسامري(أ بهما يومئذٍ  الناس

رواـیت شــده اســت ـکه فرمود: » وقتی مرا ـبه   )ص( از ـپدرانش از پـیامبر اکرم  )ع(  از اـمام صــادق 
دهد که فرمود:  آـسمان بردند خداوند جل جالله به من وحی فرمود: .... و حدیث را تا آنجا ادامه می

ســرم را باال گرفتم و خود را در برابر انوار علی، فاطمه، حســن، حســین، علی بن الحســین، محمد،  
ــن و حـجت بن ــی، علی، محـمد، علی، حس ــط آنـها همچون    جعفر، موس ــن قائم که در وس الحس

ای درخشـان بود دیدم. عرض کردم: پروردگارا! اینان چه کسـانی هسـتند؟ فرمود: اینها امامان  سـتاره
ــتـند و این ـقائمی اســت ـکه حاللم را حالل و حرامم را حرام می ــمـنانم انتـقام هس کـند و ـبا او از دش

های شــیعیان تو را از همان کســی اســت قلبگیرم. او آرامش و آســودگی اولیای من اســت و او  می
ـ  یعنی اولی و دومیکند ـــ دهد؛ الت و عّزی را تر و تازه خارج میظالمان، منکران و کافران بهبود می

 .3ی گوساله و سامری است«ی مردم با آن دو در آن زمان شدیدتر از فتنهسوزاندشان. فتنهو می

 
ند  أسو ،عن أبي وابن الوليد معاً :  قال، معاً  )ع(  بار الرضاوروى الصدوق يف إكمال الدين وعيون أخ

ه رأى يف ـيد  نـ  أعن ـجابر بن عـبد اهلل األنصـــــاري ،  )ع( ـمام الـباقرعن اإل،  الحـدـيث إلى األـمام الصـــــادق
مكتوب ،  لفاطمة   وأعطاه الرســـول،    إلى الرســـولعز وجل    أهداه اهلل  اً لوح  فاطمة  
ــم اهلل الرحمن  : )بفـيه ــفريه وحجـاـبه  ،  الرحيمســ ـهذا كـتاب من اهلل العزيز العليم ملحـمد نوره وســ
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 . نزل به الروح األمي من عند رب العاملي، ووليه
روایت نموده است: هم   )ع( شیخ صدوق در کتاب اکمال الدین و همچنین در عیون اخبار الرضا 

ند حدیث که به امام صـادق می یداز پدرم و هم از ابن ولید با ـس از جابر بن   )ع(  ، از امام باقرع() رـس
دید که خداوند عزوجل آن را   )س(  عبد الله انـصاری روایت کرده اـست که او لوحی در دـست فاطمه

 بخشید. در آن لو  نوشته شده بود:   )س( آن را به فاطمه )ص(  اهدا کرد و پیامبر )ص( به پیامبر اکرم

ِحیمِ  ْحمِن الرَّ ِم اهلِل الرَّ ــْ اٌب ِمَن اهلِل الَْعِزیِز الْ   ،ِبســ َذا ِکتـَ ِه َو  ،یمِ لِ عَ هـَ ابـِ ِفیِرِه َو ِحـجَ ــَ ٍد نُوِرِه َو ســ مِلَُحمَـّ
َعامَلِینَ  ،ِلهِ ِلی  وَ 

ِمیُن ِمْن ِعْنِد َربِّ الْ
َ
وُح اأْل  .نََزَل ِبِه الرُّ

 بسم الّله الرحمن الرحیم 
اش و حجاب  نورش و فرستاده  )ص(  ناپذیر دانا به محمداین کتابی است از سوی خداوند شکست

 و دلیل و آیتش. این نوشته را جبرئیل رو  االمین از جانب رب العالمین فرود آورده است. 
 

ْسَماِئی َو اْشُکْر نَْعَماِئی َو اَل َتْجَحْد آاَلِئی
َ
ُد أ ْم َیا ُمَحمَّ اِریَن    .َعظِّ نَا َقاِصُم الَْجبَّ

َ
نَا اهلُل ال ِإلَه ِإالَّ أ

َ
ِإنِّی أ

ِذلُّ  رُ یبِ َو مُ  امِلیِن و مـُ امِلیِن    الـظَ ینِ الـظَ اُن اـلدِّ اَف   .1َو َدیَـّ ْو خـَ
َ
ِلی أ ــْ ا َغْیَر َفضــ نـَا َفَمْن َرجـَ

َ
نـَا اهلُل ال ِإـلَه ِإالَّ أ

َ
ِإنِّی أ

ـعَ 
ُ
اً ال أ ذاـب هُ ـعَ بْتـُ ذَّ ْدِلی ـعَ هُ َغْیَر ـعَ بـُ ـعامَلِینَ   2ذِّ

داً ِمَن الْ حـَ
َ
ْل   ،أ ْد َو َعَلیَّ َفَتَوکَـّ اْعبـُ اَی فـَ ِإیَـّ اً    ،فـَ ْث نَِبیـ  بْـعَ

َ
ِإنِّی َلْم أ

اً  ی   َجَعْلُت َلهُ َوصـِ
ُتهُ ِإالَّ ْت ُمدَّ اُمهُ َو انَْقضـَ یَّ

َ
ْکِمَلْت أ

ُ
نِْبَیاءِ  ،َفأ

َ
ََ َعَلى اأْل ْلُت ََ   ،َو ِإنِّی َفضـَّ یَّ ْلُت َوصـِ   َو َفضـَّ

َیاءِ  ْوصـــِ
َ
ََ   ،َعَلى اأْل ْبَلْی ََ ِبشـــِ ْکَرْمُت

َ
ََ  بَعَدُه    3َو أ ْبَطْی ٍن َو الَو ســـِ ْینٍ الَحســـَ ناً   4ُحســـَ َفَجَعْلُت َحســـَ

ِبیهِ ،  َمْعِدَن ِعْلِمی
َ
ِه أ اِء ُمدَّ ْیناً َخاِزَن َوْحِیی ،بَْعَد انِْقضــَ َهاَدهِ   ،َو َجَعْلُت ُحســَ ْکَرْمُتهُ ِبالشــَّ

َ
َو َخَتْمُت َلهُ    ،َو أ

َعاَدهِ  ِهدَ   ،ِبالســَّ تُشــْ ُل َمِن اســْ ْفضــَ
َ
َهَداِء َدَرَجهً   ،َفُهَو أ ْرَفُع الشــُّ

َ
َه َمَعهُ  ،َو أ ِتَی    ،َجَعْلُت َکِلَمِتَی التَّامَّ َو ُحجَّ

َعاِقُب   ،5الَْباِلَغَه ِعْنَدهُ 
ُ
ِثیُب َو أ

ُ
لُهُ  .ِبِعرْتَِتِه أ وَّ

َ
ینَ أ ْوِلَیاِئَی امْلَاضــِ

َ
ُد الَْعاِبِدیَن َو َزْیُن أ یِّ ــَ ی  َو ابُْنهُ   ،6ْم َعِلیٌّ س ســم 

هِ  دِّ اِقُر    7جـَ ٌد الْـبَ ِدُن ِلِحْکمی  ،ِعْلِمیلامْلَْحُموِد ُمَحمـَّ ابُوَن ِفی َجْعَفرٍ   .َو امْلـَعْ َُ امْلُْرتـَ َیْهلـِ ــَ ِه    ،ســ ادُّ َعَلیـْ الرَّ
ادِّ َعَلیَّ  الرَّ ْکِرَمنَّ َمْثَوى َجْعَفرٍ َحقَّ ا  ،کـَ

ُ
ی أَل هِ   ،لَْقْوُل ِمنِّ ائـِ ْوِلیـَ

َ
اِرِه َو أ نْصـــــَ

َ
ِه َو أ اـعِ یـَ ــْ شــ

َ
نَـّهُ ِفی أ رَّ ــُ ســ

َ
  .َو أَل

ی اَل َیْنَقِطعُ ؛  ِفْتَنٌه َعْمَیاُء ِحْنِدٌس بَْعَدُه   8و إنَتَجْبتُ  ،بَْعَدُه ُموىَس   إنَتَجْبتُ  ــِ نَّ َخْیَط َفْرضـ
َ
ِتی اَل   ،9أِل َو ُحجَّ
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ْوِلَیاِئی یُ إَ َو    ،َفىَتخْ 
َ
َر آَیًه ِمْن ِکَتاِبی    ،َمْن َجَحَد َواِحداً ِمْنُهْم َفَقْد َجَحَد ِنْعَمِتیأال َو    ،َقْونَ ْش نَّ أ َو َمْن َغیَّ

یَن الَْجاِحِدینَ و   ،َفَقِد اْفرَتَى َعَلیَّ  ِه    .َوْیٌل ِلْلُمْفرَتِ اِء ُمدَّ  1)أال(  ،َحِبیِبی َو ِخَیَرِتیُموىَس َو َعبِدي  ِعْنَد انِْقضـَ
لِّ أولـیائي، َو   ب ِبکـُ اِمن ُمکـذِّ ب ـبالثـ  ِری  َعِلی  إن املُکـذ  ــِ ی َو نـَاصــ ِه َو   ،َوِلیِّ ُبوَّ اَء النُّ ْعبـَ

َ
ِه أ ُع َعَلیـْ ــَ ضــ

َ
َو َمْن أ

مْ 
َ
ِطاَلِع ِبَها 2هُ حْ نَ أ َتْکرِبٌ   ،ِباالضــْ اِلحُ امْلَِدیَنِه الَّ بِ ُیْدَفُن  ،َیْقُتلُهُ ِعْفِریٌت ُمســْ ِإَلى َجنِْب   ،ِتی بََناَها الَْعْبُد الصــَّ

رِّ َخْلِقی ــَ    .شــ
َ
ی أَل َن َعْیَنـیه َحقَّ الَْقْوُل ِمنِّ هِ قر  ٍد ابْنـِ ِدهِ   ،3ِبُمَحمَـّ ِه ِمْن بَعـْ دِ َو   ی،َو َواِرِث ِعْلمِ   ،َو َخِلیَفتـِ ُن َمعـْ

ی  ،ِعْلِمی رِّ ُع ســِ ِتی َعَلى َخْلِقی   ،َو َمْوضــِ َه َمْثَواهُ   4(ِمُن َعْبٌد ِبِه ِإالَّ اَل ُیؤْ )َو ُحجَّ ْعُتهُ ِفی  ،َجَعْلُت الَْجنَّ فَّ َو شــَ
ْبِعیَن   ْهِل بَْیِتهِ  5)ألفاً(سـَ

َ
ارَ  ،ِمْن أ َتْوَجُبوا النَّ ِری  ،ُکلُُّهْم َقِد اسـْ ی َو نَاصـِ َعاَدِه اِلبِْنِه َعِلیٍّ َوِلیِّ ْخِتُم ِبالسـَّ

َ
 ، َو أ

اِهِد ِفی َخْلِقی   ،َو الشَّ
َ
اِعَی ِإَلى َسِبیِلی  ،ِمیِنی َعَلى َوْحِییَو أ ْخِرُج ِمْنهُ الدَّ

ُ
  ثُمَّ   ،َو الَْخاِزَن ِلِعْلِمَی الَْحَسنَ   ،أ

ََ ِبابِْنِه َرْحَمًه ِلْلَعامَلِینَ  ْکِمُل َذِل
ُ
یُّوَب  ،َو بََهاُء ِعیىَس  ،َعَلْیِه َکَماُل ُموىَس  ،أ

َ
 .6َو َصرْبُ أ

هایم را شکرگزار باش، هرگز نعمت و برکات مرا  ای محمد! اسماء من را بزرگ شمار، نعمت
نیست؛ درهم کوبنده که هیچ معبودی جز من  الله، هستم  نکن. من  ی جباران و خوار  انکار 

ی ستمگران و حسابرس روز جزا هستم. من همان الله و معبود شمایم که جز من هیچ  کننده
به فضل کسی جز من امیدوار باشد یا از چیزی جز عدل من خوف داشته   معبودی نیست. هر که

باشد، او را به عذابی سخت گرفتار خواهم ساخت که احدی از جهانیان آن را نچشیده باشد.  
پس فقط مرا پرستش کن و فقط بر من توّکل کن. من هیچ پیامبری را مبعو  نکردم و ایامش را  

پایان نرسانیدم مگر اینکه برایش وصی قرار دادم. تو را بر تمام  تکمیل ننمودم و دوران او را به  
پیامبران برتری بخشیدم؛ و وصّی تو را نیز بر تمام اوصیا برتری دادم. پس از وصّی و جانشینت،  
تو را به وجود دو فرزند دالور، حسن و حسین گرامی داشتم. حسن را پس از پایان دوران پدرش  

نگهبان و حافح وحی خود قرار دادم و او را با نعمت شهادت اکرام  معدن علم خود، و حسین را  
ین کسی است که شهید شد و در بین  نمودم و پایانش را سعادت خواستم. حسین با فضیلت تر

ین درجه و مقام را دارا است؛ کلمه ام  ام را با او همراه کردم، و حجت بالغهی تاّمهشهیدان باالتر
شان )عترت کنم. اولیندهم و مجازات میعترت و اهل بیت او پاداش میرا نزد او قرار دادم؛ با  

ینت دوستان پیشین من است. پس از او فرزندش  حسین( علی سید و سرور عبادت کنندگان و ز
ی علم من و معدن حکمت  اش( است محمد، شکافندهشدهکه همنام جّد محمودش )ستایش
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ه جعفر  در  کنندگان  تردید  زودی  به  است.  بازگشتمن  شد؛  خواهند  او،   الک  به  کننده 
کننده به من است. سخن حق از من است؛ که منزلت جعفر را گرامی بدارم، و محبت   بازگشت

و عشق به او را در دل دوستان، شیعیان، پیروان و یارانش قرار خواهم داد. پس از او موسی را  
یک را برگزیدم؛ چرا برگزیدم؛ و پس از او فتنه که ِسیر فرمان و اطاعت من هرگز  ی کور شب تار

هرگز   دوستانم  و  ماند  نخواهد  پنهان  مردم  دید  از  من  دلیل  و  حجت  و  شد  نخواهد  منقطس 
از ُحجتتیره اگر کسی یکی  انکار کند، نعمتی را که  بخت نخواهند گردید. بدان که  های مرا 

بر منام انکار نموده است و هر که آیهداده تغییر دهد  افترا بسته است. وای بر    ای از کتابم را 
ام موسی به پایان رسد.  افترازنندگاِن انکارگر! آن زمان که دوران امامت بنده، دوست و برگزیده

گاه باشید! هر که هشتمین حجت مرا دروغ شمارد، همه ی اولیای مرا انکار نموده است. علّی،  آ
ادم و توانمندی با آن را به او  دوست و یاور من است و کسی است که ِثقِل نبوت را در او قرار د

یت ستمگر و متکبر او را می کشد و در شهری که عبد صال  آن را بنا نهاد  ارزانی داشتم . عفر
ین خلقم. سخن حق از آِن من است، که دیدگان او را به فرزندش  دفن می یرتر گردد؛ در کنار شر

ه رازم و حّجتم بر بندگانم،  محمد و جانشین پس از او، و وار  علمم، و معدن علمم، و جایگا 
آورد مگر اینکه( بهشت را جایگاهش قرار دادم و  ای به او ایمان نمیروشنی بخشم. )هیچ بنده

او را شفیس هفتاد )هزار( نفر از افراد اهل بیتش که همگی جهنم بر آنان واجب شده است، و او  
ن َخلَقم،  و امین وحیم، ختم  را به سعادتی از فرزندش علی، دوست و یاورم، و شاهد من در میا 

نمودم. مدعی توسط او به راه راست درخواهد آمد؛ و معدن و خازن علمم حسن. سپس حجت  
کمال   او  نمود.  خواهم  تکمیل  است  جهانیان  برای  فراگیر  رحمتی  که  فرزندش  با  را  خویش 

 موسوی، عظمت عیسی و صبر ایوب را دارد. 

 
ــيــذل  أوليــائي يف زمــانــه ــ  تتهــادىو،  ســ فيقتلون  ،  هم كمــا تتهــادى رؤوس الرتك والــديلمرؤوســ

ــبغ األرض بدمائهم،  ويكونون خائفي مرعوبي وجلي،  ويحرقون ــو الويل والرني، تصــ يف ( 1)  ويفشــ
ــف الزالزلأوبهم ،  عمـياء حـندس ةدفع كـل فتـنأبهم  ،  أولـئك أولـيائي حـقاً ،  نســـــائهم فع أر و،  كشــ

وَلِئَك ﴿واألغالل(2)ار صاآل
ُ
وَلِئَك ُهُم امْلُْهَتُدونَ أ

ُ
بِِّهْم َوَرْحَمٌة َوأ ن رَّ  .(4)( (3)﴾َعَلْيِهْم َصَلَواٌت مِّ

 
 في الكافي: الرنا. والرن، : هي الصياو في المصيب،. -1
 في بعض نْخ کمال الدين: القيود . -2
 .157البقرة :  -3
  غيب، اليوـسي:  84ص 1  ايحتجاج: ج211  ايختـصاص للمريد: ص527ص  1  الكافي: ج48ص 2: ج )م( أخبار الرـ ا    عيون 308إکمال الدين: ص -4

 .255ص 1  مناق  آل أبي ةال : ج71  غيب، النعماني: ص145ص
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ْوِلَیاِئی ِفی َزَماِنهِ َس 
َ
ْیَلمِ ؤوُسُهْم َکَما ُتَتَهاَدى رُ ؤَو ُتَتَهاَدى رُ   ،ُیَذلُّ أ ِْک َو الدَّ َفُیْقَتلُوَن    ،وُس الرتُّ

ُیْحَرُقونَ  َوِجِلینَ   ،َو  َمْرُعوِبیَن  َخاِئِفیَن  َیُکونُوَن  ِبِدَماِئِهمْ ،َو  ْرُض 
َ
اأْل َو    ،ُتْصَبُغ  الَْوْیُل  َیْفُشو  َو 

ن اً   ،ِفی ِنَساِئِهمْ  1ین الرَّ ْوِلَیاِئی َحق 
َ
ََ أ وَلِئ

ُ
ْدَفُع ُکلَّ ِفْتَنٍه َعْمَیاَء ِحْنِدٍس   ،أ

َ
ْکِشُف   ، ِبِهْم أ

َ
َو ِبِهْم أ

اَلِزَل     ،الزَّ
َ
أ اآْلَصارَ رْ َو  ْغاَلَل   2َفُع 

َ
اأْل ُهُم  »َو   ََ ولِئ

ُ
أ َو  َرْحَمهٌ  َو  َربِِّهْم  ِمْن  َصَلواٌت  َعَلْیِهْم   ََ ولِئ

ُ
أ

 3.4« امْلُْهَتُدون

ند شد و سرهایشان چون سرهای ترک و دیلم،  در زمان او دوستان من خوار و خفیف خواه
شوند.  زده و لرزان میشوند. ترسان، وحشتشود، و کشته و به آتش کشیده میهدیه داده می

یاد و شیون در بین زنانشان همه شود. آنان به  گیر میزمین از خون آنان رنگین و هالکت و فر
به واسطه اولیای من هستند.  فتنهحقیقت  اینان هر  از خلق دور خواهم  ی  ی  را  یک  تار و  کور 

یف و پنهان را آشکار میساخت و با آنها حرکت دارم. »بر  نمایم و قید و بندها را برمیهای ظر
 اند« ایشان صلوات و رحمتی از پروردگارشان باد، و آنها هدایت یافتگان

 
  صـنهُ هذا الحديث لكفاك فَ   )لو لم تسـمع يف دهرك إال  :  قال أبو بصـري ،قال عبد الرحمن ابن ـسالم

 .(5)( عن أهله إال  
گوید: ابو بصــیر گفت: »اگر در تمام عمرت جز این حدیث را نشــنوی  عبد الرحمن بن ســالم می

 .6برای تو کافی است؛ پس آن را حفح کن و جز به اهلش مرسان«

 
 .(7) بخط أمري املؤمني يف البحار  وروي مثله عن رسول اهلل 

 .8شده است  در بحار روایت )ع( به خط امیر المؤمنین )ص( حدیث از رسول خداهمانند این  
 

 
 در کافی: الرنا. الرن،: فرياد زدن در مصيب . - 1
 : القيود.ها  کمال الديندر برخی نْخه - 2
 .157بقره:  - 3
ــا  308اکمال الدين: ص   - 4 ــاص مريد: ص   527ص  1؛  کافی: ج    48ص  2: ج )م(  ؛  عيون اخبار الر  ؛  غيب     84ص   1؛  احتجاج: ج    211؛  اختص

 .255ص  1؛  مناق  آل ابی ةال : ج   71؛  غيب  نعمانی: ص   145ةوسی: ص 
 .529ص 1  الكافي: ج311ل الدين: ص  کما50ص 2عيون أخبار الر ا: ج -5
 .529ص  1؛  کافی: ج   311؛  کمال الدين: ص   50ص  2: ج )م(  عيون اخبار الر ا - 6
 .200ص 36بحار األنوار: ج -7
 .200ص  36بحار اينوار: ج  - 8
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ــحـاـبة ــمع الصــ على    ه  وـتأكـيد  )ع(ومواقـفه مع علي    وـما رووا عن النيب  ،  ومع كـل ـما ســ
،  معظم املسـلمي اختاروا اتباع أئمة الضـالل  ن  إف، واتباع ولده األحد عشـر األوصـياء من بعده،  اتباعه

عند وفاة النيب كما فعل بنو إسـرائيل   )ع(وفعلوا مع علي !!  واتبعوا السـامري  العجل  ةووقعوا يف فتن
  :ـقال تـعالى ،  ة اليت ـحذرهم اهلل من الوقوع فيـهاوهكـذا ـحدـثت الرد  ،  عـند غيـبة موىس  )ع(مع ـهارون  

وٌل قَـ ﴿ ــُ ٌد ِإالَّ َرســ ا ُمَحـمَّ اِبُكْم َوَمْن َوـمَ ْعـقَ
َ
َل انَْقَلْبُتْم َعَلى أ ْو ُقتـِ

َ
اَت أ ِإْن ـمَ فـَ

َ
ُل أ ســـــُ ِه الرُّ ْت ِمْن َقْبلـِ

ْد َخلـَ
اِكِرينَ  ُ الشــَّ َيْجِزي اَّللَّ يْئاً َوســَ َ شــَ رَّ اَّللَّ ، وانقلب القوم على أعقابهم  (1)﴾َيْنَقِلْب َعَلى َعِقَبْيِه َفَلْن َيضــُ

ـــحاب ال  نفراً قليالً   إال   ــلـمانأنيب هم عـمار ومن أصــ ـــحاـبة  أثم  .  بو ذر واملـقداد وســ ـخذ كثري من الصــ
الرجوع إلى الحق و ة  )ع(لى مواالة علي  إـب داـي ــروا حقـه يف الـب رأوا   وبعـد أن  ،  بعـد أن خـذلوه ولم ينصــ

ــلط الجـبت والطـاغوت على دـفة القـيادة وخالـفة    اً خـذ يزتاـيد يوـمأالظلم اـلذي   بـعد يوم نتيجـة لتســ
لى أن يعطي عثـمان خمس إين التمزي يف العـطاء من بـيت امـلال حىت وصــــل األمر  وـبدأت دواو،  النيب  
ــالم، (2)ملروان ابن الحكم    أفريقيا ــام يف عهد عمر  ومعاوية الطليق عدو اإلسـ ــبح والي بالد الشـ ، يصـ

ــح أبو ذر ترف    ،ويهيـنه ويؤذـيه ويطرده من بالد الشـــــام)رحـمه اهلل(  بي ذر  أويتحكم ـب بـعد أن فضــ
ــلمي، و ــتيالءه على أموال املســ ة واســ اوـي ه إلى  )رحمـه اهلل(  بي ذر  أخرياً يجهز عثمـان على  أمـع بنفـي

يف حي أن تركـة عـبد الرحمن بن  ،  يـعاني الفقر والجوع  مقهوراً   وتركـه يموت فيـها وحـيداً ة، الرـبذ
ن  إ و،  ون الكثري الكثريوعثمان وســعد وغريهم يملك  ةوطلح،  عوف من الذهب تكســر بالفؤوس

 .قل جميعه فمعظمه من بيت مال املسلميألم 
ا   هـب امبروجود هـم پـی از  ده و  ــنـی ه ش ــحـاـب ام    )ص(  ی آنچـه ص تـم ا وجود  ـب د و  ت کرده بودـن رواـی

کیدهای ایشــان )ع(  به همراه علی )ص(  های ایشــانگیریموضــس و   )ع( در پیروی از علی  )ع(  و تأ
  ، تر مسلمانان پیروی از پیشوایان گمراهی را برگزیدندبیش  ـ،پس از ویاوصیای  ـیازده تن از فرزندانش 

 )ص(  پس از درگذشــت پیامبر )ع( و با علی  !!ی گوســاله فرو افتادند و پیرو ســامری شــدنددر فتنه
ــی ــرائـیل در زـمان غیـبت موس نمودـند و اینچنین ارـتداد و   )ع(  ـبا ـهارون  )ع(  هـمان کردـند ـکه بنی اس

تی که خداوند ته بود  بازگـش دن به آن بر حذر داـش   : فرمایدحق تعالی می  .اتفاق افتاد  ،آنها را از مبتال ـش
تاده) ت که محمد، فرـس تادگانی دیگر بودهجز این نیـس ت که پیش از او فرـس اند. آیا اگر او بمیرد ای اـس

ین خود بازمی ما به آیین پیـش ود، ـش ته ـش یانی به خدا یا کـش گردید؟ هر کس که به عقب بازگردد هیچ ز

 
 .144آل عمران:  -1
رو النهق: )والالث القوم هو عذمان بن عران بن  -2 مد بن عبد مناز  کنيته أبو عمرو  وأمه أرو  بن   قال ابن أبي الحديد في ـش أبي العاص بن أمي، بن عبد ـش

ب الناس  وويهم  کري  بن ربيع، بن حبي  بن عبد شـمد. بايعه الناس بعد انقضـاء الشـور  واسـتقرار األمر له  وصـح  فيه فراسـ، عمر  فإنه أوةس بنی أمي، رقا
 ي أيامه  فسخذ الخمد کله فوهبه لمروان  فقال عبد الرحمن بن حنبل الجمحي : ......الوييات وأقيعهم القيائع  وافتتح  إفريقي، ف

 .198ص 1وأعيي  مروان خمد البثد  . . .  فهيهات سعيك ممن سعی !( شرو نهق البثغ،: ج
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خود بازگشـتند   . همگان به پیشـینیان1(گزاران را پاداش خواهد دادنخواهد رسـانید و خداوند سـپاس
ــپس بیش ــلمان. س ــحاب پیامبر؛ یعنی عمار، ابوذر، مقداد، س ــحابه  مگر تعدادی اندک از اص تر ص

ت به حق و یاری دادن علی روع به بازگـش تند و  )ع(  ـش نمودند؛ پس از آنکه وی را در ابتدا تنها گذاـش
ــت ــاهده  حقش را یاری ننمودند؛ پس از آنکه ظلمی که روز به روز در حال ازدیاد و گس رش بود را مش

 )ص(  ی تـسّلط جبت و طاغوت بر ـسکان رهبری مـسلمانان و جانـشینی پیامبرنمودند؛ ظلمی که ثمره
د  ها در  ناداوری  .بود یم بیت المال آغاز ـش ید کار  تا آنجا که  تقـس یقا  که عثمان  به جایی رـس خمس آفر

ـ 2پردازدبن حکم میرا به مروان   ــ در زمان عمر والی سرزمین شام  ی اسالمدشمن آزاد شده، معاویه ـ
دهد و از سـرزمین شـام را مورد ظلم و توهین و آزار و سـتم قرار می )رحمة الله علیه(  شـود، ابوذرمی

ـــگذرانیتعبـید می ــلمین اـندازیـهای مـعاوـیه و چـنگنـماـید، پس از آنـکه ابوذر خوش اش بر اموال مس
َبِذه تبعید می  لله علیه()رحمة ا  رسوا نموده بود، و در پایان، عثمان، ابوذر کند و او در آنجا تنها،  را به َر

ــنگی ـجان میبی عـبد الرحمن ـبازد؛ این در ـحالی بود  ـکه ـماَتَرک طالـهای  چیز، مقهور و در قفر و گرس
ته میبن عوف   کـس دبا تبر ـش عد و دیگران اموال    ،عثمان  ،طلحهو    ،ـش بی حد و حصـری در تمّلک  ـس

 .از بیت المال مسلمین بود  شانتر بیش  ،اموالاین   یو اگر نگویم همهخود داشتند 
 

 .(3)ومن أراد املزيد فلرياجع تاريخ القوم يف كتب التاريخ 
یخ    هایبا به کتهستند   یتر بیش  اتاطالعکسانی که خوهان    .4مراجعه نمایندتار

 
 ذر؟ملاذا كل هذه اآلالم واملصائب يف حياتك يا أبا )رحمه اهلل( ولو سألنا أبا ذر 

یم این    )رحمة الله علیه(  اگر از ابوذر یبتهمه درد و بپرـس که در طول زندگی با آن مواجه بودی  ها  مـص
   ؟از چه رو بود

 
وقد قلت الحق وما أبقى لي الحق ، قل الحق يا أبا ذر  :قال لي حبييب رسول اهلل  : لقال ما معناه

 
 .144آل عمران:  - 1
اش ابو عمرو  گويد: »و سـومين آنها عذمان بن عران بن ابی العاص بن امي، بن عبد شـمد بن عبد مناز بود. کنيهابن ابی الحديد در شـرو نهق البثغه می - 2

ــمد بود. پد از خاتـمه رو  دختر کري  بن ربيـع، بن حبـي  بن عـبد شـ
ُ
ــتقر  و مادرش أ ــورا  مردم با و  بيـع  کردند و امارت و  مْـ گرديد و کاردانی عمر   شـ

ط کرد  به آنها ويي درباره ْـلش ها را به آنها واگذار نمود. آفريقا در ايام او فتح ـشد و او خمد تمامی آن را ها را داد و خراج  او اـستوار ـشد. او بنی اميه را بر مردم م
ها داده شــد.... هيهات از اين کار تو در حق چه کْــی!«. شــرو نهق گويد:.... و به مروان خمد ســرزمينبه مروان بخشــيد. عبد الرحمن بن حنبل جمحی می

 .198ص 1البثغه: ج 
   وغيرهما.54ص 3وما بعدها  شرو نهق البثغ، يبن أبي الحديد المعت لي: ج 292ص 8راجع کتاب الادير للشيخ األميني: ج -3
 و ساير منابع. 54ص  3هق البثغه ابن ابی الحديد معت لی: ج و پد از آن  شرو ن 292ص  8مراجعه کنيد به: غدير شيخ ايمينی: ج  - 4



                        179                                                                                                                                                                     1العجل )گوساله( ج
 

 .(1) من خليل
ــول  فرمود: ای ابوذر! حق را بگو! من حق را ـبه من    )ص(  ـخداـبه این معـنا خواـهد گـفت: حبیبم رس

 .2گفتم و حق برایم هیچ دوستی باقی نگذاشت
 

ــج   لى  إوهم ماتوا يف حياتهم وأنت ،  وما قتلوك ولكن قتلتهم،  انكطوبى لك يا أبا ذر فقد ذل ســ
ومثل أعلى يف قلب كل إنســان حر شــريف يطالب بحقوق   ابل أنت معن،  اليوم حي يف قلوب املؤمني

  .الفقراء واملساكي واملستضعفي أينما كان
بلکه تو ایشــان را نکشــتند تو را آنها   .و ذلیل شــدندهایت خوار  بانزندان  !خوشــا به حالت ای ابوذر

ــتی   تو همراه   ،ایزندهمؤمنان  های  مردگانی متحرک بودند اما تو تا امروز در قلب ،در زندگیآنها    .کش
یفی هـستی که حقوق فقرا  یهر انـسان آزادهای عالی در قلب حتی الگو و نمونهمایی و   مـسکینان   ،ـشر

 .خواهد باشدهر جا می ؛کندو مستضعفان را مطالبه می
 

أنك غضـبت  ،)يا أبا ذر : )ع(بي طالب أعلي بن  ويكفيك قول سـيد املوحدين بعد رسـول اهلل 
ـــبت ارج من غضــ ه  هلل ـف اهم  ن  . إـل ا  ،  القوم خـافوك على دنـي اترك يف أـيديهم ـم وخفتهم على ديـنك ـف

،  ومـا أغنـاك عمـا منعوك ،  لى مـا منعتهمإفمـا أحوجهم  ،  واهرب بمـا  خفتهم عليـه،  خـافوك عليـه
 ثم أتقى الســـماوات واألرض كانتا على عبد رتقاً  ولو إن  .  واألكرث حســـداً ، وســـتعلم من الرابح غداً 

فلو قبلت دنياهم  ،  الباطل وال يوحشــــنك إال    الحق ، ال يؤنســــنك إال  له منهما مخرجاً  لجعل اهلل  اهلل
 .(3) ألحبوك ولو قرضت منها ألمنوك(

ــول ـخدای سهههههرور  و اين گفتهه تو را کـفاـیت    )ع(  ، علی بن ابی ـطاـلب)ص(  توحـیدگوـیان پس از رس
  .بند که به خاطر او خـشم گرفتی بپس امید به کـسی    ؛تو برای خدا به خـشم آمدی  !ابوذرای  » :کندمی

ــیدند و تو بر دین خویش از  ــدیاین مردم بر دنیای خود از تو ترس ــان بیمناک ش پس آن را که به  ؛ایش
ــیدند ــان واگذار و آنچه  ه اب  ،خاطرش از تو ترس ــیدیرا که یش یز  ،از آنان بر آن ترس اینان   .برگیر و بگر

ازمـندچـقد ه    ـندر نـی ا را از آن منس می  یآن چیزـب ازی از آنـچه تو را از آن و تو ـچه بی  ،کردیـکه تو آنـه نـی
اگر درهای    .بردشـک میو چه کسـی فراوان رَ   ،فردا خواهی دانسـت چه کسـی سـود برده  .اندمنس کرده

 

: )... قل : يا رـسول الله  زدني. قال: قل الحق وإن کان مرًا. قل : يا رـسول الله  زدني . قال: ي تخف في )م(  ألبي  ر   روي في وـصايا الرـسول محمد   -1
  .541 - 539الله لوم، يئم ...( األمالي لليوسي: ص

حق را برو  حتی آمده اسـ : .... عرض کردم: ا  رسـول خدا! بر من بير ا . فرمود: » )م( به ابو ر  )ص(    خدا حضـرت محمدها  فرسـتادهدر وصـي  - 2
 .541تا  539....«. امالی ةوسی: ص گر َمَهراسدر راه خدا از مثم  مثم «. گرتم: ا  رسول خدا! بر من بير ا . فرمود: »اگر تلخ باشد

 .17ص 2نهق البثغ، : ج -3
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مان و زمین را به روی بنده پس ای از بندگان خدا ببندند و  آـس دـس ان باـش قطعًا   ،آن بنده از خدا هراـس
ــود  خروجی  خداوند برایش راه ــد  ،پس جز حق  .خواهد گش ــی نباش تو را به   ،و جز باطل  ،تو را مونس

ت نیفکند ان را می  .وحـش ت میاگر دنیایـش گرفتی    و اگر از دنیا چیزی برمی ،گرفتندپذیرفتی تو را دوـس
 .1«اشتنددتو را ایمن می

 
بكر يرسل خالد ابن العتل    فأبو،  وقبل هذه الحادثة حوادث ومصائب نالت من اإلسالم واملسلمي

ك بن نوير ه فيهـا )ريض اهلل عنـه(    ةالزنيم ليقتـل مـاـل ة اليت قتـل   ،ويعتـدي على زوجتـه يف نفس الليـل
ه مغتصـــــب لخالـفة  نـ  أل؛  بي بكررفض أن ـيدفع زكـاة أموال بين تميم البطـاح أل  ـمالكـاً   ن  مـلاذا؟ أل

غدير   نصبه خليفة له يف اهلل   ورأوا وسمعوا رسول،  من صاحبها الذي يعرفه املسلمون  رسول اهلل
عباس محمود العقاد يمر على قول  والعجيب أن  .  بي طالبأوهو علي بن ،  ويف غريه من املناســبات   خم

 : ةويرمالك بن ن
 وال خائف فيما يجيء من الغد     فقلت خذوا أموالكم غري ناظر

 .(2) منعنا وقلنا الدين دين محمد     م ـفان قام باألمر املخوف قائ
یبانپیش از این رویداد، حواد  و مـصیبت گیر اـسالم و مـسلمین ـشده بود. ابوبکر، خالد بن هایی گر

ــتا  ــت و فرومایه و تند خو را فرس ــی الله عنه(  د تا مالک بن نویرهولید پس ــاند و در  )رض را به قتل برس
رسـاند، به همسـرش تجاوز کند! چرا؟ چون مالک از پرداخت زکات  همان شـب که وی را به قتل می

ی جانـشینی رـسول خدا از ـصاحبش بود؛  کننده بنی تمیم به ابوبکر خودداری نمود؛ چرا که او غـصب
او را در غدیر   )ص(  رسول خداشناختند، و دیده بودند و شنیده بودند که کسی که مسلمانان او را می

خم و در سایر مناسبات به خالف و جانشینی خودش منصوب فرموده بود؛ یعنی علی بن ابی طالب.  
 کند:عجیب این است که وقتی عباس محمود عقاد به این شعر مالک بن نویره برخورد می

ـید   ـید    از   آنـچه    فردا   پیش    خواـهد   و   نهراســ    *گفتم    اموالـتان    را   بی    هیچ    نگرانی    برگیر
 آمد

 3است محمد دین ،دین این گوییم و کنیم منعش  *  خیزد پا  به ترسناک فرمانی با  مانعلیه کسی اگر
 

 
 .17ص  2نهق البثغه: ج  - 1
 .           82ص 2  معالم المدرستين: ج14ص 6  ووفيات األعيان يبن خلكان: ج560ص 5راجع ترجم، مالك بن نويرة في اْلصاب،: ج -2
 وي خائف فيما يجيء من الاد فقل  خذوا أموالكم غير ناظر - 3

 منعنا و قلنا الدين دين محمد فان قام باألمر المخوز قائم       
 .82ص  2و معالم المدرستين: ج  14ص  6و »وفيات األعيان« ابن خلكان: ج  560ص  5مراجعه کنيد به برگردان مالک بن نويره در اصاب : ج 
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 ـفأـجاب  ؟ثم ليم يف ذـلك  ،ه ـبدد ـما جمع من الصـــــدـقات يف حـياـته ومالهـيهنـ  أغـلب الظن  أ: )فيقول
  !!الئميه بهذه األبيات(

ــرف  » :می گوید ــده بوده را ص ــدقات جمس ش یاد مالک در زمان حیات خود آنچه از ص به احتمال ز
رزنش قرار گرفت  .گذرانی و لهو و لعب نموده بودخوش وص مورد ـس پس در این خـص و او با این  ،ـس

 !!گوید«اش را پاسخ میکنندهابیات سرزنش
 

ــعري كيف قرأت هـذه األ الرجـل يقول خـذوا    والحـال أن    !وفهمـت هـذا املعىن ؟،  بيـاتوليـت شــ
ل مـاـلك بن نوير  .ه أعـادهـا لهمنـ  : إأي،  أموالكم ة،  ثم بعـد ذـلك يحـاول العقـاد أن يجعـل جريمـة قـت

ــح فيـها جرم  ليجـعل بـعد  ، بي بكر وـخاـلد ابن العـتل الزنيمأواالعـتداء على زوجـته ـغامضــــة ال يتضــ
شــغله الجهاد عن حفظ ســورة واحدة من القرآن يقرأها يف صــالته  ،  اً فذ    عبقرياً ذلك خالد بن الوليد  

 سعد تورد اإلبل(.  )وما هكذا يا، ما هكذا األنصاف يا عقاد، املسلمي يؤمعندما 
این مرد که  یحالدر    ؟!!!یی رسیدایمعنچنین  دانستم این اشعار را چگونه خواندی تا به ای کاش می

یداموالتان  »  :گویدمی ت که ا  ن معنا ه آو این ب  «را برگیر ان بازگرداناو ـس ان را به ایـش ت  دهیاموالـش   . اـس
ــپس عقاد   ــرش را مبهم جلوه دهد تا  جنایت  کند تالش میس در قتل مالک بن نویره و تجاوز به همس

بتواند خالد  رسـوا و مفتضـَ  نشـوند تا پس از آن ابوبکر و خالد بن ولید فرومایه و تند خو  این واقعه  
قرآن    از یک ســورهکردن از حفح  حتی وی را   ،که جهادکســی  ؛معرفی کندهمتا  ای بین ولید را نابغهب

لمانان امام جماعت می ودکه بتواند وقتی برای مـس تهز با   ،قرائت کند  ،ـش ت داـش این چه انصـافی   !اـس
 !1«دهندشترها را اینچنین آب نمی !»ای سعد  ؟ای عقاد  ،است
 

ــبنا اهلل ونعم  ــيعلم الذين يحملون الناس على أكتاف آل محمد أي منقلب  ،  الوكيلفحســ وســ
 .للمتقي ، والعاقبةينقلبون

 آل محمد )ص(و کسـانی که مردم را بر دوش   ؛وند ما را کافی اسـت و او چه نیکو وکیلی اسـتخدا
وار می ت  به زودی  کنند ـس تچه به خواهند دانـس ت گاهی بازبازگـش رانجام نیک از   ،خواهند گـش و ـس

 .پرهیزکاران است آِن 
 

ــروعة والظاملة كثرية     وعلى كل حال فالخطب جليل بعد وفاة النيب ــات غري املشــ واملمارســ
وقد انتهكت فيها دماء وأموال  ،  ملن ألقى الســــمع وهو شــــهيد  ةويكفي حادثة مالك بن نوير، جداً 

 
  رب المذلی عربی )مترجم(. - 1
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 وأعراض املسلمي فهل بقي يشء؟!
ـــیار و فـعالـیت  اعـمال ـناگوارـبه هر ـحال   ــروع و ـظالـماـنهبس ـــیاری    یـهای ـنامش   پس از وـفات پـیامبر بس

ــنوا دارد و بر حق گواهی می  .روی داد )ص( ــی که گوش ش قتل مالک    یهمین حادثه  ،دهدبرای کس
آیا چیز دیگری    .ای که در آن به جان و مال و ناموس مسلمانان تجاوز شدواقعه ؛بن نویره کافی است

 !؟ماندمیهم باقی  
 

أن يصرب   وملاذا طلب منه رـسول اهلل    ؟بي طالب ـسيفهأملاذا لم يرفع علي بن :  ولـسائل أن يـسأل
  على الظلم من بعده؟!

از   )ص( و چرا رـسول خدا  !؟نکـشیدبر ـشمـشیر    )ع(  بن ابی طالبچرا علی  :خواننده حق دارد بپرـسد
 !؟پیشه کندصبر   ،شودپس از او روا میهایی که ایشان خواست بر ظلم

 
ن أقـل يقولوا حرص على  إ)فـ:  )ع(فيمـا قـدمـت من البحـث ويف قول أمري املؤمني    ةجـاـباإل  ومع أن  

ــكـت يقولوا جزع من املوت، املـلك بي ـطاـلب آنس ـباملوت أواهلل البن ،  هيـهات بـعد اللتـيا واليت،  وإن أســ
يف    ةرشـــيمكنون علم لو بحت به الضـــطربتم اضـــطراب األبل أندمجت على  ،  من الطفل بثدي أمه
  .(1) الطوى البعيدة(

، پاـسخ داده شده است: )ع(  تر ارایه ـشد و در فرمایش امیر المؤمنینهر چند این پرـسش در آنچه پیش
ْسُکْت َیُقوُلوا: 

َ
ُقْل، َیُقوُلوا: َحَرَص َعَلی اْلُمْلِك، َو ِإْن ف

َ
ا   َبْعَد  َهْیهاَت اْلَمْوِت،  ِمَن  َجِزَع »َفِإْن ف َتیَّ ِتی  َو  اللَّ  الَّ

ِبی
َ
ِه اَلْبُن ف ِل  َو الـل ِه، بـَ مـل

ُ
ْدِی ف ِل ِبثـَ فـْ اْلَمْوِت ِمَن الطل با اَنُس بـِ ُت ـطالـِ َدَمـجْ ِه   انـْ ُت بـِ

َعلی َمْکُنوِن ِعْلما َلْو ُبـحْ
ِطراَب   ــْ ْبُتُم اض َطَر ــْ ِة ِفی  اَلض یـَ ــِ ِو ااَلْرش ــخن بگویم، می 2اْلَبِعـیَدِا«  ّی الطَّ گویـند: بر حکوـمت  )اگر س

م، می ت، و اگر خاموش باـش یص اـس ید!! هرگز! من و ترس از مرگ؟! پس از حر گویند: از مرگ ترـس
وگند، ُانس و عالقهآن همه )جنگ ی ی فرزند ابف طالب به مرگ، از عالقهها و حواد (؟! به خدا ـس

ــتان مادر بیش ــت،طفل به پس گاهی دارم که اگر بازگویم به  تر اس بلکه من از علوم و حواد  پنهانی آ
یسمان در چاهلرزه می یدن ر  های عمیق!(.افتید، چون لرز
 

 ذكر هنا سببي:أو، س من التوضيح قليالً أولكن ال ب
 :شومرا متذکر میدر اینجا دو علت    .اما مانعی ندارد قدری مطلب را توضی  دهیم

 
 .36ص 1ج: نهق البثغ، -1
 .36ص  1نهق البثغه: ج  - 2
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ال إيماناً حقيقياً راســخاً  وليس    فإســالمهم ظاهري،  اإلســالم لم يرتســخ يف نفوس الناس ن  إ  األول:

ــ على أهـله من االرـتداد القلـيل   إال  ،  فـحالهم كـحال اليت نقضــــت غزلـها من بـعد قوة أنكـاـثاً ،  يخىشــ
ْسلَ ﴿: قال تعالى، منهم

َ
ا ُقْل َلْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقولُوا أ ْعَراُب آَمنَّ

َ
 .(1)﴾ْمَناَقاَلِت اأْل

ه ندوانیده بود  :اول یـش الم هنوز در جان مردم ر الم آنها ظاهری بود    .اـس خی   حقیقِی   و ایماِن اـس راـس
پشـمی  زنی گردد که  آن مانند  شـان  وضـعیتشـوند و  به ارتداد کشـیده  رفت که و بیم آن مینداشـتند 
ـــیده یس ــپس ـبافـته  ،ر ــالـندس ــتوار بودـندای اـندک ـکه  مگر ـعده  !ـهایش را از هم بگس حق تـعالی   .اس

 .2(اید، بلکه بگویید: اسالم آوردیماعراب گفتند: ایمان آوردیم. بگو: ایمان نیاورده)فرماید:  می
 

ِإالَّ    َوَلوْ ﴿  :وقــال تعــالى ا  ِبهــَ ُثوا  َتَلبَّ ا  َومــَ ا  َة آَلَتْوهــَ الِْفْتنــَ ِئلُوا  ــُ ا ثُمَّ ســ اِرهــَ ْقطــَ
َ
أ ْت َعَلْيِهْم ِمْن  ــَ ُدِخل

 .   (3)﴾َيِسرياً 
دند وبر آنها وارد می اطراِف آن  از اگر  و)  :فرمایدو همچنین می پس از  ـش ته می آنها   ـس د کهخواـس  مرتد ـش

   .4(کردندنمی  درنگ ،در آن  اندکی  جز  پذیرفتند وقطعًا می  ،شوند

 
ــلمي مزتلزل ومع وجود املنافقي  على أن    ةويف القرآن آيات كثرية دال لك أن ،  حال كثري من املســ

ــول اهلل  ،  الويص أن يرو بـالظـاهر  ىوعلى هـذا فعل،  تعرف النتيجـة ــرب كمـا ريض رســ  ويصــ
جهد رـسول اهلل أفـسيهدم هذا البناء الذي    وإال  .  ومن يـستمع لكالمهم،  بالظاهر وـصرب على املنافقي

ــيه    ــنأ )ع(ووصـ ــرين سـ ــي  ةكرث من عشـ وهي   فالفائدة العظيمة املرجوة من هذا الدين.  يدهلتشـ
 . اهلل له إال  إال  وعبادة أهل األرض هلل ونشر كلمة، تمام نور اهلل يف أرضه

ــان می ـــیاری در قرآن وجود دارد ـکه نش ــلـماـنان در دین خود متزلزل بودـند  دـهد بیشآـیات بس و تر مس
ت  ،عالوه بر این خص  نتیجه   .وجود منافقان را نیز نباید از نظر دور داـش تمـش رایطی  ؛اـس در چنین ـش

بر  ایت دهد و ـص ین پیامبر باید به حفح ظاهر رـض ه  جانـش به ظاهر   )ص(  کند همان طور که پیامبرپیـش
یدرضـایت داد و بر اعمال منافقین و پیروانشـان شـکیبایی  ای  کیسـت که از سـخنان ایشـان بهره  ؛ورز

الودهگر چنین نمیا  !گیرد ول خدابنایی که   یکردند ـش ینش  )ص( رـس ال بیش   )ع(  و جانـش ت ـس بیـس
ـــیده بودـند منـهدم می عظیمی از این دین انتـظار ی  در ـحالی ـکه بهره و ثمره  ؛شــدبرای آن زحـمت کش
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ــار کلمه  ،شپرتو افکنی کامل نور خدا بر زمین  :رودمی ی ال اله  عبادت اهل زمین برای خداوند و انتش
 .ال اللها

 
ـبل يف زمن ،  أو الويص  يف األرض لن تحقق يف زمن النيب    ةكرب على كـل بقـعأاهلل    ورفع راـية

رســـل موىس إلى قوم من بين  ،  يف األمم الســـابقة  ةلهيإ  ةوهذه ســـن، )ع(خاتم األوصـــياء املهدي 
ُ
فقد أ

 .الجبابرةولكن يف صحراء سيناء تمردوا عليه ورفضوا قتال ، إسرائيل وعربوا معه البحر
نـشد  او محقق  وـصّی یا   )ص(  در زمان پیامبرای از این زمین  هر نقطهبرافراـشته ـشدن پرچم الله اکبر در  

ین وصــیبلکه در زمان   های  الهی که در امتاســت واقس خواهد شــد و این ســنتی   )ع(  مهدی  ،آخر
یا  وی از   به همراهکه موسی به سوی قومی از بنی اسرائیل فرستاده شد   .اـستپیـشین نیز بر قرار بوده   در

   .سر پیچی نمودند و از جنگیدن با ستمگران سرباز زدنداو  گذشتند اما در صحرای سینا از 
 

ا  : ﴿ـقال تـعالى اُهنـَ ا ـهَ اِتال ِإنَـّ َت َوَربُـَّك َفـقَ نـْ
َ
ْب أ اْذـهَ ا فـَ ا َداُموا ِفيـهَ بـَداً ـمَ

َ
ا أ ْدُخَلـهَ ا َلْن نـَ ا ُموىَس ِإنَـّ الُوا يـَ قـَ

ــوا حمل كلمة،  (1)﴾َقاِعُدونَ  ــبحانه وتعالى ،  اهلل إلى الناس  له إال  إال   وبالتالي رفضــ وعاقبهم اهلل ســ
 .ةبالتيه يف صحراء سيناء أربعي سن

ویم. ما اینجا  )فرماید:  حق تعالی می تند هرگز به آن داخل نـش ی! تا وقتی در آنجا هـس گفتند: ای موـس
ــینیم، تو و پروردگارت بروید و بمی ــیدن کلمه 2(ا آنها نبرد کنیدنش ی ال اله ؛ در نتیجه از به دوش کش

ال ـسرگردانی در  ان را با چهل ـس بحان و متعال نیز ایـش وی مردم، ـسرباز زدند و خداوند ـس اال الله به ـس
 صحرای سینا عقوبت نمود.

 
لفاـسقي  وهم أبناء هؤالء ا، ةخروج أمة ربانية ـصالح  وكان نتيجة هذا التيه العقوبة اإلـصالحية

ه إال  إوقـد حملوا كلمـة ال  ،  وأحفـادهم ــع بن نون ويص موىس    ـل وقـاتلوا الجبـابرة  ،  )ع(اهلل مع يوشــ
 .والطواغيت ونصروا دين اهلل يف أرضه

ــرگردانی  ینتیـجه ــال   ،این س انی و صــال  بودمـجازاتی اص بـّ این   .گراـیاـنه برای پرورش ـیافتن امتی ر
ــس بن نون را همراه ـبا  ال اـله اال الـله  ی  کلـمهبودـند و  گروه ـنافرـمان  ـهای همین  فرزـندان و نوه  ،اـمت یوش

ّی  ی وـص یدند   )ع(  موـس تمگران  بر دوش کـش  شو دین خدا را در زمینها پیکار کردند  و طاغوتو با ـس
 .یاری نمودند
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من   اونرجو،  )ع(أي يف زمن ظهور املـهدي ،  هي يف آخر الزـمان ةـمذن ـفالنتيـجة املرجوة من ـهذه األإ

 .علمأواهلل ، اهلل أن يكون زماننا كما يدل عليه كثري من الروايات
ت در آخر الزـمان ـحاصــل خواـهد شــدانتـظار  مورد    یبـنابراین نتیـجه در زـمان ظهور   یعنی  ؛از این امـّ

چنانکه بـسیاری از روایات چنین چیزی را نـشان     ،خواهیم زمان ما باـشداز خداوند میکه    )ع(  مهدی
گاه  وندو خدا  ؛دهندمی  .است  ترآ

 
إنما مثل أميت كمثل حديقة أطعم منها فوجاً ما   ..): قال ،وقد مر فيما ـسبق عن رـسول اهلل 

 .(1) (... وأحسنها جناً  فوجاً يكون أعرضها بحراً وأعمقها طوالً وأطولها فرعاً  آخرهالعل 
ول  از   ترپيش ده که )ص(  خدارـس ت که گروهی از ثَ ل اّمت من مَ ثَ مَ   ....» :فرمود روایت ـش ل باغی اـس

د و بهرهآن می دخورـن د  می  مـن ــا  و  گردـن ه بسـ یو گر  یگروهی دـچ د و آن را عر ایـن ل  ،تربـی ا  طوـی ـب تر 
 .2«....ها و ثمراتی نیکوتر بیابندهایی بلندتر و میوهشاخه

 
  أي أصحاب املهدي  ةألم ابل لعل هذه  ،  يكون آخر فوج من أمته هو أفضلهاذن فالرسول يرجو أن  إ

على    ةاإلنسـانيأو من سـواها على طول مسـرية   ةألم اسـواء من هذه    ،وأنصـاره ال يقرنون بمن سـبقهم
ــفهم بـالحـديـث القـديس،  األرض )وانتجبـت لـذلـك الوقـت عبـاداً لي امتحنـت قلوبهم  :  وقـد مر وصــ
واإلخالص واليقي والتقوى والخشــوع والصــدق والحلم والصــرب والوقار  وحشــوتها بالورع ،  لأليمان

ا دنـي ة فيمـا عـندي،  والتقى والزهـد يف اـل ــمس والقمرأو،  والرغـب ــتخلفهم يف  ،  جعلهم دعـاة الشــ واســ
ــطفى، أولئك أوليائي …األرض   ــأو،  اخرتت لهم نبياً مصــ ــول،  ،  ميناً مرتىضــ فجعلته لهم نبياً ورســ

 .(3) (…تلك أمة اخرتتها  نصار،أله أولياء و وجعلتهم
حاب و  ا این اّمت یعنی اـص د و چه بـس ان باـش ینـش ین گروه از امتش برتر بنابراین پیامبر انتظار دارد آخر

ینیان این اّمت و چه همه ند؛ چه پیـش ته باـش ینیان نداـش باهتی به پیـش ار مهدی هیچ ـش ی آنها که در انـص
ـیت ـقدم بر این زمین نـهادـند. پیش ــر یخ بش ــی اطول ـتار ــیف آنـها در ـحدـیث ـقدس راـیه گردـید: تر توص

ام از ام و آن را انباـشتههایـشان را برای ایمان آزمودهام که قلب»برای آن زمان بندگانی را انتخاب نموده
ــبر، وقار، بی ــدق، حلم، ص ــوع، ص اعتنایی به دنیا و آرزومندی به ورع، اخالص، یقین، تقوی، خش

دهم و در زمین جانشـینشـان  می کنندگان به خورشـید و ماه قرارآنچه نزد من اسـت. ایشـان را دعوت
 

 .269  کمال الدين: 56ص 2: ج)م(   عيون أخبار الر ا476الخصال: ص -1
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ام. وی  اند اولیای من. برایـشان پیامبری برگزیده  و جانـشینی پـسندیده اختیار نمودهگردانم.... آنانمی
 .1اند امتی که برگزیدم....«را برایشان نبی و رسول قرار دادم و ایشان را برای او دوستان و یاران. اینان

 
ولو لم يكن من ،  وأنصــاره كثرية )ع( فضــل أصــحاب املهدي والروايات عن أهل بيت العصــمة يف

 من بقاع األرض لكفى.  ةإعالء كلمة اهلل ونشر التوحيد يف كل بقع فضلهم إال  
مت  و   حاب مهدیو طهارت روایاتی که از اهل بیت عـص یلت اـص یار   )ع(  در مورد فـض ده بـس وارد ـش

زمین جای جای این  گســترش توحید در    الله و  یاعتالی کلمهآنها جز    هایاز فضــیلتاســت و اگر  
 .نمودرا کفایت میایشان    ،بودنمی

 
عرض عن منازعة القوم  أثم   فهو قد بي حقه، له  بالغة  ةكان حج )ع(صرب أمري املؤمني   ثانياً: إن  

ــر العدل ما طلبه لها إلقامة الحقن  إو ةاإلمار زاهد بهذه   )ع(ه ن  أليبي  ،  والحكم  ةاإلمار  ــرة    ونشـ ونصـ
ــر أمري املؤمني  أوقد ،  الدين ــيعلمون ماأوعلم  ،  وذراريهم ةألم اعرب القرون بقية هذه   )ع(بصــ  نهم ســ
حىت وصـــل األمر  ،  واغتصـــاب حقه من قبل الجبت والطاغوت  ةاإلمار عليهم تنحية الويص عن  هجر  

ا والزانـيات على ـهذه   اـي ــلط أوالد البـغ  )ع(وـقد مر علـيك ـهذا املعىن يف خطـبة الزهراء ،  ةألـماإلى تســ
ت ث قـاـل   ب دمـاً عبيطـاً قعـثم احتلبوا طالع ال  ،لهـك لقـد  لقحـت فنظرة ريثمـا تنتج ا)أمـا لعمر  :  حـي
 .(2) اً هنالك يخسر املبطلون ويعرف التالون غب ما سن األولون(وزعاقاً مر  

حق خود را تبیین   )ع(  د؛ چرا که ایشــانحجتی بالغه و رســا برای او بو  )ع( دوم: صــبر امیر المؤمنین
یاست  و حکومت روی گردانید؛ تا روشن نمود و سپس از منازعات و کشمکش ها برای دستیابی به ر

یاسـت اعتنایی ندارد و اگر درخواسـت آن را دارد تنها برای بر پا داشـتن حق،  )ع(  شـود که او به این ر
ها، آیندگان این اّمت  و  با عبور از میان قرن  )ع(  ینباشد. امیر المؤمنگـسترش عدالت و یاری دین می

فرزندان ایشــان را دید و دانســت که آنها آنچه از کنار زدن وصــی پیامبر از حکومت و غصــب نمودن  
لطه یافتن  ت؛ که در نهایت به ـس ط جبت و طاغوت، بر آنها خواهد رفت را خواهند دانـس حقش توـس

ــان و زناکاران بر این امّ  ــرکش ــرت زهر ت خواهد انجامید. چنین معنایی در خطبهفرزندان س  ای حض
ــرتـکه پیش  )س( ــوگـند که  می  )س( تر اراـیه گردـید، آـمده اســت؛ آنـجا ـکه حض فرـماـید: »ـبه ـخدا س

ی آنان باردار ـشد، در انتظار باشید که تا چه اندازه نتیجه خواهد داد، سپس آن را نظیر یک قد  پر  فتنه
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ــنده کرد ــد و از خون تازه و زهر ُکش ــارت خواهند ش ــت که اهل باطل دچار خس ند، در آن موقس اس
 .1گزار پیشینیان را خواهند شناخت«بنیان

 
ــتقـبل    وحـمل الـناس على الحق، بـعد هن وهن  )ع(ـمام علي ويف النـهاـية رجـعت الخالـفة إلى اإل واســ

يف االنحراف    وطراً وبعد أن قضوا ، ولكنهم لم يحتملوا مرارة الحق،  بهم القبلة والصراط املستقيم
بعد أن اعتادوا التمزي     ،ومســاواته لهم بالعطاء )ع(عن صــراط اهلل املســتقيم لم يحتملوا عدالة علي  

ــامري  ةثرواأل ــي فبعد أن اعتادوا عبادة العجل وطاعة السـ لم يرق لهم طاعة علي وعبادة  ، من املاضـ
قه فســاد املاضــيالعمل ب )ع(وقبول شــريعته اليت أراد علي   ،اهلل الواحد األحد ومع ،  ها يف مجتمع مز 
ولكنهم خذلوه وخذلوا ولده املعصومي  ،  تباعهاأ  إلىرشد الناس  أو  للحق راية  )ع(هذا فقد رفع علي  
روا جهداً لألمر باملعروف والنهي عن املنكر يف ســــبيل إرشــــاد املســــلمي إلى    من بعده الذين لم يدخ 

 .بالسيوف الصراط املستقيم حىت قضوا بي مسموم ومقطع
ــت )ع(  علیامام  خالفت به  ها  چنین و چـناندر نـهایت پس از   ــت و   .بازگش او مردم را به حق واداش

اما ایشـان تلخی حق را تاب نیاوردند و پس از آنکه    ؛به سـوی قبله و صـراد مسـتقیم نمودآنها را رو  
ــتـند ـعداـلت علی ــیری منحرف ـبه ـکامـیابی پرداخـته بودـند نتوانس مســاواتش در   و  )ع(  ـمدتی در مس

ــیدن را تحمل کنند ــینیان در زمان  خودکامگی  تبعیو و  آن هم پس از آنکه به ؛بخش عادت کرده  پیش
ــامری عادت کرده بودند  ؛بودند ــاله و اطاعت س ــتند به دیگر نمی  ،پس از آنکه به عبادت گوس توانس

آن را از هم  پیشــینیان   ای که فســادِ بپردازند و در جامعه ی یگانهاطاعت از علی و عبادت خداوند یکتا 
ــیده بود یعتی که علی  ،پاش ــر ــوندی عمل به آن بود را در پِ  )ع(  ش ــرت وجود  با این   .پذیرا ش آن حض

پس از را و  ولی آنها او    ،راهنمایی و هدایت نمودحق برافراـشت و مردم را به پیروی از آن   ی برایپرچم
 در راهدر راه امر به معروف و نهی از منکر همان کـسانی را که   ؛تنها نهادندیز نفرزندان معـصومش را او  

به ـشمـشیر زهر یا با  تا اینکه همگی با    ،از هیچ کوـشـشی فروگذار نکردند ،ارـشاد مـسلمانان به راه راـست
 .نایل شدندشهادت  

 
)الحـمد هلل اـلذي   :امـلديـنة فـقالخطـب الـناس يف    )ع(أمري املؤمني    إن  بي الهيثم ابن التيـهان،  أفعن  

ــرت على ـما عرفت ،  اليت ـخدـعت ـفانـخدـعت  ةألـماهو، أيـها   ـله إال  إال  ،  وعرـفت ـخديـعة من ـخدعـها ـفأصــ
ــواء غوائها ــربت يف عشـ ــح  ،  واتبعت أهوائها وضـ ــدت عنه والطريق الواضـ ــتبان لها الحق فصـ وقد اسـ

،  وشــربتم املاء بعذوبته ،  م من معدنهلو اقتبســتم العل،  ما والذي فلق الحبة وبرأ النســمةأ  فتنكبته،
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لنهجت بكم    وسلكتم من الحق نهجه،،  وأخذتم الطريق من واضحه، وادخرتم الخري من موضعه
وما عال فيكم عائل وال ظلم  ، فأكلتم رغداً ،  ضـــاء لكم اإلســـالمأو،  وبدت لكم األعالم، الســـبل

ــلم وال معاهد م، منكم مســ ــبيل الظال  ــلكتم ســ ،  دنياكم برحبها فأظلمت عليكم  ،  ولكن ســ
ــدت عليكم أبواب العلم فـأفتيتم يف دين اهلل بغري  ،  واختلفتم يف دينكم،  فقلتم بـأهوائكم،  وســـ

ــبحتم تحكمون ـبأـف،  فرتكوكم  األئـمةوتركتم  ،  غوتكمأواتبعتم الغواة ـف، علم   ،هوائكم أصــ
ــألتم أهـل اـلذكر   فكيف وقـد تركتموه،  فـإذا أفتوكم قلتم هو العلم بعينـه،  إذا ذكر األمر ســـ

ا قليل تحصـــدون جميع ما زرعتم وما ، وتجدون وخيم ما اجرتمتم، ونبذتموه وخالفتموه؟ رويداً عم 
  .اجتلبتم

   :در مدینه برای مردم خطبه خواند و فرمود )ع( امیر المؤمنین :گویدابو هیثم بن تیهان می
   .حمد و ستایش تنها از آِن خداوندی است که هیچ معبودی جز او نیست

یب خوردای امتی که  یبش دادند و فر یافته  ،فر یافت اما بر آنچه در ردبود    نیرنگ مکاران را در   ، پای فـش
ایهنمود  پیروی    شاز هوای نفسـ  ت  اشگمراهی  یو در ـس کار    ایشحق بر و    ،کورکورانه قدم برداـش آـش

و   ،ا شـکافتسـوگند به آن که دانه ر   .اما آن را نپیمود  ،شـدشـد اما از آن روی برتافت و راه مشـخص  
ـیدانســان   ـــیدـید  ی آن میآب گوارااز  و    ،گرفتـیدبرمی  شاگر علم را از مـعدن  ،را آفر و نیکی را از نوش

ـــکار را  کردـید  ذخیره میـجایـگاهش   ــیرش را می  ،و از حقگرفتـید  برمیو راه آش ـهای  راه  ،پیمودـیدمس
 ،افکنداسـالم بر شـما پرتو میشـد و  ها برایتان آشـکار میگرفت و نشـانهحقیقت در برابرتان قرار می

یتان فراخ می تی نمیروز د و هیچ کدامتان دچار فقر و تهیدـس لمان یا همـش دید و هیچ مـس پیمانی از ـش
یکی را برگزیدید و دنیا با همهراه اما   ؛شـدشـما مورد سـتم واقس نمی وسـعتش برایتان تیره و تار    یتار

  ، شدید پراکنده  خواه خود ـسخن گفتید و در دین خود  دلبه پس    ،درهای علم به رویتان بـسته ـشد  .ـشد
و اـماـمان را   ،گمراهـتان کردـندآنـها نیز    ،ـبدون دانش در دین ـخدا نظر دادـید و از گمراـهان پیروی کردـید

ـــیدـید ـکه ـبه دله آ پس بـ   ؛رـهایـتان کردـندآنـها نیز    ،رـها نمودـند چون   .دیـ کنخواه خود حکم مینـجا رس
ختان را میهل ذکر میمطلبی پیش آید آن را از ا ید و چون پاـس گویید این همان حقیقت  دهند میپرـس

ت ان را رها  چگونه اینچنین می  !با عج  .علم اـس ر نهاده  ،کردهگویید حال آنکه ایـش ت ـس ان    ،پـش با ایـش
تهکه گذرد  دیری نمی ؛درنگ کنیدلختی   ؟!ایدبه مخالفت پرداخته درو خواهید کرد و را اید  آنچه کاـش

 .درخواهید یافتاید را اید و آنچه حاصر آوردههایی که مرتکب شدهجرمعاقبت دردناک  
 

 والذي به  ،  ني صــاحبكمإوالذي فلق الحبة وبرأ النســمة لقد علمتم  
ُ
والذي   ني عاملكمإو،  مرتمأ

ــلحكم،  ولســـــان نوركم  وخرية ربكم،  ـبه نـجاتكم وويص نبيكم قلـيل  فعن  ، والـعالم بـما يصــ
ــيســـــألكم اهلل عز وـجل عن أئمتكم ، وـما نزل ـباألمم قبلكم،  روـيداً ينزل بكم ـما وـعدتم ،  وســ
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ــرون و أو عدة   ة أصـــحاب طالوتا واهلل لو كان لي عد  م  ، ألى اهلل عز وجل غداً تصـــريونإمعهم تحشـ
رتق أفكان ،  وتنيبوا للصــدق،  لضــربتكم بالســيف حىت تؤولوا إلى الحق،  وهم أعدادكم أهل بدر 

 .(1) اللهم فاحكم بيننا بالحق وأنت خري الحاكمي( خذوا بالرفق،أو، عتقلل
 

ید که به آن کس   و  شـما آقای  دانید من شـما میکه   ،سـوگند به آن که دانه را شـکافت و انسـان را آفر
همان که نجات ـشما به دـست  و  من دانای ـشما هـستم    .هـستم  ،یداهداده ـشدفرمان  برداری از او  فرمان

گاه به مصــالحتانزبان نورتان    ،پروردگارتان  یبرگزیده  ،وصــی پیامبرتانو  ســت ا  او قدری درنگ    .و آ
ــده   !کنید ــما وعده داده ش ــت  به زودی آنچه به ش ــما فرود خواهد آمدبر  اس های  چنانکه بر امت  ،ش
ــ  ــما دربارهعزوجل  و خداوند    ،فرود آمد  ینپیش ــید  یاز ش ــور    ،امامانتان خواهد پرس ــان محش با ایش

ان   گاه  خواهید ـشد و فردا به همراهـش وگند اگر   .وند عزوجل حاـضر خواهید ـشدخدابه پیـش به خدا ـس
ـ اـصحاب طالوت یا اـصحاب بدر    به ـشمارِ  یارانی داـشتم با    ـــ گروهی از ـشما برابر اـست  که با ـشمارِ ــ

این برای  که   ،گشـتیدمیبازو جایگاه صـدق  وی حق  به سـ آنجا که تا  کردم  کارزار میشـمشـیر با شـما  
ته ایـس ته ـش ال  گذـش دتر بود و آنگاه به مدارا عمل میاـص تو  کهخدایا به حق در میان ما حکم کن   .ـش

ین حکم  2!کنندگانیبهتر
 
 

 * * * 
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   )ع(، ووالية العهد لإلمام الرضا  )ع( صلح اإلمام الحسن  
 )ع( و والیت عهدی امام رضا   )ع( صلح امام حسن

 
األئمة االثنا عشـــر   وصـــياء النيب الخاتم  أيف حياة    خرياً البد لنا من املرور على حدثي مهميأو
 :الرتباطهما بهذا البحث  ،

 

)علیهم   گانهدوازده  یائمهــ  )ص(  خاتمپیامبر  اوصیای  که در زندگی   یمهم یدو واقعهناگزیر  در پایان  
 :باشندچرا که با این مبحث در ارتباد می  ؛نماییماست را بررسی میرخ داده   ـالسالم(
 

  )لعنه اهلل( مع الطاغية معاوية ابن هند )ع(األول: هو صلح اإلمام الحسن 
 !خداوند لعنتش کندپسر هند که معاویه   ،طاغوتبا   )ع( صل  امام حسن :اول

 
اليت يقودها معاوية باالتســـاع واالســـتيالء على    ت دولة املنافقيذبعد أن أخ، وهو صـــلح ضـــروري
ــالميــة ــن  ،  األرض اإلســ ــلمون اإلمــام الحســ ــلح النيب    اً ذإفهو  .  )ع(وبعــد أن خــذل املســ  كصــ

 .للمشركي يف الحديبية
ل  ردمداری معاویه  ،این ـص المی    پس از آنکه حکومت منافقین با ـس رزمین اـس ترش یافت و بر ـس گـس

  . ـصلحی بود الزم و ـضروری   ،را تنها گذاردند )ع(  و پس از آنکه مـسلمانان امام حـسن  ،مـسّلط گردید
 .با مشرکین در حدیبیه بود )ص(  صلحی همانند صل  پیامبر  ،از این رو

 
وهم أهل الحق وببقائهم يبقى  ،  صـلحه كان اسـتبقاء للشـيعة ن  أب )ع(وقد صـرح اإلمام الحسـن  

كان للتهيئة لثورة اإلمام الحسي   )ع(صلح اإلمام الحسن   رنا بعي البصرية وجدنا أن  ظوإذا ن.  الحق
ملا اضطر إلى تنحية السيف   )ع(، فاإلمام الحسن )ع(اليت هي بدورها تهيئة لثورة اإلمام املهدي  ، )ع(

ــي مع مـعاوـية، ـهذه املر  ـبدأ حرـباً ـجدـيدة   ، )ع(ة حرب إعالمـية الـهدف منـها تهيـئة األـمة لثورة الحســ
بل والتفاعل معها ولو  ، وعلى أقل تقدير أن تكون األمة مسـتعدة لقبول هذه الثورة والتعاطف معها

ــن  يعلم أن ـهذا ـهدف كبري يرجى   )ع(بـعد قـيامـها، ومن اطلع على أحوال األـمة يف زمن اإلـمام الحســ
ــوم  ـهاؤة نكس أبـنامن أـم ــبحوا يرون املنكر معروـفاً أحىت ،  وـخذلوا ـقاـئدهم املعصــ وكـاد أن ال  ،  صــ

فلم يكن صـــلح اإلمام  . )ع(لوال الحركة اإلعالمية لإلمام الحســـن   يبقى للتشـــيع اســـم وال رســـم
ليتبعها أخيه الحسـي   )ع(إنما كان هدنة اضـطر لها اإلمام الحسـن ، صـلحاً بهذا املعىن )ع(الحسـن 
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ــه - )ع( ــداها يهز الدنيا إلى اليوم ةبثور   -  الذي هو كنفسـ اإلمام أمري املؤمني    فكما أن  ،  ال يزال صـ
ــتقـبل  )ع( ــن   ،اهلل الـعاملـية ـله إال  إلى دوـلة ال  إو  كـان ينظر إلى املســ  ،)ع(كـذـلك كـان اإلـمام الحســ

ــو كـانوا ينظرون إلى اليوم الـذي يظهر فيـه هـذا الـدين على الـدين كلـه،      ميفجميع املعصــ
ن  إ حيث   ،ضـــت لبعض االنتكاســـاتن تعر  إهي مســـريه تكاملية يف الجملة و  ةنســـانيفمســـرية اإل

 . )ع(يف زمن ظهور اإلمام املهدي  نتيجتها هو صالح معظم أهل األرض
ــن ــراـحت می  )ع(  اـمام حس ــل  او  ـکه  فرـماـید  ـبه ص ــیعـیانص ـکه پیروان حقیقی    برای حفح ـجان ش

و اگر ما با چشـم بصـیرت به این قضـیه نگاه    ؛بوده اسـت  ،ماندو حق با بقای آنها باقی می  انداسـالم
 )ع( سـازی  انقالب امام حسـیندر واقس برای زمینه )ع(  کنیم درخواهیم یافت که صـل  امام حسـن

ــورت گرـفت ـکه   اـمام  هنـگامی ـکه    .ـباشــدمی  )ع(  برای قـیام اـمام مـهدیای  مـقدـمه  ،ی خودـبه نوـبهص
این بار    ؛نمایدمیجنگی نوین با معاویه آغاز    ،شـودشـمشـیر میمجبور به کنار گذاشـتن   )ع( حسـن

آماده ســاختن   ،یا حداقلو   )ع( ســازی اّمت برای قیام حســینکه هدف از آن آماده  ؛جنگی فرهنگی
ــ حتی اثر پذیرفتن از آن و    ،آندلی با  اّمت برای پذیرش این قیام و هم دــ  ـحتی اگر پس از قیامش باـش

عیت اّمت  که بر  کـسی  هر    .باـشدمی نوـض گاه )ع(  در زمان امام حـس ته باـشد    یآ خواهد دانـست  داـش
پیشـوای معصـوم   ،فرزندانش وارونه گشـتهکه رفت  بود بس سـترگ که از امتی انتظار میکه این هدفی 

یده تا آنجا  و  تنها گذارده بودند  خود   یبا میبودند  رـس ت را ز حرکت فرهنگی  این اگر  و    !!دیدندکه زـش
بنابراین صـل  امام    !ماندنه هیچ اسـمی و نه هیچ رسـمی از شـیعه باقی نمیبود  نمی )ع(  امام حسـن

ن لحی به معنای متعارفش نمی )ع(  حـس دـص ت کآتشمتارکه و  واقس  بلکه در  ،باـش ی بوده اـس ه آن بـس
ـ  )ع( تا برادرش حـسینو  ـشد ن مجبور  ه آحـضرت ب ـ باـشدمی )ع( که مـصداق خود امام حـسنــ با    ــ

ت امام  که طور همان    .آن را دنبال نماید  ،انقالبی که پژواکش تا همین امروز دنیا را به لرزه درآورده اـس
یمیال اـله اال الـله  گیِر  حکوـمت ـعاَلمـبه آیـنده و ـبه    )ع(  امیر المؤمنین ــن  ،ســتنگر  و  )ع(  اـمام حس

یسـتندمیچنین روزی را نیز به همین صـورت   )علیهم السـالم(  معصـومین  یهمه روزی که در   ؛نگر
یر پیشـرفت انسـانی  .خواهد آمداسـتیال ادیان    یدین بر همهاین   ،آن یری   ،بنابراین سـِ به طور کّلی سـِ

این   ینتیـجهـبه طوری ـکه    ؛گردـها بر آن ـعارض شــده ـباشــدای عـقبحتی اگر ـپاره  ؛تـکاملی اســت
 .باشدمی )ع(  در زمان ظهور امام مهدیاهل زمین تر  صال  بیشا  ،حرکت
 

يف يوم من   اإللهيةكانوا يفعلون كل ما من شــأنه توجيه هذه األمة لحمل الرســالة   )ع(واألئمة  
ــلحة اإل ا  فكانو، األيام إلى أهل األرض جميعاً  ــا اهلل ومصـ ــانييؤثرون رضـ ــهم  ةنسـ ، على أنفسـ

يمان أهل األرض  إوهو  ، أنواع األذى النفيسـ والجسـدي يف سـبيل هذا الهدف العظيم ويتحملون أشـد  
 اهلل محمد رسول اهلل. له إال  إبال 



                        192                                                                                                                                                                     1العجل )گوساله( ج
 

 

ت ـبه اینـکه مـقام و ـجایـگاه خود  اـماـمان ـبه فراخور   یهـمه ت  در توـجه دادن این امـّ از روزـها  روزی  این امـّ
ل   اـم هـح ت الهی برای هـم ل زمین    یرســـاـل د بوداـه د  تالش می  ،خواهـن ا و  کردـن )علیهم   همگی آنـه

ین آزار و اذیتت را بر خود مقدم میمـصلحت انـسانیّ   رـضایت خدا و الـسالم( های  داـشتند و ـشدیدتر
ــمی و روحی را در راه   ــدندل میمتحّم  این هدف عظیمجس یعنی ایمان آوردن اهل زمین به ال اله   ؛ش

 .محمد رسول الله ،اال الله
 

ري  ظ وهي ن،  جربه املأمون العبايس عليهاأبعد أن   )ع(هو والية العهد اليت قبلها اإلمام الرضـا   والثاني
ذن  إفهي ،  الناسن كان فيها بعض النفع لعامة إو، مللك مصـر اليت كانت باإلجبار  )ع( وزارة يوسـف

يرتبى ويعيش يف   )ع(إـسرائيل عندما جعل موىس  بينوامتحان للمؤمني كما امتحن ـسبحانه    ةفتن
ا َوُهْم ال  : ﴿فهذه كتلك)لعنه اهلل(، قصــر فرعون الطاغية   ْن َيُقولُوا آَمنَّ

َ
ْن ُيرْتَُكوا أ

َ
اُس أ َب النَّ َحســِ

َ
أ

ا الَِّذيَن ِمنْ * ُيْفَتُنوَن  ُ الَِّذيَن َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ الَْكاِذِبيَ  َوَلَقْد َفَتنَّ  .(1)﴾َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ اَّللَّ
وع دوم أله  ،موـض ا ی مـس ت که امام رـض ی او را به آن مأمون اینکه پس از  )ع(  والیت عهدی اـس عباـس

که باشد  میدر حکومت مصر   )ع(  وزارت یوسفاین والیت عهدی همانند    .پذیرفت  ،کار وادار نمود
بنابراین والیت عهدی    .بر داشـت نیز درهایی  هر چند برای عموم مردم فایده  ؛آن هم از سـر اجبار بود

بحان  همان طور که خداوند  بود  فتنه و امتحانی برای مؤمنان   )ع(  امام رضـا  رائیل را امتحان  ـس بنی اـس
پرورش یابد    ــ که لعنت خدا بر او بادــ طغیانگر   در قصر فرعون  )ع( ر فرمود موسیّر مقآنگاه که   ؛نمود

  ایمان  گویند چون که اندپنداـشته  مردم  آیا )  :باـشداین مـسأله نیز ـشبیه همان موـضوع می  .و زندگی کند
ــوـندمی  رـها   آوردیم،  ـتا   آزمودیم،  بودـند  آنـها   از  پیش ـکه  گردـند؟ * ـبه یقین کســانی راو آزموده نمی  ش
 .2(معلوم بدارد را  گویاندروغ  معلوم دارد و اندگفته راست که را  کسانی  خداوند

 
بعد أن وجد املأمون نفســـه غري قادر على   )ع(ويف نهاية املطاف ســـم املأمون العبايس اإلمام الرضـــا  

 .ه كان يف قصره وتحت يدهن  أمع ، )ع( تحجيم عمل اإلمام الرضا
یافت قادر به پس از آنکه   ؛را مـسموم نمود )ع(  امام رـضا   ،مأمونو در نهایت کار به جایی رـسید که  در

ا کنترل و   دنمی )ع(  محدود کردن عملکرد امام رـض ر او و در اختیار   ؛باـش رت در قـص هر چند آن حـض
 .وی بود
 

 
 .3 - 2العنكبوت :  -1
 .3و  2عنكبوت:  - 2
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ــياء النيب الخاتم  وهكذا كانت حياة األئمة   ــور  أوصـ ــابقي على لحياة األنبياء ال  ةصـ سـ
فهم بي طاغوت متســـلط مســـتبيح لدمائهم املقدســـة ومن تبعه أو ركن له من علماء  ، هذه األرض

ــوء غري العاملي ــامري   ةوبي أم ،  السـ القليل ممن وفى   ال  إخذلتهم واختارت عبادة العجل واتباع السـ
 )ع(بقية اهلل يف أرضــه محمد بن الحســن املهدي    وملا وصــل األمر إلى خاتم األوصــياء  ،  بعهد اهلل

ــريـعة حىت ـيأذن ـله   ،شـــــاء اهلل ـله الغيـبة عن أنـظار الـناس والطواغـيت ليحفظ بحفـظه القرآن والشــ
ــرـته ةألـماـبالظهور وإظـهار الحق عـندـما تتهـيأ   ا عـلة ـما وقع من الغيـبة  وأمـ  : ))ع(وـقد ورد عـنه ، لنصــ

يَُّها ا: ﴿اهلل عز وجل قال ن  إف
َ
ْشَياَء ِإْن ُتْبَد َلُكْم َتُسْؤُكمْ َيا أ

َ
لوا َعْن أ

َ
 .(1)(  ﴾لَِّذيَن آَمُنوا ال َتْسأ

 ای از زندگانی انبیای پیشینجلوه ـ)ص(  خاتماوصیای پیامبرـ )علیهم السالم(  ی ائمهانزندگاینچنین  
الم( تبر این زمین  )علیهم الـس ّلطی که همگی   ؛بوده اـس ان  های مقّدسخوندر میان طاغوت مـس ـش

و امتی که آنها را تنها   ،کردندعملی که به او تکیه میشمردند و پیروانش یا علمای بدکار بیرا مبا  می
ی کمی که به عهد مگر عدهــــ گذاردند و پرســتش گوســاله و پیروی از ســامری را اختیار کرده بودند  

ــ خداوند وفا کردن ی  .گرفتار بودند ـــ ــیا هنگامی که کار به آخر ــالم( ن اوص ی  باقی مانده   )علیهم الس
ن المهدی  ،خداوند در زمینش ید  )ع(  محمد بن الحـس ان را از دیدگان  ،رـس دن ایـش خداوند پنهان ـش

اناراده فرمود تا در پناه  ها  طاغوتمردم و   داری فرماید و این   ،حفاظت از ایـش یعت پاـس ر از قرآن و ـش
  ؛ آن حـضرت اجازه ظهور و اظهار حق را عطا فرمایدغیبت ادامه خواهد یافت تا زمانی که خداوند به 

ــان هنـگام که اّمت برای یاریتا آن    اش مهـیا گردند، به ظهور و ظاهر نمودن  حق اجازه فرماید؛ از ایش
ت: »و اما اینکه چرا غیبت اتفاق افتاد، خداوند عزوجل می )ع( ده اـس انی  )فرماید:  روایت ـش ای کـس

 .2« (کنند، مپرسیدکه چون برای شما آشکار شوند، اندوهگینتان می  اید، از چیزهاییکه ایمان آورده
 

ــماه آباؤه  ــه وبقيته يف عباده الذي سـ ــالم على نور اهلل يف أرضـ ــارة، والسـ  والحر تكفيه اإلشـ
 املظلوم، وهو املظلوم حقاً حىت من شيعته الذين ال يكادون يذكرونه مع غيبته وشديد محنته.

اش در بین بندگانش؛ اشـارتی کافی اسـت! سـالم بر نور خدا در زمینش، و ذخیرهانسـان آزاده را تنها  
ــالم(  همو ـکه ـپدرانش وی را مظلوم ـنامـیدـند، و او حقیقـتًا مظلوم اســت، حتی در مـیان   )علیهم الس

گاهند، اما  های شـدیدی که میشـیعیان خود؛ شـیعیانی که با وجود اینکه از غیبت ایشـان و رنج برد آ
 کنند.نمییادی از وی  

 
 والسالم على املؤمني واملؤمنات ورحمة اهلل وبركاته.

 
 .   92ص 52  بحار األنوار: ج284ص 2  ايحتجاج: ج292  الايب، لليوسي: ص485کمال الدين: ص -1
 .92ص52؛  بحار اينوار: ج  284ص  2؛  احتجاج: ج   292؛  غيب  ةوسی: ص   485کمال الدين: ص  - 2
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 سالم بر مردان و زنان مؤمن، و رحمت خدا و برکاتش!
 

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ُ َلهُ نُوراً َفَما َلهُ ِمْن نُوٍر﴾  .(1) ﴿ َوَمْن َلْم َيْجَعِل اَّللَّ
 

 بسم الله الرحمن الرحیم 
 2برایش قرار نداده باشد، نوری نخواهد داشت و آن کس که خدا نوری 

 
 

 * * * 

 
 . 40:  النور -1
 .40نور:  - 2



 

 



 

 

 )الجزء الثاني(    الِعْجــل 
 
 
 
 
 

 ( جلد دوم)  گوساله 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 الرحیم بسم اهلل الرحمن  

 قدمة امل 
 مقدمه 

 

 
َ
َ ُيْسِمُع َمْن َيَشاُء َوَما أ ْمَواُت ِإنَّ اَّللَّ

َ
ْحَياُء َوال اأْل

َ
نَْت  والحمد هلل رب العاملي، الذي قال: ﴿َوَما َيْسَتِوي اأْل

رياً َونَذِ  ْلَناَك ِبالَْحقِّ بَشــِ ْرســَ
َ
نَْت ِإالَّ نَِذيٌر * ِإنَّا أ

َ
ِمٍع َمْن يِف الُْقُبوِر * ِإْن أ ٍة ِإالَّ َخال ِفيَها  ِبُمســْ مَّ

ُ
يراً َوِإْن ِمْن أ

بُِر وَ  الزُّ اِت َوبـِ
الَْبيِّنـَ ُهْم بـِ

لُ ــُ اَءْتُهْم ُرســ ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم جـَ َب الَـّ ذَّ ْد كـَ بُوَك َفـقَ ذِّ ِذيٌر * َوِإْن ُيكـَ اِب  نـَ الِْكتـَ بـِ
 .  (1)امْلُِنرِي﴾ 

و زندگان و مردگان یکسان  )فرماید:  حمد و ستایش تنها از آِن خداوند، پروردگار جهانیان است؛ که می
ی آن کس باشی که در گور فرو  توانی شنوا کنندهنیستند. خدا هر که را خواهد شنوا سازد، و تو نمی

ای فرستادیم، و هیچ امتی  دهدهندهنده و بیم ای بیش نیستی * ما تو را به حق، مژدهدهندهرفته * تو بیم
کنند، کسانی هم که پیش از  ای بوده است * اگر تو را تکذیب میدهندهنبوده مگر آنکه در میانشان بیم

بخش برایشان  ها و کتابی روشناییاند نیز تکذیب کردند؛ فرستادگانشان دالیل آشکار، نوشتهاینان بوده
 . 2( آورده بودند

 
،  األنبياء واملرسلي وعلى خاتمهم املبعوث رحمة للعاملي، وعلى آله الغر املياميوصلى اهلل على  

 وعلى خاتمهم الذي سيبعث نقمة على الكافرين. 
ین شان، آن برانگیخته شده، رحمتی بر عالمیان؛ و  و صلوات خداوند بر انبیا و فرستادگان و بر آخر
آخر  بر  و  برکت،  با  رویان  سپید  آن  او،  بیت  اهل  ـینبر  که  کافرانشان  بر  است  و عذابی  و  نقمت  ـ 

 برانگیخته خواهد شد. 
 

 
 .25 - 22فاةر :  -1
 .25تا  22فاةر:  - 2
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مت يف الجزء األول إن  هذا البحث هو: نظرة من خالل قصص األنبياء واملرسلي واألمم الغابرة    قد 
الحاضر يف  املسلمي  حال  املهدي    إلى  اإلمام  فيه ظهور  املرتقب  املستقبل  دعوة  .  )ع(ويف  أن ه  كما 

عون تمثيل اإلمام املهدي   . وهو دعوة لالستعداد لنصرة   لإلصالح وملراجعة املسرية، وخصوصاً ملن يد 
املهدي   الطواغيت  )ع(اإلمام  مع  سواء  ه،  ضد  الوقوف  السوء   وتجنب  علماء  مع  أو  كالسفياني، 

ِ ِلنَْت َلُهْم والرحمة، قال تعالى: ﴿السامريي. وقد توخيت فيها أن ألزم جانب اللي   َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اَّللَّ
 
َ
وا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم يِف اأْل اً َغِليَظ الَْقْلِب اَلنَْفضُّ ْمِر َفِإَذا َوَلْو ُكنَْت َفظ 

ِليَ  َ ُيِحبُّ امْلَُتَوكِّ ِ ِإنَّ اَّللَّ ْل َعَلى اَّللَّ  . (1) ﴾ َعَزْمَت َفَتَوكَّ
های پیشین  های پیامبران، فرستادگان و امتدر جلد اول گفتم که این کتاب: نگاهی از میان داستان

در آن وجود دارد،    )ع(  ای که انتظار ظهور امام مهدیتا وضعیت مسلمانان در حال حاضر و آینده
باشد؛ به خصوص برای آنان که  باشد. این کتاب فراخوانی جهت اصال  و بازگشت به مسیر میمی

  )ع( ادعای نمایندگی امام مهدی را دارند. فراخوانی است جهت آمادگی برای یاری دادن امام مهدی 
ی و چه همراه علمای بد نهادی  هایی نظیر سفیانگیری علیه ایشان، چه به همراه طاغوتو پرهیز از جبهه

باشم؛ که  ها! و در این فراخوان، در ِپی استوار ساختن جانب رفق و مدارا و رحمت میچون سامری
خوی و مهربان  فرماید:» )به سبب رحمتی از جانب خدا است که تو با آنها اینچنین نرمحق تعالی می

تندخو و سخت اگر  تو  دل میهستی.  ِگرد  از  قطعًا  و  پراکنده میبودی  ببخشای  آنها  بر  شدند. پس 
برایشان آمرزش بخواه و در کارها با ایشان مشورت کن و چون قصد کاری کنی بر خدای توکل کن،  

 .2( کنندگان را دوست دارد که خداوند توکل
 

ى مؤمنون لهذا   اليوم مخٍز، والحال مرير، والبد  من اإلصالح، والبد  أن يتصد  فالواقع اإلسالمي 
الشريف، اإل النهج  السائرين على هذا  أن تكون هناك تضحيات يف صفوف  الطبيعي  صالح. ومن 

 الذي هو كالسري على الجمر. 
یزی نیست؛ از اینکه بار به سر میآور، تلخ و تأسفاسالم امروز در وضعیتی شرم برد و از اصال  گر

یزی نیست، و طبیعی  مؤمنانی به این اصال  های ِسیرکنندگان  است که در صفگری اقدام کنند، گر
یقی که همچون رفتن بر روی اخگر   یف، قربانیانی وجود خواهد داشت؛ طر یق و آیین شر بر این طر

 گداخته است!
 

 
 .159:  آل عمران -1
 .159آل عمران:  - 2
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 ذات يوم وعنده جماعة من أصحابه: اللهم لقين  ، قال: )قال رسول اهلل  )ع(فعن اإلمام الباقر  
حن إخوانك يا رسول اهلل؟ فقال: ال، إن كم أصحابي، أصحابه: أما ن  إخواني مرتي. فقال من حوله من

وأخواني قوم يف آخر الزمان، آمنوا ولم يروني، لقد عرفنيهم اهلل بأسمائهم وأسماء آبائهم من قبل أن 
القتاد   بقية على دينه من خرط  أمهاتهم، ألحدهم أشد  وأرحام  آبائهم  أي    -يخرجهم من أصالب 

، أولئك مصابيح الدجى ينجيهم اهلل  (1)القابض على جمر الغضا  يف الليلة الظلماء، أو ك  -الشوك  
 . (2)من كل فتنة غرباء مظلمة( 

در حالی که اصـحابش    )ص( روزی رسـول خداروایت شـده اسـت که فرمود: » )ع(  از امام باقر
ایشـان  مرا به مالقات برادرانم نایل گردان! اصـحاب که اطراف !  خداوندا:  نزدش بودند، دو بار فرمود

رت فرمود تیم؟! حـض ما نیـس ول الله! آیا ما برادران ـش یدند: یا رـس حاب من ، خیر:  بودند پرـس ما اـص ـش
ــتـید ـــند ـبه من ایـمان میبرادران من گروهی در آخرالزـمان.  هس .  آورـنداـند ـکه ـبدون اینـکه مرا دـیده ـباش

را از اـصالب پدران   ـشان را به من معرفی کرده اـست، پیش از آنکه آنها خداوند اـسم خودـشان و پدران
پوســت کندن درخت  (   کســی که بر زجرِ )هر یک از ایشــان بیش از .  شــان بیرون آوردو ارحام مادران

یک یا نگه  3خار ـصبر  )در کف دـست    4داری آتش ـسوزان چوب درخت تاغبا دـست خالی در ـشب تار
اند و خدا ایـشان را ایتهای هدبه راـستی که آنها چراغ.  ورزدداری خود اـستقامت میدر دین(  کندمی

یک نجات میاز هر فتنه  .5«بخشدی سخِت تیره و تار
 

ويدك خالية    و علماء السوء السامريي تقارعهم وتقاتلهم  فمن الصعب أن تقف بوجه الطواغيت
  ة حىت من حجر تدافع به عن نفسك، وال ناصر وال معي. ويف أيديهم أسلحة ودبابات وصواريخ وآل 
الزائفة، وأموال   إعالمية ضخمة، وأسماء رن انة صرفت أموال طائلة إلحاطتها بهالة من القدسية 

 طائلة تغدق على من يعبدهم من دون اهلل ويطبل ويزمر لهم ويسميهم زعماء وعلماء.  
که   بایستی و در حالی  نهاد سامری  بد  و علمای  که در مقابل طاغوتیان  کاری است بس دشوار 

ز قطعه سنگی باشد تا از خود دفاع کنی و هیچ یار و یاوری نداشته باشی، با آنها مبارزه  دستت خالی ا
هایی  های عظیم تبلیغاتی و آوازهو پیکار نمایی؛ و در مقابل، آنها انواع سال ، تانک، موشک و بنگاه

ه شده و  های فراوان برای به دست آوردنشان هزینهای دروغین که ثروتای از قداستبلند در هاله
می عبادت  خداوند  جای  به  را  آنها  که  کسانی  به  که  بسیاری  عطایای  برایشان  همچنین  کنند، 

 
 شجرة جمرها شديد الحرارة ويبقی فترة ةويل، ي ينير . -1
 .346ص 1  مكيال المكارم : ج124ص  52  بحار األنوار: ج104بصائر الدرجات: ص -2
 »خرد القتاد« يا »خرد الشوک«: پوس  کندن درخ  خار. - 3
 عبارت: »کالقابض علی جمر الاضا« )مترجم(. الاضا: درخ  تنومند  اس  که آتد آن ديرزمانی بماند و خاموش نرردد.اصل  - 4
 346ص  1؛  مكيال المكارم: ج   123ص  52؛  بحار اينوار: ج   104بصائر الدرجات: ص  - 5



                        200                                                                                                                                                           2العجل )گوساله( ج
 

شود را در اختیار داشته نهد، صرف میکنند و آنها را بزرگان و علمای دین نام میسرایی میمدیحه
 باشد. 
 

وقارون والسامري    ولكن لي وإلخواني املؤمني بموىس وهارون أسوة، عندما قارعا فرعون وهامان
 وبلعم بن باعورا )لعنه اهلل( الظاهر بلباس العالم العابد الناسك. 

ای همچون موسی و هارون وجود دارد، که با فرعون، هامان،  اما برای من و برادارن مؤمنم، اسوه
بارزه  ـ در پوشش عالِم عابِد زاهد بود به مکه لعنت خدا بر او بادقارون، سامری و بلعم بن باعورا ـ

 برخاستند. 
 

عندما قارع قيصر وبيالطس وجيوش الرومان وعلماء بين إسرائيل الضالي أسوة.    )ع(ولنا بعيىس  
بمحمد   محمد   ولنا  بآل  ولنا  أسوة.  السوء  وعلماء  الطواغيت  قارع  قارعوا   عندما  عندما 

 وبين العباس وعلماء السوء السامريي يف هذه األمة أسوة.   طواغيت بين أمية

وجود دارد که با قیصر، پیالطس، سپاهیان رومی و علمای گمراه    )ع(  ای چون عیسیهمچنین اسوه
ها و علمای بد نهاد به مبارزه  که با طاغوت  )ص( بنی اسرائیل جنگید؛ و اسوه و الگویی چون محمد

های بنی امیه و بنی عباس و  که با طاغوت  آل محمد )ص(برخاست؛ و همچنین الگویی همچون  
 علمای بد نهاد سامری، پیکار کردن. 

 
وواهلل لوال أن  اهلل كتب على املؤمني إنكار املنكر، ولوال أني اطلعت على كثري من الحقائق  

َلْعَت   -دي قيحاً، سواء من الحكام املفسدين أم من علماء السوء الفاسدين  اليت مألت كب ﴿َلِو اطَّ
أللقيت حبلها على غاربها، وملا اخرتت هذه املواجهة    -(1)  َعَلْيِهْم َلَولَّيَْت ِمْنُهْم ِفَراراً َومَلُِلئَْت ِمْنُهْم ُرْعباً ﴾

ادية والعسكرية واإلعالمية. وليس بي  الدامية مع ألوف مؤلفة مسلحة بكل أنواع األسلحة امل
نِّي َمْغلُوٌب َفانَتِصْر﴾ 

َ
 .(2) يدي إال  أن أقول: ﴿أ

به خدا سوگند اگر نبود که خداوند بر مؤمنان انکار منکر را نوشته است و اگر نبود که من بر بسیاری  
یا  حقایق که جگرم را به درد می گاه بودم، چه در مورد حاکمان مفسد  علمای فاسد شرور و  آورد آ

گاه می)ـ  عملبی یزان بازمیاگر حال ایشان آ ـ افسارش   3(ترسیدیگشتی و از آنها سخت میشدی گر
می پشتش  بر  انواع  را  تمام  شامل  تسلیحاتی  ترکیب  هزاران  با  دایمی  رویارویی  این  من  افکندم. 

 
 .18الكهف :  -1
 .10القمر :  -2
 .18کهف:  - 3
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من  )زی ندارم جز اینکه بگویم: های مادی، نظامی و تبلیغاتی را برگزیدم، در حالی که هیچ چیاسلحه
 . 1(ام کنیام؛ پس یارمغلوب شده

 
)واهلل ما فاجئين من املوت    :وجدته يقول  )ع(أي ها األحبة إني ملا  تدبرت طوياًل وصية أمري املؤمني  
   ، وطالب وجد، وما عند اهلل خري لإلبرار( (2)   وارد كرهته، وال طالع أنكرته، وما كنت إال  كقارب ورد

(3). 
یافتم که ایشان می  )ع(  ای عزیزان! هنگامی که در وصیت امیر المؤمنین فرماید:  بسیار اندیشیدم، در

ْنَکْرُتُه َو َما ُکْنُت ِإالَّ َکَقاِربا َوَرَد َو »
َ
ِنف ِمَن اْلَمْوِت َواِرٌد َکِرْهُتُه َو اَل َطاِلٌس ف

َ
َو    َطاِلبا َوَجَد،   َو اللِه َما َفَجأ

ْبرارِ 
َ
)به خدا سوگند مرگ ناگهانی بر من روی نیاورده است که از آن خوشنود   4« ما ِعْنَد اللِه َخْیٌر ِلْْل

ی آب در شب هستم که ناگهان  ای نیست که آن را زشت بدانم، بلکه من چونان جویندهنباشم، و نشانه
 اش را بیاید، و آنچه نزد خدا است برای نیکان بهتر است(. بر آن وارد شود، یا کسی که گمشده

 
قل اللبيب املطيع هلل املوُت أحب إليه من الحياة. وما عند اهلل خري لإلبرار. جعلين  ووجدت أن  العا

الذي  املستقيم  الصراط  يسلك  وممن  وطئوه،  تراب  يف  غون  يتمر  ممن  املسكي  الحقري  أنا  اهلل 
، سلكوه. وإن ي ملا تدبرت طوياًل حال األنبياء واألوصياء وعباد اهلل املخلصي يف القرآن ويف سريتهم
وجدتهم أصحاب غرية وأنوف حمية، تأبى اختيار طاعة الطاغوت والخضوع له، بل وجدتهم يقتلون  

عون ويصلبون بعز وكرامة دونما لحظة خضوع أو مداهنة أو ركون لظالم.   ويقط 
برای انساِن عاقِل فهیِم مطیِس خداوند، دوست یافتم که مرگ  تر از زندگانی است، و  داشتنی و در

وند است برای ابرار و نیکوکاران، بهتر است. خداوند مِن حقیِر مسکین را از کسانی قرار  آنچه نزد خدا
جوید، و از کسانی که آن راه مستقیمی که آنها پیمودند  ، پاکی می)ص( داد که از خاک پای اهل بیت

روش آنها  وقتی به وضعیت پیامبران، اوصیا و بندگان مخلص خداوند در قرآن، و راه و  .  پیماید را می
قدر یافتم، که از پذیرفتن اطاعت  بسیار اندیشیدم، آنان را افرادی غیرتمند، با حمّیت و با تعصبی گران

شوند، قطعه قطعه طاغوت و ُکرنش در برابر آنها، سر باز زدند؛ و حتی آنها را چنین دیدم که کشته می
ای خضوع، سازش یا متمایل  ظهشوند بدون لحگردند و با عّزت و کرامت به صلیب کشیده میمی

 شدن به سوی ظالم. 

 
 .10قمر:  - 1
 يقال ليال  الماء ليًث  وي يقال لمن ةلبه بالنهار.قارب ورد:  -2
 .21ص 3نهق البثغ، بشرو محمد عبده: ج -3
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يحمل فأساً ويكسر األصنام، وال يبالي بما سيفعله به الطواغيت وعلماء    )ع(وجدت إبراهيم  

  .السوء، حىت يلقى يف النار 
شکند و از اینکه طاغوتیان  گیرد و بتها را درهم میرا اینگونه یافتم که تبری در دست می  )ع(  ابراهیم

 ای ندارد؛ حتی اگر او را در آتش بیفکنند!و علمای بد نهاد چه بر سرش خواهند آورد، هیچ واهمه
 

 يصرخ بوجه هريودس: إن ك فاجر، حىت يقطع رأسه.  )ع(ووجدت يحيى 
یاد برمی  را چنین دیدم   )ع(   یحیی آورد: تو پست و خبیث هستی؛ تا  که رو در روی هیــرودس فر

 کند. اینکه او سر از بدنش جدا می
 

يهتف بوجه يزيد )لعنه اهلل( إن ك كافر، حىت قتل صحبه وبنو عمه وإخوته    )ع(ووجدت الحسي  
فنصره اهلل ملا .  وُرفع رأسه على رمح، وسبيت نساؤه،  وبنوه، فما خضع وما ركن للظالم حىت قتل

 نصر دين اهلل يف أرضه.
آورد: تو کاِفری!  ـ بانگ برمیکه خداوند لعنتش کندرا چنین یافتم که رویارو با یزید ـ  )ع(   و حسین

تا اینکه یاران، پسرعموها، برادران و فرزندانش به قتل رسیدند؛ بی آنکه تسلیم شود یا در برابر ظالم سر  
ُکشته شد، سرش بر نیزه رفت و اهل بیتش به اسارت؛ و هنگامی که او  خم کند؛ تا آنجا که خود نیز  

 دین خدا را در زمینش یاری نمود، خداوند نیز او را یاری فرمود. 
 

يهتف بوجه طواغيت بين العباس املهدي والهادي والرشيد الضالي:    )ع(ووجدت موىس بن جعفر  
إن كم كفرة، حىت نقلوه من سجن إلى سجن، ومن طامورة إلى طامورة، فما خضع وما استسلم  

 حىت قتله الرشيد )لعنه اهلل( يف السجن  بالسم. 
، هادی و رشید  های گمراه بنی عباس، مهدیرا دیدم که در برابر طاغوت  )ع(  و موسی بن جعفر

یاد می ید؛ تا آنجا که آنها او را از زندانی به زندان دیگر و از سلولی به سلولی دیگر فر زند: شماها کافر
به  منتقل می را در زندان  او  الله  اینکه رشید لعنت  تا  یا تسلیم شود؛  و  ُکرنش کند  اینکه  کنند، بدون 

 رساند. ی سم به قتل میوسیله 
 

يقارع فرعون )لعنه اهلل( وقواته املسلحة بأحدث أنواع األسلحة يف   )ع(ووجدت موىس بن عمران 
 وليس معه إال  عصا شاء اهلل أن يجعلها آية من آياته. ، حينها
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عمران بن  ـ  )ع(  موسی  فرعون  با  که  دیدم  کند را  لعنتش  خداوند  انواع  که  به  که  نیروهایش  و  ـ 
خیزد؛ در حالی که به همراهش چیزی جز یک عصا  های آن روزگار مجهز بودند، به مبارزه برمیسال 

 هایش قرار دهد. ای از نشانهنبود؛ که خداوند چنین اراده فرمود آن عصا را آیه و نشانه
 

ة    )ع(ووجدت أمري املؤمني   ُحد، فال يزداد إال  يقيناً وقوة يف دين اهلل، تزيده قو 
ُ
تثخنه الجراح يف أ

 يف بدنه، يجندل بها صناديد قريش.  
کند،  ها در احد، او را ضعیف و ناتوان میها و جراحترا چنین یافتم که زخم  )ع(  و امیر المؤمنین

، و آنچنان نیرو و توانی در بدنش افزون  افزایداما چیزی جز یقین و استواری در دین خداوند بر وی نمی
یش را بر زمین میمی  افکند.کند، که بزرگان و قهرمانان قر

 
محمداً   اهلل  حبيب  يعود   ووجدت  ُحد، 

ُ
أ وقعة  يف  رباعيته  وتكسر  الجراح،  تثخنه  أن  بعد 

سيوفهم  قوائم  على  يتكئون  جرحى  معظمهم  أصحابه،  من  بجمع  املشركي  على  ويكر 
أن  ورماحهم، فري بعد  املشركي فيولون مدبرين  الرعب يف صفوف  ويلقي  حم اهلل سبحانه حالهم 

روا استئصال النيب   وأصحابه، فنصره اهلل دونما  قتال.   قر 
محمد حضرت  خدا  حبیب  معرکه   )ص(  و  در  که  جراحاتی  آن  از  پس  دیدم،  و  را  دید  احد  ی 

برد؛ یارانی که  گردد و با جمعی از یارانش بر مشرکان یورش میاش شکست، بازمیهای رباعیدندان
هایشان تکیه کرده بودند، و خداوند  عمدتًا به قدری جراحت دیده بودند که بر غالف شمشیرها و نیزه

ترس و وحشت را در صفوف مشرکان افکند، و مشرکان پس از آنکه مصمم  سبحان بر آنها رحم آورد و  
یشه ر پیامبر به  پیروز    )ص(  کن کردن  را  آنها  فرار کردند؛ خداوند  بودن، پشت کرده،  یارانش شده  و 

 گرداند، بی آنکه نبردی کنند. 
 

ا  لدين إال   ثم نظرت إلى حالنا اليوم فوجدت الطواغيت املتسلطي على هذه األمة، لم يبقوا من 
باً ،  اسمه تقر  ونجسوه  وأهانوه  إليه  عمدوا  بل  حاله،  على  تركوه  ليتهم  ويا  رسمه،  إال   القران  ومن 

الرجيم، وامتثاالً ألوامر السحرة والكهان )لعنهم اهلل وأخزاهم(، واملسلمون وعلماؤهم  للشيطان 
 .(1) صامتون، كأن  على رؤوسهم الطري، وكأن  القرآن ال يعنيهم بيشء 

 
ير   -1 مه النجد الق )م( يـش ه نجد القرآن الكريم  و لك حينما کت  القرآن بدش ْـين حاکم العراق لعنه الله وأخ اه  حيث إنش ذر. فلم إلی ما فعله الياغي، ـصدام ح

ْلســثمي،  فانْــلخوا عن يدافع المْــلمون عن حرم، قرآنهم  کما لم يدافع العلماء عن حرم، القرآن الكريم الذي جعله الله تعالی هاديًا لُم، ويمذل هويتهم ا
بحق القرآن  بل مْــموليتهم خوفًا من شــوک، الياغي، الملعون  ســواء في  لك علماء الْــن، أم علماء الشــيع،  فلم يعترض أحد منهم علی هذه الجناي، العظيم،  
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یستم. طاغوت ای را بر این اّمت دیدم، که  های مسّلط و خودکامهسپس به وضعیت امروزمان نگر
باقی نگذاشته  را  از قرآن جز خطش  به حال خودش رها  از دین جز اسمش، و  را  آن  اند و ای کاش 

دن  کردند، بلکه قصدش نمودند، به آن اهانت کردند و برای نزدیک شدن به شیطان رانده شده، با گر می
ـ کاهنان  و  ساحران  دستورات  با  گرداندنهادن  خوارشان  و  کند  لعنتشان  خداوند  نجس  که  را  آن  ـ 

بی و  ساکت  عالمان،  و  مسلمانان  که  حالی  در  سرشان  نمودند؛  بر  گویی  که  آنچنان  ماندند؛  صدا 
 . 1کند ای نشسته، و گویی قرآن هیچ چیزی را برایشان تداعی نمیپرنده
 

ه إال  املطهرون، هذا هو أحد الثقلي،  الويل لكم أي ها الصامتون، هذا هو الكتاب الذي ال يمس 
فكيف خلفتم رسول اهلل فيه، كيف تسكتون على من ينجسه بدمه الخبيث، أخوفاً من املوت أو  

 القتل؟!  أذن ال تمتعون إال  قلياًل. 
اکان بر آن دست نیازند، یکی از دو ثقل  پیشگان! این کتابی است که جز پوای بر شما ای سکوت

است! رسول خدا شما را چگونه در خصوص آن سفارش فرمود؟ چگونه در برابر کسی که آن را با  
کنید؟ آیا به خاطر ترس از مرگ یا کشته شدن؟! که در کند، سکوت پیشه میخون کثیفش نجس می

 ای نخواهید برد، جز اندکی! این صورت، بهره
 

ُقتل وقطع رأسه من أجل أمر أقل من هذا بكثري، من   )ع(أم تقولون تقية، ويحيى بن زكريا  
 .(2)أجل زنا بمحرم 

 
/ جمادي  20.... وأن ل بيانًا في  لك  وکان بتاريخ:   )م( أصــبحوا ي يرغبون فيمن يعترض علی  لك!! فلم يقف أحد يدافع عن القرآن إيش الْــيد أحمد الحْــن 

ــ . ق  مما جعل علماء الْـوء الذين يلهذون خلف الدنيا يبتعدون عنه أبعدهم الله عن ر ـوانه  بل ةرده بعضـهم کما  کر  1425األول /    لك في کتاب    )م( هـــ
 أل، العقائدي،.الجواب المنير الج ء الذاني في جواب الْمال الذالث والعشرين من قْم األس

ْـين حاکم عراق که خداوند لعنتد کند و خوارش گرداند  انجام داد  اـشاره می )م( ايـشان - 1 فرمايد؛ هنرامی که قرآن کريم را نجد نمود؛ و به آنچه ـصدام ح
ْـلمانان از حريم قرآن دفام نكردند  همان ةور که علما از ح قرآن کريمی که    ريم اين واقعه هنرامی بود که قرآن را با خون نجِد کذيرد به نرارش درآورد  و م

شــان به خاةر ترس از شــوک   کشــد  به دفام برنخواســتند. از مْــمولي گر  برا امش  قرار داد و هوي  اســثمی آنها را به تصــوير میخداوند متعال آن را هداي 
ــ  ظيمی که در حق قرآن روا شد  اعترا ی نكرد   ــ و نه تنها هيی يک از آنها بر اين جناي  عچه علما  سنی و چه علما  شيعهةاغوت ملعون شانه خالی کردند 

ض ـشدند!! هيی کد هيی موـ ع ْـی که اعتراض نمود ني  متعرش ْـنبلكه بر ک يد احمد الح ا  در اين  .... و ايـشان بيانيه)م( گير  در دفام از قرآن نكرد مرر ـس
هـــ. ش ـــ مترجم(؛ که اين بيانيه علما  بد نهاد  که پش  سر   1383تير  18هـــ.ق )معادل    1425جماد  ايول   20ا  در تاريخ  خصوص صادر فرمود  بيانيه

ــوان خودش دور میاين دنـيا َله َله می ــتـندو حتی برخی از آنـها و  را ةرد نمودند؛ هـمان ةور که زنـند تا آن حد  که خداوند آنـها را از ر ـ کـند  از و  دور  جْـ
 فرمايند.ها  عقايد  ميرو میپاسخ پرسد بيْ  و سوم بخد پرسد اين واقعه را در کتاب پاسخ روشنرر جلد دوم در )م( ايشان

: )إنش امرأة ملك بني إســـرائيل کبرت وأرادت أن ت وج بنتها  )م(   عن أبيه الحْـــين )م(  عن مقاتل  عن زين العابدين    رو  ابن شـــهر آشـــوب في المناق : -2
ة  لك وزين  بنتها وبعذتها إلی الملك فذهب  ولعب  بين يديه  فقال لها الملك: ما حاجتكل  للملك فاسـتشـار الملك يحيی بن زکريا فنهاه عن  لك  فعرف  المرأ

ا بنـي، ـحاـج، غير ـهذه  ـقاـل : ـما أرـيد غيره  وـکان المـلك إ ا ـکذب فيهم ع ل عن ملـكه فخير بين م لـكه وبين قـتل  ـقاـل : رأس يحيی بن زکرـيا  فـقال المـلك: ـي
ــه إليها في  ــريحيی فقتله  الم بعث برأس ــلط الله عليهم بخ  نص ــ  من  ه  فسمرت األرض فسخذتها  وس ــيأًا    ةش فجعل يرمي عليهم بالمجانيق وي تعمل ش
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یا  به خاطر چیزی بسیار    )ع(  و یا شاید بگویید از روی تقّیه؛ این در حالی است که یحیی بن زکر
 !1مکمتر از این، به قتل رسید و سر از بدنش جدا گردید؛ به خاطر زنا با محر 

 
اهلل   بكتاب  االستخفاف  بعد  بقي  ماذا  األنبياء،  تمثيل  تدعون  من  يا  اإلسالم،  علماء  يا  أنتم 
ا كُ  َكاةَ َفَلمَّ الةَ َوآُتوا الزَّ ِقيُموا الصَّ

َ
ْيِدَيُكْم َوأ

َ
وا أ َلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن ِقيَل َلُهْم ُكفُّ

َ
ِتَب وتنجيسه؟! ﴿ أ

ِمنْ  َفِريٌق  ِإَذا  الِْقَتاُل  ِلَم َكَتْبَت  َعَلْيِهُم  َربََّنا  َوَقالُوا  َشدَّ َخْشَيًة 
َ
أ ْو 
َ
أ  ِ اَس َكَخْشَيِة اَّللَّ النَّ َيْخَشْوَن  ُهْم 

نَْيا َقِليٌل َواآْلِخَرةُ َخرْيٌ مِلَِن اتَّ  َجٍل َقِريٍب ُقْل َمَتاُع الدُّ
َ
ْرَتَنا ِإَلى أ خَّ

َ
َقى َوال ُتْظَلُموَن َفِتياًل  َعَلْيَنا الِْقَتاَل َلْوال أ

َدٍة َوِإْن ُتِصْبُهْم َحَسَنٌة َيُقولُوا َهِذهِ *   َوَلْو ُكْنُتْم يِف بُُروٍج ُمَشيَّ امْلَْوُت  ْيَنَما َتُكونُوا ُيْدِرْكُكُم 
َ
ِمْن أ  

ِ َفَماِل َهُؤالِء الْ  ِ َوِإْن ُتِصْبُهْم َسيَِّئٌة َيُقولُوا َهِذِه ِمْن ِعْنِدَك ُقل ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد اَّللَّ َقْوِم ال َيَكاُدوَن  ِعْنِد اَّللَّ
 .(2) َيْفَقُهوَن َحِديثاً﴾ 

ید! پس از این خوار و خفیف   شما ای علمای اسالم! شمایی که ادعای نمایندگی پیامبران را دار
آیا ندیدی کسانی را که به آنها گفته شد  )ماند؟!  کردن کتاب خدا و نجس کردنش، دیگر چه باقی می

ید و زکات بدهید. ولی چون جنگیدن بر آنان مقّرر شد، به   اکنون از جنگ بازایستید و نماز را بر پا دار
تر از آن، و  ترسیدند، حتی ترسی بیشناگاه گروهی از آنان چنان از مردم ترسیدند که باید از خدا می

را بر ما مقّرر نمودی؟ چرا ما را تا مدتی کوتاه مهلت ندادی؟ بگو:    گفتند: ای پروردگار ما! چرا جنگ
متاع این دنیا اندک است و آخرت برای آنکه پرهیزگاری پیشه کند برتر است و به شما حتی به قدر 

یابد؛ حتی  شود * هر کجا که باشید، مرگ شما را درمیی خرما، ستم روا نمیای در میان هستهرشته 
استوار باشید؛ و اگر خیری به آنها رسد، گویند: این از جانب خداوند است، و اگر    هایاگر در برج

 
ــسل   قال : ارمـها بالخـبث والـعذرة  فرعل    فخرج  علـيه عجوز من الـمديـن، فـقال : أيـها المـلك إنش هذه مديـن، األنبـياء ي ننرتح إيش بـما أدلك علـيه  قال: لك ما سـ

كن  يا ولفتقيع  فدخل بعين ألرًا حتی ـس ْـكن  فقتل عليه ـس دي يا ها فقال: عليش بالعجوز  فقال لها: ما حاجتكل قال : في المدين، دم يالي فاقتل عليه حتی ي
 .237ص 3علي والله ي يْكن دمي حتی يبعث المهدي الله فيقتل علی دمي من المنافقين الكررة الرْق، سبعين ألرًا( مناق  آل أبي ةال : ج

همْـــر پادشـــاه بنی »  کند که فرمود:رواي  می )م( از پدرش امام حْـــين )م(  کند: از مقاتل از زين العابدينابن شـــهر اشـــوب در کتاب مناق  رواي  می - 1
داشـ . آن زن که اين را سـالی رسـيد و خواسـ  دخترش را به عقد پادشـاه درآورد. از يحی بن زکريا مشـورت خواسـ  و او آن زن را از اين کار باز اسـرائيل به کهن

خواهیل گر : سر يحيی پْر زکريا را. فهميد  دخترش را آرايد نمود و او را ن د پادشاه فرستاد و شروم به ةناز  برا  پادشاه  نمود. پادشان به او گر : چه می
ــخ گر : چي   ج  اين نمی ــاه گر : ا  دختر  چي  ديرر  ج  اين بخواه! در پاس ــاه درو  میخواهم. در آن ر پادش ــم بود که اگر پادش گر   از وزگار چنين رس

شـد. پد پادشـاه بين سـلينتد و کشـتن  کريا قرار گرف . او يحيی را به قتل رسـانيد. سـ د سـر او را در ةشـتی از ةث ن د آن دختر فرسـتاد.  سـلين  خلع می
ــر را بر آن ــد و دختر را در خود فروگرف . خداوند بخ  النص ط نمود و او هم منجنيقآنراه زمين مسمور ش ــلش ــو  آنها روانه کرد ولی چي   عايدش ها مْ ها را به س

شـود. به او گر : هر چه نشـد. پير زنی از شـهر بر او وارد شـد و به او گر : ا  پادشـاه! اينجا شـهر پيامبران اسـ  و با آنچه تو عليه آن اسـتراده کرد  فتح نمی
و نجاس  را بر آن بري . پادشاه چنين کرد  شهر فرو ريخ  و پادشاه به آن وارد شد. پير زن را خواس  و به او گر :    دهم. پير زن گر : کذافاتبخواهی به تو می

جوشــد  آن قدر بكد تا اين جوشــد آرام گيرد. بخ  النصــر هرتاد ه ار نرر را کشــ  تا آن حاج  تو چيْــ ل پير زن گر : در اين شــهر خونی اســ  که می
خواهی  گيرد تا خداوند مهد  را مبعو  فرمايد و او به خونام حْــين رو به فرزندش فرمود( پد ا  فرندم  ا  علی! خون من آرام نمیجوشــد آرام گرف . )ام

 .237ص  3مناق  آل ابی ةال : ج  «.من هرتاد ه ار نرر از منافقاِن کافِر فاسق را خواهد کش 
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شّری به آنها رسد، گویند: این از جانب تو بود. بگو: همه از جانب خداوند است. چه بر سر این قوم  
یابند؟آمده است که نمی  .1( خواهند هیچ سخنی را در

 
يوشك رب العمل أن يطلب  .  خذون والعمل تضيعون: )إنكم علماء السوء األجر تأ)ع(قال عيىس  

 . (2)وتوشكون أن تخرجوا من الدنيا العريضة إلى ظلمة القرب وضيقه( ، عمله
ید و عمل را ضایس میعمل! مزد را میفرماید: »شما ای علمای بیمی  )ع(  عیسی کنید؟ نزدیک  گیر

یک   است صاحب عمل، عملش را مطالبه کند و نزدیک است شما از دنیای فراخ به ظلمت قبر تار
 .3خارج شوید« 

 
ُشغلوا   لقد  يعلمون.  فسوف  به  فكفروا  حفظته،  وتناساه  حملته  الكتاب  نبذ  بدراسة  لقد 

املنطق والنحو وتدريسها عن دراسة كتاب اهلل وتدريسه، وُشغلوا بتقديس املنطق عن كتاب اهلل  
ُسوُل َيا َربِّ ِإنَّ َقْوِمي اتََّخُذوا َهَذا الُْقْرآَن َمْهُجوراً﴾: وتقديسه  .(4) ﴿َوَقاَل الرَّ

یدند؛ پس به  حامالن کتاب به کناری نهاده شدند و حافظانش فراموشش کردند و به آن   کفر ورز
یس   از یادگیری و تدر یس آن، آنها را  زودی خواهند فهمید! یادگیری علم منطق و علم نحو و تدر
کتاب خدا بازداشت؛ و مقّدس شمردن علم منطق، آنها را از کتب خدا و مقّدس شمردنش، بازداشت:  

 .5(فرستاده گفت: ای پروردگار من! قوم من این قرآن را ترک گفتند)
 

بماذا ستعتذرون أمام اهلل عن خذالنكم لكتاب اهلل بالتقية؟! إذاً لو كنتم يف كربالء لوقفتم  
أو على األقل لوقفتم جانباً  ،  واعتذرتم بالتقية  )ع(مع جيش عمر بن سعد )لعنه اهلل( وقتلتم الحسي  

عون   أنهم شيعة وراسلوا  واعزتلتم القتال، واعتذرتم بهذا العذر القبيح، نعم فقتلة الحسي كانوا يدَّ
وادعوا أنهم سينصرونه، فلما وجدوا أن  نصرته ستفقدهم حياتهم املادية قتلوه ونصروا    )ع(الحسي  

فاطمة   ابن  وخذلوا  البغايا!  نفوسهم.    )ع(أوالد  عليه  انطوت  الذي  والجنب  والخبث  خستهم  من 
 . )ع(اإلمام املهدي )ع(ي وهكذا أنتم لو خذلتم كتاب اهلل اليوم، فحتماً ستخذلون غداً ابن الحس 

فردا با کدام بهانه در برابر خداوند برای یاری نکردن کتاب خدا عذر خواهید آورد؟ با تقیه؟! بنابراین  

 
 .78و  77نْا:  - 1
 . 29ص 2  الدر المنذور: ج103ص 1  سنن الدارمي: ج141  مني، المريد: ص39ص 2بحار األنوار: ج - 2
 .29ص 2؛ دار المنذور:ج 103ص  1؛  سنن دارمی: ج   141؛  مني، المريد: ص   39ص  2بحار اينوار: ج  - 3
 .30الررقان : -4
 .30فرقان:  - 5
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را به  )ع( شدید، امام حسینبودید قطعًا با سپاه عمر بن سعد )لعنت الله(  همراه میاگر در کربال می
گفتید  ایستادید و پیکار را ترک میآوردید! و یا حداقل به کناری میمیرساندید و با تقیه عذر  قتل می

  کردند شیعه هستند، برای امام حسینآوردید! آری، قاتالن حسین ادعا میو با این عمل قبیه، عذر می
کردند که آنها او را یاری خواهند نمود؛ ولی به محو اینکه دانستند  نوشتند و ادعا مینامه می  )ع(

گیرد، او را به قتل رسانیدند و زنا زادگان را یاری  زندگی مادی آنها را از آنها می  )ع(  دادن حسینیاری  
نهادند.   را وا  )س(  هایشان در بر گرفته بود، فرزند فاطمهنمودند، و از سِر پستی و ترس و خباثتی که جان

،  )ع(  ر حتم فردا فرزند حسینشما نیز چنین خواهید بود؛ اگر امروز کتاب خدا را یاری نکردید، به طو 
 را تنها خواهید گذاشت.  )ع(  امام مهدی

 
َربَِّك الَْحقُّ َوَلِكنَّ   ِإَلْيَك ِمْن  نِْزَل 

ُ
أ َوالَِّذي  بسم اهلل الرحمن الرحيم ﴿املر * ِتْلَك آَياُت الِْكَتاِب 

ُيْؤِمُنوَن﴾   ال  اِس  النَّ ْكرَثَ 
َ
وال  (1) أ مر.  ألن ه  بالحق؛  يؤمنون  ال  ألن هم  .  الحق؛  طريق  يسلكون 

يستوحشون من السري فيه لقلة سالكيه، ويعجبهم الخبيث لكرثته، كأنهم لم يسمعوا قوله  
﴿تعالى َيْسَتِوي:  ال  لَْباِب    ُقْل 

َ
اأْل وِلي 

ُ
أ َيا   َ اَّللَّ َفاتَُّقوا  الَْخِبيِث  َكرْثَةُ  ْعَجَبَك 

َ
أ َوَلْو  يُِّب  َوالطَّ الَْخِبيُث 

 . (2) ن ﴾ َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحو
الف، الم، میم، را؛ اینها آیات این کتاب است و آنچه از  )  گر  ی بخشایشبه نام خداوند بخشنده

بیش ولی  است؛  حق  است  شده  نازل  تو  بر  نمیپروردگارت  ایمان  مردم  ایمان   . 3( آورندتر  حق  به 
پیمایند؛ چرا که به خاطر اندک بودن پیمایندگانش به  آورند؛ چرا که تلخ است. و مسیر حق را نمینمی

دارد؛ گویی  شان آنها را به شگفت وامیافتند، و خبیث و ناپاک به خاطر کثرت و فراوانیوحشت می
ک با هم برابر نیستند؛ هر چند فراوانی بگو: ناپاک و پا )فرماید:  اند که میاین سخن حق تعالی را نشنیده

 . 4( ناپاک تو را به شگفت وادارد. پس ای خردمندان! از خدای بترسید، باشد که رستگار گردید
 

 
 .1الرعد :  -1
 .100المائدة : -2
 .1رعد:   - 3
 .100مائده:   - 4
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املؤمني   أمري  قال  ولكنهم كما  ووعوها،  وراقهم )ع(بلى سمعوها  أعينهم  الدنيا يف  )حليت   :
فتضحوا . (1)زبرجها( 

ُ
 . (2)بأكلها، ومن حلي يف عينه يشء أعىش بصره وأعماهواجتمعوا على جيفة أ

فرماید: »دنیا در  می  )ع(   طور که امیر المؤمنینآری، آن را شنیدند و درک کردند؛ ولی آنها همان
یفــت« ینتش آنها را فر یبا جلوه کرد و ز ی مرداری جمس و باخوردن آن  . بر الشه3برابر دیدگانشان ز

یبا جلوه کند، پردهرسوا شدند، و هر کس که   ای روی دیدگانش کشیده و آن را  چیزی در دیدگانش ز
 .4نابینا ساخته است 

 
ُ ِبُنوِرِهْم َوَتَرَكُهْم : قال تعالى َضاَءْت َما َحْوَلهُ َذَهَب اَّللَّ

َ
ا أ ﴿َمَثلُُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْسَتْوَقَد نَاراً َفَلمَّ

 .(5) يِف ُظلَُماٍت ال ُيْبِصُروَن﴾ 
َمَثل آنان، َمَثل آن کسی است که آتشی برافروخت، چون پیرامونش را روشن  )فرماید:  حق  تعالی می

یکی رهایشان نمودشان را بازگرفت و در حالی که نمیساخت، خداوند روشنایی  .6( بینند، در تار
 

الناس   فلما أسلم بلى مثلهم كاملنافقي يف صدر اإلسالم، أوقدوا شعلة اإلسالم مع الرسول  
 نافقوا هم وطلبوا الدنيا، فذهب اهلل بقشورهم الدينية اليت غلفوا بها بواطنهم السوداء. 

ی اسالم را  شعله   )ص(  آری، َمَثل آنان همچون منافقین صدر اسالم است؛ همراه با رسول خدا
برافروختند و آنگاه که مردم اسالم آوردند، آنها نفاق پیشه کردند و دنیا را درخواست نمودند؛ پس  

 های سیاهشان را پوشانیده بود، زدود. شان را که باطنهای دینیخداوند نیز پوسته
 

 
 . 36ص 1نهق البثغ، بشرو محمد عبده : ج -1
يأًا أعـشی بـصره وأمرض قلبه  فهو ينظر  : ))م(  قال أمير المممنين علي بن أبي ةال    -2 أقبلوا علی جير، افتـضحوا بسکلها  واـصيلحوا علی حبها  ومن عـشق ـش

ســميع،  قد خرق  الشــهوات عقله وأمات  الدنيا قلبه  ووله  عليها نرْــه  فهو عبد لها  ولمن في يده شــيء منها  حيذما  بعين غير صــحيح، ويْــمع بس ن غير 
 .211ص  1زال  زال إليها وحيذما أقبل  أقبل عليها. وي ي دجر من الله ب اجر  وي يتعظ منه بواعظ( نهق البثغ، بشرو محمد عبده: ج

 .36ص  1د عبده: ج نهق البثغه با شرو محم - 3
َرُه وَ فرمايد: »می )م( امير المممنين علی بن ابی ةال  - 4 ی َبصـَ ْعشـَ

َ
ْيأًا أ َق شـَ َها َو َمْن َعشـِ َيَلُحوا َعَلی ُحبِّ ْکِلَها َو اصـْ

َ
ُحوا ِبس ْقَبُلوا َعَلی ِجيَرٍ، َقِد اْفَتضـَ

َ
ْمَرَض َقْلَبُه أ

َ
 أ

ِحيَحٍ، وَ  ْنَيا َقْلَبُه َو َوِلَهْ  َعَلْيهَ َفُهَو َيْنُظُر ِبَعْيٍن َغْيِر صـَ َماَتِ  الده
َ
َهَواُت َعْقَلُه َو أ ِميَعٍ، َقْد َخَرَقِ  الشـَّ ُ ٍن َغْيِر ـسَ

ُ
َمُع ِبس ْـْ ْي  َي ُه َفُهَو َعْبد  َلَها َو ِلَمْن ِفي َيَدْيِه ـشَ ْـُ ء  ِمْنَها  ا َنْر

 
َ
ْقَبَلْ  أ

َ
ِعُظ ِمْنُه ِبَواِعٍظ َحْيُذَما َزاَلْ  َزاَل ِإَلْيَها َو َحْيُذَما أ ــدند  و بر « )ْقَبَل َعَلْيَها َي َيْنَ ِجُر ِمَن اللِه ِبَ اِجٍر َو َي َيتَّ ــوا شـ ــو  مردار  که با خوردند رسـ رو  نهادند به سـ

ـشنود.  و با گوـشی ناـشنوا مینررد داـستان ـشدند  و هر کد عاـشق چي   ـشد ديدگاند را پوـشاند  و قلبد را بيمار کرد  پد او با چـشمی ناـسالم میعـشق آن هم 
ــ  ــتی که خواسـ ــهوات  عقلد را تباه نمود و دنيا قلبد را ميراند  و حرص و ولعد او را دربرگرف   پد او بندهبه راسـ ا  برا  دنيا و برا  هر کد که  ها و شـ

ايْــتد و از کند  و با پندها  بازدارنده از جان  خدا بازنمیمی  گردد و به هر ةرز رو کند  او ني  روا  از آن داشــ   گرديد؛ به هر ةرز که برردد  او هم میبهره
 .211ص1«. نهق البثغه با شرو محمد عبده: جپذيردها پند نمیموعظه

 .17البقرة :  -5
 .17بقره:  - 6



 

 

 اإلسالمية عن الصراط املستقيماألمة   يف  االنحراف 
ت راف ــ انح   راه راست اسالمی از  در ام 

 
ا َوُهْم ال  ْن َيُقولُوا آَمنَّ

َ
ْن ُيرْتَُكوا أ

َ
اُس أ َحِسَب النَّ

َ
قال تعالى: بسم اهلل الرحمن الرحيم  ﴿ الم * أ
 ُ ا الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ اَّللَّ ْم َحِسَب الَِّذيَن  ُيْفَتُنوَن * َوَلَقْد َفَتنَّ

َ
 الَِّذيَن َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ الَْكاِذِبَي * أ

ْن َيْسِبُقونَا َساَء َما َيْحُكُمونَ 
َ
يَِّئاِت أ ِ آَلٍت َوُهَو   * َيْعَملُوَن السَّ َجَل اَّللَّ

َ
ِ َفِإنَّ أ َمْن َكاَن َيْرُجو ِلَقاَء اَّللَّ

ِميُع الَْعِليُم * َوَمْن َجاَهَد َفإِ  َ َلَغيِنٌّ َعِن الَْعامَلَِي﴾ السَّ َما ُيَجاِهُد ِلَنْفِسِه ِإنَّ اَّللَّ
 . (1)نَّ

اند  ی مهربان، ))الف، الم، میم، * آیا مردم پنداشتهفرماید: به نام خداوند بخشندهحق تعالی می
پیش از آنها  گردند؟ * به یقین کسانی را که  شوند و آزموده نمیکه چون گویند ایمان آوردیم، رها می

گویان را معلوم بدارد * آیا  اند معلوم دارد و دروغبودند آزمودیم، تا خداوند کسانی را که راست گفته
کنند! *  گیرند؟ چه بد داوری میاند بر ما پیشی میشوند پنداشتهآنان که مرتکب کارهای ناپسند می

ی است، و او شنوای دانا است * هر  ی خدا آمدندارد بداند که وعدههر کس به دیدار خدا امید می
یرا خدا از همه  . 2(نیاز استی جهانیان بیکس که جهاد کند، قطعًا به سود خود کرده، ز

 
األحكام   أو  العقائد  يف  اإلسالمية، سواء  األمة  يف  وقع حتماً  املستقيم  الصراط  عن  االنحراف 

ِ َتْبِدياًل﴾  ِة اَّللَّ ِ الَّيِت َقْد َخَلْت ِمْن َقْبُل َوَلْن َتِجَد ِلُسنَّ َة اَّللَّ ، ﴿َلرَتَْكنُبَّ َطَبقاً َعْن (3) الشرعية: ﴿ُسنَّ
 . (4)َطَبٍق﴾ 

ـ  چه در عقاید و چه در احکامصراد مستقیم( به طور حتم در اّمت اسالمی ـانحراف از راه راست )
این سنت خداوند است که از پیش چنین بوده، و در سنت خدا دگرگونی نخواهی  )صورت گرفته:  

 .6( )که قطعًا به حالی پس از حالی دیگر، برخواهید نشست 5«َلَتْرَکُبنَّ َطَبقًا َعْن َطَبقا یافت( و »
 

 
 .6 - 1العنكبوت :  -1
 .6تا  1عنكبوت:  - 2
 .23الرتح :  -3
 .19اينشقاق :  -4
 .19انشقاق:  - 5
 .23فتح:  - 6
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اهلل   رسول  بالنعل    :وقال  النعل  حذو  قبلكم  من كان  سنن  لرتكنب  بيده  نفيس  )والذي 
 .(1)  والقذة بالقذة، حىت ال تخطئون طريقهم وال يخطئكم سنة بين إسرائيل(

ول خدا ت، دنباله)فرماید:  می )ص(  رـس ت او اـس م به آنکه جانم در دـس ّنتقـس هایی پیش روی ـس
های  ـشوید و ـسّنتانحرافی از راه و روش آنها جدا نمیاز خود خواهید بود؛ قدم به قدم و بدون هیچ  

 .2(گردداسرائیل نیز از شما جدا نمیبنی
 

املهدي   به  سيقوم  ما  أول  أن   الروايات  من  هذا   )ع(واملستفاد  تعديل  هو  وقيامه  ظهوره  عند 
اً طري اً كما ك ان يف عهد  االنحراف، وإعادة األمة إلى جادة الصراط املستقيم، وإعادة اإلسالم غض 

فه أئمة الضالل السامريون. رسول اهلل    ، بعد أن حر 
برداشت می این روایات چنین  امام مهدی شوداز  اولین کاری که  به    )ع(  ،  اقدام  هنگام ظهور و 

می و  انجامش  راست(  )راه  المستقیم«  »صراد  به  اّمت  بازگردانیدن  انحراف،  این  اصال   رساند، 
بود    )ص(  ی نخستین همان گونه که در زمان رسول خدابازگردانیدن اسالم به همان شکل تر و تازه

 اند. رف کردههای گمراه آن را منحباشد؛ آن هم پس از آنکه پیشوایان و سامریمی
 

)اإلسالم بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى  :  )ع(عن أبي بصري، قال: قال اإلمام الصادق  
لي هذا أصلحك اهلل. فقال   اشرح  فقلت:  دعا  )ع(للغرباء.  دعاء جديداً كما  ا  من  الداعي  : يستأنف 

 .(3) ( رسول اهلل  
یبانه آغاز شد و همان گونه که    )ع(   از ابو بصیر روایت شده است: امام صادق  فرمود: »اسالم غر

به صال    را  تو  او گفتم: خدا  به  یبان«.  به حال غر باز خواهد گشت، پس خوشا  یبانه  آغاز شد، غر
امام  پس  فرما!  ی   تشر من  برای  را  این  »دعوت  )ع(  برساند،  جدید  کنندهفرمود:  دعوتی  ما،  از  ای 

 . 4عوتی جدید نمود«د )ص( نماید همان گونه که رسول اللهمی
 

، يهدم ما كان قبله كما  ما صنع رسول اهلل    -أي القائم    -، قال: )يصنع   )ع(وعن الصادق  
 .  (5) أمر الجاهلية، يستأنف اإلسالم جديداً(  هدم رسول اهلل  

 
 . 180ص 13  بحار األنوار: ج26ص 2  ترْير الصافي: ج304ص 1ترْير العياشي: ج -1
 .180ص  13؛  بحار اينوار: ج   26ص  2؛  ترْير صافی: ج   304ص  1ترْير عياشی: ج  - 2
 .366ص  52  بحار األنوار: ج337  غيب، النعماني: ص303ص 2ترْير العياشي: ج -3
 .366ص  52؛  بحار اينوار: ج   736؛  غيب  نعمانی: ص   303ص  2ترْير عياشی: ج  - 4
 . 353ص 52باختثز يْير جدًا  بحار األنوار: ج 236غيب، النعماني: ص -5
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کند که رسول خدا انجام  همان میـ  یعنی قائمـ  او»که فرمود:  )ع(  از امام صادق روایت شده است  
پایه  )ص(  همانند رسول خدا  داد؛ را  از خودش بوده را ویران، و اسالمی جدید  گذاری  آنچه پیش 

 .1«کندمی
 

ابن عطا الباقر  ءوعن  أبا جعفر  )سألت  قال:  القائم    )ع(،  قام  إذا  بأي سرية يسري يف   )ع(فقلت: 
 . (2)، يستأنف اإلسالم جديداً( : يهدم ما قبله كما صنع رسول اهلل )ع(الناس؟ فقال 

پرسیدم: هنگامی که قائم قیام کند به کدامین سیره    )ع(  از ابن عطا روایت شده است: از امام باقر 
آنچه پیش از خودش بوده را    )ص(  همانند رسول خدا: »راند؟ فرمودو روش در بین مردم حکم می

 . 3«کندگذاری میاسالمی جدید را پایهویران، و 
 

وإن  اإلسالم  ،  )إذا قام قائمنا دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا رسول اهلل :  ، قال)ع(عن الباقر  
 . (4)فطوبى للغرباء( ، بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ

باقر امام  فرمود  )ع(  از  که  است  شده  »روایت  قیام  :  ما  قائم  که  جدید  هنگامی  امری  به  کند، 
یبانه آغاز شد و همان    )ص(  خواند، همان طور که رسول خدافرامی چنین کرد؛ و اینکه اسالم، غر

یبان یبانه بازخواهد گشت؛ پس خوشا بر غر  .5« طور که آغاز شده بود، غر
 

ل النيب األئمة االثين  آ باعتبارهم تركوا التمسك ب،  وربما ُيظن إن  االنحراف طال الُسـنَّة فقط
، مما أد ى بهم يف النتيجة إلى االنحراف سواء يف العقائد أو األحكام، ولكن الحقيقة إن  عشر  

األحاديث الواردة عن أهل بيت النبوة صلوات اهلل عليهم دالة على أن  االنحراف يطال الجميع قبل قيام  
األحكام الشرعية ويف طرق استنباط األحكام    ، كما أن  الخالفات يف العقائد ويف)ع(اإلمام املهدي  

الشرعية بي علماء املسلمي سواء بي السنة والشيعة، أو بي علماء كل فرقة أنفسهم دالة على  
 ذلك. 

شاید چنین برداشت شود که انحراف فقط بر اهل سنت جاری شده است؛ چرا که آنها به دلیل ترک  
، در نهایت به انحراف کشده شدند، چه )علیهم السالم(  گانهگفتن تمّسک به آل پیامبر، امامان دوازده

 
 .353ص  52  و با اختثز بْيار کمی: بحار اينوار: ج 638غيب  نعمانی: ص  - 1
 .354ص  52  بحار األنوار: ج238غيب، النعماني: ص -2
 .354ص  52؛  بحار اينوار: ج   238غيب  نعمانی: ص  - 3
 .366ص 52  بحار األنوار: ج336غيب، النعماني: ص -4
 .366ص  52؛  بحار اينوار: ج   336غيب  نعمانی: ص  - 5
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در عقاید و چه در احکام؛ اما حقیقت آن است که احادیث وارد شده از اهل بیت نبوت که سالم و  
این انحراف  بر همه عارض   )ع( صلوات خدا بر ایشان باد، چنین داللت دارند که پیش از قیام مهدی

یعی و در راه  و به درازا کشیده شده است؛ همان طور که )هم اکنون( اختالفات در عقاید و احکام شر
های استنباد احکام شرعی بین علمای مسلمین، چه شیعه و چه سنی، یا بین علمای هر فرقه و روش

 باشد. و گروه، گواه چنین مطلبی می
 

نعرف األمور اليت وقع فيها خالف بي علماء املسلمي ولو بشكل موجز، ولهذا فمن الضروري أن  
فريسة سهلة ألحد أئمة الضالل السامريي، فيصرينا    )ع(لكي ال نقع غداً عند ظهور اإلمام املهدي  

ونحن نظن أننا على الصراط املستقيم وأننا نحسن    )ع(أعداًء لإلمام املهدي    -بسب جهلنا للحقائق    -
هذا فسأحاول عرض بعض هذه األمور وبشكل موجز، وربما مجمل يف بعض األحيان ومن صنعاً، ول 

 اهلل التوفيق. 
از همین رو، ضروری است مواردی که در آنها بین علمای مسلمین اختالفی واقس شده است را 

شکاری سهل و آسان    )ع(  ـ بشناسیم تا هنگام ظهور امام مهدیهر چند به طور خالصه و مختصرـ
های پیشوای گمراهی نشویم، که در نهایت به علت جهل و نادانی ما از حقایق،  ی یکی از سامریبرا

نکشاند، در حالی که خود بر این گمان باشیم که بر    )ع(   این موضوع ما را به دشمنی با امام مهدی 
م  ایم. به همین جهت، سعی خواه ی صواب هستیم و جانب حق را اختیار کردهصراد مستیم و جاده

پاره در  و  و مختصر  موِجز  شکلی  به  را  امور  این  از  برخی  الله  نمود  کنم. ومن  بیان  کلی،  موارد،  ای 
 التوفیق.

 

 
 
 

 * * * 
 
 
 
 



 

 

 التحريف يف القران الكريم:  أوالً 
 تحریف در قرآن   : اول 

 
دالة على التحريف، كما وردت روايات عن صحابة  وردت روايات كثرية عن أهل بيت النيب 

 . (1) عن طريق السنة يف كتبهم دالة على وقوع التحريف  النيب 
یف قرآن وارد شده است؛ همان    )علیهم السالم(   روایات بسیاری از اهل بیت پیامبر داّل بر تحر

یق اهل سنت روایاتی در کتاب  )ص(  ی پیامبر طور که از صحابه شان مبنی بر واقس شدن هایاز طر
یف روایت شده است   . 2تحر

 
ن الذي بي أيدينا غري كامل، وإن  بعض كلماته تبدلت أو بُدلت  آواملقصود بالتحريف: أن  القر

 علماء املسلمي وقوع التحريف كما رجح بعضهم عدم وقوع التحريف. بقصد. ورجح بعض 
یف: اینکه قرآنی که هم اکنون در دستان ما است کامل نیست، و اینکه برخی از  و منظور از تحر

یف را  کلمات آن تغییر یافته و یا به عمد تغییر داده شده اند. برخی از علمای مسلمین واقس شدن تحر
 اند. رد کردهتأیید و برخی دیگر، 

 
ة أمور هي:    وَيستدل القائلون بعدم التحريف بعد 

یف می  باشند، به مواردی استدالل می کنند، از جمله: کسانی که معتقد به عدم تحر

 
ْكَر َوِإنَّا َلهُ َلَحاِفُظوَن﴾  -۱ لَْنا الذِّ  .(3)آية الحفظ: ﴿ِإنا نَحُن نَزَّ

 
   853ص 2: ج  سـنن ابن ماج،116ص 5  صـحيح مْـلم: ج25 26 113ص 8  صـحيح البخاري: ج67ص 6  وج55   47ص 1راجع : مْـند أحمد: ج -1

ــنن أبي داوود: ج ــي: ج247ص 24  عمدة القاري للعيني: ج343ص 2س ــيوةي: ج36ص 2  البرهان لل رکش ــنن 69ص 2  اْلتقان في علوم القرآن للْ   س
  ديئل اْلمام،: ص  333  غيب، النعماني: ص213   275مختصــر البصــائر: ص   634ص 2  ومن مصــادر الشــيع، راجع : الكافي: ج318ص 1الدارمي: ج

   وغيرها.200ص 23  بحار األنوار: ج79  المْائل الْروي، : ص106
ْـند احمد: ج می - 2 ْـلم: ج    25و   26  113ص   8؛  ـصحيح بخار : ج    67ص 6  و ج  55و   47ص 1توانيد به منابع زير مراجعه نماييد: م ص  5؛  ـصحيح م

نن ابن ماجه: ج     116 نن ابی داوود: ج   853ص   2؛  ـس ی: ج   247ص  24؛  عمدة القاري عينی: ج   343ص 2؛  ـس ؛  اْلتقان في    36ص  2؛  برهان زرکـش
ــ سيوةی: ج  يب  نعمانی:  ؛  غ   275و   213؛  مختصر بصائر: ص  634ص 2؛ و از منابع شيعه: کافی: ج  318ص  1؛  سنن دارمی: ج   69ص 2علوم القرآن 

    و ساير منابع.. 200ص 23؛  بحار اينوار: ج    79؛  المْائل الْروي،: ص   106؛  دييل ايمامه: ص   333ص 
 .9الحجر :  -3
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 . 1(ایم، و قطعًا خود نگهبانش هستیم تردید ما قرآن را نازل کردهبی)ی حفح: ـ آیه ۱
 

الزيادة  من  ساملاً  ة  األم  عند  وبقائه  التحريف،  من  القرآن  بحفظ  ر  تفس  أن  يمكن  اآلية  وهذه 
 والنقص والتغيري، ومن أن تمتد يد أهل الباطل وأئمة الضالل إليه. 

یاد شدن و تغییر،  این آیه می یف تفسیر شود و اینکه قرآن از کم و ز تواند به حفح شدن قرآن از تحر
 رسد.سالم  مانده است و اینکه دستان پلید اهل باطل و پیشوایان گمراه به آن نمینزد اّمت محفو  و 

 
ِتيِه الَْباِطُل ِمْن بْيِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه َتْنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد﴾  -۲

ْ
 .(2) قال تعالى: ﴿ال َيأ

تعالی می  ۲ راه  )فرماید:  ـ حق  به سویش  باطل  پیش روی،  از  نازل  نه  از پشت سرش.  نه  یابد و 
 .3( ای است از حکیمی ستودهشده

 
ر بأن  القرآن محفوظ من ولوج الباطل بي طياته، سواء أكان هذا   وهذه اآلية يمكن أن تفس 

ل بعض الكلمات أو بزيادة أو نقص بعض السور واآليات.    الباطل بتبد 
باشد؛  شده از نفوذ باطل در زوایای درونی آن میتواند اینچنین تفسیر شود که قرآن حفح  این آیه می

 ها و آیات. چه این باطل با تبدیل برخی کلمات باشد و چه با افزودن یا با کاستن برخی سوره
 
الروايات الدالة على التحريف يمكن حمل بعضها على أن ها دالة على التحريف املعنوي، أي   -۳

ه جميع املسلمي.  التحريف يف التأويل ال التنـزيل، وهذا أمر  واقع يقر 
یف داللت میـ می ۳ یف  توان از برخی روایاتی که بر تحر کنند چنین برداشت نمود که منظور، تحر

یف در تأویل و نه در تنزیل؛  و این نکتهمعنوی می ای است که اتفاق افتاده است و  باشد؛ یعنی تحر
 باشند. ی مسلمانان به آن معترف میهمه

 
 لروايات الدالة على التحريف ضعيفة السند.  إن  بعض ا -۴
یف داللت دارند ضعیف می ۴  باشد. ـ سند برخی از روایاتی که بر تحر
 

 
 .9حجر:  - 1
ل  :  -2  .42فصش
 .42فصل :  - 3
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عرض    -۵ بها  يضرب  النقص  أو  اللفظي  التحريف  على  والدالة  التأويل  تقبل  ال  اليت  الروايات 
ما معناه: ما جاءكم عنا مخالف  الجدار؛ وذلك ألن ها مخالفة للقرآن، وقد ورد عن املعصومي 

 .(1)لكتاب اهلل فدعوه 
یف لفظی یا بر وجود نقصانی داللت میـ روایاتی که تأویل را بیان نمی  ۵ نمایند،  کنند و بر تحر

 باشند و از معصومینارزشی نداردند و اصالحًا آنها را باید به دیوار کوبید! چرا که در تضاد با قرآن می
نین معنایی روایت شده است: هر چه از ما به شما رسید که مغایر با کتاب خدا  چ  )علیهم السالم(

 .2باشد، رهایش کنید 
 
لم هو الذي بي أيدينا؛ ألن  من غري املعقول أن  رسول اهلل القرآن املجموع يف زمن النيب   -۶

 وجمع القرآن يف حياته.  ةيهتم بكتاب 
اکنون در دستان ما است؛ چرا  ، همانی است که هم)ص(   پیامبر ـ قرآِن گردآوری شده در زمان    ۶

در زمان حیاتش به نوشتن و جمس آوری قرآن اهتمام    )ص(  که به دور از عقل است که رسول خدا
یده باشد!   نورز

 
على   الناس  ليجمع  عثمان  بعدهم  وجاء  ليجمعوه،  ثابت  بن  وزيد  وعمر  أبو بكر  بعده  ثم جاء 

البقية اليت تختلف عنه بشكل أو بآخر، فيكون الذي بي أيدينا   مصحف واحد ويحرق أو يتلف
 هو املصحف العثماني كما يروي العامة والخاصة. 

ید بن ثابت آمدند تا قرآن را گردآوری    )ص(   اما این در حالی است که پس از ایشان ابوبکر، عمر و ز
ها که به هر شکل  ی قرآند و بقیهکنند و پس از آنها عثمان آمد تا مردم را بر مصحفی یکسان متحد نمای

یا صورتی با آن مصحف تفاوت داشت را آتش زد یا نابود کرد، که در نتیجه، قرآنی که اکنون در اختیار  

 
يقول: )کل شـيء مردود إلی کتاب الله والْـن،  وکل حديث ي يوافق کتاب الله  )م( رو  أحمد بن خالد البرقي: عن أيوب بن الحر قال: سـمع  أبا عبد الله   -1

ــدي  عن أبي عـبد الـله   ــدـقه کـتاب الـله فهو ـباـةل(  )م(  فهو زخرز(  وعن کلـي  بن مـعاوـي، األسـ وعن ابن أبي عمير  عن   ـقال: )ـما أـتاکم عـنا من ـحدـيث ي يصـ

ــامين جميـعًا وغيرهـما  ـقال: خـي  النبي   ـها الـناس ـما ـجاءکم عني يوافق کـتاب الـله ـفسـنا قلـته  وـما ـجاءکم يـخالف القرآن فلم أقـله(  وعن   الهشـ فـقال: )أيش

ول الله )م(   أيوب  عن أبي عبد الله   هله وقال: قال رـس ده فإن وافق کتاب الله فسنا قلته  وان لم يوافق   : )إ ا حدالتم عنی بالحديث فسنحلوني أهنسه وأـس أرـش
 .220ص 1کتاب الله فلم أقله( المحاسن ألحمد بن محمد بن خالد البرقي: ج

حديذی که با کتاب خدا موافق و شــود  و هر همه چي  به کتاب خدا و ســن  بازگردانيده می: »فرمايد مکه شــنيدم  )م( عبد اللهبا : از ايوب بن حر: از اواي  کرداحمد ابن خالد ر - 2
کند  باةل هر حديذی که از ما به ـشما رـسيد و کتاب خدا تـصديقد نمیرواي  ـشده اـس  که فرمود: » )م( « و از کلي  بن معاويه اـسد  از ابو عبد اللهخوان نباـشد  بيهوده و باةل اـس هم 

ده  ير از از جص« و از ابو باـس  ْـان ديرر رواي  ـش يميان و ک د که موافق با »ا  خواند و فرمود:خيبه )ص(  اـس : پيامبرمعی هاـش ما برـس ا  مردم! آنچه از من به ـش
اگر از من برايتان حديث رواي  فرمود: »  )ص(  رواي  شـده اسـ : رسـول خدا  )م(  « و از ايوب از ابو عبد اللهامام و آنچه مخالف قرآن به شـما رسـد  من نررتهکتاب خدا باشـد  من گرته

ــد  گوارا ــانش ــب  دهيد  اگر موافق با کتاب خدا بود من گرتهترين و کاملترين  آس ــن  امام و اگر موافق با کتاب خدا نبود  من نررتهترين را به من نْ «. محاس
 . 220ص  1احمد بن محمد بن خالد برقی: ج  
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 باشد. کنند، مصحف عثمانی میما است، همان طور که عامه و خاصه روایت می
 
اليوم؛ ألن  القرآن هو املعجز الذي جاء  القول بتحريف القرآن يلزم هدم إثبات نبوة محمد   -۷

 .به النيب  
الزمه  ۷ امروزه  دربارهـ  گفتن  سخن  محمد ی  نبوت  اثبات  کردن  ویران  قرآن  یف  تحر   )ص(   ی 

 به ارمغان آورد.  )ص( ای است که پیامبر باشد؛ چرا که قرآن، همان معجزهمی
 
فا  -۸ أيدينا  بي  الذي  للقرآن  يبقى  ال  بالتحريف  القول  يف  مع  عليه  التعويل  يمكن  وال  ئدة، 

 العقائد، فضاًل عن األحكام الشرعية وغريها. 
یف، دیگر این قرآنی که در اختیار ما قرار دارد هیچ فایده  ۸ ای نخواهد داشت  ـ با معتقد شدن به تحر

 توان در عقاید به آن تکیه نمود، چه رسد به احکام شرعی و سایر موارد.  و نمی
 

ا أدلة القائلي بالتحريف فهي:   أم 
یف قرآن، عبارت  اند از: اما دالیل معتقدین به تحر

 
الروايات الدالة على التحريف، وهي كثرية جداً عن طريق الشيعة والسنة، وكمثال على    -۱

ه أن يقرأ القرآن غضاً كما نزل فليقرأه على  ما روي عن طرق السنة، إن  رسول اهلل  قال: )من سر 
 .  (1) قراءة ابن أم عبد( 

یف داللت می  - ۱ یق شـیعه و سـنی بر تحر یاد میروایاتی که از طر باشـند. به عنوان کنند بسـیار ز
ول خدا ت: رـس ده اـس نت نقل ـش یق اهل ـس ت دارد )فرمود:    )ص( مثالی از آنچه از طر هر کس دوـس

تر و تازه، همان طور که نازل شـده اسـت قرائت کند، آن را مطابق قرائت ابن ام عبد )عبد الله  قرآن را 
 .2  (بن مسعود( بخواند

 
 وعلى هذا يكون ابن مسعود من خري الصحابة الذين حفظوا القرآن.  

ین صحابه  گیرد. میاند، قرار هایی که قرآن را حفح کردهو بر این اساس ابن مسعود در جایگاه برتر
 

ْـند أحمد: ج -1 نن ابن ماج،: ج7ص 1م ْـتدر  للحاکم: جوفيه : رةبًا بدل غضـاً   46  فضـائل الصـحاب،: ص49ص 1  ـس ْـنن الكبر :  227ص 2. الم   ال
   وغيرها.287ص 9  مجمع ال وائد: ج452ص 1ج

ْـند احمد: جلد    -   2 ْـتدرک حاکم: ج   49ـصرحه   1؛  ـسنن ابن ماجه: جلد   7ـصرحه   1م  9؛  مجمع ال وايد: ج     452ص  1؛  ـسنن کبر : ج    227ص  2؛ م
 و ساير منابع. 287ص 
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)أمر باملصاحف أن تغري، قال: قال ابن مسعود: من استطاع  :  ثم إن هم يروون عن ابن مالك، قال

أي ابن مسعـود    -منكم أن يغل مصحفه فليغله، فإن  من غل شيئاً جاء به يوم القيامة، قال: ثم قال  
. وعندهم (1) ؟(  سبعي سـورة، أفأترك ما أخذت من يف رسـول اهلل : قرأت من فم رسـول اهلل -

   السند صحيح كما قال أحمد محمد شارح مسند أحمد.
ها تغییر داده شوند. وی  دستور داده شد قرآن» کنند که گفت:به عالوه آنها از ابن مالک روایت می

ــما که می ــعود گفت: هر کس از ش یرا هر کس گفت: ابن مس تواند قرآنش را مخفی دارد، چنین کند ز
پنهان دارد، آن را روز قیامت با خود خواهد آورد. سـپس ابن مسـعود گفت: از دهان رسـول  چیزی را 

دا ت کرده  )ص(  ـخ ــوره قراـئ اد س داهفـت ــول ـخ ان رس ه از دـه ه را ـک ا آنـچ ه  )ص(  ام، آـی ام، ترک گرفـت
و همان طور که احمد محمد، شــار  مســند احمد گفته اســت، ســند این روایت نزد آنها    2گویم؟«

 باشد.صحی  می
 

 .(3)ورواه أبو داود، وابن كثري يف التفسري، وروى معناه ابن سعد يف الطبقات 
روایت   طبقات  در  سعد  ابن  را  معنایی  چنین  همچنین  و  تفسیر،  کتاب  در  کثیر  ابن  و  داوود  ابو 

 . 4اند نموده
 

ومعىن الحديث واضح: إن  ابن مسعود يرى أن  القرآن الذي كتبه عثمان ناقص، أو حدث فيه بعض 
فقوله:   األقل،  على  اهلل  )التغري  رسول  يف  من  أخذت  ما  يختلف  (أفأترك  أخذه  ما  أن   على  دال   ،

ا كتبه عثمان. وابن مسعود )رحمه اهلل( ظل مصراً على   رأيه ورفضه ملا كتبه  بشكل أو بآخر عم 
 عثمان حىت قتله عثمان عندما أحرق املصاحف وأحرق مصحفه، وجلده حىت مات بعدها. 

 
 .486ص 1  سير أعثم النبثء: ج138ص 33  تاريخ دمشق: ج44ص 9  فتح الباري: ج414ص 6مْند أحمد: ج -1

ابن مْــعود بالقراءة المعتمدة في جمع القران روي  حتی في صــحيح البخاري: عن شــقيق بن ســلم، قال: )خيبنا عبد الله بن مْــعود فقال:    ومْــسل، تعريض
له وما م بكتاب الوالله لقد أخذت من في رـسول الله ـصلی الله عليه وـسلم بـضعا وـسبعين ـسورة  والله لقد علم أـصحاب النبي ـصلی الله عليه وـسلم أني من أعلمه

اء ... . 102ص  6أنا بخيرهم  قال شقيق: فجلْ  في الحلق اسمع ما يقولون فما سمع  رادًا يقول غير  لك( صحيح البخاري: ج   باب القرش
 .486ص  1؛  سير أعثم النبثء: ج   138ص  33؛  تاريخ دمشق: ج   44ص  9؛  فتح البار : ج  414ص  6مْند احمد: جلد   - 2

ْـسله ْـعود به قرائ  قابل اعتماد در جمع قاريان  حتی در ـصحيح بخار  ني  رواي  ـشده اـس : ـشقيق بن ـسلمه می  به کنام گويد: »عبد  يه ـسخن گرتن ابن م
  )ص(  هرتاد و اند  سـوره شـنيدم. به خدا سـوگند اصـحاب رسـول خدا )ص(  الله بن مْـعود ما را مخاة  قرار داد و گر : به خدا سـوگند از دهان رسـول خدا

گويند.  باشـم«. شـقيق گر : »من در آن گروه نشـْـتم و گوش فرا دادم که چه میشـان به کتاب خدا هْـتم و از نيكان آنها میدانند که من يكی از عالمانیم
 باب قاريان.... . 102ص  6نشنيدم کْی چي   خثز سخن او برويد«. صحيح بخار : ج 

 .342ص 2  اليبقات الكبر : ج433ص 1ابن کذير: ج  ترْير 54مْند أبي داوود الييالْي: ص -3
 .342ص  2؛  ةبقات کبر : ج   433ص  1؛  صحيح بخار : ج   54مْند ابو داوود ةيالْی: ص  - 4
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ته ناقص یا حداقل در آن  معنای حدیث روـشن اـست؛ ابن مـسعود معتقد بود قرآنی که عثمان نوـش
ام، ترک گرفته  )ص( برخی تغییرات روی داده اـست. این ـسخن او »آیا آنچه را که از دهان رـسول خدا

ــت که آنـچه او فرا گرفـته به نحوی از انـحا با آنـچه عثـمان به نـگارش درآورده،   گویم؟« به این معنی اس
ّر بود و آنچه عثمان  )رحمة الله علیه(  باـشد؛ در حالی که ابن مـسعودمتفاوت می بر رفی و نظرش ُمـصِ

حف ته بود را نپذیرفت تا آن هنگام که عثمان مـص حف او رانگاـش ید، او را نیز به  ها و مـص به آتش کـش
یانه زد تا ُمرد.  قتل رسانید؛ او را آنقدر تاز

 
الدالة على نقص القرآن كثرية، وقد اختاروا اسم نسخ  اليت وردت يف كتب السنة  والروايات 

 .(1) التالوة للسور واآليات اليت وردت عندهم بالروايات، ولم تكتب باملصحف املوجود اليوم 

 
ـــنادهـما: عن ابن عـباس  قال: خـي  عمر بن الخـياب خيبـته بـعد مرجـعه من آخر حـج، حجـها  قال فيـها: إنش الـله بـعث مح  -1 ــلم بإسـ مدًا  أخرج البـخاري ومْـ

ــول الـله     ــی إن ـةال  ـبالحق وان ل علـيه الكـتاب فـكان مـما ان ل علـيه الـله آـي، الرجم  فقرأـناـها وعقلـناـها ووعيـناـها  فـلذا رجم رسـ ورجمـنا بـعده . ـفسخشـ
ــند أحمد: ج ــ، ان لها الله. مْ ــلوا بتر  فريض ــحيح البخاري: ج  55ص 1بالناس ال مان أن يقول قائل: والله ما نجد آي، الرجم في کتاب الله فيض    25ص 8ص

   وغيرها. 343ص 2  سنن أبي داوود: ج853ص 2  سنن ابن ماج،: ج116ص 5صحيح مْلم: ج
عليه  الم قال : يا وأخرج الـصنعاني في المـصنف : عن ابن عباس  قال: أمر عمر بن الخياب مناديًا  فناد : أن الـصثة جامع، الم ـصعد المنبر فحمد الله وأالنی 

ــنف: جأيـها الـناس ي ت   کن  العـمال:  33ص 7ج عن من آي، الرجم فإنـها آي، ن ل  في کـتاب الـله وقرأناها  ولكنـها  هـب  في قرآن کذير  ه  مع محـمد... المصـ
 .179ص 5  الدر المنذور: ج431ص 5ج

ــحيح ال   عمدة القاري للعيني:  113ص 8بخاري : جورو  البخاري : عن عمر قال: )لوي أن يقول الناس إن عمر زاد في کتاب الله لكتب  آي، الرجم بيدي( صـ
ــخ التثوة ؛ ألـنه يرـيد أن يكتبـها ولكن ي247ص 24ج ـخاز من . وـهذا يعني أنش عمر يقول بنقص القرآن  لـعدم وجود آـي، الرجم فـيه  وي يـقال کثـمه ـکان في نْـ

ــي في کـتابه البرهان أنش ظاهر قوله: )لوي أن يقول الـناس ــه قد   قول الـناس. ولذا قال ال رکشـ ....الخ  إنش کـتابتـها جائ ة  وإنـما منـعه قول الـناس  والـجائ  في نرْـ
 2  اْلتقان في علوم القرآن للْــيوةي: ج36ص  2يقوم من خارج ما يمنعه فإ ا کان  جائ ة ل م أن تكون الابت،؛ ألنش هذا شــسن المكتوب( البرهان لل رکشــي: ج

نقرأ فيـما نقرأ من کـتاب الـله: )إن ي ترغبوا عن آـبائكم ـفاـنه کرربكم أن ترغبوا عن آـبائكم. أو أن کررًا بكم  . ورو  أحـمد والبـخاري: عن عمر  ـقال : إـنا کـنا 69ص
 .26ص 8  صحيح البخاري: ج47ص 1أن ترغبوا عن آبائكم ..( مْند أحمد: ج

ن ل  علی الحبي  محمد 
ُ
 .وهذا معناه أنش عمر يقول بنقص آيات القرآن التي أ

ْـلم: جوفي صـحيح   ود   100ص 3م ْـهر  عن داود  عن أبي حرب بن أبي األـس عيد  حدالنا علي بن م ويد بن ـس   باب تخوز ما يخرج من زهرة الدنيا: ... عن ـس
تلوه وي ييولن  راؤهم فاعن أبيه  قال: )بعث أبو موـسی األـشعري إلی قراء أهل البـصرة فدخل عليه الثالمائ، رجل قد قرأوا القرآن  فقال: أنتم خيار أهل البـصرة وق

ْـيتها غير أني قد   ْـ  قلوب من کان قبلكم  وإنا کنا نقرأ سـورة کنا نشـبهها في اليول والشـدة ببراءة فسن ْـو قلوبكم کما ق حرظ  منها  لو کان  عليكم األمد فتق
ْـيتها غير أني حرظ  منها  يا أيها يبن آدم واديان من مال يبتای واديا الالذًا وي يمُ جوز ابن آدم إي التراب  وکنا نقرأ ـسورة کنا نـشب ْـبحات فسن هها بإحد  الم

 الذين آمنوا لم تقولون ماي ترعلون فتكت  شهادة في أعناقكم فتْسلون عنها يوم القيام،(.
ْـلم: ج مولی عائـش،     باب الدليل لمن قال الـصثة الوـسيی هي ـصثة العـصر : عن زيد بن أـسلم  عن القعقام  بن حكيم  عن أبي يوند112ص  2ـصحيح م

ــيی  فلما بلاتها آ  ــثة الوس ــلوات والص ــحرًا  وقال  : إ ا بلا  هذه اآلي، فس ني حافظوا علی الص ــ، أن اکت  لها مص نتها فسمل  عليش : أنه قال: )أمرتني عائش
 الله عليه وسلم(. حافظوا علی الصلوات والصثة الوسيی وصثة العصر وقوموا لله قانتين  قال  عائش،: سمعتها من رسول الله صلی

ْـابوري: ج273ص 10وفي ـصحيح ابن حبان: ج ْـتدر  للحاکم الني : ) ... عن أبي بن کع  رـ ي الله عنه  قال : کان  ـسورة األح اب توازي    415ص 2  والم
 .سورة البقرة وکان فيها الشيخ والشيخ، إ ا زنيا فارجموهما البت،( قال الحاکم: هذا حديث صحيح اْلسناد ولم يخرجاه

 



                        219                                                                                                                                                           2العجل )گوساله( ج
 

های اهل سنت وارد شده مبنی بر نقص در قرآن بسیارند، و حتی براساس آن  روایاتی که در کتاب
نیز انتخاب کردههای تالوِت سورهیات، اسم نسخهروا اند،  ولی در مصحف امروزی  ها و آیات را 

 . 1نوشته نشده است 

 
  عن زر بن حبيد  قال: )لقي  أبي بن کع  فقل  له: إن بن مْـعود کان يحك المعو تين من المصـاحف ويقول إنهما 274ص  10وفي صـحيح ابن حبان: ج

اب من آي،ل قال:   ليْــتا من القرآن فث تجعلوا فيه ما ليد منه  قال: أبي قيل لرســول الله صــلی الله عليه وســلم  فقال لنا: فنحن نقول کم تعدون ســورة األح
كاي من الله والله ع ي    قل : الثالا وسـبعين  قال أبي: والذي يحلف به إن کان  لتعدل سـورة البقرة ولقد قرأنا فيها آي، الرجم الشـيخ والشـيخ، فارجموهما البت، ن

 حكيم(.
ورة التوب،28ص  7وفي مجمع ال وائد للهيذمي: ج ْـمون ـس ورة براءة: عن حذير، قال: )التي ت ورة العذاب وما يقرؤون منها مما کنا نقرأ إي ربعها( رواه     ـس هي ـس

 اليبراني في األوسط ورجاله القات.
ْـابوري: ج ْـتدر  للحاکم الني ْـمونها سـورة التوب، وهي سـورة 331  –   330ص 2وفي الم   عن حذير، ر ـي الله عنه  قال: )ما تقرؤن ربعها يعنی براءة وإنكم ت

 ناد ولم يخرجاه.العذاب( هذا حديث صحيح اْلس
 وغير  لك أحاديث کذيرة يضيق المقام عن استقصائها. 

ــند - 1 ــلم با س ــان از ابن عباس نقل کردهبخار  و مْ ــتن عمر بن خياب از آخرين حجی که به جا آورد   خيبههايش ا  خواند و در آن گر : اند: پد از بازگش
باشــد؛ آن را خوانديم و تدبر    رجم )ســنرْــار( می  آنچه بر او نازل نمود آيهرا نازل نمود و از جملهرا به حق مبعو  گرداند و بر او کتاب   )ص(  »خداوند محمد

ترسـم که زمان بر مردم ةوينی گردد و کْـی  رجم نمود وما ني  پد از او چنين کرديم. از اين می  )ص(  کرديم و نصـ  العيل خود نموديم. از اين رو  رسـول خدا
ــوگند ــند احمد: ج  ما آيه برويد: به خدا س ــوند«. مْ ــ   گمراه ش ؛     55ص   1  رجم را در کتاب خدا نيافتيم؛ و با ترک گرتن واجبی که خداوند نازل فرموده اس

   و ساير منابع.343ص  2؛  سنن ابی داوود: ج   853ص  2؛  سنن ابن ماجه: ج    116ص  5؛  صحيح مْلم: ج   25ص  8صحيح بخار : ج  
گويد: عمر مناد  را امر نمود ؛ پد ندا درداد: وق  نماز جماع  اـس . ـس د از منبر باي رف   خدا را حمد گر  و مـصنف به نقل از ابن عباس میـصنعانی در 

بْيار  از ميال  در    ا  اس  که در کتاب خدا نازل شد و ما آن را خوانديم؛ اما  رجم ِشكوه نكنيد چرا که آيهاو را ستايد نمود. س د گر : »ا  مردم! از آيه
 .179ص5؛  در المنذور:ج  431ص  5؛  کن  العمال: ج   33ص  7قرآن به همراه رفتن محمد  رفتند....«. منصف: ج 

و   113ص   8نوشـتم«. صـحيح بخار : ج    رجم را با دسـتانم میآيهگرتند عمر به کتاب خدا )چي  ( ا ـافه کرد  کند: »اگر مردم نمیبخار  از عمر نقل می
ــ   و نمینـماـيد چرا ـکه آـيه؛ و اين  يعنی عمر ـبه ـناقص بودن قران اعتراز می247ص   24عـمدة الـقار  عينی: ج   توان گـر  ـکه کثم او در    رجم در آن نيْـ

ْـخ تثوت می ْـد ولی از حرز مردم هراس داـش ! به همين جه  زرکـشی در کتباـشد؛ چرا که او میخـصوص ن ابد »برهان« گرته  خواـس  ـشخـصًا آن را با بنوي
باـشد و فقط ـسخن مردم او را از اين کار باز داـشته اـس . پد از نظر او اـس  که براـساس ظاهر ـسخن او »اگر اينرونه نبود که مردم برويند.... نوـشتند جاي  می

باشد«. برهان زرکشی:  همان شسن و جايراه نوشته شده میجاي  بود و آنچه مانعد شد در خارج از او بود. جاي  بودن  ل وم الاب  شدن را به دنبال دارد؛ يعنی اين  
ــيوةی: ج  36ص   2ج   خوانديم اين آيه بود: »ان  کنند: يكی از آياتی که در قرآن می. همچنين احمد و بخار  از عمر نقل می69ص  2  اتقان در علوم قرآن سـ

ــ  ـکه از آن ترغبوا عن آـبائكم   يترغبوا عن آـبائكم ـفاـنه کرر بكم آن ترغبوا عن آـبائكم او ان کررًا بكم  .....«  )مـبادا از ـپدران خود رو  برردانـيد  زيرا اين کرر اسـ
 .26ص8؛ صحيح بخار :ج 47ص  1ج  ....(«. مْند احمد:پدران خود رو  برردانيد

 نازل شده اس   معتقد بود. )ص( و اين  يعنی عمر به ناقص بودن آيات قرآنی که بر حبي  حضرت محمد
کند: علی بن مْهر  از داوود  از ابی حرب بن ابی اسود  از باب »تخوز ما يخرج من زهرة الدنيا....« از سويد بن سعيد رواي  می  100ص  3در ـصحيح مْلم ج  

د. او قاريان بصـره را کهپدرش برا  ما رواي  کرد:   تاده ـش م  قاريان بصـره فرـس عر  به ـس ی اـش ما   »ابوموـس يصـد مرد بودند گرد آورد و به آنان گر : ـش حدود ـس
ْـتيد. قرآن را تثوت کنيد. مبادا زمان بر ـشما به درازا کـشد و قل  ْـاوت فراگيرد  همانبرگ يدگان و قاريان اهل بـصره ه ْـانی که  ةور که قل هايتان را ق ها  ک

ْـاوت فراگرف . ما همواره ـسوره بيه میةوينی بودن و ـشدت داـشتن به ـسوره  ا  را که درپيد از ـشما بودند را ق ْـتيم قرائ  می  برائ  ـش کرديم ولی ـشما  دان
لو کان يبن آدم واديان من مال يبتای واديًا الالذًا و ي يمُ ابن آدم اي تراب« )اگر آدمی را آن را به فراموشــی ســ رديد  و تنها از آن ســوره اين آيه را به ياد دارم: »

ــ  پر از مال ــوم می  دو دش ــ  س ــورهمی رف ؛ و درون آدمی را تنها خاک پُر بود  در پی دش ــبيه يكی ازا  را قرائ  میکند(. ما س ات   کرديم که آن را ش ــبحش مْ
ــما آن را فراموش کردهمی ــتيم و ش ــوره اين آيه را به خاةر دارم: »دانْ ــهادة فی اعناقكم   يا ايها الذين آمنوا لم تقولون ما ي ترعلون فتكت ايد  و تنها از آن س ش

  آن تان گواهی نوشــته شــود و به روز قيام  دربارهآوريد تا بر گردنبنديد بر زبان میآورندگان! چرا آنچه را که به کار نمیفتْــسلون عنها يوم القيام،« )ا  ايمان
 مورد بازخواس  قرار گيريد(«.
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البيت  أهل  الواردة عن  الروايات  ا  نقرأ كما يقرأ  فهي كثرية، ولكن هم  أم  أن  أمرونا 

 . (1) الناس، حىت يقوم القائم منهم صلوات اهلل عليه وعليهم 
بسیار می بیت  اهل  از  زمینه  این  در  روایات وارد شده  آنهااما  )علیهم    باشند؛ ولی در عین حال 

خوانند بخوانیم تا  آن هنگام که قائم آنها  اند قرآن را همان طور که مردمان میبه ما امر فرموده السالم(
 . 2که صلوات خداوند بر او باد،  قیام کند

 

 
ان نماز عصـر اسـ «: از زيد بن اسـلم از قعقام بن حكيم از ابو يوند غثم عايشـه  باب »دليل کْـی که برويد نماز وسـط هم  112ص   2و صـحيح مْـلم ج  

(«  مرا خبر ده. وقتی به آن آيه نمازها و نماز ميانه را پاس بداريد»)کند: »عايشــه مرا امر کرد مصــحری برايد بنويْــم و گر : اگر به اين آيه رســيد  رواي  می
گاهد نمودم و او به من چنين ا يدم  آ «. عايـشه ادامه داد: من اينرونه حافظوا علی الـصلوات و الـصلوة الوـسيی و ـصثة العـصر و قوموا لله قانتينمث کرد: »رـس

 شنيدم«.. )ص(  از رسول خدا
ه   اح اب برواي  شــده اســ : »ســوره  آمده اســ :.... از ابی بن کع   412ص  2و مْــتدرک حاکم نيشــابور : ج   274 ص 10 ج  :و در صــحيح ابن حبان

ْـارـشان کنيد چرا که اين دو  بقره بود و   ـسورهاندازه   »الـشيخ و الـشيخ، ا ا زنيا فارجموهما البت، بما قـضيا من اللذة« )اگر پيرمرد و پيرزن زنا کردند  حتمًا ـسنر
 گويد: سند اين حديث صحيح صحيح اس ؛ و آن را حذز نكرده اس .در آن بود«. حاکم می  اند()به حرام( لذت برده

ْـعود معو تين را از مـصحف  274ص   10و در ـصحيح ابن حيان: ج   نمود و ها پاک میاز زر بن حبيد رواي  ـشده اـس : »ابی کع  را ديدم و به او گرتم: ابن م
گوييم گر : ما میبه ابی گرته شـــد. پد به ما   )ص(  گر  اينها از قرآن نيْـــ ؛ پد آنچه را که از آن نيْـــ  در آن جا ندهيد. گر : چنين از رســـول خدامی

وره ْـته  اح اب را بر چند آيه میـس اي وگند که ـش ه. ابی گر : به آن کد ـس ورهخوانيدل گر : گرتم: هرتاد و ـس وره معادل ـس وگند خوردن اـس   اين ـس     ـس
ــ  و در آن آيه ــيا من اللذة نكاًي من الله و اللهبقره اس ــيخ، ا ا زنيا فارجموهما البت، بما قض ــيخ و الش ع ي  حكيم« )اگر پيرمرد و پيرزن زنا کردند  حتمًا     »الش

 در آن بود«. اند  عبرتی اس  از سو  خداوند که خداوند ع تمند حكيم اس (سنرْارشان کنيد چرا که اين دو )به حرام( لذت برده
  عذاب اســ  و آنچه شــما از آن ناميدش  ســوره  توبه می  برائ : از ح يره رواي  شــده اســ : »آنچه ســوره  ســوره28ص  7در مجمع ال وائد هيذمی: ج 

 خوانديم«. اين حديث را ةبرانی در اوسط رواي  کرده و رجالد القه )مورد اعتماد( هْتند.کنيد  يک چهارم آن چي   اس  که ما میقرائ  می
ْـتدرک حاکم نيـشابور : ج  خوانيد  يک چهارم آن اـس  و ـشما آن   برائ  میورهنقل ـشده اـس : »آنچه ـشما از آن يعنی از سـ   از حذيره  331و   330ص 2در م

   عذاب اس «. سند اين حديث صحيح اس ؛ و آن را حذز ننموده اس .خوانيد در حالی که نامد سوره  توبه میرا سوره
 گنجد.احاديث فراونی در اين زمينه وجود دارد که در اين بحث نمی

الم ب -1 لم،  قال: قرأ رجل علی أبی عبد الله رو  الـصرار في بـصائر الدرجات: عن ـس وأنا اـسمع حروفًا من القرآن ليد علی ما يقرأها الناس  فقال   )م(  ن أبي ـس
   )م(  : )مه مه  کف عن هذه القراءة  اقرأ کما يقرأ الناس حتی يقوم القائم  فإ ا قام فقرأ کتاب الله علی حده وأخرج المصـحف الذي کتبه علي   )م( أبو عبد الله

ا ا   )م(  ل: أخرـجه علي  وـق دـن الوا: هو  ا عـن ه بين اللوحين  ـق ه علی محـمد  وـقد جمعـت ن ل الـل
ُ
ا أ ه کـم اب الـل ال لهم: ـهذا کـت ه  فـق ه وکتـب إلی الـناس حـيث فر  مـن

ا والله ي ترونه بعد يومكم هذا أبدًا إنما کان عليش أن أخبرکم به حين جمعت    213ه لتقرؤه( بصائر الدرجات: صمصحف جامع فيه القرآن ي حاج، لنا فيه  قال: أمش
 .88ص 89  بحار األنوار: ج226ص 4مْتدر  الوسائل: ج

ْـی خدم  امام صـادقکند:  صـرار در بصـائر الدرجات از سـالم بن ابی سـلمه رواي  می - 2 قرآن تثوت نمود و من حروفی از قرآن را برخثز آنچه عموم   )م( ک
ْـ ! از اين قرائ  دسـ  بردار. آن گونه بخوان که مردم قرائ  می»به و  فرمود:   )م(  خواندند  شـنيدم. امام صـادقمردم می ْـ ! باز اي کنند تا آنكه قائم باز اي

قرآن را برا   )م( علی: س د فرمود. نوش  بيرون خواهد آورد )م( خواند و مصحری را که امام علیاش خواهد بيايد. وقتی او قيام کند کتاب را به صورت واقعی
نازل فرمود و من آن را   اين کتاب خدا اس  آن گونه که خداوند بر محمد: و به مردم فرمود ــ پد از آنكه از آن فار  شد و آن را کتاب  فرمودــ  مردم بيرون آورد
به خدا ـسوگند ديرر پد از :  فرمود )م( ام. گرتند: ما مـصحری داريم که جامع قرآن اـس ؛ ما به آن )مـصحف تو( نياز نداريم. حـضرت علیکرده  بين دو جلد جمع

   213الدرجات: ص « . بـصائر    من آن بود که وقتی قرآن را به ةور کامل جمع کردم  به ـشما خبر دهم تا آن را بخوانيدامروز هيی گاه آن را نخواهيد ديد. وظيره
 .88ص  89؛  بحار اينوار: ج   226ص  4؛  مْتدرک الوسايل: ج 
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وسئل الشيخ املفيد )رحمه اهلل( يف املسائل السرورية: ما قوله أدام اهلل تعالى حراسته يف القرآن؟ 
أهو ما بي الدفتي الذي يف أيدي الناس، أم هل ضاع مما أنزل اهلل تعالى على نبيه منه يشء أم ال؟ وهل 

   ؟فون، أم ما جمعه عثمان على ما يذكره املخال)ع(هو ما جمعه أمري املؤمني 
یه« سؤالی را مطر  نموده است: معنی این سخن    )رحمة الله علیه(  شیخ مفید در »مسایل سرور

او )که خداوند حفظش نماید( مبنی بر حراست و حفاظت کردن او از قرآن، چیست؟ آیا منظور همین  
قرآنی است که میان دو جلد قرار دارد و در بین مردم رایج است، یا بخشی از آنچه خداوند متعال بر  

 ت، از بین رفته، و یا چیزی دیگری است؟ و یا آن قرآنی است که امیر المؤمنین پیامبرش نازل فرموده اس
 گویند، قرآنی است که عثمان گرد آورد؟ گردآوری فرمود، یا همان طور که مخالفان می )ع(

 
إن  الذي بي الدفتي من القرآن جميعه كالم اهلل تعالى وتنـزيله، وليس فيه يشء : )ال شك  فأجاب

البش  كالم  )قرآناً(  من  تعالى  اهلل  أنزله  مما  والباقي  ل،  املنـز  جمهور  وهو  املستحفظ    (1) ر،  عند 
، لم يْضيع منه يشء، وإن كان الذي جمع ما بي  -  )ع(أي املهدي    -للشريعة، املستودع لألحكام  

الدفتي اآلن لم يجعله يف جملة ما جمع، ألسباب دعته إلى ذلك، منها: قصوره عن معرفة بعضه. 
 ما تعمد إخراجه منه.  اما عمد بنفسه. ومنه  اما شك فيه. ومنه اومنه

ه تمامی مطالب همین قرآن  ها اینگونه  پاسخ داده است: »تردیدی در این نیست کبه این پرسش
مکتوب، کالم خداوند متعال و نازل شده از جانب او است و در آن هیچ گونه کالم بشری وجود ندارد  

( نازل فرموده است نزد حافح  2باشد. باقی آنچه خداوند متعال )از قرآنشده میای نازلو مجموعه
یعت و به ودیعه نهاده شده برای احکام ـ باشد و چیزی از آن گم نشده  ـ می)ع(  ییعنی امام مهد شر

ی آن چیزی نیست که گردآوری  اکنون در اختیار ما قرار دارد به دالیلی، همهاست. ین قرآنی که هم
شد؛ از جمله: کوتاهی از شناخت برخی از آن، آنچه در آن تردید داشتند، آنچه به عمد صورت پذیرفت  

 و آنچه به عمد از آن حذف گردید. 
 

زل من أوله إلى أخره وأل فه بحسب ما وجب تأليفه، فقدم  ـالقرآن املن  )ع(وقد جمع أمري املؤمني  
ه.   املكي على املدني، واملنسوخ على الناسخ، ووضع كل يشء منه يف حق 

انتهایش گردآوری نمود و آن را آنچنان که باید،    )ع(  امیر المؤمنین تا  ابتدا  قرآن نازل شده را از 
تألیف فرمود: مّکی را بر مدنی مقدم داشت، همچنین منسوخ را بر ناسخ و همه چیز را در جایگاه  

 اش قرار داد. واقعی
 

 جاءت هذه الكلم، في بعض نْخ المْائل الْروري،. -1
 ها  مْايل سروريه آمده اس .اين کلمه در برخی نْخه - 2
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الصادق   محمد  بن  جعفر  قال  ألفي )ع(فلذلك  نزل 

ُ
أ القرآن كما  قرئ  لو  واهلل  )أما  فيه  :  تمونا 

 .(1)مسمي، كما سمي من كان قبلنا( 
فرموده است: »به خدا سوگند اگر قرآن همان طور که نازل    )ع(  از همین رو جعفر بن محمد صادق 

 . 2اند« یافتید همان طور که پیشینیان ما در آن نام برده شدهشده است خوانده شود ما را در آن به نام می
 

وربع قضايا  )ع(وقال   وأمثال،  وربع قصص  عدونا،  وربع يف  فينا،  ربع  أرباع،  أربعة  القرآن  )نزل   :
 .(3)ل البيت فضائل القرآن( وأحكام، ولنا أه 

ی ما، یک  اند: »قرآن بر چهار قسمت نازل شد؛ یک چهارم آن دربارهفرموده  )ع(  همچنین ایشان
باشد،  ها و امثال، و یک چهارم آن قضایا و احکام میی دشمنان ما، یک چهارم داستانچهارم درباره

 . 4های قرآن به ما اهل بیت تعلق دارد« و فضیلت
 

 
ْـروري،: ص -1 ْـائل ال ي: ج47ص  89  وفي بحار األنوار: ج79کذا جاء في الم ْـير العياـش    عن داود بن فرقد عمن أخبره  عن أبي عبد الله  13ص 1  وفي تر

ْـين الكندي عن أبي جعرر)م( ْـمين ــــ الم  کر بعده حديذًا فقال: وقال ـسعيد بن الح ن ل أللريتنا فيه م
ُ
ْـمين: )کما   )م(    قال: )لو قد قرء القرآن کما أ بعد م

 .55ص 89سمی من قبلنا( وعنه : بحار األنوار: ج
ْـايل سـرويه ص  - 2 ْـير عياشـی: ج   47ص   89آمده اسـ   و در بحار اينوار: ج   79به اين صـورت در م ْـی که به او خبر  13ص   1و تر از داوود بن فرقد از ک

کند و « ــــ ـس د حديذی  کر میيابندقرآن آن گونه که نازل ـشده اـس  خوانده ـشود ما را در آن به اـسم میاگر  کند که فرمود: »رواي  می  )م( داد از ابا عبد الله
ْـن کند  از ابا جعرر پد از »به اـسم« رواي  میمی  89« و بحار اينوار: ج اندهمان ةور که پيشينيان ما در آن نام برده شدهکند که فرمود: »گويد: ـسعيد بن ح

 .55ص 
ْـروري،: صکذا في  -3 ْـائل ال ي: ج79الم ْـير العياـش مع  أبا جعرر  9ص 1  وفي تر يقول: )ن ل القرآن علی أربع، أربام ربع    )م( : عن أبي الجارود  قال: ـس

 )م( أمير المممنين علي ن  فينا  وربع في عدونا  وربع في فرايض وأحكام  وربع ـسنن وأمذال  ولنا کرائم القرآن(  ورواه فرات ابن إبراهيم  عن األـصبغ بن نباته  ع
ــير فرات ال   کـما ورواه  46كوفي: صبـهذا اللرظ: )القرآن أربـع، أرـبام  ربع فيـنا وربع في ـعدوـنا  وربع فرائض وأحـكام  وربع حثل وحرام  ولـنا کرائم القرآن( ترْـ

نا  وربعًا في عدونا  وربعًا سـيرة وأمذال  وربعًا فرائض وأحكام  لنا ع ائم  بهذا اللرظ : )ن ل القرآن أرباعًا  ربعًا في )م( القا ـي النعمان الماربي عن أمير المممنين 
 .11ص 3القرآن( شرو األخبار: ج

ْـايل ـسروريه: ص  - 4 ْـير عياـشی: ج    79در م نيدم ابا جعرر9ص   1اينچنين رواي  ـشده اـس . در تر ْـم   فرمايد: »می )م( : از ابو جارود: ـش قرآن بر چهار ق
تان  ما  يک چهارم دربارهچهارم آن دربارهنازل ـشد؛ يک   منان ما  يک چهارم داـس ها   باـشد  و کرام ها و امذال  و يک چهارم آن واجبات و احكام می  دـش

بغ بن نباته از امير المممنينقرآن به ما اهل بي  تعلق دارد ْـم با اين لرظ رواي  کرده اـس : » )م(  «. فرات ابراهيم از اـص نازل ـشد؛ يک چهارم   قرآن بر چهار ق
ــمنان ما  يک چهارم آن واجبات و احكام می  ما  يک چهارم دربارهآن درباره ــد  يک چهارم آن درباره  دشـ ــ   و کرام باشـ ها  قرآن   حثل و حرام اسـ

ْـير فرات کوفی: ص مخـصوص ما اـس  ْـم  نازل ـشد؛  : »با چنين لرظی رواي  کرده اسـ  )م( . قاـ ی نعمان ماربی از امير المممنين46« تر قرآن بر چهار ق
باشـد  و ع ايم قرآن به ما اهل بي     دشـمنان ما  يک چهارم سـيره و امذال  و يک چهارم آن واجبات و احكام می  ما  يک چهارم دربارهيک چهارم آن درباره

 .11ص  3«. شرو ايخبار: ج تعلق دارد
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أنهم أمروا بقراءة ما بي الدفتي،   وقال املجليس)رحمه اهلل(: )غري أن  الخرب قد صح عن أئمتنا 
اها بال زيادة فيه وال نقصان منه حىت يقوم القائم   فيقرئ الناس القرآن على ما أنزله   )ع(وأن ال نتعد 

 .(1)  ()ع(اهلل تعالى، وجمعه أمري املؤمني 
  )علیهم السالم(   گفته است: »به جز آنکه خبر صحی  آن است که ائمه   )رحمة الله علیه(  مجلسی

یادت یا فروکاستنی از  به خواندن همین قرآنی که در اختیار ما است، ما را امر فرموده اند، بدون هیچ ز
ازل فرمود و امیر  به پا خیزد، در این هنگام مردم قرآن را همان گونه که خداوند متعال  ن  )ع(  آن؛ تا قائم 

 . 2گردآوری نمود، خواهند خواند« )ع( المؤمنین
 
ل وأحرق    -۲ ــاحف بعـد أن اختـار أحـدهـا، مع وجود اختالف بينهـا، ـب إحراق املصـــ قيـام عثمـان ـب

 -قال   مصــحف عبد اهلل بن مســعود وأنكر علية قراءته، وضــربه حىت مات، مع أن  رســول اهلل 
ه أن -على ما روي عنه  نزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد(: )من سر 

ُ
  .(3) يقرأ القرآن غضاً كما أ

کشیدن ُمصحف  –  ۲ آتش  به  عثمان  برمیاقدام  را  آنها  از  یکی  اینکه  از  پس   با وجود  ها  گزیند، 
اختالفاتی که بین آنها وجود داشت و حتی مصحف ابن مسعود را نیز آتش زد و قرائت او را نپذیرفت  

ی او فرموده بود: »هر کس  درباره  )ص(  یانه زد تا مرد؛ با وجود اینکه رسول خداو او را آن قدر تاز 
دوست دارد قرآن را تر و تازه، همان طور که نازل شده است قرائت کند، آن را مطابق قرائت ابن ام عبد  

 . 4)عبد الله بن مسعود( بخواند«
 
قال تعالى: ﴿َلرَتَْكنُبَّ  ،  اقتفاء سنن املاضي، فاليهود حرفوا التوراة، واملسيح حرفوا اإلنجيل  -۳
   . (5) قاً َعْن َطَبٍق﴾َطبَ 

یف کردند. حق تعالی  پیروی از سنت  -  ۳ های گذشتگان: یهود، تورات را و مسی ، انجیل را تحر
 .6( که قطعًا به حالی پس از حالی دیگر، برخواهید نشست)فرماید: می

 

 
 .74ص 89بحار األنوار: ج -1
 .74ص  89بحار اينوار: ج  - 2
ْـند أحمد: ج -3  1  الْنن الكبر : ج227ص 2  وفيه: رةبًا بدل غضًا. مْتدر  الحاکم: ج46  فـضائل الـصحاب،: ص49ص  1  ـسنن ابن ماج،: ج7ص 1م

   وغيرها.287ص 9  مجمع ال وائد: ج452ص
؛    452ص  1؛  سـنن کبر : ج    227ص  2؛  مْـتدرک حاکم: ج    46؛  فضـايل صـحابه: ص   49ص  1؛  سـنن ابن ماجه: ج   7ص  1مْـند احمد: ج  - 4

 و ساير منابع. 287ص  9مجمع ال وايد: ج  
 .19اينشقاق :  -5
 .19انشقاق:  - 6
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، والحديث صحيح  وأهل بيته املعصومي  وقد ورد حديث اقتفاء سنن املاضي عن النيب  
 . (1)مستفيض الرواية 

دنباله از سنتحدیث  پیامبر روی  از  بیت معصوم  )ص(  های گذشتگان  اهل  السالم(  و    )علیهم 
 . 2گرددروایت شده، و حدیث، صحی  است و روایت از آن برگرفته می

 
ومعىن اقتفاء سنن املاضي موجود يف أرض الواقع، ويشء حاصل بي  لكل من تصفح التاريخ ولو 

 . (3) إجماالً 
های گذشتگان به واقس اتفاق افتاده است و هر کس حتی اگر به  روی سنتمعنای پیروی و دنباله

یخ را وروق بزند، می  .4تواند نتایجش را مالحظه نماید صورتی اجمالی تار
 
آية الحفظ متشابهة، تحتمل وجوه كثرية من التفسري والتأويل، ومنها: إن  القرآن محفوظ  -۴

   .)ع(عند املعصوم 
ی حفح از آیات متشابه است و وجوه تفسیر و تأویل متعددی را در بر دارد؛ از جمله اینکه آیه  –  ۴

 محفو  است،   )ع(  قرآن نزد معصوم
 

 . (5)  وهذا الوجه يف التفسري تدل عليه الروايات عنهم  

 
ــند أحمد: ج -1 ــنن الترمذي: ج340ص  5مْـ ــتدر  321ص 3  سـ    339ص 6  تحر، األحو ي: ج261ص 7  مجمع ال وائد :ج445ص 4الحاکم: ج  مْـ

ــ،  فثحظ: اليقين يبن ـةاووس: ص ا ـما رواه الـخاصـ ــرايع: ج339وغيرـها  وأـمش   ـغاـي،  151ص  1  ايحتـجاج: ج481  کـمال اـلدين: ص245ص  1 عـلل الشـ
   وغيرها.387ص 22  بحار األنوار: ج179ص 6و ج120ص  2المرام: ج

ْـند اح -2 نن ترم  : ج   340ص 5مد: ج م ْـتدرک حاکم: ج   321ص  3؛  ـس ص  6؛  تحر، ايحو  : ج   261ص   7؛  مجمع ال وايد: ج     445ص  4؛  م
   ؛  245ص  1؛  علل الشـــرايع: ج     339توانيد مراجعه کنيد به: يقين ابن ةاووس: ص اند  میو ســـاير منابع. اما آنچه راويان خاص )شـــيعه( رواي  نموده  339

 و ساير منابع. 387ص  22؛  بحار اينوار: ج    179ص  6و ج  120ص  2؛  غاي  المرام: ج   151ص  1؛  احتجاج: ج    481کمال الدين: ص 
ــيخ الكليني: عن زرارة  عن أبي جعرر  -3 ألم، بـعد نبيـها ةبـقًا عن ةبق في قوله تـعالی: ﴿َلَتْرَکُبنَّ َةَبـقًا َعن َةَبٍق﴾  قال: )يا زرارة  أو لم ترک  هذه ا )م( رو  الشـ

 .415ص 1في أمر فثن وفثن وفثن( الكافي: ج
ا  زراره! آيا اين  کند که فرمود: »(«  رواي  میکه قيعًا به حالی پد از حالی ديرر  برخواهيد نشـْـ   »)در مورد آيه )م( شـيخ کلينی از زراره از ابو جعرر  - 4

 .415ص  1« کافی: ج حالی ديرر برننشْتندل در کار فثنی  فثنی و فثنیل امش  پد از پيامبر خود از حالی به 
وُتوا اْلِعْلَم﴾  الم قال: )يا أبا محمد  والله ما  )م( رو  الكليني والصــرار: عن أبي بصــير  عن أبي جعرر -5

ُ
ِذيَن أ ُدوِر الَّ َنات  ِفي صــُ ه قرأ هذه اآلي،: ﴿َبْل ُهَو آَيات  َبيِّ أنش

ْـی أن يكونوا غيرنال( الكافي: جقال بين دفتي     وـسائل الـشيع، ةبع،  225  بـصائر الدرجات: ص214ص1المـصحف  قل : من هم جعل  فدا ل قال : من ع

ــمـع  أبا جعرر 201ص 23بـحار األنوار: ج     180ص  27: جآل البـي    ه جمع القرآن کله    )م( . وعن جابر  قال: سـ يقول: )ما من أحد من الـناس يقول إنش
ن 

ُ
اب  وما جمعه وما حرظه کما أن ل الله إيش علي بن أبي ةال  و األئم، من بعده( بصائر الدرجات: صکما أ  . 88ص 89  عنه بحار األنوار: ج213ل الله إيش کذش
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 .1بر این تفسیر داللت دارد  )علیهم السالم( و روایاتی از معصومین
 

َحِكيٍم  ْن  مِّ َتنِزيٌل  َخْلِفِه  ِمْن  َواَل  َيَدْيِه  ْيِ 
بَ ِمن  الَْباِطُل  ِتيِه 

ْ
َيأ ﴿اَل  األخرى:  اآلية  وكذلك 

 . تحتمل وجوه، متشابهة (2) َحِميٍد﴾
باطل به او راه یابد و نه از پشت  ،  نه از پیش روی )ی دیگر نیز به همین صورت است  وضعیت آیه

های متعددی  ؛ متشابه است و صورت  3(است  ای از جانب خداوندی حکیم و ستودهنازل شده.  سر
 دارد. 
 

أهل بيت العصمة والعجيب أن ُيرجع بعضهم روايات صحيحة السند محكمة الداللة وردت عن  
أم  املتشابه  إلى  يرجع  املحكم  فليت شعري  والسنة.  القرآن  فقه  يدعون  وهم  متشابهة،  آيات  إلى 

  املتشابه إلى املحكم؟!
ای که از اهل بیت  و عجیب اینجا است که برخی از آنها این روایات صحی  السند محکم الدالله

گردانند، و در عین حال ادعای فقه  در قرآن و سّنت را  برمیعصمت  روایت شده است را به متشابه  
 شود یا متشابه به محکم؟!فهمیدم که محکم به متشابه برگردانیده میدارند! ای کاش می

 
ال سبيل لرد  الروايات الصحيحة؛ ألن  بعضها محكمة يف داللتها على التحريف والنقص،   -۵

يرج واملتشابه  متشابهة  السابقة  تغيري واآليات  أن   العكس، كما  معناه ال  ليفهم  املحكم  إلى  ع 
  حرف أو كلمة يف آية ال يعد، وما يف القراءات السبعة من االختالف. 

یف و وجود    -  ۵ راهی برای رد کردن روایات صحی  وجود ندارد؛ چرا که برخی از آنها که بر تحر
باشند، و  تر ارایه شد، متشابه میپیشکنند، بسیار محکم هستند و آیاتی که  نقصان در قرآن داللت می

شود تا معنایش فهمیده گردد و نه برعکس؛ همان طوری  این متشابه است که به محکم برگردانیده می
گانه اختالفی وجود  های هفتآورند و در قرائتای در آیه تغییر کند به حساب نمیکه اگر حرف یا کلمه

 دارد. 

 
قرائ  و ـس د   («    اهل داند جا  داردـسينهبلكه قرآن  آياتی اـس  روـشن که در »)کنند که اين آيه را  نقل می )م( کلينی و ـصرار از ابو بـصير از ابو جعرر  - 1

ــم دربارهفرمود: » ــ  نمیا  ابا محمد! به خدا قْ ــتندل  فرمايد  همين قرآن مكتوب که بين دو جلد اس ــانی هْ ــوم! آنها چه کْ «. عرض کردم: فدايتان ش
ْـانی میفرمود: » ندل!به غير از ما چه ک ايل الشـيعه آل البي   225  بصـائر الدرجات ص   214ص 1« کافی ج توانند باـش   بحار اينوار:  180ص  27: ج    وـس

  قرآن را هان گونه که نازل شــده اســ   کْــی از مردم نيْــ  که برويد او همهفرمايد: »می )م( . از جابر رواي  شــده اســ : شــنيدم ابا جعرر201ص   23ج  
 . 88ص  89؛  بحار اينوار: ج   213«. بصائر الدرجات: ص   پد از اوگردآورده مرر علی بن ابو ةال  و ائمه

 .42فصل  :  -2
 42فصل :  - 3
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املعصوم قراءة  قبول  فإن   هنا  قراءته   ومن  فلتقبل  تقدير  أقل  وعلى  قراءة غريه،  قبول  من  أولى 

 كقراءة غريه، فال وجه لحصر القراءات بسبعة مع أن ه توجد قراءات مروية غريها.
باشد، و حداقل باید  بنابراین پذیرفتن قرائت معصوم برتر و باالتر از پذیرفتن قرائت غیر از آنها می

سایر   همانند  قرائت  قرائتقرائتاین  کردن  محدود  برای  دلیلی  و  شود  پذیرفته  قرائتها  به  های  ها 
 های غیر از آنها نیز روایت شده است. گانه وجود ندارد؛ با وجود اینکه قرائتهفت
 
القرآن الذي بي أيدينا جمع يف زمن أبي بكر وعمر، والدال عليه الروايات عن طريق السنة   -۶

وجمع   ة متواترة يف التاريخ وكانت هناك عدة مصاحف أحرقها عثمانوالشيعة، بل إن  هذه الحادث
  .(1) الناس على مصحف واحد 

قرآنی که امروزه در اختیار ما است در زمان ابوبکر و عمر جمس آوری شده است و روایاتی از    -  ۶
یخ  اهل سنت و شیعه بر چنین مطلبی داللت دارند؛ حتی این موضوع، واقعه ای است که به تواتر در تار

ر یک  موجود است و اینکه چندین مصحف وجود داشت که عثمان همگی آنها را سوزانید و مردم را ب
 .2مصحف گرد آورد 

 
ْـار  حدالنا سـريان بن عيين،  عن ال هري -1 ْـيوةي في کتاب اْلتقان في علوم القرآن: عن الدير عاقولي في فوائده  حدالنا إبراهيم بن ي   عن عبيد  عن  کر ال

لم ولم  يء.زيد بن الاب   قال: قبض النبي صـلی الله عليه وـس لم القرآن في المصـحف    يكن القرآن جمع في ـش قال الخيابي : إنما لم يجمع صـلی الله عليه وـس
ضــمان حرظه علی هذه لما کان يترقبه من ورود ناســخ لبعض أحكامه أو تثوته  فلما انقضــی ن وله بوفاته ألهم الله الخلراء الراشــدين  لك وفاء بوعده الصــادق ب

  .160ص1يد الصديق بمشورة عمر. ج األم،  فكان ابتداء  لك علی
عد قال : أول من جمع القرآن أبو بكر وکتبه زيد   احف عن الليث بن ـس ت، في المـص ًا : عن ابن أـش فكان ي يكت  آي،   -وکان الناس يستون زيد بن الاب     -وفيه أيـض

ها فان رسـول الله صـلی الله عليه وسـلم جعل شـهادته بشـهادة رجلين اي بشـاهدي عدل  وان آخر سـورة براءة لم يوجد إي مع أبي خ يم، بن الاب   فقال: اکتبو
 .163ص1فكت . وان عمر أتی بآي، الرجم فلم يكتبها ألنه کان وحده. ج

عنه: إن عمر قال: أرســل إليش أبو بكر مقتل أهل اليمام،  فإ ا عمر بن الخياب عنده قال أبو بكر ر ــي الله   زيد ابن الاب  ر ــي الله عنهورو  البخاري: عن  
اء بالمواةن فيذه  کذير من القرآن  واني أر  أن تسمر بجمع القرآن   أتاني  فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمام، بقراء القرآن وإني أخشی أن يْتحر القتل بالقرش

ی شـرو الله صـدري لذلك ورأي  في  لك الذي رأ     قال عمر : هذا والله خير. فلم ي ل عمر يراجعني حتقل  لعمر: کيف ترعل شـيأًا لم يرعله رسـول الله

ــول الله  ــاب عاقل ي نتهمك وقد کن  تكت  الوحي لرسـ فتتبع القرآن فاجمعه  فو الله لو کلروني نقل جبل من  عمر. قال زيد : قال أبو بكر : انك رجل شـ

ل قال: هو والله خير  فلم ي ل أبو بكر يراجعني حتی يرعله رســول اللهالجبال ما کان أالقل علی مما أمرني به من جمع القرآن  قل : کيف ترعلون شــيأًا لم  
ْـ  واللخاز وـصدور الرجال حتی وجدت آخر ـسورة التوب، مع  ـشرو الله ـصدري للذي ـشرو له ـصدر أبی بكر وعمر رـ ي الله عنهما فتتبع  القرآن اجمعه من الع

ول ْـكم ع ي  عليه ما عنتم حتی خاتم، براءة فكان  الصـحف عند أبي بكر حتی  توفاه الله    أبي خ يم، األنصـاري لم أجدها مع أحد غيره  لقد جاءکم رـس من أنر
حيح البخاري: ج ي الله عنه.  ـص ، بن  عمر رـ  باب جمع القرآن  البيان    13ص  9  وراجع : فتح الباري يبن حجر: ج98ص 6الم عند عمر حياته  الم عند حرـص

ْـير القرآن للخوئي  القرآن في اْل  ْـير المي ان : جفي تر لليباةبائي  بحو  في تاريخ القرآن وعلومه لمير محمدي زرندي  تدوين القرآن للكوراني    12ـسثم وتر
 وغيرها.

ْـار برا  ما رواي  کرد  ـسريان بن عيينه از زهر  از عبـسيوةی در کتاب خويد اتقان در علوم قرآن می  - 2 يد از  گويد: از دير عاقولی در فوائدش: ابراهيم بن ي
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ا القرآن الذي جمعه النيب  ، وقد عرضه على القوم ولم يقبلوه وهو عند  )ع(فهو عند علي   أم 

 . اليوم، والدال عليه روايات كثرية وردت عن أهل البيت   )ع(اإلمام الثاني عشر 
بود که او آن را بر قوم عرضه داشت، ولی آنان    )ع(  جمس کرد نزد علی   )ص(  اما قرآنی که پیامبر

بر    )علیهم السالم(  باشد. روایات بسیاری از اهل بیت  می  )ع(  اکنون نزد امام دوازدهمنپذیرفتند و هم
 نمایند. این مطلب داللت می

 
وأنا استمع حروفاً من القرآن ليس على   )ع(عن سالم بن سلمة، قال: قرأ رجل على أبي عبد اهلل  

الناس، فقال أبو عبد اهللما   الناس حىت يقوم )ع(  يقرؤها  القراءة، اقرأ كما يقرأ  : )كف عن هذه 
القائم   الذي كتبه علي   )عزوجل( قرأ كتاب اهلل    )ع( القائم، فإذا قام  ه، وأخرج املصحف  على حد 

 )عزوجل( إلى الناس حي فرغ منه وكتبه، وقال لهم: هذا كتاب اهلل    )ع(أخرجه علي  : )وقال(.  )ع(
كما أنزله اهلل على محمد وقد جمعته من اللوحي، فقالوا: هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القران ال  
حاجة لنا فيه، فقال: أما واهلل ال ترونه بعد يومكم هذا أبداً، إنما كان علَي أن أخربكم حي جمعته  

قبل وفاته أعطى القراطيس اليت كتب فيها القرآن لعلي   . ويف رواية أخرى عن النيب (1)لتقرؤوه(  
 ، وأمر بجمعه وحفظه. )ع(

 
ــول ـخدا  )ص( زـيد بن اـلاـب  برا  ـما رواـي  کرد: پـيامبر ـــته بود.خييبی گـر : از آن جـه  ـکه رسـ منتظر ورود   )ص(  رحـل  فرمودـند و قرآن در ـيک ـجا جمع نرشـ

پايان ياف    )ص(  قرآن را در يک مصـــحف گرد نياورد. هنرامی که نازل شـــدند با وفات پيامبر  )ص( ناســـخی برا  بعضـــی احكام يا تثوت قرآن بود  پيامبر
انيدن وعده دين در جه  به انجام رـس ورت عمر خداوند به خلرا  راـش روم آن به دـس  صـديق )ابوبكر( با مـش اش بر حرظ قرآن برا  اين امش  الهام فرمود که ـش

 .160ص  1بود«. ج  
ــ همچنين در اين کتاب )اتقان( از ابن اشته در مصاحف از ليث بن سعد نقل کرده اس : اولين کْ مردم ن د  ی که قرآن را جمع کرد ابوبكر بود و زيد آن را نوش  

ــ و آيهرفتندزيد بن الاب  می   برائ  کْــی نبود مرر خ يم، بن الاب  که گر : آن را نوشــ  مرر با وجود دو شــاهد عادل؛ و برا  آيات پايانی ســورها  را نمیـــ
ْـيد؛ چرا که رـسول خدا تند  عمر آيهگواهی دادن او را معادل شـ   )ص(  بنوي ار( را آورد اما آن   رجم )ـسنمهادت دادن دو نرر بيان فرموده بود؛ پد آن را نوـش ـس

 .163ص  1را ننوش  چرا که عمر تنها بود. ج 
ــال نمود؛ در حالی که عمر بن خياب ن دش بود. ابوب کند: از زيد ين الاب بخار  رواي  می گر : عمر ن د    كرکه گر : ابوبكر مقتل اهل يمامه را ن د من ارس

ْـيار  جاها چنين گردد و بيشـتر قرآن از بين برود. صـثو میزند و من میمن آمد و گر : قتل در روز يمامه با قرائ  قرآن فرياد می بينم  ترسـم بين قاريان در ب
داده اس ل! عمر گر : به خدا سوگند که اين کار  خير  دهی که رسول خدا آن را انجام نآور  قرآن فرمان دهی. به عمر گرتم: چرونه کار  را انجام میبه جمع

نظر شدم. زيد گر : ابوبكر گر :  ام را بر اين مو وم گشود و با عمر در اين عمل  هم اـس . با عمر در حال ـصحب  در اين خـصوص بودم تا اينكه خداوند ـسينه
ْـتی که وحی را برا  رـسول خدا کردند که  ار را ادامه بده و قرآن را جمع کن؛ به خدا ـسوگند اگر مرا تكليف مینراـشتی  پد همين کمی  )ص(  تو جوان عاقلی ه

به انجامد   )ص(  دهيد که سول خداآور  قرآن نبود. گرتم: چرونه کار  را انجام میتر از تحمل کردن فرمان به جمعجا کنم برايم سنرينها جابهکوهی از کوه
ْـم که خير اسـ  انيده اـس ل! گر : به خدا ق ته به من مراجعه مینرـس ينه . ابوبكر پيوـس ينهنمود تا اينكه خداوند ـس را گشـوده     ابوبكر و عمر  مرا بر آنچه ـس

ــينه ــود. پد به دنبال قرآن رفتم و آن را از س ــورهبود  گش ــی ديرر غير از او بر آن   برائ  را ن د ابو خ يمه  مردان گرد آوردم تا آخر س ــار  يافتم و کْ   انص
ْـكم ع ي  عليه ما عنتم ...« تا انتها  ـسورهگواهی ن   برائ . اين مـصحف ن د ابوبكر بود تا او مرد  ـس د ن د عمر و پد از او ن د  داد »لقد جاءکم رـسول من انر

ْـير قرآن  آور  قرآن   بيان  باب جمع131ص  9. همچنين مراجعه کنيد به: فتح البار  ابن حجر: ج  98ص   6«. صـحيح بخار : ج  حرصـه دختر عمر در تر
 هايی در تاريخ قرآن و علومد ـ مير محمد زرند    تدوين قرآن کورانی و ساير منابع.ةباةبايی   تحقيق 12خويی   قرآن در اسثم و ترْير المي ان: ج 
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قرآن تالوت نمود و من حروفی از    )ع(  از سالم بن ابی سلمه نقل شده: »کسی خدمت امام صادق
باز ایست! باز  به وی فرمود:    )ع(  خواندند، شنیدم. امام صادق قرآن را برخالف آنچه عموم مردم می

کنند تا آنکه قائم بیاید. وقتی او  ایست! از این قرائت دست بردار. آن گونه بخوان که مردم قرائت می
نوشت بیرون    )ع(  واند و مصحفی را که امام علیاش خواهد خقیام کند کتاب را به صورت واقعی

پس از آنکه از آن فارغ شد و  ـ  قرآن را برای مردم بیرون آورد   )ع(  علی: »سپس فرمود«.  خواهد آورد
نازل    )ص(  این کتاب خدا است آن گونه که خداوند بر محمد:  و به مردم فرمود  ـآن را کتابت فرمود

یم که جامس قرآن است؛ ما به آن  جمس کرده  فرمود و من آن را بین دو جلد ام. گفتند: ما مصحفی دار
یم. حضرت علی به خدا سوگند دیگر بعد از امروز هیچ گاه آن را  :  فرمود )ع(  )مصحف تو( نیاز ندار

ی من آن بود که وقتی قرآن را به طور کامل جمس کردم، به شما خبر دهم تا آن را  نخواهید دید. وظیفه
هایی که قرآن را پیش از وفاتش روایت شده است که ورقه   )ص(   در روایتی دیگر از پیامبر.  1« بخوانید

 آوری و حفح آنها دستور فرمود. بخشید و او را به جمس )ع(  در آن نوشته بود را به علی
 

ا اإلدعاء بأن  القرآن الذي بي أيدينا جمع يف زمن النيب   فهي دعوى جزافية ال دليل عليها،  أم 
  بل مردودة بما قدمت.

  )ص(   اکنون در اختیار ما است، همان قرآنی است که در زمان پیامبر اما این ادعا که قرآنی که هم
آوری شده است، ادعایی است گزاف و بیهوده که هیچ دلیلی بر آن وجود ندارد و حتی طبق    جمس

 باشد. می تر ارایه گردید، مردودآنچه پیش
 
ملحمد    -۷ النبوة  إثبات  ومعجزات كثرية   إن   بعثته  قبل  وسريته  وصدقه  وأمانته  بأخالقه 

 القرآن أحدها. وقد نقل الكثري منها بشكل متواتر من جيل إلى جيل، ويف كتب التاريخ.  
داری، راستگویی و سیره و رفتارش پیش  با اخالق، امانت  )ص(  اثبات نبّوت حضرت محمد  -  ۷

پذیرد. بسیاری از این معجزات  از بعثتش و معجزات بسیاری که یکی از آنها قرآن است، صورت می
یخ نقل شده است.   به تواتر سینه به سینه و در کتب تار
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من شرفاته،   ومنها ما كان يف ليلة ميالده كانشقاق إيوان كسرى، وهدم أربعة عشر شرفة
وخمود نريان فـارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، وغور بحرية ساوة، وفيض وادي السمـاوة، وتهافت  

 . (1) النجوم على الشياطي بالرجوم، ومنعها من السمع
هایش، و  توان به شکافته شدن ایوان کسری، ویران شدن چهارده گنگره از گنگرهی آنها میاز جمله

یای ساوه، فوران  آتشکدهخاموش شدن  ی فارس که بیش هزار سال خاموش نشده بود، شور شدن در
ها و منس کردن آنها از دزدیده گوش کردن  صحرای سماوه، حمله بردن ستارگان بر شیاطین با شهاب

 . 2آنها، اشاره نمود 
 

ْـی  )م( رو  الشـيخ الصـدوق في األمالي: عن أبي عبد الله الصـادق  -1 ْـبع  فلما ولد عي ْـماوات ال حج  عن  )م(   قال: )کان إبليد )لعنه الله( يخترق ال

م ول الله الث  ـس ماوات  فلما ولد رـس ْـاع، الذي  اوات  وکان يخترق أربع ـس ياةين بالنجوم  وقال  قريد: هذا قيام ال ْـبع کلها  ورمي  الـش حج  عن ال
اء والصـيف  فإن الشـتکنا نْـمع أهل الكت  يذکرونه  وقال عمرو بن أمي،  وکان من أزجر أهل الجاهلي، : انظروا هذه النجوم التي يهتد  بها  ويعرز بها أزمان  

ــبيح، مولد النبي   ــنام کلها ص ــبح  األص ــيء  وإن کان  البت  ورمي بايرها فهو أمر حد . وأص ــنم إي وهو  کان رمي بها فهو هث  کل ش ليد منها ص
ْـماوة  وخ ْـر   وـسقي  منه أربع، عـشر ـشرف،  وغاـ   بحيرة ـساوة  وفاض وادي ال مدت نيران فارس ولم منك  علی وجهه  وارتجد في تلك الليل، إيوان ک

ْـرب  في بثدهم  وان ْـر  تخمد قبل  لك بسلف عام  ورأي الممبذان في تلك الليل، في المنام إبث ـصعابا تقود خيًث عرابًا قد قيع  دجل، وان قـصم ةاق الملك ک
تيار حتی بلغ  يه  وانخرق  عليه دجل، العوراء  وانتشـر في تلك الليل، نور من قبل الحجاز الم اـس رير لملك من ملو  الدنيا إي أصـبح   من وـس المشـرق  ولم يبق ـس

ْـحرة  ولم تبق کاهن، في العرب إي حجب  عن صـاحبها  وعظم   قريد في  منكوسـًا  والملك مخرسـًا ي يتكلم يومه  لك  وانت م علم الكهن،  وبيل سـحر ال
ادق  موا آل الله ع  وجل(. قال أبو عبد الله الـص موا)م( العرب  وـس قط فاتقی    : )إنما ـس آل الله ع  وجل ألنهم في بي  الله الحرام . وقال  آمن، : إن ابني والله ـس

ْـماء فنظر إليها  الم خرج مني نور أـ اء له کل ـش   وـسمع  في الـضوء قائث يقول: إنك قد ولدت ـسيد الناس ْـميه محمدًا    األرض بيده  الم رفع رأـسه إلی ال ف
 اه ما قال  أمه  فسخذ فو عه في حجره  الم قال:وأتي به عبد الميل  لينظر إليه وقد بل

 الحمد لله الذي أعياني       هذا الاثم اليي  األردان
 قد ساد في المهد علی الالمان

ــيدن ــته  فاجتمعوا إليه  فقالوا: ما الذي أف عك يا س ــاو إبليد )لعنه الله( في أبالْ ــعارا . قال: وص ال فقال لهم: ويلكم  لقد الم عو ه بسرکان الكعب،  وقال فيه أش
ــی بن مريم  فاخرجوا وانظروا ـــماء واألرض مـنذ الليـل،  لـقد حد  في األرض حد  عظيم ما حد  مذـله مـنذ رفع عيْـ ما هذا الحد  الذي قد حد      أنكرت الْـ
  فوجد الحرم محروفًا بالمثئك، فافترقوا الم اجتمعوا إليه  فقالوا: ما وجدنا شـيأًا  فقال إبليد: أنا لهذا ايمر . الم انامد في الدنيا  فجالها حتی انتهی إلی الحرم

راء  فقال له جبرئيل: وراء  لعنك الله. فقال له : حرز أسـسلك عنه يا فدخل من قبل ح -وهو العصـرور  -فذه  ليدخل  فصـاحوا به فرجع  الم صـار مذل الصـر 

ــي ل قال: ي. قال: فري أمتهل قال : نعم . قال جبرئيل  ما هذا الحد  الذي حد  منذ الليل، في األرضل فقال له: ولد محمد  . فقال له: هل لي فيه نص
 .360: ر ي ( أمالي الشيخ الصدوق : ص 

ــ کند که فرمود: »رواي  می )م(  کتاب امالی از ابا عبد الله امام صادقشيخ صدوق در  - 2 ــ در آسمانکه لعن  خدا بر او بادابليد ــ گانه رف  و آمد  ها  هر ــ
ْـیمی مان گردش می )م(  کرد. چون عي د و فقط در چهار آـس مان منع ـش ه آـس ول خدابه دنيا آمد از ـس مانويدت ياف  از تمام   )ص(  کرد. هنرامی که رـس ها  آـس

يله ياةين به وـس د و ـش هابمنع ـش تارگان ـش اعتی اـس  که از زبان اهل کتاب می  ـس دند. قريد گرتند: اين همان برپايی ـس نيديم. عمرو بن اميه که  باران ـش ـش
ــتارگانی را که از آنها راهنمايی گرفته میترين پيديكی از ب رگ ــتان و گويان جاهلي  بود  گر : اين س ــود و اوقات زمْ ــناخته میش ــتان از آنها ش ــود   تابْ ش

تارگان پرتاب گرديدند و آنها الاب  ماندند دليل بر اتر دند نابود  و هثک  همه چي  خواهد بود  و اگر ديرر ـس  .ا  اـس اق افتادن حادالهبنرريد؛ اگر آنها پرتاب ـش
ــورت بر زمين افـتادـند  اـبه دنـيا آـمد تـمام ـب  )ص(  در روز  ـکه پـيامبر اکرم ــ  ـبه لرزه درآـمد و چـهارده کنررهـها ـبا صـ ــر  در آن شـ   آن فرو ريـخ   يوان کْـ

  فارس که ه ار سال بود خاموش نشده بود  به خاموشی گراييد. موبد موبدان در آن ش  در   ـساوه خـشک و در بيابان ـسماوه ـسيل جار  ـشد. آتشكدهدرياچه
نبال داـشتند؛ آنها از دجله گذـشته و به سرزمين آنها وارد شدند. ةاق کْر  از ميان شكافته شد  خواب ـشتران ـسرکـشی را ديد که اـسبان عربی عالی ن اد  را به د

ها  پادشاهان جهان همری در آن ش  سرنرون    دجله در آن کا  نرو  نمود. در همان ش  نور  از حجاز تابيد و تا مشرق ادامه پيدا کرد. تخ و آب رودخانه
گويی در عرب کردند. علم کاهنان از آنان گرفته شــد و جادو  جادوگران باةل گرديد. هيی پيداموش بودند و صــحبتی نمی  پادشــاهان خشــدند. آن روز همه
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ا وحني  الشجر،  وانشقاق  القمر،  ي، كانشقاق  والتحد  النبوة  بدعوى  املقرونة  لجذع،  ومنها: 

وتسبيح الحىص بيده، ونبع املاء من أنامله، ونطق الجمادات والحيوانات ألجله، وتسليم الغزال عليه، 
يوم   الصخرة  وبرق  ُمعبد،  أم  شاة  ودر  ألجله،  الفالة  ذئب  وكالم  يديه،  بي  املسموم  اللحم  ونطق 

 . (1)  الخندق، وأكل الخلق الكثري من الطعام القليل
مواردی که مقارن با ادعای نبوت و تحّدی بود عبارتند از: شکافتن ماه، ُکرنش درختان،  ی  از جمله

یزهتسبی  گفتن سنگ به سخن درآمدن  ر انگشتان دستش،  از  ایشان، جاری شدن آب  در دست  ها 
در   گوشت مسموم  آمدن  به سخن  او،  برابر  در  آهو  شدن  تسلیم  او،  به خاطر  و حیوانات  جمادات 

ف آمدن گرگ بیابان به خاطر ایشان، شیر دادن گوسفند اّم معبد، برق زدن سنگ در  پیشگاهش، به حر 
 . 2روز خندق، و خوردن مردم بسیار با غذای اندک 

 
ليس  ه  ولكن  اهلل  عند  من  قرآن  هو  بالتحريف  القائلي  عند  أيدينا  بي  الذي  القرآن  أن   كما 

العقائد القرآن    جميعه، وبهذا يبقى على إعجازه، ويعتمد عليه يف  واألحكام وغريها، مع أن  إعجاز 
مختلف فيه أصاًل كونه البالغة أو األسلوب أم الحكم واملواعظ أو األخبار باملغيبات أو سالمته من  

 التناقض أو التشريع العادل؟
یف شدن قرآن معتقد می اکنون وجود  باشند چنین اعتقاد دارند که قرآنی که همکسانی که به تحر

 
 «.  )آل الله( خوانده شدند«  خاندان خداوند»نماند مرر اينكه از يار و صاحبد بريده شد. قريشيان ن د اعراب عظم  يافتند و به نام 

ر میادامه داد: » )م(  امام صـادق دند که در بي  الله الحرام به ـس وگند فرزندم در حالی که با دـس   آنها به اين دليل آل الله ناميده ـش بردند. آمنه گر : به خدا ـس
خارج شـد که همه   کرد  به دنيا آمد  سـ د سـر خود را به سـو  آسـمان بلند کرد و به آن نرريْـ . آنراه نور  از منخويد از زمين خوردن خود جلوگير  می

نيدم که می ْـی را ـش نايی ـسخن ک عبدالميل  که ـسخنان آمنه به  .گر : تو ـسرور آدميان را به دنيا آورد ؛ او را محمد بنامچي  را برايد روـشن کرد. در آن روـش
 :او رسيده بود برا  ديدن نوزاد آمد. او را در بر گرف  و در دامان خود قرار داد و گر 

 اين کودک پاک پر برک  را خداوند  اس  که به من بخشيد س اس تنها از آِن 
 که در گاهواره سرور جوانان شد

 .«آنراه او را با ارکان کعبه تعويض کرد )به آنها ماليد( و در حق او اشعار  سرود
ــ ا افه فرمود: » )م(  امام صادق ــ در جمع شياةيند فرياد برآورد. آنها ِگردکه لعن  خدا بر او بادابليد ـ ش جمع شدند و گرتند: ا  پيشوا  ما  تو را چه شده ـ

مان دگرگون ـشده و حاداله و رويداد عظيمی بر رو  زمين اتراق افتاده که نظير آن از ما! بدانيد که از امـش  زمين و آـس ْـی    اـس ل گر : وا  بر ـش زمانی که عي
ْـ ل شـياةين متررق شـدند و سـ د بازگشـته  گرتند: چي    ا  کبن مريم به آسـمان برده شـد رو  نداده اسـ . برويد و ببينيد اين واقعه ه رو  داده اسـ  چي

ــ  ــ گر : اين کاِر خوِد من میکه لعن  خدا بر او بادنيافتيم! ابليد ـ باشد. س د جهان را پوييد تا به حرم رسيد. آنجا را مملو از فرشتران ديد. خواس  وارد شود؛  ـ
گر :   به او گر : لعن  خدا بر تو باد! بازگرد! )م(  خود را به گنجـشكی مانند کرد و از جان  کوه حرا وارد ـشد. جبرئيلفرـشتران بر او بانم زدند  و او بازگـش  و 

ا  هْ ل  به دنيا آمد. گر : آيا مرا در او بهره  )ص( ا  جبرئيل  پرسشی دارم؛ اين اتراق چيْ  که در اين ش  بر زمين رو  داده اس ل جبرئيل گر : محمد
 .360«. امالی شيخ صدوق: ص گر : را ی شدم .. گر : در امش  او چيورل گر : آر گر : خير

 .186ص 4  صحيح البخاري: جباب معج ات النبي 363ص 17  بحار األنوار: ج179  ايقتصاد للشيخ اليوسي: ص76راجع الكافي للحلبي: ص -1
 4؛  ـصحيح بخار : ج   )ص( باب معج ات نبی 363ص  17؛  بحار اينوار: ج   179؛  اقتـصاد ـشيخ ةوـسی: ص   76مراجعه نماييد به: کافی حلبی: ص  - 2

 .186ص 
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خداوند متعال است، اما تمام آن نیست، و به همین جهت بر اعجاز خود باقی است و  دارد از جانب 
با اینکه در اصِل چگونگی معجزه بودن  می توان در عقاید، احکام و سایر موارد به آن اعتماد نمود؛ 

ها یا ِاخبار  باشد، یا در اسلوب یا در حکمت و موعظهقرآن اختالف وجود دارد؛ اینکه بالغتش می
یس آن در عدالت؟ بی یا سالم بودن آن از تناقو غی  گویی و یا تشر

 
 وربما يقال: جميع هذه األمور هي إعجاز القرآن. وربما قيل: إن  إعجازه نفيس باطين. 

باشد، و چه بسا گفته شود اعجاز قرآن نفسانی و  شاید گفته شود تمام این موارد، اعجاز قرآن می
 باطنی است  

 
ْو ُكلَِّم ِبِه امْلَْوتَ 

َ
ْرُض أ

َ
َعْت ِبِه اأْل ْو ُقطِّ

َ
ْت ِبِه الِْجَباُل أ َ نَّ ُقْرآناً ُسريِّ

َ
ِ  ويؤيده قوله تعالى: ﴿َوَلْو أ ى بَْل َّلِلَّ

ْمُر َجِميعاً﴾  
َ
، ويؤيده طمأنينة نفس املؤمن عند قراءته، ويؤيده أن ه شفاء للصدور، ويؤيده إن   (1) اأْل

قر إذا  آياته  املادية كجسم  بعض  بل  واللطيفة كالجن،  امللكوتية  املوجودات  على  تأثري  لها  أت 
 اإلنسان. 

ها با آن به جنبش درآیند یا زمین  و اگر قرآنی بود که کوه) کند:  و این گفتار حق تعالی آن را تائید می
.  2(آِن خدا استی کارها از  بود، که همهپاره شود یا مردگان را به سخن آورد، جز این قرآن نمیپاره

ها است  کند؛ اینکه قرآن شفای سینهآرامش درونی مؤمن هنگام خواندن قرآن این موضوع را تأیید می
و همچنین اینکه اگر بعضی از آیات آن خوانده شوند بر موجودات ملکوتی و لطیف، همانند جن، و  

 نماید. د میگذارد، این نظر را تأییحتی موجود مادی همانند جسم انسان، تأثیر می
 

ة على ميت فال تتعجبوا إذا قام   ورد عن املعصومي   ما معناه: )إن  الفاتحة إذا قرأت سبعي مر 
ْو ُكلَِّم ِبِه امْلَْوَتى﴾.  (3)حياً( 

َ
 ، ﴿أ

ی فاتحه هفتاد بار  به این مضمون روایت شده است که: »اگر سوره  )علیهم السالم(  از معصومین
 . (مردگان با آن به سخن درآیند) ؛ و 4ای خوانده شود، اگر زنده شد تعجب نکنید« بر مرده
 

 
 .31الرعد :  -1
 .31رعد:   - 2
قال: )لو قرأت الحمد علی مي  سـبعين مرة الم ردت فيه الروو ما کان  لك عجبًا( الكافي:   )م( رو  الشـيخ الكليني: عن معاوي، بن عمار  عن أبي عبد الله   -3

 .188  الدعوات لقي  الدين الراوندي: ص623ص 2ج
ــيخ کلينی از مـعاوـيه بن عـمار از اـبا عـبد الـله -  4 ــ د روو ـبا آن ـبازگردد  عجيـب   اگر حـمد را هرـتار ـبار بر مردهمود: »کـند ـکه فررواـي  می )م(  شـ ا  بخوانی و سـ

 .188؛  دعوات قي  الدين راوند : ص   623ص  2«. کافی: ج نيْ 
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؛ حيث ورد أن   )ع(وربما لن يظهر هذا اإلعجاز بشكل واضح للجميع إال  يف زمن ظهور القائم  
املاء   القرآن لوجدناه شاماًل للجميع ألهل العربية (1)أصحابه يسريون على  ي يف  التحد  ، بل لو تدب رنا 

 
َ
أ َعَلى  َوالِْجنُّ  نُْس  اأْلِ اْجَتَمَعِت  َلِئِن  ُتوَن وغريهم، ولإلنس والجن: ﴿ُقْل 

ْ
َيأ الُْقْرآِن ال  َهَذا  ِبِمْثِل  ُتوا 

ْ
َيأ ْن 

ِلَبْعٍض َظِهرياً﴾ بَْعُضُهْم  . فلو كان اإلعجاز يف تركيب األلفاظ أي بالبالغة أو (2)  ِبِمْثِلِه َوَلْو َكاَن 
ي لغري أهل العربية ال معىن له مع أن  اآلية تشملهم، فإذا كان األمر  األسلوب أو غريها، لكان التحد 

ذلك أي إن إعجاز القران باطين نفيس كان بقاء آية واحدة من القرآن كافياً لبقاء إعجازه، بل ك
ُ الَ ِإَلـَه ِإالَّ ُهَو الَْحيُّ الَْقيُّوُم﴾ ،  ، أو ﴿بسم اهلل الرحمن الرحيم﴾ (3)   جزء من آية كاٍف، مثل: ﴿اَّلل 

 بل الباء يف البسملة كافية إلثبات إعجازه. 
؛ آنجا که  )ع(  چه بسا این اعجاز به شکلی واض  برای همگان آشکار نگردد، مگر در زمان ظهور قائم

یم،   4کنند روایت شده است یارانش بر روی آب حرکت می و اگر در تحّدی و مبارزه طلبِی قرآن نیک بنگر
بگو: اگر جن و انس گرد )؛ چه عرب و چه غیر عرب، انسان و جن:  باشدخواهیم دید که شامل همگان می

. 5( گر برخی دیگر باشندتوانند همانند آن را بیاورند، هر چند برخی یاری آیند تا همانند این قرآن را بیاورند نمی
ـ  با توجه اگر اعجاز در ترکیب الفا ، یا بالغت، یا اسلوب و یا موارد دیگر باشد تحدی برای مردم غیر عرب 

ـ معنایی نداشت. اگر موضوع اینچنین باشد، یعنی اعجاز قرآن باطنی شودبه اینکه آیه آنها را هم شامل می
باشد و حتی قسمتی از یک  اعجازش کافی می  و نفسانی باشد، باقی ماندن یک آیه از قرآن برای برقرار بودن

« ب« و یا حتی »بسم الله الرحمن الرحیمیا »   6(الله خدایی است که هیچ خدایی جز او نیست)آیه؛ مانند:  
 نمود. در بسمله برای اثبات معجزه بودنش کفایت می

 

 
بعث في أقاليم األرض     قال: )إ ا قام القائم )م( رو  الشـيخ النعماني في الايب،: عن عبد الله بن حماد األنصـاري  عن محمد بن جعرر بن محمد  عن أبيه   -1

ث   ال: ويبـع ا  ـق ا فيـه ل بـم ك واعـم انظر إلی کـر ه ـف ه وي تعرز القضــــاء فـي ك أمر ي ترهـم إ ا ورد علـي ك  ـف د  في کـر ل إقليم رجًث يقول: عـه دا إلی في ـک جـن
ی الماء قالوا: هميء أصــحابه يمشــون علی الماء  القْــينييني،  فإ ا بلاوا الخليق کتبوا علی أقدامهم شــيأًا ومشــوا علی الماء  فإ ا نظر إليهم الروم يمشــون عل

  إل ام 365ص  52  بـحار األنوار: ج334فكيف هول! فعـند  ـلك يرتحون لهم أبواب الـمديـن،  فـيدخلونـها فيحكمون فيـها ـما يرـيدون( کـتاب الايـب، للنعـماني: ص
 .130ص 1  مكيال المكارم: ج251ص 2الناص  في إالبات الحج، الاائ : ج

 .88: اْلسراء   -2
 .255البقرة :  -3
هنرامی که رواي  شــده اســ  که فرمود: » )م(  کند: از عبد الله بن حماد انصــار  از محمد بن جعرر بن محمد از پدرششــيخ نعمانی در غيب  رواي  می  - 4

ْـی را ارسـال میقائم به پا خي د  برا  هر منيقه اگر مو ـوعی بر تو ارايه شـد که آن را نرهميد  و گويد: عهد تو در دسـت  اسـ ؛ پد کند و میا  از زمين ک
ْـتی به کف دـست  نراه کن و به آن عمل نما ْـينينيه می« فرمود: »قـضاوت در مورد آن را ندان رـسند چي   بر فرـستد. هنرامی که به خليق میـس اهی را به ق

ْـد و آنها بر رو  آب راه میپاهايشـان می روند  خواهند گر : اگر اين ياراند باشـند که بر آب بينند که بر رو  آب راه مییروند. هنرامی که روميان آنها را منوي
«. غيب   رانندخواهند حكم میشــوند و در آنچه میگشــايند. آنان داخل میروند  پد خودش چرونه اســ ل در آن هنرام درها  شــهر را به رويشــان میراه می

 .130ص  1؛  مكيال المكارم: ج   251ص  2؛  ال ام الناص  در االبات حج  غاي : ج   365ص  52؛  بحار اينوار: ج    334نعمانی: ص 
 .88إسراء:   - 5
 .255بقره:  - 6
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 .  (1) تكلم يف أسرار الباء يف البسملة ليلة كاملة  )ع(روي أن  أمري املؤمني 
المؤمنین امیر  که  »باء« در بسمله یک شب کامل سخن  درباره  )ع(  روایت شده است  اسرار  ی 

 . 2گفت
 

نَّ ِمْنُهمْ 
َ
ةً ِللَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن َقالُوا ِإنَّا نََصاَرى َذِلَك ِبأ ْقَربَُهْم َمَودَّ

َ
يِسَي وقال تعالى: ﴿َوَلَتِجَدنَّ أ  ِقسِّ

ْعُيَنُهْم َتِفي
َ
ُسوِل َتَرى أ نِْزَل ِإَلى الرَّ

ُ
نَُّهْم ال َيْسَتْكرِبُوَن * َوِإَذا َسِمُعوا َما أ

َ
َوأ ا َوُرْهَباناً  ْمِع ِممَّ ُض ِمَن الدَّ

اِهِديَن﴾  ا َفاْكُتْبَنا َمَع الشَّ  . (3) َعَرُفوا ِمَن الَْحقِّ َيُقولُوَن َربََّنا آَمنَّ
ین کسان نسبت به آنان که ایمان آوردهو مهربان) فرماید:  حق تعالی می یابی که  اند کسانی را میتر

یرا بعضی از  می ورزند *  ایشان کشیشان و راهبانی هستند که تکبر نمیگویند : ما نصرانی هستیم؛ ز
کرده نازل  پیامبر  بر  که  را  آنچه  شناختهچون  حق  از  آنچه  از  بشنوند،  اشکایم  چشمانشان  بار  اند 

 .4( ی شاهدان بنویسگویند: ای پروردگار ما، ایمان آوردیم، ما را نیز در زمرهشود. میمی
 

علماء الربانيي القسيسي والرهبان هو: البالغة أو األسلوب، بل  فال تتوهم أن  سبب إيمان هؤالء ال 
الحقائق اليت وراء تلك األلفاظ، واليت جعلت أعينهم تفيض من الدمع. وهؤالء وأمثالهم هم الحجة  

 يف كشف إعجاز القرآن لبين آدم، ال من أقتصر علمه على القشور واأللفاظ فقط. 
ید که علت ایمان آوردن   این علمای کشیش و راهبان ربانی، بالغت یا اسلوب قرآن  چنین مپندار

های آنان پر از اشک  بوده است؛ بلکه حقایقی بود که ورای این الفا  نهفته است که باعث شد چشم
شود. این افراد و امثال آنها دلیلی بر آشکار شدن اعجاز قرآن برای بنی آدم هستند؛ نه آن کسی که   

 الفا  محدود کرده است.  ها وعلمش را فقط بر پوسته
 

تعالى يِف  :  قال  َمْن  ِبُمْسِمٍع  نَْت 
َ
أ َوَما  َيَشاُء  َمْن  ُيْسِمُع   َ اَّللَّ ِإنَّ  ْمَواُت 

َ
اأْل َوال  ْحَياُء 

َ
اأْل َيْسَتِوي  ﴿َوَما 

 . (5)الُْقُبوِر﴾ 
و زندگان و مردگان یکسان نیستند. خدا هر که را خواهد شنوا سازد، و تو  ) فرماید:  حق تعالی می

 
ْـتقيم: قال ابن ـشهر آـشوب: ـسمع  مذاکرة أنه  -1 ْـم الله إلی قرب الرجر وقال: )لو زادنا الليل ل دنا(   )م(  کر في الـصراد الم تكلم يبن عباس في الباء من ب

 .219ص 1الصراد المْتقيم لعلي بن يوند العاملي: ج
ْـتقيم اين ميل  گرته ـشده اـس : ابن ـشهر آـشوب می - 2 ْـمله تا ن ديک ـصبح  با ابن عباس را درباره )م(  گويد: ـسخنان ايـشاندر ـصراد م ـشنيدم و   »باء« ب

 .219ص  1«. صراد مْتقيم ـ علی بن يوند عاملی: ج دادمتر بود  ادامه میاگر ش  ةوينیفرمود: »
 .83 - 82المائدة :  -3
 .83و  82مائده:   - 4
 .22فاةر :  -5
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 . 1(اندباشی که در گور فرو رفتهی آن کسانی  توانی شنوا کنندهنمی
 

موىس   معجزة  بل    )ع(فمن كشف  بوهم،  ليست  أنها  عرفوا  عندما  السحرة  إن هم  آدم؟!  لبين 
 حقيقة من رب العاملي فلم يستكربوا وخروا ساجدين.

بنی آدم آشکار نمود؟! آنها همان ساحران و جادوگرانی    )ع(  ی موسیچه کسی معجزه را برای 
ب پروردگار جهانیان بوده  بودند که وقتی دانستند آن معجزه، توّهم و خیال نبوده، بلکه حقیقتی از جان

یدند و به سجده درافتادند.   است، تکّبر نورز
 

والخالصة: إن  القول بالتحريف ال يعدو القول بالنقصان أو بتغيري بعض الكلمات اعتماداً على  
أي النقصان وتغري بعض   -وعن بعض الصحابة. وكالهما   الروايات اليت وردت عن املعصومي 

ال يقدح بكون الذي بي أيدينا قرآناً، حيث إن  القول بالنقصان يعين أن الذي بي أيدينا   -الكلمات  
  .بعض القرآن، فال إشكال يف أن ه من اهلل سبحانه

یف، از وجود نقصان و یا تغییر  وگو دربارهخالصه: بحث و گفت برخی از کلمات آن هم با  ی تحر
رود. هر  و برخی صحابه وارد شده است، فراتر نمی  )علیهم السالم(  توجه به روایاتی که از معصومین

اکنون در اختیار ما است  ـ در اعتبار قرآنی که هموجود نقصان یا تغییر برخی کلماتدوی این موارد ـ
ان یعنی قرآنی که در اختیار ما است، قسمتی  کند؛ چرا که معتقد بودن به وجود نقصخللی ایجاد نمی

 کند. از قرآن است و اشکالی در اینکه از سوی خداوند سبحان است، وارد نمی
 

ا القول بتغري بعض الكلمات مثل : )أمة بـ أئمة(، و )اجعلنا بـ اجعل لنا(، و )طلح بـ طلع(، فهو  أم 
ئون  شبيه بالقول بالقراءات السبعة أو العشر اليت القت الق  بول من جميع املسلمي اليوم، وهم ال يخط 

 من يقرأ بأي منها مع اختالف بعض الكلمات من قراءة إلى أخرى، سواء باللفظ أو باملعىن. 
اما صحبت در خصوص تغییر برخی از کلمات همانند »امة« به جای »ائمة« و »اجعلنا« به جای  

ای است که  گانهگانه و یا دههای هفتبودن به قرائت»اجعل لنا« و »طل « به »طلس«، شبیه به پایبند  
با اینکه ها بخواند را ـی مسلمانان امروزی است، و هر کسی که به یکی از این قرائت مورد قبول همه 

می متفاوت  دیگری  به  نسبت  قرائت  یک  در  کلمات  معنیبرخی  در  و چه  لفح  در  ـ خطا  باشد، چه 
 کنند. محسوب نمی

 

 
 .22فاةر:  - 1
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 الذي رزقنا ذكره ومن  علينا بكتابه الكريم وقرآنه العظيم، والحمد هلل وحده.   هذا والحمد هلل
یم و قرآن عظیم    حمد و سپاس تنها از آِن خداوندی است که ذکرش را روزی ما فرمود و با کتاب کر

 بر ما مّنت نهاد. والحمد لله وحده. 
 

 
 

 * * * 
 
 



 

 

 التشريع بدليل العقل : ثانياً 
 ی عقل با برهان    (گذاری قانون ) تشریع    :دوم 

 
النيب   وفاة  أوصيائه   بعد  إلى  الرجوع  املسلمي  على  الشرعية  كان  األحكام  ملعرفة  ؛ 

انحرفوا عن   املسلمي  من  أن  جماعة  بما  ولكن  الزمن،  مرور  مع  اليت تستجد  أو  عليهم  املشتبهة 
فقد أد ى مرور الزمن بهم إلى تأليف قواعد    -أهل السنة    وهم  -، وتركوا األخذ عنهم  األوصياء  

وها ب  عقلية مستندة إلى القواعد املنطقية، اعتمدوا عليها يف إصدار  ـ بعض األحكام الشرعية، وسم 
 .، وأعرض بعض علمائهم عنها والزتم بالقرآن وما صح عندهم أن ه صدر عن النيب  (أصول الفقه )

پیامبر از رحلت  آنها مشتبه   )ص(  پس  بر  برای فهمیدن احکام شرعی که  بر مسلمین واجب بود 
یا آنهایی که به مرور زمان ایجاد میمی مراجعه   )علیهم السالم(  گردد، به اوصیای آن حضرتشود 

منحرف شدند و برگرفتن علم    )علیهم السالم(   نمایند؛ اما از آنجا که جماعتی از مسلمانان از اوصیا 
ـ گذر زمان آنها را وادار به تألیف قواعد عقلی مستند یعنی همان اهل سنتری نهادند ـاز آنها را به کنا 

به قواعد منطقی نمود که در صادر کردن برخی احکام شرعی بر آنها تکیه نوایند و این قواعد را »اصول 
عنوان سنت   شان از آن روی برگردانیدند و به قرآن و آنچه نزد آنها بهفقه« نامیدند. برخی از علمای

 صادر شده است، پایبند شدند.  )ص(  صحی  از پیامبر
 

املعصوم   اإلمام  إلى  يرجعون  دائماً  فكانوا  الشيعة  ا  النيب    )ع(أم  الغيبة بعد  وقعت  وملا   ،
ا وقعت الغيبة التامة كانوا يرجعون إلى الفقهاء  )ع(الصغرى كانوا يرجعون إلى سفري اإلمام   ، فلم 

املعصومي   عن  يروون  القواعد الذين كانوا  إلى  الشيعة  علماء  بعض  رجع  الزمن  مرور  ومع   ،
العقلية اليت بدأ بكتابتها علماء السنة. وقيل: إن  أول من كتب يف القواعد العقلية من الشيعة هو 

 قام باختصار أحد كتب السنة يف أصول الفقه.  العالمة الحلي )رحمه اهلل(، حيث
، و هنگامی که غیبت صغری اتفاق افتاد،  )ع( به امام معصوم )ص( اما شیعه همواره پس از پیامبر

کردند و هنگامی که غیبت تامه واقس شد نیز به فقهایی که احادیث را از  مراجعه می  )ع(  به سفیر امام
نمودند. با گذشت زمان برخی علمای شیعه  کردند رجوع میرا روایت می  )علیهم السالم(  معصومین

شود اولین کسی از  گذارشان بودند، رجوع نمودند. گفته میبه قواعد عقلی که علمای اهل سنت پایه
بود؛ هنگامی که وی    )رحمة الله علیه(  ان که در باب قواعد عقلی مطلب نگاشت، عالمه حلیشیعی

 های اهل سنت در اصول فقه نمود. اقدام به خالصه کردن یکی از کتاب
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والروايات   القرآن  التوقف عند محكمات  الشيعة حول  بعد ذلك خالف كبري بي علماء  وقع 

يف تحصيل الحكم الشرعي أو تجاوز األمر إلى دليل العقل، وزاد آخرون   الواردة عن املعصومي  
  وكل استدل على صحة طريقه بأدلة هي:  .اإلجماع

وقف شدن در محکمات قرآن و روایات  پس از آن اختالف شدیدی بین علمای شیعه در مورد مت
در به دست آوردن حکم شرعی، یا تجاوز از آن به استفاده از    )علیهم السالم(  وارد شده از معصومین

بر   یس( افزون نمودند. دالیل کلی  نیز بر آن )منابس تشر دالیل عقلی، به وجود آمد؛ دیگران اجماع را 
یر میصحت استفاده از روش ادله   باشد:ی عقلی به شر  ز

 
 

 : األدلة على أن  دليل العقل من أدلة التشريع -۱

یس میدالیلی بر اینکه برهان عقلی از ادله - ۱  باشد:ی تشر
 

  وإن ه ال يجب التوقف عند محكمات الكتاب والروايات، ومنها: 
 بر اینکه نباید بر محکمات کتاب و روایات توقف نمود؛ از جمله: 

 
ع سبحانه من جملة العقالء    -أ فما اتفق عليه العقالء    -حسب ما قاله بعض األصوليي    -إن  املشر 

ه املشرع سبحانه    . (1)أقر 
ـ پس آنچه عاقالن  گویندطبق آنچه برخی اصولّیون میی عقال است ـشارع سبحان از جمله  الف:

 .2نماید بر آن اتفاق کنند، شارع سبحان نیز تأیید می
 

القضــايا المشــهورة العملي، التي نْــميها )اآلراء المحمودة( والتي تتعلق قال الشــيخ المظرر في کتابه أصــول الرقه: إن تيابق آراء العقثء بما هم عقثء في   -1
ــ فثبد أن يحكم بحكمهم. أصـول الر ــ بل رئيْـهم وهو خالق العقل ـــ  3قه: جبحرظ النظام والنوم يْـتكشـف به الحكم الشـرعي؛ ألنش الشـارم من العقثء ـــ

ْـيرة العقثئي، عن اْلمضاء  فقال: وعلی هذا يعرز إنش کشف الْيرة العقثئي، . وقد ناقد الـشهيد محمد باقر الـصدر في هذه المقول، في ب104ص حث کـشف ال
ْـكوت عنها علی اْلمـضاء ي بمث  إن الـشارم ـسيد العقثء وةليعتهم  فما يـصدق عليهم يـصدق علي ه کما يظهر من عن إمـضاء الـشارم  إنما هو بمث  ديل، ال

نرْــه يوج  احتمال تمي ه عنهم في بعض المواقف  وتخيأته لهم في غير ما يرجع إلی المدرکات الْــليم، الريري، بعض األصــوليين  و لك ينش کونه کذلك ب
 . فنرد افتراض الشارم سيد العقثء يوج  عدم تيابقه معهم ؛يحتمال اختثفه عنهم.235ص 1لعقولهم کما وا ح . دروس في علم األصول: ج

ْـنديده( می گويد: »برـشيخ مظرر در کتابد اـصول فقه می  -1 ناميم اـساس تيابق آرا و نظرات ُعقث در قـضايا  مـشهور علمی که آن را »آرا  محمود« )آرا  پ
ــ که به حرظ نظام و نوم تعلق دارد  حكم شرعی کشف می ــــ پد يَجَرم  به حكم آنها   آنها و خالق عقث اس حتی سرکردهگردد؛ چرا که شارم از عقث اس  ــ

ــول فقه: ج  کندحكم می ــدر در اين مقوله در زمينه104ص   3«. اص ــهيد محمد باقر ص ــا« به بحث می؛ و ش ــف روش عقثنی از امض پردازد: »و بر اين    »کش
 باـشد نه با مثک اينكه ـشارم  ـسرور عقث  آن از امـضا میفهميم که کـشف روش عقثنی از امـضا  ـشارم فقط با مثک ديل  ـسكوت کردن دربارهاـساس می

ــ دار آنها اـس   پد آنچه بر آنها ـصادق اـس  بر او ني  ـصادق میو ةليعه ــ. و اين از آن جه  اـس  که  آن گونه که از برخی اـصوليون چنين برآمده اـس باـشد ــ ــ
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ما قب حه   -ب الشريعة، وكل  العقل حثت عليه  نه  ما حس  للعقل، فكل  الشريعة موافقة  إن  

  .(1) العقل نهت عنه الشريعة 
یعت بر آن مهر تأیید می  ب: یعت موافق عقل است؛ هر آنچه عقل نیکو بداند، شر زند و هر  شر

یعت از آن نهی می  .2کند آنچه عقل قبیه بداند، شر
 
إن  التوقف عن الفتوى عند الشبهات يلزم العسر؛ ألن  العمل باالحتياط قد يكون فيه عسر  -ج

  صيام اليوم وقضاءه.على املكلفي، كصالة القصر والتمام أو 
متوقف شدن بر فتوی دادن در شبهات، سختی به دنبال دارد؛ چرا که عمل به احتیاد  رنج و    ج:

ی یک روز و قضای  سختی برای مکّلفین را در بر خواهد داشت؛ مانند نماز شکسته یا کامل، و روزه
 آن.

 
الشريعة وعدم    -د يلزم جمود  أو آية محكمة،  رواية  الفتوى عند عدم وجود  التوقف عن  إن  
األنابيب م  كأطفال  املعامالت،  يف  خصوصاً  كثرية  أصبحت  واملستحدثات  للتطور.  واكبتها 

والحيواني   البشري  االستنساخ  وتقنية  املتنوعة  واملالية  املصرفية  واملعامالت  الصناعي،  والتلقيح 
   وغريها.

ن  ای محکم وجود نداشته باشد، جامد و ساکمتوقف شدن بر صدور فتوی وقتی روایت یا آیه  د:
یعت و عدم همراهی آن با پیشرفت ها را به دنبال دارد. امروزه موارد بسیاری مخصوصا در  شدن شر

های آزمایشگاهی، تلقی  مصنوعی، انواع معامالت  معامالت پدید آمده است؛ مواردی مانند بچه
 سازی انسانی و حیوانی و....! مالی و بانکی، موضوع شبیه

 
ــتوج  جدا بودند از آنها در برخی مواقف می ــط  بودن او به خود  خود  مْ ــ   تخيأه کردن آنها توس ــح اس ــد  و همان ةور که وا  او در غير از آنچه به باش

. بنابراين نرد فرض گرفتن ـشارم به اينكه ـسرور عقث اـس   235ص  1گرداند«. دروـسی در علم اـصول: ج ـشود را واج  میادراکات ـسليم فير  مراجعه می
 گرداند؛ چرا که احتمال متراوت بودن از آنها وجود دارد. عدم تيابق با آنها را واج  می

ْـس -1 ْـين العقليين  في حين وقع خثز في م رم  فسنكروا  التقبيح والتح رم والقبيح ما قبحه الـش ْـنه الـش ْـن ما ح اعرة: بسنش الح ْـن والقبح  فقال األـش ل، الح
ــرم  ف ــن في  اتها باض النظر عن الش ــياء قبح وحْ ــين والتقبيح العقليين  وقالوا: بسنش لُش ــنه العقلأنش المعت ل، واْلمامي، أالبتوا التحْ حذ  عليه    كل ما حْ

م للرضــلي : الشــريع،  وکل ما قبحه العقل نه  عنه الشــريع،. وأنكر األخباريون من الشــيع، التثزم بين حكم العقل وحكم الشــرم. يحظ :خثصــ، علم الكث
 الجواب علی هذه القاعدة في النقي، )ج(. )م(   وسيستي منه 155  محا رات في اْللهيات للْبحاني: ص146ص

گويند: ُحْن آن اس  که شرم ُحْن بداند و ُقبح آن اس  که شرم    »ُحْن وُقبح« )درس  و نادرس ( اختثز وجود دارد: اشاعره میدر خصوص مْسله - 2
يون را رد می ْـن و ُقبح  کنند و میاميه درسـ  و نادرسـ  عقلی را االبات میکنند؛ در حالی که معت له و امُقبح بداند. آنها مثک نادرسـ  و درسـ  عقليش گويند: ُح

کند. اخباريون آنچه عقل قبيه بداند شرم از آن نهی می کند و هراشيا در  ات آنها اس   بدون در نظر داشتن شرم؛ پد هر آنچه عقل نيكو بداند شرم تسييد می
؛ و پاـسخ 155هايی در باب الهيات ـسبحانی: ص ؛ بحث  146ند. مراجعه کنيد به: علم کثم لرظی ص کنـشيعه مثزم بودن حكم عقلی و حكم ـشرعی را رد می

 در خصوص اين قاعده در بند »ج« خواهد آمد.
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   :التوقف عند الروايات واآليات املحكمةاألدلة على وجوب  -۲

 دالیلی بر وجوب توقف در برابر رویات و آیات محکم: -۲

 
فيها   والعمل  عليها  نقلي  دليل  يوجد  ال  اليت  واملستحدثات  الشبهات  الفتوى عند  والتوقف عن 

  باالحتياط، ومنها:
که دلیل نقلی برای آنها وجود  ها و مسایل جدید روز  فتوی بر ُشَبهات و پدیدهبر صادر کردن  توقف 

 ی آنها:باشد؛ از جملهندارد و عمل به آن با احتیاد می
 
، فبالعقل يستدل على وجود الخالق،  (1)  وهذا ورد يف الروايات عنهم  ،  إن  العقل حجة باطنة  -أ

املتشابه واملحكم.  ثم بالعقل تعارض الروايات وُتعرف داللة كل منها، وبالعقل ُتفهم اآليات وُيعرف  
يستـنبط بواسطتها حكم   غري مروية  ةوهذا ال اعرتاض عليه، إن ما االعرتاض على وضع قاعدة عقلي 

 .(2)شرعي 
بیت  الف: اهل  روایات  را  مطلب  این  و  باطنی  است  حجتی  عقل  السالم(  اینکه  بیان    )علیهم 

شود، با عقل تعارض روایات و داللت هر یک از آنها  . با  عقل به وجود خالق استدالل می3اند کرده

 
ــيخ الكليني: عن اْلمام الكاظم   -1 ــام إنش لله علی الناس حجتين : حج، ظاهرة وحج، باةن )م( رو  الش ــام بن الحكم   قال: )يا هش ــيته لهش ا في وص ،  فسمش

ا الباةن، فالعقول( الكافي: جالظاهرة فالرسل واألنبياء واألئم،   .16ص 1  وأمش
حتاجوا إليه  من بين الدروس في الحوزات العلمي، الشـيعي، اليوم هو درس أصـول الرقه  أو ما يْـمی بعلم األصـول  وهو علم مورو  من أهل الْـن،؛ ألنهم ا -2

لی علل التشـريع و فاحتاجوا لمعرف، أحكام الشـرم لهذه القواعد التي هي من نتاج الركر البشـري القاصـر عن الوصـول إ بْـب  ابتعادهم عن أهل البي   
ي، توصـلهم للحكم الشـرعي. ومن الم انتقل هذا العلم إلی الشـيع، لكن بحذز بعض مباحذه کالقياس الذي ُعرز به أبي ِحكمه    حنير،   فجعلوا هذه القواعد واـس

ه الح  كم العقلي المتوصل به إلی حكم الشرم  ويحتوي ومن المباحث المهم، التي يبحذوها في علم األصول هي مباحث الدليل العقلي  وعرفوا الدليل العقلي بسنش

  بل من الممسف والعترة الياهرة  الدليل العقلي علی جمل، قواعد اجتهادي، عقلي، غير مروي، عن األمناء علی شرم الله سبحانه وتعالی  وهم محمد  
مون هذه القواعد العقلي، علی النصوص الشرعي، في أکذر األحيان  و هم يقدش ًا أنش ها مخالر، للقاعدة األصولي، العقلي،!! فسصبح  هذه القواعد  جدش وا الروايات؛ ألنش يردش

ــاز إلی ظثمتهم العقلي، هي المي ان في تقييم کلمات الهادين  ــولي،     وهذا يض ــ، األص ــ، األخباري، والمدرس ــل خثز بين المدرس . الم إنه حص
لعمل به وتعتبر دراسـته  ـرورة لمن أراد الوصـول لمعرف، أحكام الشـريع،. وقد صـرو الشـهيد محمد باقر فاألولی ي تْـو  العمل بالدليل العقلي والذاني، تْـو  ا

، في إالبات رحمه الله  في مقدم، رســالته المعروف،  بالرتاو  الوا ــح، بعدم الحاج، إلی الدليل العقلي مع إيمانه به  و لك ألنش نصــوص الشــريع، کافيالصــدر  
)اختلف المجتهدون والمحدالون في أنه هل يْــو  العمل به أو ي فنحن وان کنا نممن بسنه يْــو  العمل به ولكنا لم نجد حكما واحدا    األحكام الشــرعي،  فقال:

 .15ص  يتوقف االباته علی الدليل العقلي بهذا المعنی بل کل ما يذب  بالدليل العقلي فهو الاب  في نرد الوق  بكتاب أو سن،( الرتاو  الوا ح، :
ــي - 3 ــ  که فرمود: » )م( کند: از امام کاظم خ کلينی رواي  میش ــده اس ــام بن حكم رواي  ش ــيتد به هش ــام! خداوند بر مردم دو حج  دارد: در وص ا  هش

 . 16ص  1«. کافی: ج باشدهْتند  حج  باةن  عقل می حجتی ظاهر و حجتی باةن؛ اما حج  ظاهر فرستادگان  انبيا و امامان
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شود و  ی عقل آیات فهمیده و متشابه و محکمه شناخته می شود، و همین طور به وسیله شناخته می
یزی قاعدههیچ اعتراضی بر این موضوع وجود ندارد. مخالفت و اعتراض فقط بر پایه ای عقلی است  ر

 . 1گردد ی آن حکم شرعی استنباد میه بر هیچ روایتی استوار نیست، و به واسطهک
 

، وعدنا إلى تحريم (3)، وهكذا نعود إلى الحام والبحرية والسائبة (2)فهذه هي عبادة العباد للعباد 
نقر    وهكذا  مات،  املحر  وتحليلهم  العقلية  صاتهم  وتخر  بأهوائهم  اليهود  للطواغيت  علماء 

  تشريعاتهم الوضعية الباطلة.

 
باـشد. آنها به عل  دور  ها  حوزها  علميه درس  »اـصول فقه« يا همان »علم اـصول« اـس   که علمی به ار  رـسيده از اهل ـسن  میدرسامروزه يكی از   - ۲

ل فكر بـشر  اـس   می بودنـشان از اهل بي  ن باـشند؛ فكر  که از رـسيدبه اين علم نيازمند بودند و برا  ـشناخ  احكام ـشرعی نيازمند اين قواعد  که ماَحـصَ
ـشان ناتوان اـس . آنها اين قواعد را اب ار  برا  رـسيدن به حكم ـشرعی قرار دادند. به اين ترتي  اين علم وارد ـشيعه ـشد اما با حذز ها  تـشريع و حكم به عل 

ــد بحث و تحقيق م ــوص ــول در خص ــد. از مباحث مهمی که در علم اص ــود مباحث برهان یکردن برخی مباحث آن مانند قياس که با آن ابوحنيره معروز ش ش
يده می رعی رـس ود  میعقلی اـس  و برهان عقلی را به عنوان حكم عقلی که با آن به حكم ـش ند. برهان عقلی دار  مجموعهـش ناـس ا  قواعد اجتهاد  عقلی  ـش

تر مواقع ها اين قواعد عقلی را در بيدرواي  نـشده اـس  و حتی با کمال تسـسف آن  داران ـشرم خداوند ـسبحان و متعال يعنی محمد و آل محمداـس  که از امان 
م می   باشــند!! و اين قواعد عقليه مي ان ارزيابی کلمات ائمه  اصــولی عقلی ناســازگار میکنند؛ چرا که با قاعدهشــمارند و روايات را رد میبر متون شــرعی مقدش

  اخباريون و اـصوليون اختثز واقع ـشد؛ گروه اول معتقد ـس د بين مدرـسه کند!ـشود  اف ون میروا می  ـشده اـس  و اين  بر ـستمی که بر اهل بي  هدايترر
ْـتند که نبايد بر ْـی که می ه خواهد به ـشناخ  احكام اـساس دليل عقلی عمل نمود و گروه دوم معتقدند که عمل براـساس آن جاي  اـس  و آموزش آن را برا  ک

  معروز به »فتاوا  واـ ح« به عدم نياز به دليل عقلی با اينكه خود به آن ايمان داـش      رـسالههدر مقدم دانند. ـشيخ محمد باقر ـصدرـشرعی برـسد  يزم می
گويد: »بين مجتهدان و محدالان اختثفی در اينكه آيا کنند و چنين میکند و اين از آن رو بود که متون شـــرعی در االبات احكام شـــرعی کراي  میتصـــريح می

ــ ر وجود دارد؛ گر چه ما ايمان داريم که میشود به آن عمل نمود يا خيمی ــ متوقف  به اين معنیتوان به آن عمل نمود اما هيی حكمی که االباتد بر دليل عقلی ـ ـ
 .15گردد«. فتاوا  وا ح: ص شود  در عين حال با کتاب و سن  ني  االبات میيابيم بلكه هر چه که با دليل عقلی الاب  میباشد را نمی

ِمُروْا ِإيَّ ِليَ قال تعالی: ﴿ا -2
ُ
يَح اْبَن َمْرَيَم َوَما أ ِْ ِه َواْلَم ن ُدوِن اللش ْرَبابًا مِّ

َ
ْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم أ

َ
َخُذوْا أ ا ُيْشرُِکوَن﴾ التوب، : تَّ  . 31ْعُبُدوْا ِإَلـهًا َواِحدًا يَّ ِإَلـَه ِإيَّ ُهَو ُسْبَحاَنُه َعمَّ

ه﴾  فقال : )أما والله ما  )م( قال: ســسل  أبا عبد الله  رو  الشــيخ الكليني: عن أبي بصــير   ن ُدوِن اللش ْرَبابًا مِّ
َ
ْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم أ

َ
َخُذوْا أ عن قول الله ع  وجل: ﴿اتَّ

 عرون( . دعوهم إلی عبادة أنرْهم  ولو دعوهم إلی عبادة أنرْهم لما أجابوهم  ولكن أحلوا لهم حرامًا وحرموا عليهم حثي فعبدوهم من حيث ي يش
 .398ص  2قال: )من أةام رجًث في معصي، فقد عبده( الكافي: ج )م( ًا: عن ابن أبي عمير  عن رجل  عن أبي عبد الله ور  أيض

ِذيَن َکَرُروْا َيْرَتُروَن َعَلی ﴿ قال تعالی: -3 ُه ِمن َبِحيَرٍة َوَي َسآِئَبٍ، َوَي َوِصيَلٍ، َوَي َحاٍم َوَلـِكنَّ الَّ ِه الْ َما َجَعَل اللش ْکَذُرُهْم َي َيْعِقُلوَن﴾ المائدة: اللش
َ
 .103َكِذَب َوأ

يَلٍ، َوَي َحاٍم ﴾   )م(  رو  الصــدوق في معاني األخبار: عن محمد بن مْــلم  عن أبي عبد الله  آِئَبٍ، َوَي َوصــِ ُه ِمن َبِحيَرٍة َوَي ســَ في قول الله ع ش وجل: ﴿ َما َجَعَل اللش
ْـتحلون  قال: )إنش أهل الجاهلي، کانوا إ ا   ْـتحلون  بحها وي أکلها  وإ ا ولدت عشـرا جعلوها سـائب، وي ي ولدت الناق، ولدين في بين واحد قالوا: وصـل   فث ي

 ظهرها وي أکلها  و َالحامَ فحل اْلبل لم يكونوا يْتحلونه  فسن ل الله ع  وجل أنه لم يكن يحرم شيأا من  لك(. 
ْـاء  وإن کان الخامد أنذی بحروا أ نها أي  قال الصـدوق: )وقد روي أن البحيرة الناق، ْـ، أبين فإن کان الخامد  کرا نحروه فسکله الرجال والن إ ا أنتج  خم

ْـي  بنذر يكون علی الرجل إن سـلمه الله ْـائب، البعير ي ْـاء  وال ْـاء والرجال لحمها ولبنها  وإ ا مات حل  للن ع  وجل من مرض أو  شـقوه وکان  حرامًا علی الن
ی ترک  في  ه أن يرعل  لك  والوصــيل، من الانم کانوا إ ا ولدت الشــاة ســبع، أبين فإن کان الْــابع  کرا  بح فسکل منه الرجال والنْــاء  وإن کان  أنذبلاه من ل

ــيء فيحل أکلها ل ــاء إي أن يكون يموت منها ش ــل  أخاها فلم تذبح وکان لحومها حراما علی النْ ــاء  والحام الانم  وإن کان  کرا وأنذی قالوا : وص لرجال والنْ
 يمنع من کثء وي ماء( الرحل إ ا رک  ولد ولده قالوا : قد حمی ظهره. وقد يرو  أنش الحام هو من اْلبل إ ا أنتق عـشرة أبين  قالوا: قد حمی ظهره فث يرک  وي

 .148معاني األخبار: ص
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 2گردیم و به این ترتیب به حام، بحیره و سائبه  بازمی 1این همان عبادت بندگان توسط بندگان است 
یم شان و حالل  های نفسانی و ظنّیات عقلیهای علمای یهود براساس خواستو به این صورت به تحر

یعات و قاونگردیم، و به  کردن محرمات توسط آنها بازمی های وضعی باطل  گذاریاین ترتیب به تشر
 نهیم.  ها گردن میطاغوت

 

 
مريم را به جا  الله به خدايی گرفتند و حال آنكه مسمور بودند که تنها يک خدا را ب رسـتند  که  َاحبار و راهبان خويد و مْـيح پْـر فرمايد: »)حق تعالی می - ۳

ه اس  از آنچه شريكد می  (.31(«  )توبه: دارندهيی خدايی ج  او نيْ   من ش
حبرها و راهبان خويد را به جا  الله سيدم: »)در خصوص اين سخن خداوند ع وجل پر  )م( کلينی رواي  کرده اس : از ابو بصير نقل شده اس : از ابا عبدالله

نمودند ولی حثل را بر آنان حرام کردند  مردم اجابتشــان نمیبه خدا ســوگند آنها را به عبادت خويشــتن دعوت نكردند که اگر می(« ل فرمود: »به خدايی گرفتند
 «. ود احْاس نمی کردندا  که خکردند و حرام را حثل و به اين صورت  آنها را پرستيدند  به گونه

ْـی از ابا عبد الله ْـی که ـشخـصی را در معـصي  اةاع  کند  او را عبادت کرده اـس رواي  ـشده اـس  که فرمود: » )م( همچنين از ابو بـصير از ک «. کافی: ج ک
 .398ص  2
ــ خداوند دربارهفرمايد: »)حق تعالی می - ۴ ــيله و حام  چي   قرار نداده اس ــائبه  وص ــترين  ولی کافران بر خدا درو  می  بحيره  س ــان تعقل  بندند و بيش ش

 («.کنندنمی
ْـلم از ابا عبد اللهـصدوق در معانی اخبار رواي  می يله و حام  چي   قرار خداوند درباره  ـسخن خداوند »)درباره )م( کند: از محمد بن م ائبه  وـص   بحيره  ـس

و  بح کردن و خوردن آن ـشتر  «  وـصل : »گرتندآورد  میي  اگر ـشتر  دو فرزند از يک ـشكم به دنيا میاهل جاهل(«  رواي  ـشده اـس  که فرمود: »نداده اـس 
ْـتند  و اگر ده فرزند میرا حثل نمی ائبه» زاييد آن رادان تراده( می)مهمل و بی« ـس وار ـشدن بر آن و خوردند را حثل نمیاـس ْـتند و ـس مردند؛ و دان «:  حام»ـش

 «. شمردند. پد خداوند نازل فرمود: خداوند هيی چي   در اين خصوص حرام نكرده اس لد نمیشتر حثلی بود که حث
خوردند ولی اگر  گويد: »رواي  ـشده اـس  که بحيره  ماده ـشتر  اـس  که پنی ـشكم دنيا آورد و اگر پنجمی  نر بود آن را  بح کرده  مرد و زن از آن میـصدوق می

گشــ . ســائبه  شــد و اگر بميرد بر زنان حثل میکردند و گوشــ  و شــيرش بر مرد و زن حرام میکردند يعنی آن را رها میمیپنجمين ماده بود  گوشــد را پاره  
اش نذر ـشود. وـصيله  در مورد گوـسرندان اـس ؛ اگر گوـسرند  در ـشكم هرتم  نر به دنيا  ـشود تا مرد  از مرـ ی بهبود يابد يا برا  خانهـشتر  اـس  که نذر می

ـشد و گرتند: برادرش رـسيد و  بح نمیآورد میـشد و اگر نر و ماده به دنيا میخوردند و اگر ماده باـشد بين گوـسرندان رها میـشد و مرد و زن از آن میح میآورد  ب
  اســ  که بر پشــ  فرزند  اشــد. حام  نرينهشــد مرر اينكه مرگی در آن واقع شــود که خوردن آن بر مرد و زن حثل میخوردن گوشــتد بر مرد و زن حرام می

گويند پـشتد را حماي  کرده که  ـشود که حام  ـشتر  اـس  که ده ـشكم نتيجه دهد و میگرتند: پـشتد را حماي  کرده؛ و ني  رواي  میفرزندش ـسوار ـشود. می
 .148کردند«. معانی ايخبار ص شدند و در هيی جا از خوردن و آشاميدن منعد نمیدراين صورت سوارش نمی
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عى غري موجود    -ب ر النـزاع فيها يف  (1) اتفاق العقالء املد  ، ثم إن  بعض القواعد العقلية لم يتحر 
. هذا فضاًل  (2)األصول بي األصوليي أنفسهم، فكيف يعتمد عليها يف استنباط األحكام الشرعية  

ع سبحانه من جملة العقالء غري صحيح    .(3) عن إن  اعتبار املشر 
. نزاع و کشمکش در مورد اصول برخی از قواعد  4اتفاق نظر عقالی مورد ادعا وجود ندارد   ب:

 
ــوليين بسنش القاعدة األولي، هي قبح العقاب بث بيان  -1 ــهور ايص ــك  فقد  ه  مش ــي، في حال، الش ــاس وعليه فيكون   بدليل اختثفهم في القاعدة األولي، األس

ــك أو ايحتمال بالتكليف ي يوج  ايحتياد في ــمويش عن التكاليف التي لم يقم عليها البيان  وعليه فالظن أو الش ــهيد محمد المكلف غير مْ ه  بينما يعتقد الش
حتمال للتكليف يوج  باقر الصـدر بسنش القاعدة األولي، هي حق الياع،  بمعنی إنش للمولی حق الياع، في التكاليف المحتمل، والمشـكوک،  فالظن أو الشـك أو األ 

يص الشـــرعي علی القاعدة. فثحظ عبارة الشـــهيد محمد باقر امتذال التكليف  وهذا هو ايحتياد العقلي. نعم إن رخص الشـــرم في تر  ايحتياد فيقدم الترخ
ــف لنا من تكاليره ــبحانه وتعالی له حق الياع، في کل ما ينكشـ ــدر رحمه الله في بيان ما تقدم  قال: )والذي ندرکه بعقولنا أن موينا سـ بالقيع أو بالظن أو  الصـ

 .156ص  1صول: جبايحتمال ما لم يرخص هو نرْه في عدم التحرظ( دروس في علم األ 
للمولی علی وقال: )والصـحيح في رأينا هو أن األصـل في کل تكليف محتمل هو ايحتياد نتيج، لشـمول حق الياع، للتكاليف المحتمل،  فإن العقل يدر  أن  

ــا  ما لم يذـب  بدلـيل أن المولی ي ــان حق الـياع، ي في التـكاليف المعلوم، فحد  بل في التـكاليف المحتمـل، أيضـ  يهتم بالتكليف المحتـمل إلی الدرـج،  اْلنْـ
ــورة مـبدئـي، کلـما احتملـنا حرـم، أو وجوـبا هو أن نحـتاد  فنتر  ـما نحتـمل ــل بصـ حرمـته ونرـعل ـما   التي ـتدعو إلی إل ام المكلف ـبايحتـياد . وـهذا يعني أن األصـ

ْـموًي عن التكاليف المشـكوک،  ولو احتمل أهميتها   نحتمل وجوبه .... ويخالف في  لك کذير من األصـوليين إيمانا منهم بسن األصـل في المكلف أن ي يكون م
ف الذي لم يصـــل بدرج، کبيرة  وير  هميء األعثم أن العقل هو الذي يحكم بنري المْـــمولي،؛ ألنه يدر  قبح العقاب من المولی علی مخالر، المكلف للتكلي

ــم )قاعدة ــل من وجـه، نظرهم اسـ قبح العـقاب بث بـيان( أو )البراءة العقلـي،( أي إن العـقل يحكم بسن عـقاب المولی للمكلف    إلـيه  وألجل هذا ييلقون علی األصـ
عليه ســيرة   علی مخالر، التكليف المشــكو  قبيح  وما دام المكلف مسمونا من العقاب فهو غير مْــمول وي يج  عليه ايحتياد. ويْــتشــهد لذلك بما اســتقرت

ا ما اســتشــهد به  العقثء من عدم إدان، الموالي للمكلرين في حايت الشــك وعدم قيام الدليل   فإن هذا يدل علی قبح العقاب بث بيان في نظر العقثء  ....   وأمش
،  م أن يكون حق الياعمن ســيرة العقثء فث ديل، له في المقام ألنه إنما يذب  أن حق الياع، في الموالي العرفيين يختص بالتكاليف المعلوم،   وهذا ي يْــتل
حتياد ( دروس في علم لله تعالی کذلك أيـضًا؛  إ  أي محذور في التركيك بين الحقين وايلت ام بسن أحدهما أوـسع من اآلخر. فالقاعدة األولي، إ ن هي أـصال، اي 

 .117ص  1األصول: ج
بيل المذال اختثفهم في   -2 ْـسل، الـشرد المتسخر  فقد اختلروا فيه اختثفًا کذيرًا جدًا وهذه حقيق، واـ ح، وجلي، لمن تتبع أرائهم في بحوالهم العقلي،  وعلی ـس م

متسخرا في  کما يقول الشــيخ محمد ر ــا المظرر  وإليك نص عبارته  قال: )وإنما وقع الشــك في  الشــرد المتسخر  أي أنه هل يمكن أن يكون الشــرد الشــرعي  
ْـتحيل فيها أن تكون متسخرة عن وجوده زمانا عن المـشرود أو ي يمكنل ومن قال بعدم إمكانه قاس الـشر  د الـشرعي علی الـشرد العقلي  فإن المقدم، العقلي، ي

لته التام،  وإ ا وجد   ي المقدم،؛ ألنه ي يوجد الشيء إيش بعد فرض وجود علته التام، المشتمل، علی کل ما له دخل في وجوده  يستحال، وجود المعلول بدون ع
ی إلی ما سيوجد بعد. ومنشس هذا الشك والبحث : ورود بعض الشرود الشرعي، التي ظاهرها تسخرها في الوجود عن المشرود   الشيء فقد انتهی  فسي، حاج، له تبق

ْـتحاـ ، الكبر  الذي هو ـشرد   ْـل الليلي للم ْـابق علی الليل. ومن هذا الباب إجازة بيع الرـضولي بناء علی أنها  -عند بعـضهم    -و لك مذل الا لـصوم النهار ال
. فبعـضهم  ه   عن ـصح، البيع  ي ناقل،. وألجل ما  کرنا من اـستحال، الـشرد المتسخر في العقليات اختلف العلماء في الـشرد الـشرعي اختثفا کذيرًا جداً   کاـشر،

ــرد العقلي کما  کرنا آنرًا. والذاهبون إلی ا ــًا علی الش ــتحالته قياس ــهم  ه  إلی اس ــرعيات  وبعض ــرد المتسخر في الش ــتحال، أولوا ما ورد في  إلی إمكان الش يس
 . 334ص 2الشريع، بتسويثت کذيرة ييول شرحها( أصول الرقه: ج

 هذا القول عند تعر ه للبحث اآلتي  فانتظر. )م( سيبيل  -3
ی در و ـعيتی مشـكوک  افراد مشـهور اصـوليون به آنجا رفته  اوليهبه دليل اختثفشـان در قاعده  - 4 اـس اوليه  »قبح عقاب بدون بيان«    اند که قاعده  اـس

ک يا احتمال به تكل ْـموليتی ندارد و بر او ظنش  ـش ان اقامه نـشده اـس   م ف در برابر تكاليری که هيی بيانی برايـش اس مكلش يف اـس  که احتياد  اـس  و بر اين اـس
ق ةاع  اس « به اين معنی که برا  بنده يا مولی حق ةاع  در    اوليه  »حداند؛ در حالی که شهيد محمد باقر صدر اعتقاد دارد که قاعدهدر آن را واج  نمی

گرداند  و اين  همان احتياد عقلی اسـ . بله  اگر  تكليف محتمل و مشـكوک وجود دارد پد ظن  شـک يا احتمال تكليف  گردن نهادن به تكليف را واج  می
در آنچه بيان داشــ  توجه کنيد: »آنچه ما با  )م( شــهيد محمد صــدر  شــرم به ترک احتياد رخصــ  دهد  ترخيص شــرعی بر قاعده مقدم اســ . به عبارت
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اعتماد   بر آن  استنباد احکام شرعی  نیز وجود دارد، حال چگونه در  بین خود اصولیون  عقلی حتی 
یس 1کنند!؟ می ی سبحان به عنوان یکی از عقال، صحی   کنندهاین عالوه بر آن است که شمردن تشر

 . 2باشد نمی
 
، فالعقل يحكم بقبحها، ولكن هناك  إن  بعض األشياء اليت نهى    -ج عنها الشارع قبحها بي 

كثري من األشياء غري بي نة الُقبح والُحسن يف الظاهر، فالبد  من االطالع على حقائق األشياء ملعرفة  
أو من شاء اهلل اطالعه عليها، ثم لعل بعض    وال يعرف حقائق األشياء إال  خالقها.  الَحسن من القبيح 
نعتقد   ظاهرها  األشياء  بمنافاة  واكتفائنا  وبواطنها،  حقائقها  على  اطالعنا  لعدم  بقبحها  نحن 

إلهية يحُرم خرقها نواميس  الناس  اليت عادة يعتربها  قال    .لطباعنا وأحوالنا وتقاليدنا االجتماعية 

 
ــبـحان و تـعالی حق ةاع  در هـمههايـمان درک میعـقل ــ  که موي  ما سـ   چي هايی از تـكاليرد که با قيع يا ظن و گـمان و يا با احتـمال بر ما کنيم اين اسـ

 .156ص  1گردد«. دروسی در علم اصول: ج کاسته نمی نمايد را دارد و آشكارا به خود  خود چي   از ارزش آنآشكار می
  ـشامل ـشدن حق ةاع  بر تكاليف محتمل    و : »و ـصحيح در نظر ما آن اـس  که اـصل در تمامی تكاليِف محتمل  احتياد اـس  که نتيجهو ني  اين گرته

ــان حق ةاع  دارد نه فقط در  می ــد. پد اگر عقل درک کند که موي بر انْ ــ   دليلی  باش ــعي  همين گونه اس تكاليف معلوم  بلكه در تكاليف محتمل ني  و 
ف به احتياد ادعا ـشود و اين يعنی اينكه اـصل اوليه به اين  وجود ندارد بر اينكه  مولی به تكليف محتمل  اهتمامی نداـشته باـشد تا آن درجه ا  که مل م بودن مكلش

ــ  ـکه هر ـجا احتـمال حرـم  ـيا وجوبی ـبده ــورت اسـ ــ  را ترک کنيم و آنـچه احتـما واـج  بودند را صـ يم  ـباـيد احتـياد کنيم و آنـچه احتـمال حرام بودند اسـ
ْـيار  از اصـوليون موافق نمیمی ف آن اسـ  که در مورد تكاليف مشـكوک   دهيم به جا آوريم.... در اين  خصـوص ب باشـند  به اين صـورت که اصـل برا  مكلش

ْـموليتی ندارد حتی اگر احتمال بده ْـمولي  حكم    باييی برخوردار باـشد؛ اين ب رگان اينرونه مید اهميتد از درجهم بينند که عقل  چي   اـس  که به نری م
ــ  را درک میمی ــيده اس ــ  که به آن نرس ف به تكليری اس ــند بودن عقوب ( از ةرز مولی برا  مخالر  مكلش کند  و به اين  کند؛ چرا که او »قبح عقاب« )ناپْ

ــورت از اين کـند ـکه عقوـب  کردن  کنـند؛ يعنی عـقل اينروـنه حكم می  قبح عـقاب بث بـيان« ـيا »براـئ  عقلی« را اةثق مینظر برا  اين ـقاـعده ـنام »ـقاـعده  صـ
ْـ  و  ْـمول ني ف از عقاب در امان اـس  اـس   م ف به جه  مخالر  کردن با تكليف مورد ـشک  قبيح اـس  و تا زمانی که مكلش ياد بر احتتوـسط مولی برا  مكلش

رين توسـط مولی در و ـعي   عقث بر آن اسـتقرار يافته اسـ  شـاهد میباشـد؛ و بر آن به آنچه سـيرهاو واج  نمی ها   گيرند؛ يعنی از عدم محكوم کردن مكلش
دهد در اين مقام و جايراه آن گواهی می  عقث به  نمايد.... اما آنچه سـيرهمشـكوک و نبودن دليل بر آن  و اين بر »قبح عقاب بث بيان« در نظر عقث ديل  می

ــد؛ چرا که الاب  میديلتی برا  او نمی ــ  که حق ةاع   کند حق ةاع  در موالی به ةور دايم مختص به تكاليف معلوم میباش ــتل م آن نيْ ــد؛ و اين مْ باش
باـشد. بنابراين  تر از ديرر  اـس   میه اينكه يكی از آن دو وـسيعخداوند متعال ني  به همين ـصورت باـشد؛ چرا که هر مـشكلی در تكليف بين بازداـشتن و الت ام ب

 .117ص  1باشد«. دروسی در علم اصول: ج   اوليه  همان اصل در احتياد میقاعده
ْـی که نظرات آنها را در بحث - 1 كار  برا  هر ک د. به عنوان مذال اختثز آنهاکند  میها  عقلی دنبال میاين حقيق  وا ـح و آـش ر: در   باـش رد متسخش در ـش

يخ مظرر می ْـيار  بين آنها وجود دارد؛ همان ةور که ـش ده اـس ؛ يعنی آيا میاين زمينه اختثز نظر ب ک واقع ـش رد متسخر  ـش رعی گويد: »در ـش رد ـش توان ـش
ْـی که به ممكن نبودن آن معتقد باـشد ـشرد ـشرعی را با ـشرد ع ْـب  به زمان مـشرود در نظر گرف   يا نهل ک   عقلی غير  قلی قياس کرده  و مقدمهمتسخر  ن

باشــد  باشــد؛ چرا که چي   وجود نخواهد داشــ  مرر پد از فرض گرفتن وجود عل  تامه که مشــتمل بر هرآنچه بر اش میممكن اســ  متسخر از آنچه مقدمه
پايان يافته اس  و چه نياز  برا  چي   که پد از  باشد  چرا که وجود معلول بدون عل  تامه محال اس   و اگر چي   موجود باشد   وجودش دخيل اس   می

ْـب  به آن موجود می تن ن ان در وجود داـش رعی اـس  که ظاهر آنها تاخرـش رود ـش دن برخی ـش ک و بحث: وارد ـش ود  وجود خواهد داـش ل! و منشـاء اين ـش ـش
ْـل ـشبانه برا  حائـضی اـس  که از نظر برخی از آنها   مـشرود می   باـشد  و از اين دـس   اجازه  روز پيد از آن ـش  میبرا  روزهباـشد و مذالی از اين دـس  غ

ْـی اـس  که آن کار به آن مربود نمی باـشد  نه ناقل آن و به دليل آنچه در محال ـشود بر اـساس اينكه ـصح  فروش برايد روـشن ـشده اـس   میمعامله برا  ک
ــرد عقلی اختثف ــرد متاخر در عقليات بيان کرديم  علما در ش ــديد  دارند؛ برخی از آنها تا به آنجا رفتهبودن ش ــيار ش ــرعيات را ات بْ ــرد متاخر در ش اند که ش

باشند  و معتقدان به محال بودن به تسويثت بْيار   دانند  و برخی همان ةور که بيان کرديم  به محال بودن قياس بر اساس شرد عقلی معتقد میصحيح می
 .334ص  2گنجد«. اصول فقه: ج د که شرو آن در اين مبحث نمیجوينکه در شريع  وارد شده اس  تمْک می

 در بحذی که خواهد آمد اين نظر را باةل خواهد نمود. )م( سيد - 2
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ُ ِفيِه َخرْياً َكِثرياً﴾   ْن َتْكَرُهوا َشيْئاً َوَيْجَعَل اَّللَّ
َ
، وقال تعالى: ﴿ُكِتَب َعَلْيُكُم (1)تعالى: ﴿َفَعىَس أ

وا َشيْئاً َوُهَو َش  ْن ُتِحبُّ
َ
ْن َتْكَرُهوا َشيْئاً َوُهَو َخرْيٌ َلُكْم َوَعىَس أ

َ
رٌّ َلُكْم الِْقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعىَس أ
نُْتْم ال َتْعَلُموَن﴾ 

َ
ُ َيْعَلُم َوأ  .(2)َواَّللَّ

  آنها نهی فرموده، مشخص است، پس عقل نیز به قبی   اینکه برخی چیزهایی که شارع از قب  ج:
یا بد بودنشان مشخص  بودن آنها حکم می کند، اما بسیاری از موارد وجود دارد که به ظاهر خوب 

یزی نیست که برای تشخیص خوب یا بد بودنشان از حقیقت اشیاء اطالع حاصل  نمی باشد، پس گر
گاه  وجود آورنده  داند مگر بهشود؛ و حقیقت اشیا را کسی نمی شان یا کسی که خداوند او را به آن آ

شان و  نماید. به عالوه چه بسا برخی چیزهایی باشند که ما با توجه به عدم اطالع از حقایق و باطن
ظاهری تضادهای  به  کردن  ـبسنده  احوالشان  خودمان،  طبیعت  به  توجه  رسوم  با  و  عادات  و  مان 
ـ به قبی  بودنشان اعتقاد  دانندشان حرام است، میالهی که خرق   اجتماعی که مردم آنها را نوامیس

آید در  چه بسا چیزهایی که شما را از آن خوش نمی)فرماید داشته باشیم؛ در حالی که حق تعالی می
جنگ بر شما مقرر شد، در حالی که آن را ناخوش  )و     3( حالی که خدا خیری فراوان در آن نهاده باشد

ید در حالی که در آن خیر شما باشد و چیزی را دوست  می داشتید، و چه بسا چیزی را ناخوش بدار
 .4( دانیدداند و شما نمیداشته باشید در حالی که برایتان ناپسند افتد؛ خدا می

 
 : قال تعالى، من اآلخر أرجح وبعض األشياء فيها حسن وقبح ومالئمة ومنافاة ولكن أحدهما 

ْكرَبُ ِمْن نَفْ 
َ
اِس َوِإْثُمُهَما أ لونََك َعِن الَْخْمِر َوامْلَيِْسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللنَّ

َ
، (5) ِعِهَما﴾﴿َيْسأ

والقبح مفهومان عقليان، ولكن تطبيق هذين املفهومي على املوجودات  فنحن وإن قلنا بأن  الحسن 
ر؛ ألن  بعض املوجودات متشابهة. - أي املصاديق  -يف الخارج     أمٌر متعس 

و در برخی چیزها خوبی، بدی، تناسب و ناسازگاری وجود دارد، ولی یکی بر دیگران برتری دارد.  
فرماید:   می  تعالی  درباره)حق  تو  شرااز  میی  قمار  و  و    ب  بزرگ  گناهی  دو،  آن  در  بگو:  پرسند؛ 

. اگر بگویم ُحسن و ُقب  )خوبی  6( تر استسودهایی برای مردم است، و گناهشان از سودشان بزرگ
ـ کاری است  یعنی مصادیقو بدی( دو مفهوم عقلی هستند؛ تطبیق دادن این دو مفهوم بر موجودات ـ

 باشند. شابه میبس دشوار؛ چرا که برخی موجودات، مت
 

 .19النْاء :  -1
 .216البقرة :  -2
 .19نْا:  - 3
 .216بقره:  - 4
 .219البقرة :  -5
 .219بقره:  - 6
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ل القرآن قادر على أن يجعل جميع آياته محكمة  -د  - إن  يف الشبهات حكمة إلهية، فالذي نز 

املعىن   بينة  آيات متشابهات  -أي  أي مشتبهة على جاهلها وتحتمل    -، ولكنه سبحانه جعل فيه 
 ع( )بيان الحاجة إلى املعصوم  -واهلل العالم  -، ولعلهالحكمة –أكرث من وجه يف التفسري والتأويل  
 الذي يعلم تفسري وتأويل املتشابه. 

ی  در شبهات ِحکمت الهی نهفته است. آن کس که قرآن را فرو فرستاد این توانایی را دارد که همه   د:
یعنی بر  ـ قرار دهد، اما خداوند سبحان در قرآن آیات متشابه ـیا با معنایی واض آیات آن را محکم ـ

از روی حکمت و چه    ـ راگرددشود و بیش از یک صورِت تأویل یا تفسیر را شامل مینادان مشتبه می
داند،  که تفسیر و تأویل متشابه را می  )ع(  ـ جهت بیان کردن نیاز به معصومیخداوند داناتر استبسا ـ

 قرار داده باشد. 
 

ما معناه: )أمر بي  رشده فيتبع، وأمر بي  غيه فيجتنب، ومتشابهات بي ذلك  فعن رسول اهلل 
  .(1)  علم العاملي بتأويله(يرد حكمها إلى اهلل وإلى الراسخي يف ال

چنین معنایی روایت شده است: »آنچه حق بودنش روشن است، باید پیروی    )ص(  از رسول خدا
اش روشن است، باید از آن دوری شود، و آنچه میان آنها متشابه است، حکمش  شود، آنچه گمراهی

 . 2شود«به خدا و استواران در علم که به تأویلش دانا هستند، بازگردانیده می

 

: )... األمور الثال،: أمر تبين لك رشـده فاتبعه  وأمر تبين لك غيه فاجتنبه  وأمر    قال: قال رسـول الله   عن آبائه  )م( عن أبي عبد الله الصـادق  -1
 .153   الخصال للصدوق: ص382 –  381اختلف فيه فرده إلی الله ع  وجل( األمالي للصدوق: ص

: )حثل بين وحرام بين وشبهات بين  لك  فمن تر  الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتك  قال: قال رسول الله  )م( وعن أبي عبد الله 
 .68ص  1المحرمات وهلك من حيث ي يعلم( الكافي: ج

ها کذير من الناس  فمن اتقی الشــبهات فقد    يقول: )حثل بين  وحرام بين  وبينهما شــبهات ي يعلم وعن النعمان بن بشــير  قال: ســمع  رســول الله   
لی محارمه( اســتبرأ لدينه وعر ــه  ومن وقع في الشــبهات وقع في الحرام  کالراعي حول الحمی يوشــك أن يقع فيه  أي إن لكل ملك حمی  وإن حمی الله تعا

 .323ص 17مْتدر  الوسائل: ج

 لك  فمن تر  الشبهات نجا من المحرمات  ومن أخذ بالشبهات ارتك  المحرمات  وهلك   : )حثل بين  وحرام بين  وشبهات تتردد بينوعن رسول الله 
 .322 - 321ص 17من حيث ي يعلم ...( مْتدر  الوسائل: ج

ه،   عند عد شــرود ايســثم وعهوده: )والوقوز عند الشــبه،  والرد إلی ايمام فإنه ي شــب  قال: قال رســول الله  وعن موســی بن جعرر  عن أبيه 
 .322ص 17عنده( مْتدر  الوسائل: ج

اش روـشن اـس  که بايد پيرو  ـشود   اند: آنچه درـستیامور ـسه گونهفرمود: »  )ص(  رواي  ـشده اـس : رـسول خدا  از پدراند  )م(  از ابا عبد الله امام ـصادق - 2
«. امالی صـــدوق: ص  شـــودبه خداوند ع وجل بازگردانيده می  اش روشـــن اســـ  که بايد از آن دور  شـــود  و آنچه در آن اختثز وجود دارد کهآنچه گمراهی

 .153؛ خصال صدوق:ص 382و381
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بعد النيب   إذن، ففي الشبهات إشارة إلى حاجة األمة إلى الراسخي يف العلم وهم األئمة  

األمر   إلى  )ع(، ويف زماننا صاحب  لعله يشري  بل  اإلشارة،  يلغي هذه  الشبهات  الذي يفيت يف  ولعل   ،
فيت يف  االستغناء عن املعصوم عندما يفيت فال حاجة لنا بك، فقد أصبحنا بفضل القواعد العقلية ن

كل مسألة وما عدنا نتوقف وما عاد لدينا شبهات، ومع أننا فقدناك فإننا اليوم ال نواجه عسراً يف  
   تحصيل الحكم الشرعي!!
)علیهم    ای به نیاز اّمت به استواران در علم وجود دارد؛ آنها همان امامان بنابراین، در شبهات اشاره

باشد، و شاید کسی که در  می  )ص(   هستند و در زمان ما صاحب االمر  )ص(  پس از پیامبر  السالم(
دهد،  دهد، این اشاره را نادیده گرفته باشد و چه بسا وی، هنگامی که فتوی میمورد شبهات فتوی می

یم و به فضل قوانین عقلی توانستهنیازی از معصوم میاشاره به بی ایم در  کند؛ یعنی ما به تو نیازی ندار
یم، و دیگر ُشبههای فتوی دهیم، و در هیچ مسألهر مسألهمورد ه ای برای ما باقی نمانده  ای توقف ندار

ایم، امروز دیگر هیچ سختی و مشقتی برای به دست آوردن حکم  است، و با اینکه ما تو را از دست داده
یم!!  شرعی ندار

 
الذي يحصل من فتوى غري صحيحة مستند  -هـ الفساد  العقل أكرب إلى    ةربما يكون  دليل 

الدين هلل فمىت   إن   الفتوى. ثم  والتوقف عن  الشريعة عند االحتياط  بكثري مما نعتقده جمود يف 
أصبح هناك عسر يف الدين والشريعة، فإن ه سبحانه سيفرج هذا العسر حتماً وفق حكمته وعلمه 

ي   بما يصلح البالد والعباد. ثم إن ه سبحانه وتعالى لم يكلفنا أمر التشريع، فما الذي يدفعنا للتصد 
واألئمة   واملرسلون  األنبياء  له  يتصَد  ولم  سبحانه؟  به  املحصور  الخطري  األمر  تمام  لهذا  مع 

 عقولهم، وانكشاف كثري من الحقائق لهم. 

 
حثل  وا ـح اسـ   و حرام ني  وا ـح اسـ   و شـبهه  بين آن دو اسـ . هر کد از شـبهات  فرمود: » )ص(  رواي  شـده اسـ : رسـول خدا )م( از ابا عبد الله

«. کافی: ج ـسرا  ـشبهات برود مرتك  محرمات ـشده اـس  و از آنجايی که ِعلمی ندارد  هثک خواهد ـشداجتناب ورزد از محرمات نجات يافته اـس  و هر کد 
 .68ص  1

حثل  روشن اس   و حرام ني  روشن اس   و شبهات ميان آن دو هْتند که بْيار   فرمايد: »می  )ص(  از نعمان بن بشير رواي  شده اس : شنيدم رسول خدا
گاهی ند ــ   از مردم از آنها آ ــود  در حرام افتاده اس ــبهات گرفتار ش ــی که در ش ــبهات پرهي  کند دين و نظرش را از آلودگی حرظ کرده  و کْ ارند. هر کد از ش

ــه بيم ورود به آن برايد وجود دارد. بدانيد هر ُملكی حريمی دارد  و حريم خداوند ــ  و هميشـ ــاول چوپانی اسـ هايد   حرامهمانند چوپانی که گرد حريمی مشـ
 .323ص  17. مْتدرک الوسايل: ج «اس 

د. پد هر کد شـبهات را ترک گويد  از رواي  شـده اسـ  که فرمود: » )ص(  از رسـول خدا حثل  روشـن اسـ  و حرام ني  روشـن  و شـبهات بين آن دو در تردش
و   321ص   17....«. مْـتدرک الوسـايل: ج  اسـ داند  هثک گرديده  محرمات نجات يافته و هر کد شـبهات را برگيرد  مرتك  حرام شـده  و از جايی که نمی

322. 
ی بن جعرر از پدرش ول خدا  از موـس ده اـس  که فرمود: رـس ثم و عهد  )ص(  رواي  ـش رود اـس مرد فرمود: »هايد را برمیهنرامی که ـش بهات  و ـش توقف بر ـش

 .322ص  17«. مْتدرک الوسايل: ج بازگردانيدند به امام که ن د او شبهه ا  وجود ندارد
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تر از  آید بسیار بیشچه بسا فسادی که از فتوی غیر صحی  مستند به برهان عقلی به دست می  :هـ
یعت به هنگام احتیاد و توقف در فتوی دادن باشد. به عالوه دین برای   اعتقادمان به انجماد در شر
یعت سختی و مشکل پدید آید، قطعًا خداوند متعال در   خداوند است پس هنگامی که در دین و شر

به آنچه موجب صال  سرزمین بندگان  این سختی، فرج و گشایشی موافق حکمت و علمش  ها و 
یس مکّلف نفرموده است، پس   است، قرار خواهد داد. در ضمن خداوند سبحان و متعال ما را بر تشر

تصّدی سوی  به  را  ما  در محدودهچه چیزی  که  این عمل خطیر  میگری  سبحان  او  سوق  ی  باشد، 
کا می ائمه دهد؟!  فرستادگان و  پیامبران،  که حتی  السالم(  ری  تمام عقل  )علیهم  و  با  شان و کشف 

 آشکار شدن بسیاری از حقاق برایشان، به آن اقدام نکردند. 
 

بل لعله عندما يفيت يف أي مسألة وإن لم يكن عليها دليل نقلي يقول بلسان الحال لإلمام املهدي  
   بك!!: ارجع يا ابن فاطمة فال حاجة لنا )ع(

دهد، اگر دلیل نقلی برای آن نداشته باشدف با زبان  ای فتوا میچه بسا کسی که در مورد هر مسأله
یم. می )ع( حال خویش به امام مهدی   گوید: ای فرزند فاطمه! برگرد که ما به تو نیازی ندار

 
  الروايات الدالة على وجوب التوق ف عند األدلة النقلية: -و
 کنند:ی نقلی داللت میروایاتی که بر واجب بودن توقف کردن در برابر ادله و:
 

ل،    ًً: )واعلموا عباد اهلل إن  املؤمن يستحل العام ما استحل عاما)ع(ومنها : قال أمري املؤمني   أو 
م عليكم، ولكن   ل، وإن  ما أحدث الناس ال يحل لكم شيئاً مما حر  أو  م عاماً  م العام ما حر  ويحر 
كان   بمن  ووعظتم  وضرستموها  األمور  جربتم  فقد  اهلل.  م  حر  ما  والحرام  اهلل  أحل  ما  الحالل 
قبلكم، وضربت األمثال لكم ودعيتم إلى األمر الواضح، فال يصم عن ذلك إال   أصم  وال يعمى عن 

 من أمامه  ذلك إال  أعمى. ومن لم ينفعه اهلل بالبالء والتجارب لم ينتفع بيشء من العظة وأتاه التقصري
حىت يعرف ما أنكر وينكر ما عرف. وإنما الناس رجالن: متبع شرعة ومبتدع بدعة، ليس معه من 

وال ضياء حجة، وإن  اهلل سبحانه لم يعظ أحد بمثل هذا القرآن، فإن ه حبل ،  اهلل سبحانه برهان سنة
املتي القلب  اهلل  ربيع  وفيه  األمي  العلم  وسببه  جال.  وينابيع  للقلب  ذهب  وما  قد  أن ه  مع  غريه،  ء 

رون، وبقي الناسون واملتناسون، فإذا رأيتم خرياً فأعينوا عليه اً فاذهبوا عنه،  املتذك  ، وإذا رأيتم شر 
 . (1) كان يقول: يا بن آدم اعمل الخري ودع الشر، فإذا أنت جواد قاصد( فإن  رسول اهلل  

 
 .312ص 2  بحار األنوار: ج262ص 17  مْتدر  الوسائل: ج94ص 2نهق البثغ، بشرو محمد عبده: ج -1
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فرمود: »و بدانید ای بندگان خدا! قطعًا مؤمن در امسال حالل    )ع(  ی آنها: امیر المؤمنیناز جمله
دانسته،  داند آنچه را سال نخست حرام میداند آنچه را سال اول حالل دانسته، و این سال حرام میمی

کند، بلکه حالل همان است که خدا  اند چیز حرام را بر شما حالل نمیگذاری کردهو آنچه مردم پایه
رام همان است که خدا حرام نموده. به تحقیق امور را تجربه کردید و خوب آزمایش  حالل کرده، و ح

اند، و به آیینی واض  دعوت  ها زدهاند، و برای شما مثلاید، و از اوضاع گذشتگان پندتان دادهنموده
از شنیدن آن کر نمیشده از دیدن آن کور نمیشود مگر بیاید،  چشم، آن که  شود مگر بیگوش، و 

ها سودش نرساند به موعظه دیگر سود نبرد، و او را از پیش رو و آشکارا  ها و تجربهخداوند از آزمایش
نمی را  آنچه  که  آنجا  تا  درآید  فکری  میکوته  که  پندارد  میشناخته  که  را  آنچه  و  شناخته،  شناسد، 

یعت، و پدید آورندهناشناخته انگارد. مردم بر دو دسته که او را از جانب خداوند  ی بدعت،  اند: تابس شر
سبحان نه برهانی است از سّنت و نه نوری از دلیل و حّجت. خداوند سبحان احدی را به مانند این  

های  ی امین او است، در آن بهار دل و چشمهی استوار خدا و وسیلهقرآن پند نداده است، که قرآن رشته 
کاران  پند پذیران از قرآن از دنیا رفتند، و فراموش  ی جال نیست، با آنکهدانش است. دل را غیر از آن مایه

زده فراموش  به  را  خود  که  آنان  شّری  یا  چون  و  کنید،  کمک  را  آن  دیدید  خیری  چون  ماندند.  اند، 
فرمود: ای فرزند آدم، نیکویی  همواره می  )ص(  مشاهده نمودید از آن دوری جویید، که رسول خدا

 .1این صورت، در صراد مستقیم خواهی بود« پیشه کن و از بدی بر حذر باش که در
 

 وإن املنافق نصب رأياً واتخذ دينه منه(.، : )إن  املؤمن أخذ دينه عن اهللوعن النيب  
گیرد و منافق دیدگاهی  روایت شده است: »به راستی که مؤمن دین خود را از خدا می  )ص(  از پیامبر

 گیرد«.کند و دینش را از آن برمیگذاری میپایه
 

إن  من أبغض الخلق إلى اهلل عز  وجل لرجلي: رجل وكله اهلل إلى  ):  أن ه قال  )ع(وعن أمري املؤمني  
السبيل، مشغوف بكال بالصوم والصالة فهو فتنة ملن نفسه فهو جائر عن قصد  م بدعة، قد لهج 

ال خطايا غريه،  افتنت به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل ملن اقتدى به يف حياته وبعد موته، حم 
اه أشباه الناس عاملاً  ً ًالهرهن بخطيئته. ورجل قمش ج ال الناس، عان بأغباش الفتنة، قد سم  يف جه 

تكرث، ما قل منه خري مما كرث، حىت إذا ارتوى من آجن، واكتنز ولم يغن فيه يوماً ساملاً، بكر فاس 
من غري طائل جلس بي الناس قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس على غريه وإن خالف قاضياً سبقه  
املبهمات   به إحدى  نزلت  وإن  قبله،  بمن كان  بعده، كفعله  يأتي  أن ينقض حكمه من  يأمن  لم 
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ثم قطع به، فهو من لبس الشبهات يف مثل غزل العنكبوت ال يدري املعضالت هيأ لها حشواً من رأيه  
أصاب أم أخطأ، ال يحسب العلم يف يشء مما أنكر، وال يرى أن  وراء ما بلغ فيه مذهباً، إن قاس شيئاً  
بيشء لم يكذب نظره وإن أظلم عليه أمر اكتتم به، ملا يعلم من جهل نفسه لكيال يقال له: ال  

اط جهاالت، ال يعتذر مما ال يعلم يعلم. ثم جسر فقىض،   فهو مفتاح عشوات، ركاب شبهات، خب 
منه   تبكي  الهشيم،  الريح  ذرو  الروايات  يذري  فيغنم،  قاطع  بضرس  العلم  يف  يعض  وال  فيسلم، 
م بقضائه الفرج الحالل، ال مل    املواريث، وتصرخ منه الدماء، يستحل بقضائه الفرج الحرام، ويحر 

 . (1)( وال هو أهل ملا منه فرط من ادعائه علم الحق بإصدار ما عليه ورد، 
ین مردم در نزد خداوند عزوجل دو    )ع(  از امیر المؤمنین روایت شده است که فرمود: »منفورتر

او کسی است که از راه راست منحرف  باشد؛    کس باشند: کسی که خداوند او را به حال خود رها کرده
دارد اما فتنه و  آمیز دلبسته است؛ خود را به ظاهر به روزه و نماز مشغول میگشته و به سخنان بدعت

ب یبی است  برفر او بوده، رخ  از  از هدایت کسی که پیش  یفته شود؛  فر او  به  تابد، و  میرای کسی که 
سازد؛ بار خطاهای دیگران کنند، گمراه میکسانی را که در ایام حیاتش یا پس از مرگش به او اقتدا می

پشت  بار نادانی بر باشد. آن دیگری، کسی است که کوله کشد و در گرو خطای خود میرا بر دوش می
فتنه و فساد جوالن دهد و همانند   در تکاپو است. در ظلمت  اّمت  نادانان  گرفته، در میان جماعت 

اند او را دانشمند خوانند و حال آنکه بیند. جمعی که به ظاهر آدمیکوران، راه اصال  و آشتی را نمی
اندکش از بسیارش    در هیچ روزی از روزها دانشی نداشته است. آغاز کرده و گردآورده، چیزی را که

بی بسا چیزهای  از آبی گندیده سیراب کرده و  را  تا آنجا که خویشتن  اندوخته بهتر است،  که  فایده 
است. در میان مردم به قضاوت نشست و بر عهده گرفت آنچه را که بر دیگری پوشیده مانده، برایش  

باشد از اینکه بعد از خود،  آشکار سازد. چه بسا با قاضی پیش از خود مخالفت کرده باشد و ایمن ن
حکمش را نقو نماید؛ همان طور که او با پیش از خود چنین کرد. اگر با معضل و مبهمی رویاروی  
گردد، برای گشودن آن سخنانی بیهوده از رفی خویش مهیا کند، که آن را کالمی قاطس پندارد و بر قامت  

د رفیی که داده صواب است یا خطا. علِم  بافد، در سستی، چونان تار عنکبوت. ندان ای میآن جامه
نمی که  به حساب نمیچیزی  را  نمیداند  آن رسیده است، مذهبی  به  آنچه  بیند. وقتی  آورد و ورای 

باقی ماند،  چیزی را با چیز دیگر مقایسه کند، نظر خود را تکذیب نمی کند و اگر چیزی بر او مبهم 
گاه نمیاش میپوشیده داند. سپس جسارت کرد  د، تا کسی به او نگوید: نمیشو دارد، به جهل خود آ

ها. از آنچه  ی جهالتها است؛ سوار بر شبهات، و دیوانهو قضاوت کرد، که او آنگاه کلید نابسامانی
تا بهرهشود، و با قطعیت به سوی علم نمیکند و تسلیم نمیداند معذرت خواهی نمینمی مند  رود 
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روایت کاه  گردد.  پر  چون  را  میها  باد  خونبه  روان،  او  از  وارثان  اشک  با  دهد.  یاد.  فر در  او  از  ها 
شود در او دانشی  سازد. نه در آنچه بر او وارد میقضاوتش فرج حرام را حالل و فرج حالل را حرام می

 .1باشد« ی آنچه بی رویه از ادعایش به داشتن علم حق سخن گفته است، میهست، و نه شایسته
 

أخذته  لو  قوم:  فقال  وكرثته،  الكعبة  حلي  أيامه  يف  الخطاب  بن  عمر  عند  ذكر  أن ه  وروي 
فجهزت به جيوش املسلمي كان أعظم لألجر، وما تصنع الكعبة بالحلي؟ فهم  عمر بذلك وسأل 

  واألموال أربعة: أموال املسلمي فقسمها بي : )إن  القرآن أنزل على النيب )ع(أمري املؤمني، فقال  
الورثة يف الفرائض، والفيء فقسمه على مستحقيه، والخمس فوضعه اهلل حيث وضعه، والصدقات  
يرتكه   ولم  حاله.  على  اهلل  فرتكه  يومئٍذ  فيها  الكعبة  حلي  وكان  جعلها،  حيث  اهلل  فجعلها 
ه اهلل ورسوله(، فقال عمر: لوالك الفتضحنا، وترك  ه حيث أقر  نسياناً، ولم يخف عليه مكاناً فأقر 

 .(2)الحلي بحاله 
یور آالت کعبه و بسیار بودن آن   روایت شده است که در ایام حکومت عمر بن خطاب یادی از ز

یان مسلمین را مجهز میشد. گروهی گفتند: اگر اینها را برمی تر  کردی، اجرش عظیمداشتی و لشکر
یور آالت را می سؤال کرد. امیر    )ع(  المؤمنینخواهد چه کند؟ عمر بر آن شد و از امیر  بود؛ کعبه ز

چهار نوع مال وجود داشت: اموال    نازل شد در حالی که )ص( فرمود: »قرآن بر پیامبر  )ع( المؤمنین
ء« که آن را بر مستحقانش بخش نمود،  مسلمانان که آنها را طبق دستورات بین ورثه تقسیم فرمود، »فی

و   داد،  قرار  خودش  جایگاه  در  را  خداوندآن  که  جایگاه  خمس  در  نیز  را  آنها  خداوند  که  صدقات 
یورهای کعبه در آن بود و خداوند آن را بر همان حال باقی گذاشت؛   خودش قرار داد. در آن هنگام ز

پس آن را بر همان   نه اینکه از روی فراموشی آنها را رها کرده باشد و یا وجودش بر او مخفی باشد.
شدیم؛  بگذار«. عمر گفت: اگر تو نبودی قطعًا رسوا می  جایی که خدا و رسولش باقی گذاشتند، باقی

یورهای کعبه را به حال خود واگذاشت   .3و ز
 

: ترد علينا أشياء ليس نعرفها يف كتاب اهلل وال سن ة  )ع(وعن أبي بصري، قال: قلت ألبي عبد اهلل  
وإن لم تؤجر،  إن أصبت  إن ك  أما  )ال،  . عن (4)اهلل عز  وجل(أخطأت كذبت على    فننظر فيها، قال: 
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قال: )من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره يف التباس، ومن دان اهلل   الصادق، عن أبيه، عن علي 
 .(1)بالرأي لم يزل دهره يف ارتماس( 

شود  عرض کردم: چیزهایی به ما ارجاع داده می  )ع(  از ابو بصیر روایت شده است: به ابا عبد الله
. آیا در آن نظر بدهیم؟ فرمود:  )ص(   یابیم و نه در سّنت پیامبر که پاسخ آنها را نه در کتاب خدا می

. از امام  2ای« »خیر. اگر درست بگویی، پاداشی نداری و اگر خطا کنی، بر خداوند عزوجل دروغ بسته
از علی از پدرش  ال  صادق  قیاس برود    سالم()علیهم  روایت شده است که فرمود: »کسی که سراغ 

اش خداوند را کوچک کند روزگارش  پیوسته روزگارش در شک و تردید است و هر کس با رفی شخصی
 . 3پیوسته در پستی و فرومایگی خواهد بود« 

 
: )من أفىت الناس برأيه فقد دان اهلل بما ال يعلم، ومن دان اهلل بما ال يعلم  )ع(قال: وقال أبو جعفر  

 . (4)فقد ضاد اهلل حيث أحل وحرم فيما ال يعلم( 
داند متهم  فرمود: »هر کس مردم را با رفی و نظر خود فتوی دهد خدا را به آنچه نمی )ع( ابو جعفر

متهم کن  به آنچه نداند  را  نموده، چرا که در آنچه  کرده است و هر کس خدا  اقدام  د، علیه خداوند 
 .5داند حالل و حرام کرده است« نمی

 
اهلل   أبي عبد  أبا حنيفة، تعرف   )ع(وعن  )يا  قال:  يف محاججته ألبي حنيفة يف حديث طويل، 

كتاب اهلل حق معرفته، وتعرف الناسخ واملنسوخ؟ قال: نعم. قال: يا أبا حنيفة، لقد ادعيت علماً!! 

 
ــول الكافي: ) -1 ــرو أصـ ــتخراج األحكام به کان مدة عمره في التباس الجهايت واختثد  والمعنی من أقام قال المازندراني في شـ ــه للعمل بالقياس واسـ نرْـ

دان الله بالرأي لم  الشـبهات  أو کان  همته وإرادته منحصـرة في التباس وتخليط بين الحق والباةل وجمع شـبهات؛ ألن القياس ي يريد إيش جهًث مرکبًا. )ومن
ْـًا في بحار   ي ل دهره في ارتماس(  أي: من أةام ة عمره مرتم ْـانات العقلي، کان مدش الله وعبده بالرأي وتقرب إليه من جه، العمل باألحكام القياسـي، وايسـتح

تخراج األحكام بالقياس؛ ألنه يلتب به، والضـثل، التي تحيط بها کإحاة، الماء بالاائص باعتبار اـس ْـا في آجن الـش بهالظلم، والجهال،  ومنام   د عليه األمور ويـش
 .267ص 2عليه الحق والباةل  وايرتماس باعتبار العمل بتلك األحكام( شرو أصول الكافي: ج

 .40ص  27؛  وسايل الشيعه: ج   213ص  1؛  محاسن: ج    56ص  1کافی: ج  - 2
شرعی را با آن استخراج کند  عمرش   مازندرانی در ـشرو اـصول کافی گرته اـس : »و معنی آن اين اس  که کْی که اقدام به عمل بر اساس قياس و احكام - 3

اش را محدود به شــک و ظن و به هم آميختن حق و باةل و گردآور  شــبهات  ها و اختثد با شــبهات ســ ر  کرده  يا هم  و ارادهرا در شــک و ترديد جهال 
چک کند روزگارش پيوسـته در پْـتی و فرومايری اش خداوند را کوو هر کد با رأ  شـخصـیا  ج  جهل مرک  نمی دهد. »نموده اسـ ؛ چرا که قياس نتيجه

ْـی که بر اسـاس رأ  و نظر خودش خداوند را اةاع  و بندگی کند و با اسـتراده از عمل به احكام قياسـی و موافق خواهد بود ها  عقلی به او تقرب « يعنی: ک
ــ ور در دريا  ظلم  و جهال  س ر  کرده و در گنداب شبهه و گمراجويد  عمرش را غوةه ـ  گيرد همان ةور که آب غواص را در بر میهی که او را احاةه کرده ــ

کند و حق و باةل را شــبيه يكديرر و در نهاي  با عمل به آن ور بوده اســ ؛ چرا که احكام را با قياس اســتخراج نموده و قياس امور را برايد مخدوش میغوةه
 .267ص  2 ور شده اس «. شرو اصول کافی: جاحكام  در گمراهی غوةه

 .299ص 2  بحار األنوار: ج535ص 1  الرصول المهم،: ج267ص 2  شرو اصول الكافي: ج41ص 27  وسائل الشيع،: ج58ص 1الكافي: ج -4
 .299ص  2؛  بحار اينوار: ج   535ص  1؛  فصول المهمه: ج   267ص  2؛  شرو اصول کافی: ج   41ص  27؛  وسايل الشيعه: ج   58ص  1کافی: ج  - 5
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ويلك ما جعل اهلل ذلك إال  عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم، ويلك وال هو إال  عند الخاص من 
 . (1)(   ……ما ورثك اهلل من كتابه حرفاً فإن كنت كما نقـول ولست كما تقول ، ذرية نبينا  

ادق  اش با ابوحنیفه در حدیثی طوالنی روایت ـشده اـست که در محاجه )ع(  از ابا عبد الله امام ـص
دانی کدام آیه و می؟!  ـشناـسیمی،  آیا قرآن را آن طور که ـشایـسته اـست بـشناـسی! ای اباحنیفهفرمود: »

ــت و ــخ اس ــوخ  ناس ــرت فرمود: »«؟! گفت: بله میکدام منس ادعای علمی ،  ای اباحنیفهدانم. حض
را بر آنـها ـنازل فرموده  (  قرآن)  ـخدا این علم را فقط نزد افرادی قرار داده ـکه کـتاب!  وای بر تو.  نمودی

ت. وای بر تو یه! اـس وص از ذر ت. تو از قرآن حتی   )ص(  ی پیامبراین علم فقط نزد افرادی مخـص اـس
ــت)  ایرا هم ـبه ار  نبرده ـیک حرف آن ـــیده اس ــت که  (.  و ـبه تو از قرآن چیزی نرس اگر این طور اس

گاه کن که،  در حالی که چنین نیست،  گوییمی  .  2....« مرا آ
 

إال  كاد أن   )ع(وعن عبد اهلل بن شربمة، قال: ما ذكرت حديثاً سمعته من جعفر بن محمد  
وأقسم   -، قال ابن شربمة:  يتصدع له قليب، سمعته يقول: )حدثين أبي، عن جدي، عن رسول اهلل 

ه على رسول اهلل  ه وال جد  )من عمل باملقاييس  :  قال: رسول اهلل   - باهلل ما كذب أبوه على جد 
من املتشابه فقد هلك  فقد هلك وأهلك، ومن أفىت الناس وهو ال يعلم الناسخ من املنسوخ واملحكم  

 . (3)وأهلك( 
ام به یادم  شنیده   )ع(  از عبد الله پسر شبرمه روایت شده است: هرگاه حدیثی که از جعفر بن محمد

گفت:«   )ص(  فرماید: »پدرم به من از جدم از رسول خداآید. شنیدم که می افتم، قلبم به درد میمی
خدا دروغ    )ص(  گوید: و به خدا سوگند پدرش هرگز بر جدش و جدش هرگز بر رسولابن شبرمه می

کند قطعًا هالک    ها عملفرمود: »هر کس براساس قیاس  )ص(  نبسته است، و گفت که رسول خدا
شده و به هالکت افکنده است و هر کس مردم را فتوی دهد در حالی که ناسخ را از منسوخ و محکم  

 .4را از متشابه نشناسد، قطعًا به هالکت رسیده و به هالکت  رسانیده است« 
 

ين  : )إي اك وخصلتي ففيهما هلك من هلك، إي اك أن تفيت الناس برأيك، وأن تد)ع(وعن الصادق 
 . (5)بما ال تعلم( 

 
 .48ص 27  الوسائل: ج89ص 1علل الشرائع: ج -1
 .48ص  27؛  وسايل: ج   89ص  1علل الشرايع: ج   -2
 . 257ص 17  مْتدر  الوسائل: ج43ص 1  الكافي: ج507أمالي الصدوق: ص -3
 .257ص  17؛  مْتدرک الوسايل: ج   43ص  1؛  کافی: ج   507امالی صدوق: ص  - 4
 . 21ص 27  وسائل الشيع،: ج52  الخصال: ص42ص 1الكافي: ج -5
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روایت شده است که فرمود: »از دو خصلت بر حذر باش، که در آنها هالک    )ع(  از امام صادق 
شد آن که به هالکت رسید. بر حذر باش از اینکه مردم را با رفی و نظر خودت فتوی دهی، و با آنچه  

 . 1داری کنی«دانی دیننمی
 

الباقر   : )من أفىت الناس بغري علم وال هدى من اهلل لعنته مالئكة الرحمة ومالئكة  )ع(وعن 
 . (2)العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه( 

روایت شده است که فرمود: »هر کس بدون علم و بدون هدایتی از سوی خدا    )ع(  از امام باقر
فرستند و گناه هر کسی که به  ی عذاب بر او لعنت میی رحمت و مالئکهمردم را فتوی دهد، مالئکه

 .3رسد« رفی و نظر او عمل کند به او می
 

 . (4): )من عمل على غري علم كان ما يفسد أكرث مما يصلح( وعن النيب  
پیامبر  ِعلم عمل کند، فسادی که می  )ص(  از  از  کند بیشروایت شده است: »هر کس بدون  تر 

 .5رساند« اصالحی است که به انجام می
 

: )العامل على غري بصرية كالسائر على غري الطريق ال يزيده سرعة السري إال   )ع(وعن الصادق  
 .  (6) بعداً(

یر کننده در مسیر  کنندهروایت شده است: »عمل  )ع(   از امام صادق ِِ ی بدون بصیرت، مانند ِس
 .7افزاید« اشتباهی است که سرعت حرکتش جز به دور شدن او نمی

 
: )إن  أصحاب املقاييس طلبوا العلم باملقاييس، فلم يزدهم املقاييس عن الحق إال  )ع(وعن الصادق  

  .(8)بعداً، وأن  دين اهلل ال يصاب باملقاييس( 
با قیاسروایت شده است: »به درستی که اصحاب قیاس  )ع(  از امام صادق  ها طلب  ها علم را 

 
 .21ص  27؛  وسايل الشيعه: ج   52؛  خصال: ص   42ص  1کافی: ج  - 1
 . 20ص 27  وسائل الشيع،: ج223ص 6  التهذي : ج42ص 1الكافي: ج -2
 .20ص  27؛  وسايل الشيعه: ج   223ص  6؛  تهذي : ج   42ص  1کافی: ج  - 3
 . 25ص 27  وسائل الشيع،: ج47  تحف العقول: ص44ص 1ي: جالكاف -4
 .25ص  27؛  وسايل الشيعه: ج   47؛  تحف العقول: ص   44ص  1کافی: ج  - 5
 . 401ص 4  من ي يحضره الرقيه: ج507  أمالي الصدوق : ص34ص 1الكافي: ج -6
 .401ص  4؛  من ي يحضره الرقيه: ج   507؛  امالی صدوق: ص   34ص  1کافی: ج  - 7
 .  531ص 1  الرصول المهم، للعاملي: ج43ص 27وسائل الشيع،: ج -8
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با قیاسنمودند و قیاس اینکه دین خدا  نیفزود و  از حق چیزی  آنها را جز دور شدن  به دست  ها  ها 
 .1آید« نمی

 
 .  (2) نبيه كفر(  وقول اهلل )من نظر برأيه هلك، ومن ترك كتاب:  )ع(وعن الكاظم 

شود و هر  روایت شده است: »هر کس به رفی و نظر خود نظر افکند هالک می  )ع(  کاظماز امام  
یده است«   .3کس کتاب خدا  و گفتار پیامبرش را ترک گوید، کفر ورز

 
: )يا معشر شيعتنا واملنتحلي واليتنا إياكم وأصحاب الرأي فأنهم أعداء  )ع(وعن أمري املؤمني  

فاتخذوا عباد اهلل خوالً،  يعوها،  أن  السنة  وأعيتهم  أن يحفظوها،  األحاديث  السنن، تفلتت منهم 
لت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكالب، ونازعوا الحق وأهله فتمثلوا باألئمة  وماله دوالً، فذ 

ال املالعي، فسألوا عن ما ال يعلمون، فأنفوا أن يعرتفوا بأنهم ال املعصوم  ي الصادقي، وهم من الجه 
الدين بالقياس لكان باطن الرجلي  يعلمون، فعارضوا الدين بآرائهم، وضلوا فاضلوا، أما لو كان 

 . (4)أولى باملسح من ظاهرهما(  
روایت شده است که فرمود: »ای جماعت شیعیان ما و کسانی که خود را    )ع(  و از امیر المؤمنین

ها هستند.  دارم، که آنان دشمنان سّنتدانید! شما را از اصحاب رفی برحذر میمنتسب به والیت ما می
اش را به آنها نداده است.  داریاند، و سنت هم امکان نگهبه جای حفح احادیث آنها را پراکنده کرده

ها برایشان پندارند، گردنگیرند، و مالش را ملک خویش میی خویش میبندگان خدا را بردهاینان،  
کنند. اصحاب رفی، با حق  شوند، و خلقی چون سگان آنها را اطاعت میخم شده، خوار و ذلیل می

اناِن  دهند، در حالی که از نادخیزند و خود را همانند امامان معصوم جلوه میو اهلش به مبارزه برمی
دانند پرسیده شود، ِابا دارند از اینکه اعتراف به ندانستن کنند.  ملعون هستند. اگر از آنها چیزی که نمی

بود  کنند؛ پس گمراه شدند و گمراه نمودند. اگر دین براساس قیاس میبا آرای خود در دین تصّرف می
 .5بود« تر از رویش میهر آینه مس  به کف پاها شایسته

 

 
 .531ص  1؛  فصول المهمه عاملی: ج   43ص  27وسايل الشيعه: ج  - 1
  .126ص 1المهم، للعاملي: ج  الرصول 40ص 27  وسائل الشيع، :56ص 1الكافي: ج -2
 .126ص  1؛  فصول المهمه عاملی: ج   40ص  27؛  وسايل الشيعه: ج   56ص  1کافی: ج  - 3
 .84ص 2  بحار األنوار: ج301ص 17  مْتدر  الوسائل: ج62ص 10الحدائق النا رة: ج -4
 .84ص  2؛  بحار اينوار: ج   301ص  17؛  مْتدرک الوسايل: ج   62ص  10حدائق النا ره: ج  - 5
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الصادق   الخري، ):  )ع(وقال  من  أتاكم  ما  لكم  أتم  اهلل  إن  املفلحة،  املرحومة  العصابة  أيتها 
واعلموا أن ه ليس من علم اهلل وال من أمره أن يأخذ أحد من خلق اهلل يف دينه بهوى وال رأي وال مقاييس، 

، ال يسع أهل علم قد أنزل اهلل القرآن، وجعل فيه تبيان كل يشء، وجعل للقرآن ولتعلم القرآن أهالً 
الذين آتاهم اهلل علمه أن يأخذوا فيه بهوى وال رأي وال مقاييس. أغناهم    - أي آل محمد    -القرآن  

هم به، ووضعه عندهم كرامة من اهلل أكرمهم بها، وهم  اهلل عن ذلك بما آتاهم من علمه، وخص 
  .(2) ، (1)  أهل الذكر(

ی رستگار! خداوند آنچه از خیر  فرمودند: »ای جماعت مورد رحمت قرار گرفته  )ع(  امام صادق
به شما بخشیده، برایتان کامل کرده است. و بدانید که نه از علم خدا است و نه از فرمان او است که  

ها برگیرد. خداوند قرآن را فرو  احدی از خلق خدا دینش را به هوای نفس، و با رفی و نظر و با قیاس
ستاد و در آن بیان همه چیز را قرار داد، و برای قرآن و تعلیم دادن قرآن اهلی قرار داد. َنسَزد که اهل  فر 

ـ همان کسانی که علمش را به آنها داده است، نه بر اساس خواست  آل محمد )ص(یعنی علم قرآن ـ
با قیاس نه با رفی و نظر خود و نه  با آنخود و  چه از علمش به آنها عطا  ها برگیرند. خداوند آنها را 

نیاز نموده است؛ و اختصاص یافتن این علم  فرموده و مخصوص آنها گردانیده، از چنین عملی بی
با آن گرامی داشته است؛ و آنها همان اهل ذکر   در آنها، کرامتی از جانب خداوند است که آنها را 

 .4«3هستند
 

 

 * * * 
 

 

 
ــيخ الكليني وغيره: عن عـبد الرحمن بن کذير ـقال : قـل  ألبي عـبد الـله    -1 ْکِر ِإن ُکنُتْم َي َتْعَلُموَن﴾ النـحل :  )م(  رو  الشـ َل اـلذِّ ـهْ

َ
ُلوْا أ

َ
س ــْ   ـقال: )اـلذکر 43: ﴿اسـ

ُلوَن﴾ ال خرز :   محـمد  
َ
س ــْ ْوَز ُتْـ ــَ َك َوسـ َك َوِلَقْومـِ ِذْکر  لَـّ ُه لـَ ــمولون  ـقال: قـل  : قوـله: ﴿َوِإنَـّ   ـقال : )إـياـنا عنی  ونحن أـهل اـلذکر ونحن  44ونحن أهـله المْـ

 .210ص 1في: جالمْمولون( الكا
 .34ص 7  مْتدر  الوسائل: ج37ص 27  وسائل الشيع، : ج5ص 8الكافي : ج -2
هکلينی و ديرران رواـي  کرده  -  3 د الـل ا عـب ه اـب دانـيد  از اـهل کـتاب  پد اگر خود نمی»)عرض کردم:    )م(  اـند: از عـبد الرحمن بن کذير رواـي  شـــده اســـ : ـب

و به راسـتی که آن   کر   «. به ايشـان عرض کردم: »)گيريم و ما اهل آن هْـتيم که مورد سـمال قرار می )ص( محمد کر   (. فرمود: »43«  )نحل: (ب رسـيد
منظور فقط ما هْـــتيم؛ ما اهل  کر هْـــتيم و ما مورد پرســـد قرار (. فرمود: »44(«  )زخرز:  برا  تو و برا  قوم تو اســـ   به زود  پرســـيده خواهيد شـــد

 .210ص  1«. کافی: ج گيريم می
 .34ص  7؛  مْتدرک الوسايل: ج   37ص  27؛  وسايل الشيعه: ج   5ص  8کافی: ج  - 4



 

 

 د ــ ائ ـ عق ـال : ثالثاً 
 د ی عقا   : سوم 

 
ة والشيعة وغريهم. كما أن  السنة افرتقوا فيها   والخالف فيها كبري بي علماء اإلسالم السن 

وأشاعرة   معزتلة  فرق (1) إلى  بي  الرئييس  الخالف  ولعل  بينهم،  فيما  فرقة  علماء كل  واختلف   ،
ة.   املسلمي يدور حول اإلمامة والقيادة الدينية والدنيوية بعد النيب    لهذه األم 

در عقاید اختالفات بسیاری بین علمای اسالم سنی و شیعه و دیگران وجود دارد؛ همان طور که  
و میان علمای هر فرقه نیز اختالفاتی پدید   2ه و اشاعره تقسیم شدند در این زمینه، اهل سنت به معتزل

های مسلمین حول امامت و رهبری دینی و دنیوی این اّمت پس  آمد. چه بسا اختالف اصلی میان فرقه 
 زند. دور می )ص( از پیامبر 

 
إلى  ثم جر  هذا الخالف خالفات عقائدية أخرى كان سببها أن  الشيعة يرجعون يف عقائدهم 

النيب   واليت  صومي  املع أوصياء  عون  يد  كما  عقلية  استدالالت  إلى  يرجعون  والسنة   ،
 تعارضها عقول قوم آخرين .

سپس این اختالف به اختالفات عقیدتی دیگری کشیده شد و سبب آن این بود که شیعه در عقاید  
کردند اما اهل سنت به استدالالت عقلی آن رجوع می  )علیهم السالم(  خود به اوصیای معصوم پیامبر

 نمودند. های گروهی دیگر در تعارض بود، مراجعه میکنند و با عقلگونه که ادعا می

 
ير مرتك  قيل أن سب  تْميتهم بهذا ايسم ــ معن ل، ــ هو: إنش واصل بن عياء کان يجلد إلی الحْن البصري  فلما ظهر ايختثز وقال  الخوارج بتكر -1

هم مممنون وإن ف ــق من ـهذه األـم، ي مممن وي ـکافر من ـل، بين الكـبائر  وـقال آخرون ـبسنش ــل بن عـياء عن الرريقين  وـقال إنش الـراسـ ــقوا ـبالكـبائر  فخرج واصـ ْـ
ْـه فاعت ل عنه  وجلد إليه عمرو بن عبيد فقيل لهما وألتباعهما معت ليون. يحظ : أوائل المقايت للـشيخ ا ْـن عن مجل    146لمريد: صمن لتين  فيرده الح

 . 8ص 6وفيات األعيان: ج
وا أشـاعرة نْـب، ألبي الحْـن األشـعري المولود عام    وهو من أحراد أبي موسـی األشـعري  فاألشـاعرة هم ه  324  والمتوفی عام ه  260کما أنش األشـاعرة سـمش

 .101اتباعه. ظثل التوحيد للْبحاني: ص
ــ شود عل  نامگرته می - 2 ياف . هنرامی که اختثفات بروز کرد و واصل بن عيا در مجلد حْن بصر  حضور میــ آن اس  که معت لهگذار  آنها به اين نام 

ــند  خوارج به تكرير کْـــی که گناهان کبيره را انجام دهد  ســـخن راندند و ديرران حكم به مممن بودن آنها دادند حتی اگر باگناهان کبيره نافرم انی کرده باشـ
ْـن او را از مجلد بيرون راند  واـصل بن عيا از اين دو دـسته خارج ـشد و گر :  فاـسق و خياکار اين امش  نه مممن اـس  ونه کافر  جايراهی بين اين دو دارد. ح

مراجعه  146ريد ص  و از او کناره گرف  )به عربی اعت ل عنه(. عمر بن عبيد با او نشــْــ  و به آنها و پيروانشــان معت ليون گرته شــد. به ابتدا  مقايت شــيخ م
 .8ص  6وفيات ايعيان: ج کنيد و همچنين: 

ْـن اـشعر  متولد  ْـب  داده ـشدن به ابو الح ــ متوفا    260اـشاعره به دليل ن ــ به اين نام  ناميده ـشدند. او از نوادگان ابو موـسی اـشعر  بود و اـشاعره   324هــ هــ
 .101پيروان او هْتند. ظثل التوحيد سبحانی: ص 
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كما حصل يف مسألة الجرب والتفويض، اليت وقع الخالف فيها بي األشاعرة واملعزتلة فجاء جواب  

 .(1) مر بي أمرين( )ال جرب وال تفويض، ولكن أ: بأن ه آل النيب  
ای به دست آمد. در این مسأله اشاعره و معتزله همان طور که در مساله ی جبر و اختیار چنین نتیجه

به این صورت آمد: »نه جبر است و نه   )علیهم السالم(  دچار اختالف شدند و پاسخش از آل پیامبر
 .2اختیار؛ امری است بین این دو امر« 

 
أو كقضية خلق القرآن، اليت استغلها كفار بين العباس للخوض يف دماء املسلمي وأعانهم على  

 . (3)ذلك بعض أئمة الضالل السامريي 
 

والحديث   .12ص 5  بحار األنوار: ج114ص 2: ج)م(   عيون أخبار الر ــا206وحيد الصــدوق: ص  ت29  ايعتقادات للصــدوق: ص160ص  1الكافي: ج -1
 .)م( عن اْلمام الصادق 

؛ و 160ص   5؛  بحار اينوار: ج    114ص  2: ج )م( ؛  عيون اخبار الر ـا  206؛  توحيد صـدوق: ص   29؛  اعتقادات صـدوق: ص   160ص  1کافی: ج  - 2
 اس . )م( حديث از امام صادق

ــا   -3 ــرها اْلمام الر  ــس )م( من بين األحدا  المهم، التي عاص ــسل، عقائدي،  نش ت في أواخر الدول، األموي،  وأول من أالارها هو  هي فتن، خلق القرآن  وهي مْ
ــلي، فهرب منها الم ن ل الكوف، فتعلم منه الجهم ب ــق فيلبته الْ ــروان الذي  الجعد بن درهم  معلم مروان بن محمد آخر خلراء بني أمي،  وأ اعها في دمش ن ص

 تنْ  إليه اليائر، الجهمي،.
ْـه خالد ولم يقتله فبلغ الخبر هـشامًا   ويقول ابن األالير: إن هـشام بن عبد الملك قبض علی ْـري أمير العراق وأمره بقتله  فحب الجعد وأرـسله مخرورًا إلی خالد الق

ــحوا يق ــرفوا و  ــحی قال في آخر خيبته: انص ــلی العيد يوم األ  بل الله منكم   فكت  إليه يلومه ويع م عليه بقتله  فسخرجه خالد من الحبد في والاقه  فلما ص
ي التاريخ: حي اليوم بالجعد  فإنه يقول : ما کلم الله موســی  وي اتخذ الله إبراهيم خليًث  تعالی الله عما يقول الجعد  الم ن ل و بحه الكامل ففاني أريد أن أ ــ 

 . 263ص 5ج
ــر  ـــيد  وعـندـما ظهر أمر المعت ـل،  وانتشـ ت أفـكارهم أعلنوا القول بخلق وظـل  ـهذه الركرة بـعد مقـتل الجـعد تـح  الخـراء وفي ةي الكتـمان إلی دور ـهارون الرشـ

ب المسمون أبا هذ ــام وتبنی المسمون القول بخلق القرآن  وقرش ــي  الحرک، وأخذت الركرة بالنمو وايتْ يل محمد بن الهذيل القرآن  ولما ولي الحكم المسمون نش
ًا  أح يار النظام وهو أيـض ب أبي إـسحاق إبراهيم بن ـس د رؤوس المعت ل، المـشهورين. وحمل المسمون الناس علی القول بها العثز وهو من أئم، المعت ل،  کما وقرش

خلق القرآن  فمن خالرها تعرض للنقم، والعذاب. حيث کت  إلی نائبه بباداد إســحاق بن إبراهيم بن مصــع  صــاح  الشــرة، يسمره أن يدعو الناس إلی القول ب
ــيق مك  ض لُ   من الـمسمون هو أحـمد بن حنـبل  فـقد سـ بًث ـباألغثل للمذول بين ـيدي الـمسمون بيوس  ولكن بلـاه في اليريق موت الـمسمون.  وـکان ممن تعرش

ــ. ولم تكف الدول، عن إيذاء أحمد بن حنبل إيش في  ه  220وتولی المعتصم فْجن ابن حنبل الماني، وعشرين شهرًا يمتناعه عن القول بخلق القرآن  وأةلق سن،  
 عهد المتوکل. 

ی وجود المخالرين للحكم العباســي وغيرهم بهذه الحج،  الم عاد إلی مذه  اآلباء معتبرًا  وعندما حقق المسمون بعض  أهدافه الْــياســي، البعيدة المد   وصــرش
ــحاب ــان المي ان: إنش المسمون قال لحاجبه يومًا: انظر من بالباب من أص الكثم ل فخرج  الروافض والمعت ل، والخوارج من أعثم جهنم  ينقل ابن حجر في لْ

ــي. فقال المسمون : ما  ــام بن الكلبي الرافض ــي  وهش بقي من أعثم جهنم وعاد إليه  فقال: بالباب أبو الهذيل العثز  وهو معت لي  وعبد الله بن أباض األبا 
 . 413ص 5ن يبن حجر : جأحد إيش حضر. قال ابن حجر : يعني أنش الهذيل رأس المعت ل،  وهشامًا رأس الرافض،  وابن أباض رأس الخوارج. لْان المي ا

ن اْلمام الر ــا  القول الرصــل في هذه الرتن،  فقد رو  الشــيخ الصــدوق : عن محمد بن عيْــی بن عبيد اليقييني  قال : کت  علي بن محمد بن  )م(  وقد بيش
ــا   ــی الر  ــمنا الله وإيا  من الرتن،  )م(  علي بن موس ــم الله الرحمن الرحيم عص ــيعته بباداد : )بْ فإن يرعل فسعظم بها نعم،  وإن ي يرعل فهي    إلی بعض ش

ْـائل ما ليد له ويتكلف المجي  ما ليد عليه  وليد ْـائل والمجي   فيتعاةی ال تر  فيها ال الخالق إيش الله   الهلك،  نحن نر  أنش الجدال في القرآن بدع، اـش
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قضیه همانند  یا  به  و  آن  از  عباس  بنی  کافران  که  قرآن  خلق  خون  ی  یختن  ر برای  فرصتی  عنوان 
یاری   را  آنها  نیز  از علمای گمراه شبیه سامری  برخی  راستا  این  استفاده کردند و در  مسلمانان سوء 

 .1نمودند 
 

 
ون من الضـــالين  جعلنا الله وإيا  من الذين يخشـــون ربهم بالاي  وهم من ع  وجل  وما ســـواه مخلوق  والقرآن کثم الله  ي تجعل له اســـمًا من عند  فتك 

 .118ص 89  بحار األنوار : ج640الْاع، مشرقون( أمالي الصدوق : ص
ْـن موسـی بن جعرر  ْـثموعن سـليمان بن جعرر الجعرري : قل  ألبي الح بلنا  فقال  ( : يا بن رسـول الله  ما تقول في القرآنل فقد اختلف فيه من ق)عليهما ال

ــدوق : ص )م( قوم إنه مخلوق وقال قوم إنه غير مخلوق  فقال  ه کثم الله ع ش وجل( أمالي الصـ ا أنا ي أقول في  لك ما يقولون  ولكني أقول إنش   بحار 647: )أمش
 .118ص 89األنوار : ج

ا  عقيدتی بود که در اواخر حكوم  امو  آغاز شــد و اولين باشــد. اين مْــسله  خلق قران میاتراق افتاد فتنه )م( عصــر امام ر ــااز وقايع مهمی که هم   - 1
  امو  بود. او اين مو وم را در دمشق اعثن نمود  حكوم  به دنبال او کْی که آن را به جريان انداخ  جعد بن درهم  معلم مروان بن محمد  آخرين خليره

 شود  از او آموزش ديد.  جهميه به او نْب  داده مینجا گريخ . س د وارد کوفه شد و جهم بن صروان که ةايرهافتاد و او از آ
اند.  ابن االير می تور داد او را به قتل برـس تاد و دـس ْـر  امير عراق فرـس ترير کرده  او را تح  الحرظ ن د خالد ق ام بن عبد الملک  جعد را دـس خالد او را گويد: هـش

را از زندان آزاد کرد و به قتل نرســاند و اين خبر به هشــام رســيد. هشــام برا  و  نامه نوشــ   او را نكوهد نمود و فرمان به قتل او داد. خالد با واليقه او زندانی  
ـــما قبول کـند؛ من امروز مینمود و در روز عـيد قرـبان در انتـها  خيـبه  گوـيد را قرـبانی کنم؛ زيرا او می  خواهم جـعداش گـر : بروـيد و قرـبانی کنـيد  ـخداوـند از شـ

تر اســـ . ســـ د پائين آمد و او را قربانی گويد بْـــی بلند مرتبهخداوند با موســـی تكلم ننمود و ابراهيم را به دوســـتی خويد برنررف . خداوند از آنچه جعد می
 . 263ص  5نمود.... . کامل در تاريخ: ج 

باقی ماند تا زمان هارون رـشيد. هنرامی که موـ وم معت له آـشكار و افكار آنها منتـشر ـشد  اعتقاد به مخلوق اين تركر پد از کـشته ـشدن جعد به ـصورت مخری 
ْـترش نمود. مسمون معتقد به عقيده   خلق شـدن قرآن شـد و ابا هذيل  بودن قرآن را اعثم نمودند و هنرام ويي  مسمون حرک  آنها جريان ياف  و شـروم به گ

ه از پيـشوايان معت له بود را ن ديک خود نمود و ني  ابو اـسحاق بن ـسيار که از ب رگان مـشهور معت له بود را ن ديک خويد ـساخ . مسمون محمد بن هذيل عثز ک
راهيم بن مصع   شد؛ تا آنجا که برا  ناي  خود در بادا اسحاق بن ابورزيد  دچار عذاب و شكنجه میمردم را بر اين اعتقاد وادار نمود و هر که با آن مخالر  می

رةه ْـبانان( نامه نوـش  که مردم را فرمان به پذيرش عقيدهرئيد ـش ْـانی که به آزار و ا ي  مسمون تن داد احمد بن ها )پ   مخلوق بودن قرآن نمايد. از جمله ک
ــراه مسمون در ةوس می ــته با ُغل و زنجير به پيش ــد و ابن  بردند که در راه  خبر محنبل بود؛ به ةور  که او را کتف بْ ــم حاکم ش ــيد. معتص رگ مسمون به او رس

هــــ آزاد کرد ولی حكوم  از آزار و ا ي  ابن حنبل دس  نكشيد  220حنبل را به خاةر ن ذيرفتن اعتقاد به مخلوق بودن قرآن  هيجده ماه زندانی و او را در سال  
 مرر در زمان متوکل.

مدت خود رـسيد و مخالرين حكوم  بنی عباس و ـسايرين را با اين بهانه ـسرکوب نمود  پد از آن  به هنرامی که مسمون با اين کار به برخی اهداز ـسياـسی دراز 
کند: مسمون به حاجبد  باشــند. ابن حجر در لْــان مي ان نقل میها  معت له و خوارج از پيشــوايان جهنم میمذه  پدران خود بازگشــ  با اين بهانه که رافضــی

ب کثم وجود دارندل او خارج شد و بازگش  و پاسخ داد: پش  در ابو هذيل عثز اس   که معت لی اس   و عبد الله بن اباض گر : از درب نراه کن  آيا اصحا
ْـی باقی نماند مرر اينكه حاـ ر ـشده اـس . اين حجر می گويد: يعنی هذيل  األباـ ی و هـشام بن کلِ  رافـضی  حـضور دارند. مسمون گر : از پرچمداران جهنم ک

 .  413ص 5ها و ابن اباض رئيد خوارج. لْان المي ان ابن حجر: ج  معت له و هشام ب رگ رافضی  سرکرده
ْـی بن عبيد يقيينی رواي  ـشده اـس : علی بن  )م( امام رـ ا گرتار نهايی را در خـصوص اين فتنه بيان فرمود. ـشيخ ـصدوق رواي  کرده اـس : از محمد بن عي

ْـم الله الرحمن الرحيم. خداوند ما و ـشما را از هر فتنهخی ـشيعياند در باداد نوـش : »به بر   )م(  محمد بن علی بن موـسی الرـ ا ا  مـصون بدارد که اگر چنين  ب
ــخبينيم که جدال در قرآن بدعتی اســـ  که پرســـدکند  نعم  ب رگی خواهد بود و اگر چنين نكند  هثک  و نابود  اســـ . ما می گو  هر دو در آن گر و پاسـ

ند.ـشريک می ْـ  و پاـسخگر دـس  به عملی میپد پرـسد باـش ْـ  را بر عهده میگو آنچه بر عهدهزند که به او مربود ني ْـی ج  خداوند  اش ني گيرد. خالق  ک
ْـ  و غير او همه مخلوق اسـ . قرآن کثم خداوند اسـ ؛ از جان  خود بر آن نامی مرذار که از گمراهان خواهی شـد. خداوند ما و شـما ْـ  ع وجل ني انی  را از ک

 .118ص  89؛  بحار اينوار: ج  640«. امالی صدوق: صترسندکنند و میقرار دهد که در نهان از او پروا و از ساع  حذر می
ْـن موـسی بن جعرر ْـ ل زيرا پيد  عرض کردم: ا  فرزند رـسول خدا! نظر ـشما درباره )م( از ـسليمان بن جعرر جعرر  رواي  ـشده اـس : به ابو الح   قرآن چي

ــ . ـعده از ـما ــوص  اختثز بوده اسـ ــ  و گروهی میا  میدر اين خصـ ــ . فرمود: »گرتـند مخلوق اسـ گويـند را در اين  من آنـچه آنـها میگرتـند  مخلوق نيْـ
 .118ص  89؛ بحار اينوار: ج  647«. امالی صدوق: صگويم که قرآن کثم خداوند اس گويم؛ اما میخصوص نمی
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، ليدع الناس السفسطة (1)فجاء رد  أهل القرآن آل النيب املصطفى بأن  القران كالم اهلل ال غري  
 وراءه إال  حب الظهور والعلو على الناس بلقب العالم. والجدل الشيطاني الذي ال طائل 

؛ 2اینگونه بود که قرآن، کالم خداوند است و نه چیز دیگر   )ص(  پاسِخ اهل قرآن، آل پیامبر مصطفی
تا مردم آن سفسطه و جدل شیطانی که پشت سرش چیزی جز ُحب شهرت و برتری جویی بر مردم با  

 کنند. لقب عالم و دانشمند بود را رها 
 

ي بـ )علم الكالم(.   كما وقع خالف واسع يف توحيد الخالق سبحانه وصفاته، أو ما سم 
همان طور که اختالف وسیعی در توحید خالق سبحان و صفاتش  به وقوع پیوست، و آن را »علم  

 کالم« نامیدند. 
 

و االستداللية، والحقيقة إن  علم الكالم ما هو إال  شكل آخر من الفلسفة اليونانية املشائية أ
  فمن تتبع الفلسفة اليونانية القديمة يعلم أن فيها طريقي رئيسيي، وإن  كليهما يبحث يف الوجود: 

ی یونانی مشائی یا استداللی« نیست و هر  در حقیقت علم کالم چیزی جز شکل دیگری از »فلسفه
یق ا  کس فلسفه ین را پیگیری کند، خواهد دانست که دو طر صلی در آن وجود دارد، که  ی یونانی دیر

 کنند:ی وجود بحث میهر دو درباره
 

   األول: االستداللي. أو ما يسمى بـ )املشائي(، ويعتمد على األدلة العقلية.
 گذاری شده، که بر دالیل عقلی استوار است. ؛ یا آنچه مشائی ناماول: استداللی

 
والثاني: اإلشراقي. ويعتمد على تصفية النفس من رذائل األخالق، وبالتالي يكون اإلنسان أهال  

   إلشراق الحقائق يف نفسه. 
اشراقی تصفیهدومی:  بر  که  را  ؛  انسان  آن  دنبال  به  که  گردیده،  استوار  اخالقی  رذایل  از  نفس  ی 

 نماید. ی ِاشراق حقایق در نفس و وجودش میشایسته
 

كل  وقد   كتابتها  وأعادوا  ترجمتها،  بعد  املشائية  اليونانية  بالفلسفة  املسلمي  علماء  تأثر 
أو)االستداللية( اليت اشتق    بحسب ما يعتقد. وبدأ يظهر ما يسمى بـ )الفلسفة اإلسالمية املشائية(

 
 .في الهامد الْابق  )م( يحظ قول اْلمام الر ا   -1
 در پاورقی پيشين مراجعه نماييد. )م( به گرتار امام ر ا - 2
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العدل  مباحث  به  يلحق  وربما  وتوحيده وصفاته.  الخالق  الذي يبحث يف وجود  الكالم،  علم  منها 
 املعاد والنبوة واإلمامة وغريها.  و

ی  علمای مسلمان تح  تاثیر نن قرار گرفتند و هر کدام به اندازه   ،ی یونانی مشائیی فلسفهاز ترجمهپس  
نامیده    «استدلای»یا    «ی اسالمی مشائی فلسفهنام »و ننچه به    ؛نن نمودندی  درباره اعتقاد  شروع به نوشتن  

در وجود خااق و توحید  علم کالمی که    ؛ی ظهور گذاش  پا به عرصه  ، گردیدو علم کالم از نن مشتق    ،شده اس  
امام  و غیره به نن ملحق    ،معاد  ،نبو    ،هایی مانند عدلبحثچه بسا  کند و  گو می وو صفات  بحث و گف 

 . گردد

 
وإن  ما سمي بـ )علم الكالم( كونه يبحث حول أشرف موجود سبحانه، فاأللف والالم الستغراق 

 الصفات، فلعلهم أرادوا القول إن  هذا العلم فيه أشرف كالم، واهلل اعلم.  
یفی  دربارهخاطر این است که  ه  بشود،  نامیده می  «کالمالعلم  »آنچه   ین موجود سبحان،  شر تر

به همراه عبارت »علم«  صفات و در بر گرفتن برای نشان دادن   «الف و الم»  ؛کندمیو کنکاش بحث  
یفخواستند بگویند که در این علم شاید می ین کالم است؛ و خداوند داناتر استشر  . تر

 
وكان لعلم الكالم أو لخوض علماء املسلمي يف الفلسفة اليونانية دور كبري يف تناحر فرق 
املسلمي، حىت وصل األمر إلى تكفري بعضهم بعضاً، وأصبح علماء كل فرقة يتأولون آيات القرآن 

اب ال  وفق أهوائهم لتوافق القواعد الفلسفية أو العقلية اليت يعتقدونها. فجعلوا أنفسهم أئمة الكت
موا الكتاب بعد أن تقدموا العرتة   ، فضلوا . (1) أن  الكتاب إمامهم، وتقد 

ی یونانی، سهم به سزایی در رویارویی و ستیز  ور شدن علمای مسلمان در فلسفهعلم  کالم یا غوطه
وه  های مسلمانان داشت تا کار به آنجا رسید که برخی، برخی دیگر را تکفیر کردند و علمای هر گر فرقه 

با خواست تأویل آیات قران مطابق  به  پایبند شروع  به آن  یا عقلی که  با قواعد فلسفی  های خود که 
بودند، نمودند؛ به این ترتیب خود را پیشوایان کتاب گردانیدند نه اینکه کتاب، پیشوا و امام آنها باشد؛  

 گمراه شدند. ، و 2و پس از اینکه از عترت پیشی جستند، از کتاب نیز پیشی گرفتند 
 

ــيء أخری من الحق وي أظهر من الباةل وي أکذر من الكذب   )م( قال أمير المممنين  -1 ــيستي عليكم من بعدي زمان ليد فيه ش في خيب، ةويل،: )... وإنه س
ــوله. وليد عـند أهل  لك ال مان   ــيء أنكر من علی الـله ورسـ ـــعه  وي في البثد شـ ــلـع، أبور من الكـتاب إ ا تلي حق تثوته  وي أنرق مـنه إ ا حرز عن موا ـ سـ

يحبان في ةريق و  احبان مـص اه حرظته. فالكتاب يومأذ وأهله منريان ةريدان  وـص احد ي يمويهما المعروز وي أعرز من المنكر. فقد نبذ الكتاب حملته  وتناـس
 في  لك ال مان في الناس وليْــا فيهم  ومعهم وليْــا معهم  ألن الضــثل، ي توافق الهد  وإن اجتمعا. فاجتمع القوم علی الررق،  وافترقواممو. فالكتاب وأهله  

ــ  ـــمه  وي يعرفون إي خـيه وزبره. ومن قـبل ـما مذلوا ـبالصـ ـکل مذـل،    الحينعن الجـماـع،  ـکسنهم أئـم، الكـتاب وليد الكـتاب إـمامهم  فلم يبق عـندهم مـنه إي اسـ
الذي ترد عنه  وســموا صــدقهم علی الله فري،  وجعلوا في الحْــن، عقوب، الْــيأ، وإنما هلك من کان قبلكم بيول آمالهم وتاي  آجالهم  حتی ن ل بهم الموعود

 .388ص 8  الكافي: ج30ص 2المعذرة  وترفع عنه التوب،  وتحل معه القارع، والنقم،( نهق البثغ، بشرو محمد عبده: ج
ــيدهفرمايد: »....می  )م(  امير المممنين - 2 ــما خواهد آمد که در آن زمان چي   پوش ــكارتر از باةل و بيدو به زود  پد از من زمانی بر ش تر از  تر از حق و آش

ْـتن بر خدا  تعالی و رسـولد نخواهد بود ر آن ةور که بايد و شـايد خوانده  تر از کتاب خدا نخواهد بود  اگارزش؛ و در ن د مردم آن زمان چي   بی)ص( درو  ب
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موهما   وأي ضالل بعد أن أعرضوا عن وصية رسول اهلل  يف حديث الثقلي املشهور بأن ال ئيتقد 

(1).  
ی ثقلین  در حدیث شناخته شده  )ص(  تر که از وصیت رسول خداو کدام گمراهی از این بزرگ
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ــتر  ــود  و هيی مـتاعی پرمشـ ــرزمينقيـم تر و گرانشـ ها چي   منكرتر از معروز  و چي   هم تر از آن نخواهد بود  اگر از جايـراه خود تحريف گردد  و در سـ

ــ   کنار  افكنده و حافظاندبه  آن را   (قرآنکتاب )حامثن تر از منكر نخواهد بود. معروز هر دو از ميان     در آن روز قرآن و پيروان مكتبد.  کنندمی دفراموشـ
اما   قرآن و اهلد در آن روز بين مردمند  .دهدنهند و کْی پناهشان نمیديرر و در يک جاده گام میشوند و هر دو همرام و مصاح  يکمردم رانده و تبعيد می

ــان  ميان آنها  ــتندو همراهش ــودگمراهی با هداي  هماهنچرا که   ؛نيْ ــندگرچه کنار يكديرر قرار   م نش ــته باش . مردم در آن روز بر تررقه و پراکندگی اتحاد داش
ْـ    و در اتحاد و يرانری پراکندگی دارندکنند  می خط و ج  نامی ن دـشان باقی نماند و ج   پد  از قرآن    !گويا اين مردم پيـشوايان قرآنند و قرآن پيـشوا  آنان ني

  ناميدند و در برابر اعمال نيکصـدق و راسـتی آنان را افترا و درو  بر خدا می   کردندزمان افراد صـالح و نيكوکار را کيرر می از دير !چي   نشـناسـند  آننوشـتار 
تا آنجا که موعود  که از آن هايشان هثک شدند  دادند. ج  اين نيْ  که پيشينيان شما به دليل دراز بودن آرزوهايشان و فرامد کردن اجلکيرر گناه قرار می

؛     30ص   2«. نهق البثغه با شـرو محمد عبده: ج  کردند بر آنان فرود آمد  و توبه از آنان برداشـته شـد  و ييق بث و عذاب گرديدندخالی میبا عذرتراشـی شـانه
 .388ص  8کافی: ج 

: )إني لكم فرد وإنكم واردون علي الحوض عرـ ه ما بين ـصنعاء إلی بصر   فيه رو  اليبراني في المعجم الكبير: عن زيد بن أرقم  قال: قال رـسول  -1

کبر کتاب عدد الكواک  من قدحان الذه  والرضــ، فانظروا کيف تخلروني في الذقلين. فقام رجل فقال : يا رســول الله وما الذقثنل فقال رســول الله  : األ
لن ت الوا وي تضــلوا  واألصــار عترتي وإنهم لن يرترقا حتی يردا علي الحوض  وســسل  لهما  ا  ربي  فث الله ســب  ةرفه بيد الله وةرفه بسيديكم فتمْــكوا به  

 .188ص 1  ويحظ کن  العمال: ج65ص3تقدموهما فتهلكوا وي تعلموهما فإنهما أعلم منكم( المعجم الكبير: ج

يوم الجمع، بعد ـصثة الظهر انـصرز علی الناس فقال: )يا أيها   ي  رـسول ورو  العياـشي : عن أبي جميل، المرـضل بن ـصالح عن بعض أـصحابه قال : خ
ــمو  ه  واني ألظنني أوشـــك أن ادعی ـفسجـي   واني مْـ ه ممن قبـل ــف عمر اـلذي يلـي سني اللييف الخبير اـنه لن يعمر من نبي إي نصـ ل وإنكم  الـناس إني ـقد نـب

هد بسن ْـمولون  فهل بلاتكم فما إ ا أنتم قائلونل قالوا: نـش هد  الم قال : يا أيها الناس ألم  م ك قد بلا  ونصـح  وجاهدت  فج ا  الله عنا خيرًا  قال : اللهم اـش
اللهم اـشهد  الم قال : يا   تـشهدوا أن ي إله إي الله وأن محمدًا عبده ورـسوله وأن الجن، حق وأن النار حق وأن البعث حق من بعد الموت قالوا: واللهم  نعم  قال:

ني فرةكم  لله مويي وأنا أولی بالمممنين من أنرْـــهم  أي من کن  مويه فعلی مويه اللهم وال من وايه  وعاد من عاداه  الم قال : أيها الناس إأيها الناس إن ا
ــائلكم حين تردون عليش عن الذقلين ــ، األواني  س ــنعاء فيه عدد النجوم قدحان من فض ــر  وص ــي اعرض ما بين بص   فانظروا وأنتم واردون علی الحوض وحو 

کبر کتاب الله ســب  ةرفه بيدي الله وةرز في أيديك  م  فاســتمْــكوا به ي کيف تخلروني فيهما حتی تلقوني  قالوا : وما الذقثن يا رســول اللهل قال : الذقل األ
ل  الله لهما  لك فسعيانيه فث تْبقوهم فتضلوا  وي تضلوا وي تذلوا والذقل األصار عترتي أهل بيتي فإنه قد نبسني اللييف الخبير أن ي يتررقا حتی يلقياني  وسأ

 . 4ص 1تقصروا عنهم فتهلكوا  فث تعلموهم فهم اعلم منكم( ترْير العياشي: ج
يه  فقال ند ظهره إلورو  الـشيخ اليوـسي في األمالي: عن رافع مولی أبي  ر  قال : ـصعد أبو  ر )رـ ي الله عنه( علی درج، الكعب، حتی أخذ بحلق، الباب  الم أس

يقول: )إنما مذل أهل بيتي في هذه األم، کمذل سرين، نوو  من رکبها نجا     : أيها الناس  من عرفني فقد عرفني ومن أنكرني فسنا أبو  ر  سمع  رسول الله

فإن الجْـــد ي يهتدي إي  يقول: )اجعلوا أهل بيتي منكم مكان الرأس من الجْـــد  ومكان العينين من الرأس   ومن ترکها هلك(  وســـمع  رســـول الله
 .121ص23  بحار األنوار: ج482بالرأس  وي يهتدي الرأس إي بالعينين( أمالي الشيخ اليوسي: ص

 
شـــود  که گيرم و شـــما در حوض بر من وارد میمن از شـــما پيشـــی میفرمود: »  )ص(  کند: از زيد بن ارقم: رســـول خداةبرانی در معجم کبير رواي  می  -2

«.  کنيد بها چرونه رفتار می  دو چي  گرانهاش ةث و نقره قرار دارد. پد بنرريد پد از من دربارهاش از صنعا تا بصره اس   و به شمار ستارگان در ظرزگْتره
ْـ ل رـسول خدامرد  برخاـس  و پرـسيد: ا  رـسول خدا! اين دو چي  گران يک ةرز آن در دـس  خدا    تر کتاب خدا اـس   کهالقل ب رگفرمود: » )ص(  قدر چي

ـشوند تا در حوض  تر عترت من اـس . اين دو از هم جدا نمیو ةرز ديرر آن در دـستان ـشما اـس ؛ به آن چنم زنيد تا هرگ  نلا يد و گمراه نـشويد؛ و القل کوچک
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ا من لم يزده علمه إال  خساراً بعدم رجوعهم إلى آل النيب لقد ضيع املسلمون الحق املبي واتبعو

واعتمادهم على األدلة العقلية والفلسفية اليونانية، أو علم الكالم املستند إليها واملشتق منها،   
مع أن  يف الفلسفة كثرياً من السفسطة واملغالطات واملجادالت، وقالوا وقلنا اليت ال تنتهي، واليت ال  

 يعدو كثري منها اللغو، وليس وراءه طائل وال ثمرة علمية أو عملية.  
یان  مسل مانان حق روشن و آشکار را از دست دادند و به دنبال کسانی که به علم آنها چیزی جز ز

های  و تکیه کردنشان بر دالیل و برهان  )ص(  کند، روان شدند؛ با عدم مراجعه به آل پیامبرافزون نمی
با وجود اینکه    ی یونانی، یا همان علم کالمی که مستند به آن و از آن برگرفته شده است،عقلی و فلسفه

ها و مجادالت بسیاری وجود دارد، و بگو مگوهایی که پایانی ندارد؛  ها، مغالطه در فلسفه، سفسطه
ی  ای ورایشان وجود ندارد و از هیچ ثمرهاند، هیچ بهره و فایدهترشان لغو و بیهودهسخنانی که بیش

 باشند. علمی یا عملی برخوردار نمی
 

أن   -املغروسي يف املادة، وليس لكثري منا حظ من العقل إال  ظلة  ونحن    -والحق أنه ليس لنا  
،  وآله األطهار  نتكلم عن الحي القيوم جل شأنه، إال  بحدود ما ورد يف القرآن وحديث النيب 

 
ـــته ــی نريرـيدـکه هثک ام.بر من وارد آيـند  و اين را برا  آن دو  من از پروردـگارم خواسـ تر از گردـيد. و ـبه آن دو چي   نـياموزـيد ـکه آنـها ـعالم می  از اين دو پيشـ

 «.شمايند
ا  خواند. رو به مردم کند: از ابن جميل، بن مرـضل بن ـصالح از بعـضی اـصحابد رواي  ـشده اـس : رـسول خدا روز جمع پد از نماز ظهر خيبهعياـشی رواي  می

عمر هيی پيامبر بيد از نـصف پيامبر  که پيد از او بود  به درازا نكـشيد. ن ديک اـس  که من ني   ا  مردم! لييف خبير به من اينرونه خبر داد  کرد و فرمود: »
ما چه می انيدمل ـش ما رـس د. آيا به ـش يده خواهد ـش ما ني  پرـس د و از ـش يده خواهد ـش وم و اجاب  نمايم. از من پرـس دهيم که تو «. گرتند: گواهی میگوييدل خوانده ـش

ا  مردم! آيا شهادت ندادم که معبود  نيْ   «. س د فرمود: »خداوندا گواه باشش کرد   خداوند از ما به تو  خير دهد. فرمود: »رسانيد   اندرز داد  و تث
« گرتند: آر . فرمود:  اش اسـ   بهشـ  حق اسـ  و آتد حق اسـ   و برانريخته شـدن پد از مرگ  حق اسـ ل ج  خداوند  و اينكه محمد  بنده و فرسـتاده

گاه باشـيد که هر کد من موي  او «. سـ د فرمود: »واه باشخداوندا گ» ْـب  به مممنان از خودشـان سـ اوارترم. آ ا  مردم! خداوند موي  من اسـ  و من ن
ْـتم  علی موي  او اسـ . خداوندا دوسـ  بدار آن کد که او را دوسـ  می  دارد«. سـ د فرمود: »ا  مردم!دارد و دشـمن بدار آن کد که او را دشـمن میه

هايی از ةث وجود   بصر  تا صنعا اس . در آن به تعداد ستارگان جامـشويد. وسع  حوض من به اندازهروم و ـشما در حوض بر من وارد میمن پيد از ـشما می
«. گرتند:  آن هنرام که بر من وارد شويد  کنيد تاشود. ببينيد چرونه با آنها رفتار میقدر( پرسيده میـشويد از شما از دو القل )گراندارد. هنرامی که بر من وارد می

ْـ ل فرمود: » ْـک  القل ب رگا  رـسول خدا! اين دو القل چي تر کتاب خدا اـس  که يک ـسو  آن به دـستان خدا و ـسو  ديررش در دـستان ـشما اـس   به آن تم
گاه نمود که اين دو از هم جدا نمیتر عترت من  اهل بي  من اســ   و اينكه خداوند لييجوييد تا گمراه نشــويد و نلا يد؛ و القل کوچک گردند تا مرا  ف خبير مرا آ

شـويد و از آنها عق  نمانيد که هثک  مثقات کنند و من ني  اين را از خداوند درخواسـ  نمودم و او ني  به من عيا فرمود؛ پد از آنها پيشـی نريريد که گمراه می
 .4ص  1«. ترْير عياشی: ج هْتندتر  گرديد و به آنها نياموزيد که آنها از شما عالم می

  در را گرف . س د به آن تكيه داد و گر :    کعبه باي رف  تا حلقهاز پله شيخ ةوسی در امالی رواي  کرده اس : از رافع غثم ابو ر رواي  شده اس : ابو ر
ْـتم. ـشنيدم رـسول خداـشناـسد  بداند که من   ـشناـسد و آن کد که مرا نمیـشناـسد  میا  مردم! آن کد که مرا می َمَذل اهل بين فرمايد: »می )ص(  ابو ر ه

اهل بي   فرمايد: »می  )ص(  « و ـشنيدم رـسول خدامن در اين امش  َمَذل کـشتی نوو اـس ؛ هر کد ـسوارش ـشد نجات ياف  و هر کد ترکد گر   هثک ـشد
شــود مرر به   ســر  و ســر هداي  نمیشــود مرر به واســيهجْــد هداي  نمیمرا در جايراه ســر نْــب  به بدن قرار دهيد  و همچنين جايراه چشــم در ســر؛ 

 .121ص  23؛  بحار اينوار: ج   482«. امالی شيخ ةوسی: ص   چشمانواسيه
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وهو عن اهلل سبحانه وتعالى وما هو إال  وحي يوحى، وقد صرح بهذا املعىن املال صدرا )رحمه اهلل( يف  
   بية.الشواهد الربو 

یادی نبردهایم و از حقل بهرهما که در ماده کاشته شدهو در حقیقت ما ـ ـ را َنِسَزد  ایایم مگر سایهی ز
ی  که در مورد حّی قّیومی که جایگاه و منزلتش پاک و منّزه است، سخنی بر زبان برانیم، مگر در محدوده

پیامبر  از جانب     )علیهم السالم(  و آل اطهار  )ص(  آنچه در قرآن، گفتار  او )قرآن(  آمده است، که 
  )رحمة الله علیه(   خداوند سبحان و متعال است و چیزی نیست جز وحیی که وحی شده؛ و مال صدرا

 چنین معنایی را در »شواهد الربوبیة« به صراحت بیان نموده است. 
 

 نوا عقالء باملعىن الحقيقي وليعلم أولئك الذين يدعون الحجج العقلية وهم مختلفون، أنهم لو كا
ــه ويعرف ربه،  ــول إليه، ليعقل نفسـ ملا اختلفوا؛ ألن  العقل واحد، وهو الحق املطلوب من ابن آدم الوصـ
ٍة   ٍة ثُمَّ ِمْن َعَلـقَ ِذي َخَلَقُكْم ِمْن ُتَراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطـفَ وهو ـعالم كلي ال تـنايف فـيه. ـقال تـعالى: ﴿ُهَو الَـّ

ُكْم ثُمَّ ِلَتُكونُوا ُشُيوخاً َوِمْنُكْم َمْن ُيَتَوفَّى ِمْن َقْبُل َوِلَتْبلُُغوا  ثُمَّ ُيْخِرُجُكْم طِ  ُشدَّ
َ
ْفاًل ثُمَّ ِلَتْبلُُغوا أ
ًى َوَلَعلَُّكْم َتْعِقلُوَن﴾  َجاًل ُمَسم 

َ
 . (1)أ

های عقلی هستند در حالی که خود، دچار اختالف و جدایی  ها و برهانکسانی که مدعی حجت
چندمی و  اختالف  دچار  بودند،  عاقل  واقعی  معنای  به  آنها  اگر  که  بدانند  باید  دستگی   باشند 

  رود به آن برسند،شدند؛ چرا که عقل، یگانه است، و همان حقی است که از فرزندان آدم انتظار مینمی
تا نْفسش را به عقل درآورد و پروردگارش را بشناسد که او عالم کلی است و هیچ منافات و ناسازگاری  

ای،  او همان کسی است که شما را از خاکی، سپس از نطفه)فرماید:  در آن وجود ندارد. حق تعالی می
ید. آنگاه شما را که کودکی بودید بیرون میسپس از لخته به کمال قّوت خود  آورد تا  ی خونی بیافر

ید؛ تا همه شده  تان به زمان تعیینبرسید و سپس تا سالمندانی شوید. برخی از شما پیش از این بمیر
 .2(برسید؛ و شاید به عقل درآیید

 
ــتره فـیه جمیس بنف آدم فهو ـظل ـلذـلك العـقل، فو النفس ا نســانـیة ال العـقل الحقیقف.   ا اـلذ  یش فمـّ

الملکوت وهو عالم  متــنافیات تمامًا کعالم الشهادا، إاّل فنه مجّرد من وهذه النفس موجودا فف عالم  
 المادا.

ای  از آن عقل، یا همان نْفس انسانی است و نه  ی بنی آدم در آن مشترک هستند، سایهاما آنچه همه
عقل حقیقی. این نفس در عالم ملکوت وجود دارد و آن عالم، همانند عالم شهادت، بطور کامل  

 
 .67غافر :  -1
 .67غافر:  - 2
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 باشد. تنافیات است؛ با این تفاوت که مجّرد از ماده میعالم م
 

املصطفى   إلى ملكوت   قال  لنظر  آدم  ابن  الشياطي يحومون حول قلب  إن   )لوال  ما معناه: 
 ، أي إن  ابن آدم لو أخلص هلل لنظر إلى ملكوت السماوات.  (1) السماوات( 

مصطفی  می  )ص(   حضرت  مضمون  این  آدم  به  فرزند  قلب  اطراف  شیاطین  »اگر  فرماید: 
؛ یعنی اگر انسان خود را برای رضای خداوند   2ها بود« چرخیدن، نگاه او  رو به ملکوت آسماننمی

 ها نظر خواهد کرد. خالص گرداند به ملکوت آسمان
 

 على إدراك كثري من قواني فيكون اإلنسان قادراً ،  وبما أن  الل ب الذي بي جنبينا هو ظل للعقل
إال   العقل؛ ألن ه فوقه  امللكوت ولكنه غري قادر على معرفة عالم  من عالم  املادة، وربما شيئاً  عالم 

، (3)    بالوصول إليه. وال يصل إال  العبد املخلص هلل املجيب لدعاء )أقِبل( بعد أن أدبر وغرس يف عالم املادة
ع سبحانه من جملة فإذا عرفنا هذا عرفنا خطأ من   ادعى العقل ابتداًء لكل بين آدم، ثم جعل املشر 

نَْساَن َلَيْطَغى *   ِإنَّ اأْلِ
بون، ﴿َكالَّ العقالء جل شأنه خالقنا وخالق عالم العقل الذي ال يصله إال  املقر 

ْجَعى﴾ َربَِّك الرُّ ِإَلى  ْن َرآُه اْسَتْغىَن * ِإنَّ 
َ
هو إال  ظل له وصورة له تختلف   ، مع أن  ما ادعاه عقاًل ما(4)   أ

املنكوسة تنطبع  النفوس  انطبعت فيها، ففي  اليت  والنفس  انعكست عليها  اليت  املرآة  باختالف 
علي   املؤمني  أمري  قال  معكوسة،  الشخص )ع( الصورة  هذا  من  األرض  أطهر  أن  يف  )وسأجهد   :

 .(5)املعكوس والجسم املركوس حىت تخرج الدرة من بي حب الحصيد( 
ای از عقل  و با توجه به اینکه جوهر و ذاتی که بین دو پهلوی ما است )در وجود ما است( تنها سایه

باشد و انسان را بر ادراک بسیاری از قوانین عالم ماده و چه بسا بخش کوچکی از عالم ملکوت  می
آن است و شناختش    سازد، اما بر شناخت عالم عقل توانایی ندارد؛ چرا که آن عالم، باالتر از توانا می

ی مخلص خداوند پس  توان رسید مگر اینکه بنده باشد؛ مگر با رسیدن به آن، و به آن نمیناممکن می

 
  .120  العلم في الكتاب والْن،: ص572ص 8  مْتدر  سرين، البحار: ج163ص 56بحار األنوار: ج -1
 .120؛  علم در کتاب و سن : ص  572ص  8؛  مْتدرک سرين، البحار: ج   163ص  56بحار اينوار: ج  - 2
قال: )لما خلق الله العقل اســتنيقه الم قال له:   )م(    فقد رو  الشــيخ الكليني بْــنده  عن أبي جعرر  )م(  بهذه الكلم، لما روي عن أهل البي    )م( يشــير   -3

  ه: أدبر  ـفسدبر . الم ـقال: وع تي وجثلي ـما خلـق  خلـقًا هو أـح  إلي مـنك وي أکملـتك إي فيمن أـح   أـما إني إـيا  آمر  وإـيا  أنهی وإـياأقـبل  ـفسقـبل  الم ـقال لـ 
 .10ص 1أعاق   وإيا  أالي ( الكافي : ج

 .8 -6العلق :  -4
 .475ص 33  بحار األنوار: ج73ص 3نهق البثغ، بشرو محمد عبده: ج -5
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و اگر این را درک کنیم،   1گو به ندای »بازگرد« باشد از آنکه پشت کرد و در عالم ماده کاشته شد، پاسخ
متوجه خطای کس که مدعی است عقل از همان ابتدا برای تمام بنی آدم وجود دارد، خواهیم شد؛  

داند؛ شأن و جایگاه او بسی واال است؛  ی عقال میگذار سبحان را از جملهکسی که پس از آن، قانون
بان به آن نرسند کند، *  حقًا که انسان سرکشی می):  او خالق ما است و خالق عالم عقلی که جز مقّر

؛ با وجود اینکه   2(نیاز بیند * به راستی که بازگشت به سوی پروردگارت استآن گاه که خویشتن را بی
ای  باشد؛ تصویری که همانند آینهشود چیزی جز سایه و تصویری از عقل نمیآنچه »عقل« ادعا می

باشد و همچنین با نفسی که در آن نقش بسته است؛  کند، با آن متفاوت میکه تصویر را منعکس می
فرماید:  می  )ع(  بندد. امیر المؤمنینشده، تصویر به صورت وارونه نقش می های وارونهکه در نفس

اندیش پاک سازم، تا  »و به زودی تالش خواهم کرد که زمین را از این شخص وارونه و این جسم کج
ید را از بین دانه  .3من درو شده جدا سازم«های خر اینکه مروار

 
التوحيد    ومن هنا فإن اتفق عشرة على أمٍر معي خالفهم عشرة آخرون، ولو رجعوا إلى كنـز 

وتدبروا كالمهم ألراحوا واسرتاحوا، فالصواب أن يكون علم الكالم يف   محمد وعلي وآلهما 
األطهار   وآله  النيب  عن  الصحيحة  والسن ة  القرآن  إلى  مستنداً  باالستدالالت  اإلسالم  بأس  وال   .

 ن والسن ة الصحيحة. آالعقلية كسند ثانوي للعقائد اإلسالمية املستقاة من القر
بر   نفر  ده  اگر  ترتیب،  این  و همبه  متفق  به مخالفت  چیزی معّین  آنها  با  دیگر  نفر  ده  رفی گردند، 

نمودند و در  ـ مراجعه می)علیهم السالم( محمد و علی و آل آنها خیزند، که اگر به گنج توحید ـبرمی
شدند. بنابراین درست آن است که علم کالم در  اندیشیدند، آسوده و راحت میسخنان آنها نیک می

ب مستند  او اسالم  اطهار  آل  و  پیامبر  از  صحی   سنت  و  قرآن  السالم(  ه  اینکه   )علیهم  در  و  باشد 
استدالالت عقلی سند ثانویه برای عقاید اسالمی برگرفته از قرآن و سنت صحی   باشد، اشکالی وارد  

 باشد. نمی
 

فقال له  .  قال ليونس بن يعقوب: )وددت أنك يا يونس تحسن الكالم  )ع(اإلمام الصادق    روي أن  
يونس: جعلت فداك، سمعتك تنهى عن الكالم وتقول ويل ألهل الكالم، يقول هذا ينقاد وهذا ال 

 
»هنرامی  : )م(  کند که فرمودفرمايد: شيخ کلينی با سندش از ابا جعرر رواي  میرواي  شده اس   اشاره می  با اين جمثت به آنچه از اهل بي  )م( ايشان - 1

ت و جثلم سـوگند     که خداوند عقل را آفريد  با او سـخن گر . سـ د به او فرمود: پيد آ . پد پيد آمد. سـ د فرمود: برو. پد رف . سـ د فرمود: به ع ش
تنی خلقی که از تو برايم دوـس  ْـی میداـش د نيافريدم  و تو را به ک تد میتر باـش يهدهم که دوـس کنم و تنها به دهم و نهی می  تو فرمان میدارم  تنها به واـس

 «.دهم   تو پاداش و کيرر میواسيه
 .8تا   6علق:  - 2
 .475ص  33؛  بحار اينوار: ج   73ص  3نهق البثغه با شرو محمد عبده: ج  - 3
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: إنما قلت ويل لهم  )ع(فقال أبو عبد اهلل  .  ينقاد وهذا ينساق وهذا ال ينساق وهذا نعقله وهذا ال نعقله
 . (1) ( …وصاروا إلى خالفه إذا تركوا قولي 

به یونس بن یعقوب فرمودند: »دوست دارم که تو ای یونس،    )ع(   روایت شده است که امام صادق
شنیده شوم،  فدایت  کرد:  عرض  ایشان  به  یونس  بدانی«.  خوبی  به  را  نهی  »کالم«  کالم  از  شما  ام 

گویند این پذیرفته است و آن نیست، این در  فرمایی وای بر اهل »کالم«؛ کسانی که مینمایی و میمی
فرمود: »من    )ع(  فهمیم! ابو عبد اللهکنیم و آن را نمیرا درک میآن جهت است و آن نیست، این  

 .2فقط زمانی وای بر آنها گفتم که گفتار مرا ترک گویند و در جهت خالف آن رهسپار گردند....« 
 

 . (3) : )حاجوا الناس بكالمي، فإن حجوكم فأنا املحجوج( )ع(وقال اإلمام الصادق 
فرماید: »با سخن من بر مردم احتجاج کنید که اگر در حجت و استدالل بر  می  )ع(  امام صادق 

 . 4اند« شما غلبه کنند، بر من غلبه کرده
 

الصادق   الرجال)ع(وقال  أزالته  الرجال  أفواه  من  دينه  أخذ  )من  الكتاب  ،  :  من  دينه  أخذ  ومن 
ة زالت الجبال ولم يزل(   . (5)والسن 

کنند،  فرماید: »هر که دینش را از زبان مردمان برگیرد، آنها دین را از او دور میمی  )ع(  امام صادق 
 . 6خورد«جا شوند، او تکان نمیها جابهو کسی که دینش را از کتاب و سنت برگیرد، اگر کوه

 
 )ع(وقال  

َ
ْحَباَرُهْم  : )إياكم والتقليد، فإن ه من قل د يف دينه هلك، إن  اهلل تعالى يقول: ﴿اتََّخُذوا أ

  ﴾ِ ْربَاباً ِمْن ُدوِن اَّللَّ
َ
، فال واهلل ما صلوا لهم وال صاموا ولكنهم أحلوا لهم حراماً وحرموا  (7)َوُرْهَبانَُهْم أ

 .(8)عليهم حالالً، وقلدوهم يف ذلك فعبدوهم وهم ال يشعرون( 

 
. اْلرشـاد: 197ص 16  وفيه : أن ترکوا ما أقول و هبوا إلی ما يريدون. وکذا في وسـائل الشـيع،: ج171ص 1  الكافي: ج70تصـحيح ايعتقاد للمريد: ص -1
 .9ص 23  بحار األنوار: ج194ص 2ج

«. همچنين  اگر گرتار مرا ترک گويند و آن ـسو که خود می خواهند بروند  و در آن چنين آمده اـس : »171ص  1؛  کافی: ج    70ريد: ص تـصحيح اعتقاد م - 2
 .9ص  23؛  بحار اينوار: ج   194ص  2؛  ارشاد: ج   197ص  16در وسايل الشيعه: ج 

   وفيه : فإن حاجوکم کن  أنا المحجوج ي أنتم.43صدوق: ص  ايعتقادات في دين اْلمامي، لل70تصحيح ايعتقاد للمريد: ص -3
اند نه  که اگر بر ـشما غلبه کنند  بر من غلبه کرده  که در ان اينرونه آمده اـس : »43؛  اعتقادات در دين اماميه ـصدوق: ص     70تـصحيح اعتقاد مريد: ص  - 4

 «..بر شما
 باختثز يْير. 7ص 1  وفي الكافي: ج125ص 1المهم، للعاملي: ج  الرصول 72تصحيح ايعتقاد للمريد: ص -5
 با کمی اختثز. 7ص 1؛  کافی: ج   125ص  1؛  فصول مهمه عاملی: ج   72تصحيح اعتقاد مريد: ص  - 6
 .31التوب، : -7
 .120ص 10ترْير البرهان: ج  72: صتصحيح ايعتقاد للمريد -8
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دارم. قطعًا کسی که در دینش تقلید  فرمود: »شما را از تقلید برحذر می )ع( و همچنین امام صادق 
 1( حبار و راهبان خود را به جای الله به خدایی گرفتندا)فرماید:  شود. خداوند متعال میکند، هالک می

؛ به خدا سوگند که آنها برایشان نماز نخواندند و روزه نگرفتند؛ ولی آنها حالل را حرام و حرام را 
بندگی  را  آنها  بفهمند  خود  اینکه  بدون  بنابراین  نمودند؛  تقلید  آنها  از  این،  در  پس  کردند،  حالل 

 . 2نمودند«
 
تعالى فقد عبد اهلل، وإن كان  )من أجاب ناطقاً فقد عبده، فإن كان الناطق عن اهلل  :  )ع(وقال   

 . (3)الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان( 
ای را پاسخ گوید، او را عبادت کرده است؛ اگر گوینده از  فرماید: »هر کس گویندههمچنین می

جانب خداوند متعال باشد خدا را عبادت کرده و اگر گوینده از شیطان باشد، شیطان را عبادت کرده  
 .4است«
 

عند   والعرفان  اإلشراقية،  اليونانية  الفلسفة  إلى  بعضهم  أرجعه  فقد  اإلسالم،  يف  العرفان  ا  أم 
   الشيعة إلى السنة.

ی اشراق یونانی، و عرفان شیعه را به اهل سنت،  اما عرفان در اسالم، که برخی از آنها آن را به  فلسفه
 اند. بازگردانیده

 
 العرفان هو )ابن عربي( أو غريه من علماء السنة. وقالوا: إن  أول من بحث يف 

از علمای اهل  و گفته یا شخص دیگری  اولین کسی که در عرفان کنکاش کرد »ابن عربی«  اند: 
 سنت بوده است. 

 
ص األديان اإللهية والشرائع  السماوية،  والحقيقة إن  هذا خطأ ومغالطة، ال تنطلي على من تفح 

العمل ملعرفة اهلل هو الذي جاء به األنبياء، بل هو الفطرة اليت فطر عليها   حيث إن  السلوك العرفاني أو

 
 .31توبه:   - 1
 .120ص  10؛  ترْير برهان: ج   72تصحيح اعتقاد مريد: ص  - 2
 باختثز يْير. 434ص 6  الكافي: ج73: صتصحيح ايعتقاد للمريد -3
   با کمی اختثز.434ص  6؛  کافی: ج   73تصحيح اعتقاد مريد: ص  - 4
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﴾ الَْحقُّ نَّهُ 
َ
أ َلُهْم   َ َيَتَبيَّ َحىتَّ  نُْفِسِهْم 

َ
أ َويِف  اآْلَفاِق  يِف  آَياِتَنا  تعالى: ﴿َسُنِريِهْم  قال  وقال (1)اإلنسان،   .

ْرِض آَياٌت ِلْلُموِقِنَي * َويِف 
َ
َفال ُتْبِصُروَن ﴾تعالى: ﴿َويِف اأْل

َ
نُْفِسُكْم أ

َ
 . (2) أ

و   و احکام آسمانی کنکاش  الهی  ادیان  که در  بر کسی  مغالطه است و  این خطا و  در حقیقت، 
وجو کرده باشد، پوشیده نیست؛ چرا که سلوک عرفانی یا عمل و کار برای شناخت خداوند،  جست

اند و حتی فطرتی است که انسان بر آن سرشته شده است. حق تعالی  چیزی است که پیامبران آورده
آنها نمایان خواهیم  زودا که آیات و نشانه)ید:  فرما می های خود را در آفاق و در وجود خودشان به 

هایی برای اهل یقین  و در زمین نشانه)و همچنین:     3( ساخت تا برایشان آشکار شود که او حق است
 .4(است، * و در وجود خودتان، آیا نمی بینید؟

 
ى نفسه. كما أن   اها، ويف اآلفاق ملن أراد االستدالل بالعقل وملن زك  فاآليات يف األنفس ملن زك 

نبهوا املؤمني يف أحاديث كثرية إلى هذا الطريق وضرورة سلوكه وعدم   واألوصياء   النيب 
مها و مكروهها. واليت هي وهي فقط   الطريق  التواني يف تطبيق الشريعة، واجبها و مستحبها و محر 

املوصل إلى اهلل ال األلفاظ وال املصطلحات و تخر صات بعض الذين كتبوا يف العرفان وما يسمونه 
 بمجاهدات ما أنزل اهلل بها من سلطان. 

اند، و در آفاق برای کسی است که  شان کردههای کسانی است که تزکیهها در نفسآیات و نشانه
را تزک با عقل است و نفسش  پیامبرخوهان استدالل  نموده باشد؛ همان طور که    و اوصیا  )ص(   یه 

یق و ضرورت سیر و سلوک در آن و سستی نکردن در   )علیهم السالم( در احادیث بسیاری بر این طر
یعت، واجبات، مستحبات، محرمات و مکروه اند. همان  ها، مؤمنان را خاطرنشان کردهپیاده کردن شر

یقی که تنها راه رسیدن به خداوند است، نه الفا  و نه اصطالحات و ظنیات و گمان های  راه و طر
نهند، در حالی که خداوند  ها و مجاهدات نام میکنند و آن را تالشفرسایی میعرفان قلم  برخی که در

 هیچ دلیل و برهانی بر آن فرو نفرستاده است! 
 

فمعرفة اهلل إنما تتم بزتكية النفس، وتزكية النفس ال تتم إال  بتطبيق الشريعة والزهد يف  
ة يف الدنيا، واإلنفاق يف سبيل اهلل، والتحل ي بمكار  م األخالق، والحب يف اهلل والبغض يف اهلل، والشد 

َماَواِت  ُ نُوُر السَّ ذات اهلل والغلظة مع الكافرين واملنافقي، والرحمة مع املؤمني. قال تعالى: ﴿اَّللَّ

 
 .53فصل  :  -1
 .21 –  20الذاريات :  -2
 .53فصل :  - 3
 .21و  20 اريات:  - 4
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نَّ 
َ
َجاَجُة َكأ ْرِض َمَثُل نُوِرِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح امْلِْصَباُح يِف ُزَجاَجٍة الزُّ

َ
َها َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ ُيوَقُد َواأْل

ٍة َيَكاُد َزْيُتَها ُييِضُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسهُ نَاٌر   ٍة َوال َغْرِبيَّ نُوٌر َعَلى نُوٍر ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َزْيُتونٍَة ال َشْرِقيَّ
اِس وَ  ْمَثاَل ِللنَّ

َ
ُ اأْل ُ ِلُنوِرِه َمْن َيَشاُء َوَيْضِرُب اَّللَّ ٍء َعِليٌم ﴾َيْهِدي اَّللَّ ُ ِبُكلِّ يَشْ  . (1)  اَّللَّ

تزکیه با  تنها  معرفت خدا  میبنابراین، شناخت و  تزکیه ی نفس حاصل  به دست  شود، و  نفس  ی 
یعت، زهد در دنیا، انفاق در راه خدا، آراسته شدن به مکارم اخالق،  نمی آید مگر با به کار بستن شر

دوست داشتن برای خدا و دشمن داشتن برای خدا، شدت در ذات خداوند و دشمنی با کافران و  
ها و زمین است.  خداوند نور آسمان)فرماید:  نافقان و رحیم و دلسوز بودن با مؤمنان. حق تعالی میم

ای و آن آبگینه چون َمَثل نور او چون چراغدانی است که در آن، چراغی باشد، آن چراغ درون آبگینه 
یتونی که نه خاوری است و نه باختری استاره فروخته باشد،  ای درخشنده از روغن درخت پر برکت ز

روغنش نزدیک است روشنی بخشد هر چند آتشی به آن نرسیده باشد، نوری افزون بر نور دیگر. خدا  
گاه استها مینماید و برای مردم َمَثلهر کس را که بخواهد به آن نور راه می یرا بر هر چیزی آ  .2( آورد، ز

 
ُ الَْحقَّ ِبَكِلَماتِ   .(3) ِه َوَلْو َكِرَه امْلُْجِرُموَن﴾ والحمد هلل وحده، ﴿َوُيِحقُّ اَّللَّ

است،   خداوند  آِن  از  تنها  ستایش  و  حمد  پایدار  ) و  و  ثابت  را  حق  خود  کلمات  با  خداوند  و 
 .4( گرداند، گرچه مجرمان را خوش نیایدمی

 

 

 

 

 

 

 

 
 .35النور :  -1
 .35نور:  - 2
 .82يوند : -3
 .82يوند:  - 4



 

 

 ( ص) عن أوصياء النيب    اإلعراض:  رابعاً 
 )ص(   پیامرب   ی از اوصیاروی گردانیدن   : چهارم 

 
، فقد أعرض السن ة عن األئمة    ، وتركوا األخذ منهم والرجوع إليهم يف املتشابهات. وهذا بي 

برگرفتن از آنها  و  روی گردانیدند    )علیهم السالم(  ائمه  اهل سنت، ازاین، واض  و آشکار است که  
 ترک گفتند. و مراجعه کردن به آنها در مسایل متشابه را 

 
املهدي   لإلمام  بالنسبة  ا  أم يف زمن    )ع(أم  الصغرى  الغيبة  فاألعراض عنه حاصل سواء يف زمن 

 الغيبة الكربى، ويكاد الشيعة فضاًل عن غريهم ال يذكرونه. 
به وقوع پیوسته است، چه در دوران  )ع( ، روی گردانیدن از ایشان)ع( اما در خصوص امام مهدی

ایشان از  دیگران،  بر  نیز عالوه  شیعه  یبًا  تقر و  کبری،  در طول غیبت  یادی    )ع(  غیبت صغری و چه 
 کنند. نمی

 
 . )ع(املهدي  وسيأتي البحث يف إعراض األمة عن قائدها خاتم أوصياء النيب  

ین اوصیای پیامبر های بعدی بحث در خصوص روی گردانیدن اّمت از پیشوادر بخش   یشان، آخر
 خواهد آمد.  )ع( امام مهدی  )ص(

 

 
 



 

 

 ن والسنة آ اإلعراض عن القر : خامساً 
 از قرآن و سنت روی گردانیدن   : پنجم

 
وآله   النيب  وسنة  القرآن  يف  والبحث  معانيه  وتدب ر  وتفسريه  القرآن  دراسة  بقلة  ا  إم  واإلعراض، 

 .  املعصومي  
اش و تحقیق در قرآن و سنت  این روی گردانیدن، با کم مطالعه کردن قرآن، تفسیرش و تدبر در معانی

 صورت گرفته است.  )علیهم السالم( پیامبر و آل معصوم او 
 

بتفسري ا  املعصومي  وأم  روايات  عن  بعيداً  القرآن  يف     والفلسفية  النحوية  القواعد  واعتماد 
ر.  ر النزاع فيها، ولن يتحر   التفسري، واليت معظمها استقرائية وخالفية لم يتحر 

و تکیه بر قواعد نحوی و فلسفی در    )علیهم السالم(  و با تفسیر قرآن به دور از روایات معصومین
باشند به طور که همواره محل کشمکش و نزاع بوده،  استقرایی و مورد اختالف می  تفسیر و قواعدی که

 هستند و خواهند بود. 
 

ا بتفسري القرآن وفق األهواء الشخصية، فكل يحاول أن يحمل القرآن على هواه، فألن  نفسه   وأم 
املتسلطي   الطواغيت  القرآن دعوة لجهاد  على هذه انطوت على جنب وخضوع للطاغوت ال يجد يف 

من  يبَق  لم  وإن  اً،  حي  هو  يبقى  أن  فاملهم  بال حدود.  التقية  وإن   واجبة  أن  طاعتهم  يجد  بل  األمة، 
اإلسالم إال  اسمه!! وألن ه عبد لشهوته ال يجد يف القرآن دعوة للزهد يف هذه الدنيا، بل يجد فيه دعوة  

م زينة اهلل وال يقول إن  كثرياً  إلشباع شهواته من أموال املسلمي اليت ائتمنوه عليها، ويقول   من حر 
 من األحبار والرهبان أو العلماء غري العاملي وأعوانهم ليأكلون أموال الناس بالباطل.  

های نفسانی شخصی؛ همه درصدد هستند که قرآن را و همچنین با تفسیر کردن قرآن طبق خواست
طبق خواست و هوای نفس خود تفسیر کنند؛ مثاًل فالن شخصی که نْفسش ترس و خضوع در برابر  

طاغوت علیه  جهاد  برای  دعوتی  قرآن  در  است،  دربرگرفته  را  پیدا  طاغوت  اّمت  این  بر  مسّلط  های 
بیند که اطاعت از آنها واجب است و اینکه تقیه هیچ حد و مرزی ندارد. مهم  د، بلکه چنین میکننمی

های  این است که او زنده بماند، حتی اگر از اسالم جز اسمش باقی نماند! و از آنجا که او شهوت
بیند، دعوت  یبیند، بلکه آنچه در قرآن مپرستد، در قرآن هیچ دعوتی به زهد در این دنیا نمیخود را می

گوید  باشد و میاند، میهایش از اموال مسلمانانی که او را امین بر آن قرار دادهبه سیر شدن شهوت
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ینت خدا را حرام کرده است؟ و نمی عمل و  گوید بسیاری از احبار و راهبان یا علمای بیچه کسی ز
 خورند. اعوان و انصارشان اموال مردم را به باطل می

 
ين ال يجد يف القرآن دعوة للتواضع، بل يجد فيه دعوة للتكرب على    وألن ه تابع إلبليس إمام املتكرب 

 ضعفاء املؤمني، واحتقارهم واالستخفاف بهم. 
فروتنی   و  تواضس  برای  دعوتی  قرآن  در  است،  متکبران  پیشوای  ابلیس،  پیرو  از  او  که  آنجا  از  و 

جویی بر ضعیفان مؤمن، و تحقیر و کوچک شمردن    یابد، بلکه در آن فراخوانی جهت تکبر و برترینمی
 بیند. آنها می
 

الرأي: )كم من   والقرآن على  الهوى،  والهدى على  أهوائهم،  القرآن على  وهكذا فهم يحملون 
 .  كما روي عنهم   (1)قارئ للقرآن والقرآن يلعنه( 

کنند، و هدایت را  ها و هواهای نفسانی خود حمل میو اینچنین است که آنها قرآن را بر خواست
بینند؛ همان طور از معصومین روایت شده است: »چه  یبر هوای نفس و قرآن را بر رفی و نظر خود م

یان قرآنی که قرآن، لعنتشان می  .2کند« بسیار قار
 

الهوى    )ع(قال أمري املؤمني   القائم مع هذه األمة وعلمائها عند ظهوره: )يعطف  يف وصف حال 
 . (3)على الهدى إذا عطفوا الهدى على الهوى، ويعطف الرأي على القران إذا عطفوا القرآن على الرأي( 

المؤمنین می  )ع(  امیر  ظهورش  هنگام  آنها  علمای  و  اّمت  این  با  قائم  حال  وصف  فرماید: در 
َی َعَلی اْلُقْرآِن ِاذا َعَطُفوا اْلُقرْ »

ْ
ف آَن  ْعِطُف اْلَهوی َعَلی اْلُهدی ِاذا َعَطُفوا اْلُهدی َعَلی اْلَهوی، َو َیْعِطُف الرَّ

ِی 
ْ
ف الرَّ برمی 4« َعَلی  هدایت  به  را  نفس  آن)هوای  هوا    زمان گرداند  به  را  هدایت  مسیر  مردم  که 

 اند(. کند آن وقتی که قرآن را پیرو رفی خود کردهاند، و رفی مردم را تابس قرآن میبرگردانیده
 
 .  (5) : )ليس أبعد من عقول الرجال من القرآن( )ع(وقال الصادق  

 .6باشد«های مردمان نمیفرماید: »هیچ چیز دورتر از قرآن از عقلمی )ع( امام صادق 
 

   وفيه: )رب تال للقرآن والقرآن يلعنه(.184ص 89بحار األنوار: ج  250ص 4مْتدر  الوسائل: ج -1
 «.کند  قرآنی که قرآن لعنتد میکنندهچه بْا تثوت  که در آن آمده اس : »184ص  89؛  بحار اينوار: ج   250ص  4مْتدرک الوسايل: ج  - 2
 .549ص 31  بحار األنوار: ج21ص 2نهق البثغ، بشرو محمد عبده: ج -3
 .549ص  13؛  بحار اينوار: ج   21ص  2نهق البثغه با شرو محمد عبده: ج  - 4
 .111ص 89  بحار األنوار: ج335ص 17  مْتدر  الوسائل: ج18ص 1ترْير العياشي: ج -5
 .111ص  89؛  بحار اينوار: ج   335ص  17؛  مْتدرک الوسايل: ج   18ص  1ترْير عياشی: ج  - 6
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 .(1) : )من فسر برأيه آية من كتاب اهلل فقد كفر( )ع(وقال 

یده  فرماید: »هر کس آیهمی  )ع(   و نیز ایشان ای از کتاب خدا را با رفی و نظر خود تفسیر کند کفر ورز
 .2است«
 

 . (3) : )ما من رجل ضرب القرآن بعضه ببعض إال  وكفر( )ع(وقال 
)هیچ کس نیست   4« َما ِمْن َرُجل َضَرَب اْلُقْرآَن َبْعَضُه ِبَبْعوا ِإالَّ َکَفَر فرماید: »می  )ع(   و نیز ایشان

 که بخشی از قرآن را بر بخش دیگر بزند، مگر اینکه کافر شده باشد(. 
 

 . (5): )املتشابه ما اشتبه على جاهله( )ع(وقال 
 . 6شود«فرماید: »متشابه، آن چیزی است که بر نادان به آن مشتبه میهمچنین می

 
 . (7) تأويله(ونحن نعلم ، : )نحن الراسخون يف العلم)ع(وقال أبو جعفر 

 . 8دانیم«اند: »ما استواران در علم هستیم، و ما تأویل آن را میفرموده )ع( ابو جعفر 
 

 . (9)فإن أخطأ كان إثمه عليه(، : )من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر)ع(وقال أبو عبد اهلل 
فرماید: »هر کس قرآن را به رفی خود تفسیر کند، اگر درست باشد پاداشی  می  )ع(  و ابو عبد الله

 .10اش خواهد بود« گیرد و اگر خطا کند، گناهش بر عهدهنمی
 

 
 .111ص 89  بحار األنوار: ج60ص 27  وسائل الشيع،: ج18ص 1ترْير العياشي: ج -1
 .111ص  89؛  بحار اينوار: ج   60ص  27؛  وسايل الشيعه: ج   18ص  1ترْير عياشی: ج  - 2
 .390ص 89  بحار األنوار: ج280الواب األعمال: ص -3
 .390ص  89؛  بحار اينوار: ج   280الواب ايعمال: ص  - 4
 .2534ص 3  مي ان الحكم،: ج93ص 66بحار األنوار: ج 12ص 1ترْير العياشي: ج -5
 .2534ص  3؛  مي ان الحكم : ج   93ص  66؛  بحار اينوار: ج    12ص  1ترْير عياشی: ج  - 6
 .199ص 23  بحار األنوار: ج)م( عنه  179ص 27. وکذا في وسائل الشيع،:ج )م(   ورواه عن الصادق 213ص 1  الكافي: ج224ص  بصائر الدرجات: -7
؛    179ص  27رواي  کرده اســ . به همين صــورت در: وســايل الشــيعه ج  )م( که آن را از امام صــادق  213ص   1؛  کافی: ج     224بصــائر الدرجات: ص  - 8

 .199ص  23بحار اينوار: ج  
 .110ص 89  بحار األنوار: ج337ص 17  مْتدر  الوسائل: ج17ص 1ترْير العياشي: ج -9

 .110ص  89اينوار: ج ؛  بحار   337ص  17؛  مْتدرک الوسايل: ج   17ص  1ترْير عياشی: ج  - 10
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: )ويحك  )ع(يف حديث مع قتادة، وقد أخطأ قتادة يف تفسري آية فقال    )ع(وقال أبو جعفر الباقر  
 . (1)يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به( 

فرماید:  ای خطا نموده بود، میوگویی با قتاده  در حالی که قتاده در تفسیر آیهدر گفت  )ع(   ابو جعفر
 . 2شناسد که مخاطبش باشد« »وای بر تو ای قتاده! تنها کسی قرآن را می

 
 -  أي األئمة   -: )إياك أن تفسر القرآن برأيك حىت تفقهه عن العلماء  )ع(وقال أمري املؤمني  

ه بكالم البشر وهو كالم اهلل وتأويله ال يشبه كالم البشر، كما ليس شيئاً  فإن ه رب تنزيل يشب 
البشر، وال يشبه يشء من  من أفعال  من خلقه يشبهه كذلك، ال يشبه فعله تبارك وتعالى شيئاً 

، وكالم اهلل تبارك وتعالى صفته، وكالم البشر أفعالهم، فال تشب ه كالم  كالمه لكالم البشر
 . (3)اهلل بكالم البشر فتهلك وتضل( 

فرماید: »برحذر باش از اینکه قرآن را به رفی خویش تفسیر کنی، تا آنکه آن می  )ع(  و امیر المؤمنین
یابی ـ ای که به سخن بشر شباهت دارد ولی کالم  آیهـ چه بسا  )علیهم السالم(  یعنی ائمهرا از علما در

یده های او به او شبیه خداوند است و تأویل آن به کالم بشر شباهت ندارد؛ همچنان که هیچ یک از آفر
نیست، به همین ترتیب فعل )عمل( خداوند تبارک و تعالی شباهتی به کردار و اعمال بشر ندارد و هیچ  

نیست؛ چرا که کالم خداوند تبارک و تعالی صفت او است در    بخش از کالم خدا به کالم بشر شبیه
حالی که کالم بشر فعل )عمل( او. پس هرگز کالم خدا را مانند کالم بشر مدان که در این صورت 

 . 4گردی«هالک و گمراه می
 

الرحيم، أما بعد فال   )ع(وعن اإلمام الحسي   الرحمن  البصرة، قال: )بسم اهلل  يف كتابه ألهل 
يقول من قال يف القرآن   وا يف القرآن وال تجادلوا فيه بغري علم، فقد سمعت جدي رسول اهلل  تخوض

 . (5)بغري علم فليتبوأ مقعده من النار( 
ی  اش به اهل بصره روایت شده است که فرمود: »به نام خداوند بخشندهدر نامه  )ع(  از امام حسین

و مهربان؛ و اما بعد.... بدون علم در قرآن وارد نشوید و در آن به جدال برنخیزید که شنیدم جدم  
ی قرآن صحبت کند، باید جایگاه خود را از  فرمود: هر کس بدون علم دربارهمی  )ص(  رسول خدا

 
 .238ص 24  بحار األنوار: ج185ص 27  وسائل الشيع،: ج312ص 8الكافي: ج -1
 .238ص  24؛  بحار اينوار: ج   185ص  27؛  وسايل الشيعه: ج   312ص  8کافی: ج  - 2
 . 107ص 8  بحار األنوار: ج69ص 3  مصباو البثغ،: ج326ص 17  مْتدر  الوسائل: ج265التوحيد للصدوق: ص -3
 .107ص  8؛  بحار اينوار: ج   69ص  3؛  مصباو البثغه: ج   326ص  17؛  مْتدرک الوسايل: ج   295توحيد صدوق: ص  - 4
 .223ص 3ار األنوار: ج  بح 189ص 27  وسائل الشيع،: ج50التوحيد للصدوق:  -5
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 .1یرد«آتش را برگ
 

 أو ما أخذ منهم .  واملقصود بالعلم من اهلل كما هو للمعصومي  
ـ یا آنچه از  است  )ص(  همان گونه که برای معصومینمقصود از علم، علم  از جانب خداوند ـ

 باشد. شود، میبرگرفته می )ص( آنها 
 

: قال اهلل جل جالله:  ، قال: )قال رسول اهلل  )ع(وعن اإلمام الرضا، عن آبائه، عن أمري املؤمني  
ما آمن بي من فسر برأيه كالمي، وما عرفين من شبهين بخلقي، وما على ديين من استعمل القياس  

 . (2)يف ديين( 
  )ص(  روایت شده است که فرمودند: »رسول خدا  )ع(  از پدرانش از امیر المؤمنین  )ع(  از امام رضا

فرماید: کسی که سخن مرا براساس رفی و نظر خودش تفسیر  فرمود: خداوند بزرگ و بلند مرتبه می
کند، به من ایمان نیاورده، و کسی که مرا به خلقم تشبیه کند مرا نشناخته است و کسی که از قیاس در  

 . 3بهره جوید، بر دین من نیست«دینم 
 

: )إنما أتخوف على أميت بعدي ثالث خصال؛ أن يتأول القرآن على غري تأويله،  وقال رسول اهلل  
ا القرآن  أو يتبعوا زل ة العالم، أو يظهر فيهم املال حىت يطغوا وبطروا، وسأنبئكم املخرج من ذلك، أم 

ا املال فإن   ا العالم فانظروا فيه وال تتبعوا زلته، وأم   املخرج  فأعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه، وأم 
 .   (4)شكر النعمة وأداء حقه(  

اند: »پس از مرگم از سه خصلت بر امتم بیمناکم: اینکه قرآن را بر غیر  فرموده  )ص(  رسول خدا
تأویلش، تأویل کنند، یا از لغزش و خطای عاِلم پیروی کنند، و یا مال و دارایی آنها آنچنان افزون شود  

به خوش اما  که طغیان کنند و  به شما هشدار خواهم داد؛  را  بپردازند؛ و راه خروج شما  در  گذرانی 
ید اما از   ید، اما عالم، به او بنگر خصوص قرآن، به محکمش عمل کنید و به متشابهش ایمان بیاور
خطا و لغزشش پیروی نکنید، و اما در خصوص مال، راه خروج از آن، شکر نعمت و پرداختن حقش  

 .5است«

 
 .223ص  3؛  بحار اينوار: ج   189ص  27؛  وسايل الشيعه: ج   50توحيد صدوق: ص  - 1
 .297ص 2  بحار األنوار: ج191ص 2  ايحتجاج: ج45ص 27  وسائل الشيع،: ج55أمالي الصدوق: ص -2
 .29ص 2؛ بحار اينوار: ج  191ص  2؛ احتجاج: ج  45ص  27؛ وسايل الشيعه: ج  55امالی صدوق: ص  - 3
 .31  معدن الجواهر للكراجكي: ص42ص  2  بحار األنوار : ج164الخصال للصدوق: ص -4
 .31؛  معدن جواهر کراجكی: ص   42ص  2؛  بحار اينوار: ج   164خصال صدوق: ص  - 5
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. وقد ل محمد  آ محمد ووتأويل القرآن أو تفسريه ال يعلمه إال  اهلل والراسخون يف العلم، وهم  

ح القرآن بذلك، فاآليات املتشابهة تحكم بحديثهم ويعرف املراد بها منهم، وقد ورد عنهم     صر 
جادة وصراطاً مستقيماً ملن  تفسري للقرآن الكريم فيجب الرجوع إلى حديثهم. وقد رسموا  

ر أو املتدبر أن ال يتجاوز هذا الصراط فزتل قدمه ويهوي يف   تدبر آيات الكتاب الكريم. فعلى املفس 
ُروَن﴾  :  الجحيم، بل عليه أن ال يتعر ض للتفسري ما لم يطهر نفسه. قال تعالى هُ ِإالَّ امْلَُطهَّ ﴿ال َيَمسُّ

(1). 
آل محمد  داند مگر خداوند و استواران در علم که آنها محمد و  میتأویل یا تفسیر قرآن را کسی ن

آنهامی  )ص( احادیث  با  متشابه  آیات  است؛  گفته  سخن  صراحت  به  قرآن  مورد،  این  در    باشند. 
یم از آنهاشوند و منظور آنها شناخته میمحکم می  )علیهم السالم( )علیهم    گردد و تفسیر قرآن کر

جاده و صراد    )علیهم السالم(  روایت شده، پس باید به احادیث آنها مراجعه شود؛ که آنها   السالم(
یم تدبر کند، ترسیم فرموده د  اند. پس بر مفّسر یا اندیشمنمستقیم را برای هر کس که در آیات کتاب کر

گردد و  هایش متزلزل میواجب است که از این صراد تجاوز و تعّدی نکند، که در این صورت، قدم
در دوزخ سقود خواهد کرد. حتی بر او واجب است تا آن هنگام که نْفسش را پاکیزه ننموده باشد،  

 .2( جز پاکان بر آن دست نیازند)فرماید: خود را در معرض تفسیر قرار ندهد. حق تعالی می
 

ا زل ة العالم؛ فألنه إذا ضل يضل أمة تتبعه كما أضل السامري بين إسرائيل.  أم 
کنند را گمراه ساخته است؛ اش میاما خطا و لغزش عاِلم، که اگر او گمراه شود، امتی که پیروی

 همانطور که سامری، بنی اسرائیل را گمراه نمود. 
 

نَْساَن    اإْلِ
ا املال؛ فألن اإلنسان الغين مادياً عادة يقل توجهه إلى اهلل لطلب الحوائج، ﴿َكالَّ ِإنَّ وأم 

ْن َرآُه اْسَتْغىَن﴾ 
َ
ه إلى اهلل .(3) َلَيْطَغى* أ  . والرجوع إليه  فالفقر والبالء عادة داعي إلى التوج 

از باشد به طور معمول توجهش به خداوند  نی اما اموال، از آنجایی که انسان اگر از نظر مادی بی
نیاز  کند، * آن گاه که خویشتن را بیحقًا که انسان سرکشی می)شود:  برای درخواست نیازهایش کم می

 باشد. ی به توجه به خداوند و رجوع به او می. بنابراین فقر و بال به طور معمول دعوت کننده4(بیند

 
 .79الواقع، :  -1
 .79واقعه:  - 2
 .7 - 6العلق :  -3
 .7و  6علق:  - 4
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ى الذي أرشد   ا العالج املصف  وإنه نزل  ،  ، فهو بالنسبة ملتشابه القرآن اإليمان بهليه املصطفى إأم 

. فمتشابه الكتاب من أعظم األدلة الدالة على من اهلل ويجب الرجوع يف تأويله إلى آل محمد 
إمامتهم وحاجة األمة إليهم، ولعل اشتباه كثري من األحكام اليوم وعدم معرفة الحالل من الحرام؛ 

 . )ع(لبيان الحاجة إلى خاتم األوصياء املهدي 
فرماید، در خصوص  به آن ارشاد می  )ص(  اما درمان و عالج درست و صحی  که حضرت مصطفی

آل شابه قرآن، ایمان آوردن به آن و اینکه که از سوی خداوند فرو فرستاده شده و باید در تأویلش به  مت
ین دالیلی است که به امامت ایشانباشد. پس متشابِه کتاب از عظیممراجعه شود، می  محمد )ص(    تر

اشتباهات بسیاری  نماید؛ و چه بسا  داللت می  )علیهم السالم(  و نیاز اّمت به آنها   )علیهم السالم(
به خاتم   نیاز مردم  نشان دادن  از حرام، برای  امروزه در احکام وجود دارد و عدم شناخت حالل  که 

 باشد. می  )ع( اوصیا، امام مهدی
 

وبالنسبة إلى العلماء، فالنظر فيهم ويف أحوالهم فهم غري معصومي، وربما كان فيهم سامريون  
م عليك الحالل، فتكون   وأئمة ضالل. وإياك أن تكون مقلداً أعمى فتتبع من يحل لك الحرام ويحر 

 عابداً له ال هلل.  
یست که آنها م عصوم نیستند، و چه  و در خصوص علمای دین، باید به آنها و احوال ایشان نگر

ها و پیشوایان گمراهی نیز باشند. برحذر باش که مقّلدی کور باشی؛ که در این  شان سامریبسا در بین
کند؛ که در این  صورت، از کسی پیروی خواهی کرد که حرام را بر شما حالل و  حالل را حرام می

 ای. صورت، او را به جای خداوند به عبادت برگرفته
 

روا    .(1)هشيمللويذرونها ذرو الريح  من علماء غري عاملي يحطمون رواياتهم  وقد حذ 

 
ــير  -1 ــيخ الكليني : عن أمير المممنين )م(  إلی ـما روي عن ـجده أمير المممنين  )م(  يشـ أـنه ـقال: )إن من أباض الخلق إلی الـله ع  وـجل  )م(    فـقد رو  الشـ

اوز  بكثم بدع،  قد لهق بالصـوم والصـثة فهو فتن، لمن افتتن به   ـال عن ْـبيل  مـش ْـه فهو جائر عن قصـد ال هدي من کان   لرجلين  رجل وکله الله إلی نر
جل قمد رجث في جهال الناس  عان بسغباش الرتن،  قد ســـماه أشـــباه قبله  مضـــل لمن اقتد  به في حياته وبعد موته  حمال خيايا غيره  رهن بخييأته. ور 

ــتكذر  ما قل منه خير مما کذر  حتی إ ا ارتو  من آجن واکتن  من غير ةائل جلد بين الناس ــالـما  بكر فاسـ ــامنا    الـناس عالـما ولم يان فـيه يوما سـ ــيا  ـ قا ـ
ينقض حكمه من يستي بعده  کرعله بمن کان قبله  وإن ن ل  به إحد  المبهمات المعـضثت لتخليص ما التبد علی غيره  وإن خالف قاـ يا ـسبقه  لم يسمن أن  

ْـ  العلم في ـشيء مما أنكر    وي ير  أن وراء هيس لها حـشوا من رأيه  الم قيع به  فهو من لبد الـشبهات في مذل غ ل العنكبوت ي يدري أـصاب أم أخيس  ي يح
يكذب نظره وإن أظلم عليه أمر اکتتم به  لما يعلم من جهل نرْه  لكيث يقال له : ي يعلم  الم جْر فقضی  فهو مرتاو  ما بلغ فيه مذهبا  إن قاس ـشيأا بـش  لم 

ــيم ت ــلم وي يعض في العلم بضـــرس قاةع فيانم  يذري الروايات  رو الريح الهشـ ــبهات  خباد جهايت  ي يعتذر مما ي يعلم فيْـ ــوات  رکاب شـ بكي منه عشـ
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کنند  را تباه می  )علیهم السالم(  عمل که روایات آنهاما را از علمای بی  )علیهم السالم(   اهل بیت
 . 1انددهند، برحذر داشتهو آنها را چون َپر کاهی بر باد می

 
وبالنسبة للمال فبشكر النعمة، وأداء حقه، أي: بالتوجه إلى اهلل بالعبادة والطاعة، وباستعمال 

 هذا املال لنصرة الدين، وإعالء كلمة ال إله إال  اهلل، ومواساة الفقراء. 
با  اموال، راه حلش، شکر نعمت و ادای حقش میاما در خصوص   با توجه به خدا  باشد؛ یعنی 

دردی  ی ال اله اال الله و همعبادت و اطاعت، و استفاده از این اموال برای یاری دین و باال بردن کلمه
 با فقرا. 
 

هذه هي أهم االنحرافات يف األمة اإلسالمية وبشكل مجمل. ومن الطبيعي أن يكون بعضها  
ربما جميعها بفعل فاعل قاصد أن يضل الناس. ومن الطبيعي أن يكون من شياطي األنس وعبد   بل

 من عبيد إبليس، وربما كان بعض هؤالء األئمة الذين يدعون إلى النار يظن أن ه يحسن صنعاً. 
انحرافات در اّمت اسالمی است، و طبیعی است که برخی یا چه بسا  اینها به اختصار مهم ین  تر

باشد، و طبیعی است گیرد که نیتش گمراه کردن مردم میی آنها توسط عملکرد عاملی صورت میهمه
ای از بندگان ابلیس باشد، و چه بسا برخی از این پیشوایانی که به  ی شیاطین انسانی و بندهکه از ناحیه

 
ائه علم   منه الدماء  يْتحل بقضائه الررج الحرام  ويحرم بقضائه الررج الحثل  ي مل  بإصدار ما عليه ورد  وي هو أهل لما منه فرد  من ادعالمواريث  وتصر 

 .36في بحث األدل، علی وجوب التوقف في الرتو  في ص )م(   وقد  کره 55ص 1الحق( الكافي  ج
 
رواي  کرده اســ  که فرمود:  )م( فرمايند: شــيخ کلينی از امير المممنينرواي  شــده اســ  اشــاره می )م(  المممنين به روايتی که از جدش امير )م(  ايشــان - 1
ْـی اـس  که از راه راـس  من» ْـی که خداوند او را به حال خود رها کرده باـشد  که او ک ند: ک حرز گـشته  به منرورترين مردم در ن د خداوند ع وجل دو کد باـش

ْـته اـس ؛ خود را به ظاهر به روزه و نماز مـشاول می آمي ـسخنان بدع  دارد اما فتنه و فريبی اـس  برا  کْی که به او فريرته شود؛ از هداي  کْی که پيد  دلب
کشــد و در گرو دوش می  ســازد؛ بار خياها  ديرران را برکنند  گمراه میتابد  و کْــانی را که در ايام حياتد يا پد از مرگد به او اقتدا میمیاز او بوده  ر  بر
ْـی اـس  که کولهخيا  خود می ْـاد جوين دهد  باـشد. آن ديرر   ک بار نادانی بر پـش  گرفته  در ميان جماع  نادانان امش  در تكاپو اـس . در ظلم  فتنه و ف

ال آنكه در هيی روز  از روزها دانـشی نداـشته. آغاز کرده و اند او را دانـشمند خوانند و حبيند. جمعی که به ظاهر آدمیو همانند کوران  راه اـصثو و آـشتی را نمی
ْـا چي ها  بی ْـيارش بهتر اـس   تا آنجا که خويـشتن را از آبی گنديده ـسيراب کرده و ب فايده که اندوخته اـس . در ميان مردم گردآورده  چي   را که اندکد از ب

ْـ  و بر عهده گرف  تا آنچه را که از ديرر  پوـشيد ْـا با قاـ ی پيد از خود مخالر  کرده باـشد و ايمن نباـشد از به قـضاوت نـش ه مانده  برايد آـشكار ـسازد. چه ب
انی بيهوده از اينكه پد از او  حكمد را نقض نمايد؛ همان ةور که او با پيد از خود چنين کرد. اگر با معضـل و مبهمی رويارو  گردد  برا  گشـودن آن سـخن

ْـتی  چونان تار عنكبوت. نداند رأيی که داده ـصواب اـس  يا خيا. علم ا  میمی قاةع پندارد و بر قام  آن جامهرأ  خويد مهيا کند  که آن را کث بافد  در ـس
ْـاب نمیچي   که نمی ْـه کند  نظر خود را تكذي  نمیآورد و ورا  آنچه به آن رـسيده اـس   مذهبی نمیداند را به ح   کندبيند. وقتی چي   را با چي  ديرر مقاي

گاه نمیاش میو اگر چي   بر او مبهم باقی ماند  پوشـيده ْـی به او نرويد: نمیدارد و به جهل خود آ ْـارت کرد و قضـاوت کرد  که او شـود  تا ک داند. سـ د ج
شــود  و با قيعي  به ســو  علم داند معذرت خواهی نمی کند و تْــليم نمیها. از آنچه نمی  جهال ها اســ ؛ ســوار بر شــبهات  و ديوانهآنراه کليد نابْــامانی

ــاوتد فرج حرام را حثل و فرج حثل را دهد. اشـــک وارالان از او روان  خونها را چون پر کاه به باد میمند گردد. رواي رود تا بهرهنمی ها از او در فرياد. با قضـ
«.  باشـدبی رويه از ادعايد به داشـتن علم حق سـخن گرته اسـ   می   آنچهشـود در او دانشـی هْـ   و نه شـايْـتهسـازد. نه در آنچه بر او وارد میحرام می

 ها« بيان فرمودند.اين حديث را در قْم  »دييلی بر وجوب توقف در فتو  )م( ؛ و ايشان55ص  1کافی: ج 
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 دهند! کنند که کاری نیک انجام میخوانند، گمان میسوی آتش فرامی
 

 
 

 * * * 

 

 



 

 

فــون   املحر 
 کنندگان  تحریف 

 

 وهم الحكام واملتظاهرون باإلسالم، وعلماء السوء غري العاملي.
 باشند. عمل میو علمای بد نهاد بی  ،کنندگان به اسالم که حاکمان و تظاهر 

 

ــريعة هـــــــــو امللك ال غري. فكل معتقد أو حكم شــــرعي   ا الحكام، فداعيهم إلى تحريف الشــ أم 
ف بحسـب نظرهم الفاسـدأيتعارض وبقاءهم على كريس الحكم يجب   بأي  صـورة كانت  ،  ن يحر 
، أم بحذف آيات أو ســور من القرآن لو أمكن، أو بمنع  ســواء بوضــع أحاديث وإلصــاقها بالرســول  

ــول رواـية األـحادـيث ا ــحيـحة عن الرســ نزل وـتأويـله كـما يرـيد  لصــ
ُ
، أو بمنع قراءة القرآن كـما أ

ام   رونه على هوى الحك  ــ  فون القرآن ويؤولونه ويفســ ــمونهم علماء يحر  ــراء مرتزقة يســ اهلل، أو بشــ
 الظلمة. 

یعت فرامی روایی است و نه چیز دیگر، و  خواند، حکومت و فرماناما حاکمان، آنچه آنها را به شر
تقاد یا حکم شرعی که با باقی ماندن آنها بر مسند حکومت در تضاد و تعارض باشد، باید طبق  هر اع

یق ساختن احادیث و نسبت دادن آنها   یف گردد؛ به هر صورت ممکن، چه از طر نظر فاسدشان تحر
خدا رسول  سوره)ص(  به  و  آیات  حذف  با  بتوانند  اگر  یا  روایت  ،  از  جلوگیری  با  یا  قرآن،  از  هایی 

، یا با جلوگیری از قرائت قرآن به همان صورتی که نازل شده و  )ص(  ادیث صحی  از رسول خدااح
آنگونه که خداوند می آن  تأویل  از  یدن جیرهبازداشتن  با خر یا  و  را علما  خوارانی ـخواهد،  آنها  که 

یف کنند و آن را بر میل حّکام ظالم تأویل و تفسیر نامندمی  نمایند.ـ تا قرآن را تحر

 

وطبعاً لو أمكنهم وضــع تشــريعات وقواني مخالفة لشــريعة اهلل، ولكنها تســاعد على بقائهم يف  
ــاً إذا أعانتهم ظروف الجهل الديين يف املجتمع   ة أطول لســـارعوا إلى وضـــعها، خصـــوصـ الســـلطة مد 

 اإلسالمي ووجود علماء سوء غري عاملي، كما هو حال البالد اإلسالمية اليوم. 
یعت خدا را نیز وضس خواهند  تًا اگر برایشان امکانو طبیع یعات و قوانینی مخالف شر پذیر باشد تشر

تر باشد، در وضس کردن آنها درنگ  شان برای مدتی طوالنیکرد، که اگر در جهت بقای آنها در سلطه
  های جهل دینی در جوامس اسالمی و وجود علمای بد نهاد نخواهند کرد؛ علی الخصوص اگر ظرفیت

 های اسالمی چنین است.عمل، به آنها کمک کند؛ همان گونه که امروز وضعین سرزمینبی
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ام الظلمة؛ ألن  الحاكم الجائر يدلك كثري من تصــرفاته   ا علماء الســوء، فهم أخطر من الحك  وأم 
ا الـعالم غري الـع ــريـعة ومـحاربتـها، أمـ  اـمل  وأعـماـله العلنـية يف مـحارـبة أولـياء اهلل على خروـجه عن الشــ

ــعاً يف كلمته، ولعله   ــيته، خاضـ ــك، فتجده مثاًل متماوتاً يف مشـ ــربل بلباس العابد الناسـ فربما يتسـ
ع    .يظهر التذلل والخضـوع ليصـطاد األتباع اً، يتصـن  ته فاسـداً متكرب  ولكن ك إذا سـربت غوره وجد 

تفضـح باطنه    الصـالح والتواضـع، بل إن  ظاهره يدلك على باطنه، فتصـدر منه كثري من الفلتات اليت
 . (اإلناء ينضح بالذي فيهـ )األسود، ف

تر از ُحکام ظالم هستند؛ چرا که حاکم ستمگر بسیاری از دخل و  اما علمای بد نهاد، خطرناک
یعت و جنگ  تصّرفاتش را به شما می نمایاند و کردارش در جنگ با اولیای خدا با خارج شدنش از شر

نشین به تن  عمل، چه بسا لباس عابد گوشهاما در مورد عالم بی  باشد.با آنها، به طور علنی آشکار می
کند، و او را چنین بیابی که به عنوان مثال در راه رفتن متواضس است، در گفتار خاضس، و گاهی تظاهر  

گری شکار کند. حال آنکه اگر درونش را  نماید، تا پیروانی را با حیلهبه شکسته نفسی و خضوع می
نماید و حتی ظاهرش او را  یابی که تظاهر به صال  و تواضس میو را فاسدی متکّبر مینیک بیازمایی، ا 

زند که باطن سیاهش  های بسیاری سر میسازد و از او اشتباهات و ناهنجاریبه باطنش رهنمون می
 . 1سازد؛ و »از کوزه همان برون تراود که در او است«را رسوا می

 

ــوء يمـتد حىت   بـعد موتهم، فتبقى ـمذاهبهم ومعتـقداتهم الـفاســـــدة وفتواهم غري  وخطر علـماء الســ
الصــحيحة، ويبقى لهم أتباع كما أنهم يمتازون بالنفاق وإخفاء بواطنهم الفاســدة، ودواعي هؤالء  

 منها: طلب القيادة الدينية، وإرضاء األهواء النفسية.، للتحريف كثرية
نیز ادامه   شان، اعتقادات  خواهد داشت. راه و روشخطر علمای بد نهاد حتی پس از مرگ آنها 

ی نفاق و مخفی  ماند، و پیروانی از آنها که به واسطه شان بر جای میفاسدشان و فتواهای نادرست
باطن میبودن  متمایز  فاسدشان  میهای  باقی  انگیزهباشند،  یف  مانند.  تحر برای  افرادی  چنین  های 

 رضای خواست و هوای نفسانی. بسیار است؛ از جمله: درخواست رهبرِی دین، و ا
 

ل   أوـي ل والـت التنزـي اب اهلل والعلم ـب عون معرـفة كـت د  أنفون من قول )ال أعلم(، ولهـذا ـي ومنهـا: إنهم ـي
واملحكم واملتشــابه، وإن  لديهم فتوى لكل مســألة شــرعية، وحل لكل معضــلة عقائدية. وربما  

. وإنهم خري من الجميع وأعلم  يأخذ التكرب منهم كل مأخذ، فريون أنفسهم علماء وسواهم جهالء
 من الجميع. 

ِابا دارند، و از همین رو، ادعای معرفت و شناخت  ی »نمیو از جمله: آنها از گفتن کلمه دانم« 
تنزیل، تأویل و محکم و متشابه را دارند و به عالوه آنها برای هر مسأله ی شرعی  کتاب خدا، علم 

 
 کند( )مترجم(.اصل عبارت: »اْلناء ينضح بالذ  فيه« )ظرز هر چه در خودش اس  را تراوش می - 1
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ارند، و چه بسا تکبر همه چیزشان را از آنها بگیرد؛ آنها  فتوایی و برای هر معضل عقیدتی، راه حلی د
 باشند.بینند، و اینکه آنها برتر و داناتر از همه میخود را عاِلم و دانشمند و غیر خود را جاهل و نادان می

 

اً   ه وتجنـب وربـما كـان من دواعيهم إلى التحريف الخوف من الطـاغوت الحـاكم، فيفتون إرضـــــاء ـل
لالصـطدام معه مثاًل بجواز االنخراط يف صـفوف قواته املسـلحة، اليت مهمتها األسـاسـية هي ضـرب  

 الشعوب اإلسالمية، وإضعاف دين اهلل يف أرضه والقضاء عليه إذا أمكن. 
انگیزه از  یکی  بسا  این  هاچه  در  باشد؛  حاکم  طاغوت  از  ترس  یف،  تحر به  اقدام  برای  آنها  ی 

ورزند؛ به عنوان  دهند و از رویارویی و برخورد با او اجتناب میصورت، آنها برای رضای او فتوی می
ین هدفش سرکوب ملتمثال با صادر کردن جواز پیوستن به صفوف نیروهای مسلحی که مهم های  تر

 باشد! ن خدا در زمینش و در صورت امکان نابود کردن آن میاسالمی، تضعیف نمودن دی
 

ا وامـلال،  ــهم أخس من ذـلك، فيكون داعيهم للتحريف إضـــــاـفة إلى الجنب اـلدنـي وربـما كـان بعضــ
فون الشريعة  .فيداهنون الطاغوت، ويضلون املسلمي ويحر 

ا و مال و منال را هم به تر باشند، و عالوه بر ترس، دنیو چه بسا برخی از آنها از این هم فرومایه
می سازش  طاغوت  با  اینان،  کنند؛  افزون  خود  کردن  یف  تحر گمراه  انگیزهای  را  مسلمانان  کنند، 

یف میمی یعت را تحر  نمایند. سازند و شر
 

اً للدنيا فاتهموه على دينكم، فإن  كل محب يحوط : )ع(قال اإلمام الصـــادق   )إذا رأيتم العالم محب 
 .(1)ما أحب( 

اند: »اگر عاِلم را دوست و محبی برای دنیا دیدید، او را بر دین خود متهم  فرموده  )ع(  امام صادق
یرا دوست  .2زند«دار هر چیز، بر گرد آن حلقه میبدانید؛ ز

 

، ال تجعل بيين وبينك عاملاً مفتوناً بالدنيا فيضلك عن طريق  )ع()أوحى اهلل تعالى إلى داود  :  )ع(وقال  
اع طريق عـبادي املرـيدين، إن  أدنى ـما أـنا صـــــانع بهم إن أنزع حالوة مـناـجاتي  محبيت، ـفإن  أولـئك قطـ 

  .(3) من قلوبهم(
وحی فرمود: بین من و خودت    )ع(   فرمایند: »خداوند متعال به داوودمی  )ع(   همچنین امام صادق 

یق محبت من گمراه میعاِلمی که شیفته کند، که آنها راهزنان  ی دنیا باشد قرار مده؛ چرا که تو را از طر
کم و  به من هستند  تقّرب  و  بندگان خواستار  ینی  شیر که  است  این  دارم  آنها  برای  که  مجازتی  ین  تر

 
 . 107ص 2  بحار األنوار: ج245  مشكاة األنوار: ص394ص 2علل الشرايع: ج -1
 .107ص  2؛  بحار اينوار: ج   245؛  مشكاة اينوار: ص   394ص  2علل الشرايع: ج   - 2
 .عن النبي  46ص 1  ورواه في الكافي: ج245  مشكاة األنوار: ص 394ص 2علل الشرايع: ج -3
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 .1ام«هایشان جدا ساختهمناجاتم را از قلبحالوت 
 

: )إن كم علماء السـوء، األجر تأخذون والعمل تضـيعون، يوشـك رب العمل إن  )ع(ومن كالم عيىسـ 
 . (2) يطلب عمله، وتوشكون إن تخرجوا من الدنيا العريضة إلى ظلمة القرب وضيقه(

ید و عمل  عمل! مزد را میفرماید: »و شما ای علمای بیاست که می  )ع(  و از سخنان عیسی گیر
کنید؟ نزدیک است صاحب عمل، عملش را مطالبه کند و نزدیک است شما از دنیای  را ضایس می

یک خارج شوید«   .3فراخ به ظلمت قبر تار
 

ام الطواغيت الذين يحكمون البالد اإلســالمية   -وكالهما   أي علماء الســوء غري العاملي، والحك 
أخطر من الكافر الحربي كالصـهاينة على اإلـسالم؛ وذلك ألن  بقاء علماء الـسوء يعين بقاء   -  اليوم

ام الظلمة يعين بقاء الصــــهاينة يحتلون   ام الظلمة متســــلطي على املســــلمي، وبقاء الحك  الحك 
ــلمي يجرعونهم الويل والثبور أرض   ــلطي على املســ ــلمي، وبقاء األمريكان متســ ألن  هؤالء  ؛  املســ

ــواء بعلمهم أم برعونتهم وتخبطهم األهوج، كمـا أن   ام هم خـدم للطـاغوت األمريكي ســ الحكـ 
الصــهاينة وطيلة أشــهر من االنتفاضــة املباركة يف أرض فلســطي ال يقتلون إال  مائة شــخص أو 

ل ــلمي.    .أكرث بقلـي ل وآالف املســ ات، ـب ام الطواغـيت فهم يقتلون يف يوم واحـد املـئ ا هؤالء الحكـ  أـم 
ام الظلمة   ا هؤالء الحك  كما أن  الصـهاينة يقتلون املسـلمي ليحتفظوا باألرض اليت اغتصـبوها، أم 
ــوخ  ــفـك الـدمـاء. فهؤالء الطواغيـت وأعوانهم مســ وأعوانهم فيقتلون املؤمني؛ ألنهم يتلـذذون بســ

 .(4)انية منكوسون ال يعرفون شيئاً من الخري، ﴿ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي َفُهْم ال َيْرِجُعوَن﴾ شيط
ـ آنها  دوی  هر  بیو  نهاد  بد  سرزمینعلمای  بر  امروزه  که  طاغوتی  حّکام  و  اسالمی  عمل  های 

باشند؛  ـ بر ضد اسالم میها همانند صهیونیستافروز ـتر از کافران جنگـ خطرناککنندحکومت می
مسّلط   و  مستبد  ظالم  حکام  ماندن  باقی  یعنی  نهاد،  بد  علمای  بقای  که  است  دلیل  آن  به  بر  این 

هایی که سرزمین مسلمین را به اشغال خود  مسلمانان، و بقای حکام ظالم، یعنی ماندن صهیونیست
مصبتدرمی که  مسلمین،  بر  یکا  آمر ماندن  مسّلط  همچنین  و  کام    آورند،  به  را  تباهی  و  ویرانی  و 

یکا هستند، چه با علممسلمان می یزد؛ چرا که این حاکمان، خود نوکر و خادم طاغوت آمر شان و  ر
ی  ها انتفاضهها، طی ماهشان؛ کما اینکه صهیونیستزدهها و خبط و خطاهای شتابسریچه با سبک

رسانند، ولی  این حاکمان  تر را به قتل نمیصد نفر یا کمی بیشمبارک در سرزمین فلسطین بیش از یک

 
 رواي  نموده اس . )ص( آن را از پيامبر 46ص  1؛  و کافی: ج   245؛  مشكاة اينوار: ص   394ص  2علل الشرايع: ج   - 1
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می را  مسلمان  هزاران  حتی  و  نفر  صدها  روز،  یک  در  صهیونیستطاغوتی  را  هکشند.  مسلمانان  ا، 
آنها غصب کردهمی از  تا سرزمینی را که  این حاکمان ستمکشند  اما  گر و اعوان و  اند حفح نمایند، 

یختن خونانصارشان، مسلمانان را به قتل می ها  برند. این طاغوتها لذت میرسانند؛ چرا که آنها از ر
شناسند: د که هیچ ِخیری را نمیشدگانی هستنو اعوان و انصارشان، مسخ شدگان شیطانی و وارونه

 . 1( گردندکرند، اللند، کورند؛ پس آنها بازنمی)
 

ومعركة اإلصــالح يجب إن تبدأ مع علماء الســوء غري العاملي، ثم تنتقل إلى الطواغيت املتســلطي  
على البالد اإلسـالمية، ثم من يليهم من الطواغيت املتسـلطي على العالم، بل وقبل كل ذلك يجب  

ــول اهلل   ــيطان. فرسـ رها من جنود الشـ ــنا ونطه  ــالحية يف أ  أن نبدأ مع أنفسـ م بدأ حركته اإلصـ
القرى يف مكـة، امـلديـنة اليت تمـثل املرجعـية اـلدينـية لألحـناف وامـلديـنة اليت يحج إليـها األحـناف، ثم  
ــلوات   انتقل إلى ما حولها من القرى يف الجزيرة العربية، ثم انتقل إلى اإلمرباطوريات املحيطة به صــ

 اهلل عليه وعلى آله. 
های مسّلط شده بر  گردد، سپس به طاغوتعمل آغاز  پیکار اصالحی، باید از علمای بد نهاد بی

ی جهان های مستبد مسّلط بر همهی طاغوتهای اسالمی منتقل شود و پس از آن به همهسرزمین
از همه پیش  اما  از سربازان  کشیده شود؛  را  کنیم و وجودمان  از خودمان شروع  اینها، الزم است  ی 
از اّم القری در مکه آغاز نمود؛ شهری  حرکت اصالحی خود را    )ص(  شیطان پاک کنیم. رسول خدا

آوردند،  که تمثیل مرجعیت دینی حنفی بود؛ شهری که در آن یکتاپرستان به سوی آن حج به جا می
ـ منتقل شد،و پس از آن به امپراطورهای مسّلط  شهرها و روستاهای جزیرا العربسپس به اطراف آن ـ

 بر آن؛ سالم و صلوات خداوند بر او و بر آل او! 
 

ة يف   ــد  ــعبة تحتاج إلى شــ ومن الطبيعي أن  مواجهة التيارات الجاهلية جميعها ومواجهة قادتها صــ
 ذات اهلل، وعزم وصرب على امللمات. 

یانطبیعی است که رویارویی با همه های جاهلیت و مواجهه با پیشوایان سر  ها و جنا ی آن جر
 وقایس ناگوار نیازدارد. سخت آن، به شدت و جدیت در ذات خدا، و عزم و صبر بر 

 

ــبـحاـنه وتـعالى وهو املـهدي ــوم مؤـيد من اهلل ســ ، فواجبنا  )ع( وربـما لن يقوى على القـيام بـها إال  معصــ
، إصــالح االنحرافات املوجودة ما أمكن أو على األقل تعريفها للناس، ال  )ع(اليوم هو التهيئة لدولته  

ة إال  باهلل.   أن نقف مكتويف األيدي ونقول ال حول وال وقو 
و چه بسا کسی قادر به اقدام به چنین عملی نباشد مگر معصومی که تأیید شده از جانب خداوند  

 
 .18بقره:  - 1
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  سازی برای حکومت او لیف امروز ما زمینهاست و تک  )ع(   سبحان و متعال باشد، و او همان مهدی
پذیر باشد، و یا حداقل، شناسانیدن آنها به مردم،  و اصال  انحرافات موجود تا جایی که امکان  )ع(
باشد؛ نه اینکه دست روی دست گذاشته، فقط بگوییم »ال حول وال وقّوا إال بالله« )هیچ تغییر و  می

 قوتی نیست مگر با خداوند(. 
 

ا هلل وإنـا إليـه راجعون، ولكن اهلل خلق املوت والحيـاة ليبلوكم  نعم، ال ح ة إال  بـاهلل، وإنـ  ول وال قو 
ــن عماًل. وأســـــألوا اهلل إن يعجـل فرج موالـنا املـهدي   ـــله وعطـاـئه    )ع(أيكم أحســ ويمن عليـنا بفضــ

ا من  ــتقيم، ويخرجـن ــراط املســ ا إلى الصــ ديـن أـي أخـذ ـب اـمه، لـي داء وجوده وكرـمه بظهوره و قـي االبـت
  لظلمات إلى النور، ويرينا مناسكنا واألحكام الشرعية الصحيحة.ا

ید تا   آری، »ال حول وال قوا إال بالله« و »إنا لله وإنا إلیه راجعون« اما خداوند مرگ و زندگی را آفر
ید. از خدا بخواهید تا فرج موالی ما مهدی  را تعجیل    )ع(  بیازماید کدام یک از شما عملکرد بهتری دار

ی اول با فضل و بخشش خود، و با جود و َکَرمش با ظهور و قیام او بر ما مّنت نهد،  و در وهله  فرماید،
یکیتا دست ها به نور خارج سازد، و  های ما را بگیرد و به صراد مستقیم رهنمون سازد، ما را از تار

 عبادات و فرایو ما و احکام شرعی صحی  را به ما بنمایاند. 
 

 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 )ع( املصلح املنتظر  
 )ع(   مصلح منتظر 

 

بَْناَءُهْم  : ﴿قال تعالى
َ
ِعُف َطاِئَفًة ِمْنُهْم ُيَذبُِّح أ َتضــــْ َيعاً َيســــْ ْهَلَها شــــِ

َ
ْرِض َوَجَعَل أ

َ
ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعال يِف اأْل

دِ  ــِ اَءُهْم ِإنَّهُ َكاَن ِمَن امْلُْفســ ــَ َتْحِيي ِنســ ــْ ْرِض  َوَيســ
َ
ِعُفوا يِف اأْل ــْ ُتضــ ــْ ْن نَُمنَّ َعَلى الَِّذيَن اســ

َ
يَن * َونُِريُد أ

اَن َوجُ  اـمَ ْرِض َونُِرَي ِفْرَعْوَن َوهـَ
َ
َن  َلُهْم يِف اأْل ًة َونَْجَعَلُهُم الَْواِرِثَي * َونَُمكِّ ِئمـَّ

َ
ا ِمْنُهْم  َونَْجَعَلُهْم أ ُنوَدُهمـَ

 .(1)َما َكانُوا َيْحَذُروَن﴾ 
ای  فرعون در آن سرزمین برتری جست و مردمش را فرقه فرقه ساخت. فرقه)فرماید:  حق تعالی می

ید و زنانشان را زنده میداشت، پسرانشان را سر میرا زبون می گذاشت؛ به راستی که او از فساد  بر
یم،  کنندگان بود * و ما بر آن هستیم که بر کسانی که روی زمین به استضعاف کشیده شدند منّ  ت گذار

یم، و آنها را وارثان گردانیم * و آنها را در آن سرزمین تمکین دهیم و به فرعون   و آنان را پیشوایان ساز
یانشان، چیزی را که از آن می  .2( ترسیدند نشان دهیمو هامان و لشکر

 

ـــياء النيب الـخاتم   )ع(اإلـمام املـهدي   ــر من أوصــ ــني  الويص الـثاني عشــ ، اإلـمام ـخاـمل اـلذكر لســ
ــلح اـلذي تنتظره   إـمامـته وخالفـته هلل يف أرضـــــه. هو املصــ ــيعـته اـلذين يقولون ـب طويـلة حىت بي شــ
ــرته، وآخرون   ــيعته وأعداؤه. أناس ينتظرون ظهوره لنصــ ــلمون وغريهم، شــ ــرية جمعاء، املســ البشــ

 ضاء عليه حال ظهوره وقيامه، ويظنون أنهم قادرون على تغيري سنة اهلل.يرتب صون به الدوائر للق
مهدی خاتم)ع(  امام  پیامبر  اوصیای  از  وصی  دوازدهمین  سال)ص(   ،  که  امامی  طوالنی  ،  های 

اش برای خداوند  ، حتی در بین شیعیانش؛ همان کسانی که به امامت و جانشینی است  یادش برده نشده
دارند.   اقرار  زمینش  هستند؛  در  مبارکش  قدوم  منتظر  یت،  بشر تمامِی  که  است  ُمصلحی  همان  او 

عده دشمنانش.  و  شیعیانش  ین،  سایر و  یاریمسلمانان  تا  هستند  ظهورش  منتظر  و  ای  کنند،  اش 
پندارند  هستند، و چنین میسازی  در پی زمینهای دیگر برای از بین بردن او هنگام ظهور و قیامش  عده

 ی را تغییر دهند!توانند سنت الهکه می
 

ــلمي غـافلي ال يكـادون يعرفون   مؤمنون يهيئون لظهوره وآخرون يتهيئون لظهوره، وبعض املســ
عنه شــيئاً، وبعض شــيعته أو من يســميهم الناس بشــيعته ال يعرفونه إال  كرمز، يئســوا من ظهوره 

 وقيامه وهذا اليأس ظاهر من أعمالهم، وإن لم يصرحوا به بأقوالهم.
 

 .6 - 4القصص :  -1
 .6تا  4قصص:  - 2
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شوند، و برخی  کنند و کسانی دیگر برای ظهورش آماده میسازی میمؤمنانی برای ظهورش زمینه 
یبًا چیزی از او نمی دانند، و برخی از شیعیانش یا همان کسانی که مردم آنها را  از مسلمین غافلند و تقر

اند، و  و مأیوس شدهدانند؛ آنها از ظهور و قیام ا نامند، او را سمبل و نمادی بیش نمیی او میشیعه 
 این یأس و ناامیدی از کردار آنها مشخص است؛ حتی اگر به صراحت بر زبان نیاورند. 

 

ويف هذه اللحظات الحاسمة اليت نقرتب فيها من ساعة الصفر، نالحظ أناساً بعيدين عن الحق بدؤوا  
بدؤوا يبتعدون عنه  يقرتبون منه شــــيئاً فشــــيئاً حىت كأنهم دخلوا فيه، وآخرون يف قلب دائرة الحق  

ــاً يف هوة الوادي بدؤوا يرتقون الجبل شــــيئا  شــــيئا فشــــيئا حىت كأنهم خرجوا منه. وهكذا أناســ
ة بدؤوا ينحدرون عنها حىت كأنهم قد سقطوا يف الهاوية.   فشيئا، وآخرون وجدوا أنفسهم يف القم 

بینیم  نی را میدر چنین لحظات حساسی که در حال نزدیک شدن به ساعت صفر آن هستیم، مردما 
نمایند تا آنجا که گویی در آن داخل  که از حق دور هستند ولی کم کم شروع به نزدیک شدن به آن می

کنند،  باشند، کم کم شروع به دور شدن از آن میی حق میای دیگر که در قلب دایرهشوند، و عدهمی
بینیم که در قعر دره قرار دارند ولی  شوند؛ و همین طور مردمانی را میتا آنجا که گویی از آن خارج می

بینند شروع به فرود آمدن کنند و کسانی دیگر که خود را در قله میذره ذره شروع به باال رفتن از قله می
 شوند. کنند تا آنجا که در اعماق، ساقط میاز آن می

 

ــن املوت وســــار  إلى اآلخرة، فال  وبعـبارة أخرى: دنـيا وآخرة، ولكـل أبـناؤـها، فمن أخـتار الحق احتضــ
يبالي سـواء وقع على املوت أو وقع املوت عليه. ومن اختار الباطل حرص على الحياة وعبد الدنيا. وبي  
الفريقي قوم يرتنحون كالســكارى، ال إلى هؤالء وال إلى هؤالء، فهم يعرفون الحق وال ينصــرونه،  

خســران املبي، ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهُم  ويكرهون الباطل وال يعادونه. خســروا الدنيا واآلخرة ذلك هو ال
َلْم َتُكنْ 

َ
ْرِض َقالُوا أ

َ
َعِفَي يِف اأْل َتضــْ ا ُمســْ ِهْم َقالُوا ِفيَم ُكْنُتْم َقالُوا ُكنَّ نُْفســِ

َ
ْرُض  امْلاَلِئَكُة َظامِلِي أ

َ
أ

ُم َوَساءَ  َواُهْم َجَهنَّ
ْ
وَلِئَك َمأ

ُ
ِ َواِسَعًة َفُتَهاِجُروا ِفيَها َفأ  .(1)ْت َمِصرياً﴾ اَّللَّ

 

به عبارت دیگر: دنیا و آخرت، هر کدام فرزندان خود را دارد؛ کسی که حق را برگزیند، مرگ را در  
شود و هیچ هراسی ندارد از اینکه به مرگ برسد یا مرگ او را  آغوش گرفته، به سوی آخرت رهسپار می

یص می یابد؛ و آن کس که باطل را برگزیند، بر زندگانی حر کند. میان این  ود و دنیا را بندگی میش در
خورند، نه جزو این دسته هستند و نه جزو آن گروه؛  دو گروه، قومی هستند که چون مستان ِتلو ِتلو می

کنند!  دارند ولی با آن ستیز نمیکنند، و باطل را ناخوش میاش نمیشناسند ولی یاریاینان، حق را می
که   شدند  آخرت  و  دنیا  ُخسران  است:  دچار  آشکار  یان  ز و  خسران  همان  که  )این،  هستند  کسانی 

 
 .97النْاء :  -1
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پرسند: در چه کاری  ستانند در حالی که بر خویشتن ستم کرده بودند، از آنها میفرشتگان جانشان را می
گشته. گویند: آیا زمین خدا پهناور  بودید؟ گویند: ما در روی زمین مردمی بودیم مستضعف و زبون

 .1( مهاجرت کنید؟ مأوی و جایگاه اینان جهنم است و چه بد سرانجامی استنبود که در آن 
 
 

 * * * 

 
 .97نْا:  - 1



 

 

 يف األديان اإللهية   )ع( املهدي  
 در ادیان الهی   )ع(  ىمهد 

 
املهدي   تقريباً يف جميع   )ع(اإلمام  أرضه موجود  كمصلح منتظر، وكمنقذ لشريعة اهلل يف 

 األديان اإللهية السابقة لإلسالم، كاليهودية والنصرانية.  
یبًا در    )ع(  امام مهدی یعت خداوند در زمینش، تقر به عنوان مصل  منتظر، و به عنوان منجی شر

 د یهودیت و مسیحیت. ی ادیان الهی پیش از اسالم موجود بوده است؛ هماننهمه
 

ة تجده يف )سفر دانيال يف رؤيا بختنصر(، اليت ُيعربها دانيال   بعد أن يراها.    )ع(ففي التوراة، مر 
ة تجده يف )رؤيا دانيال للممالك واإلمرباطوريات الكربى( اليت تقوم على األرض من بعده ،  )ع(ومر 

 م.  وتجده كذلك يف غري هذا السفر من التوراة املتداولة اليو
یابی؛ رؤیایی که دانیال پس از اینکه در تورات یک بار او را در ِسفر دانیال در رؤیای بخت النصر می

های  النصر( آن را دید، تعبیر نمود، و بار دیگر او را در »رؤیای دانیال برای ممالک و امپراطوری )بخت 
های دیگر این  ین طور در بخشیابی، و همشوند، میپا می بر روی زمین بر  )ع(  بزرگ« که پس از او

 باشد. ِسفر توراتی که امروزه متداول می
 

ا يف اإلنجيل، فهو )قديم األيام( املصلح املنتظر الذي ينزل معه عيىس   من السماء، فتجده    )ع(أم 
يذكر يف اإلنجيل عالمات لعودته   )ع(يف اإلنجيل ويف )رؤيا يوحنا الالهوتي(. كما أن ك تجد عيىس 

النيب   ذكرها  اليت  العالمات  بعينها  هي  األرض،  األطهار   إلى  املهدي   واألئمة    )ع( لظهور 
ينزل    )ع(ن  عيىس  وقيامه، كخسوف القمر وكسوف الشمس، والحروب وأخبار الحروب. وذلك؛ أل

ه.  )ع(من السماء يف زمن ظهور املهدي   ، وزيراً له ومؤيداً لحق 
به همراهش از آسمان فرود    )ع(   در انجیل، او همان »قدیم االیام« است؛ مصل  منتظری که عیسی

  )ع(  بینی عیسییابی؛ همان طور که شما میآید. او را در انجیل در »رؤیای یوحنای الهوتی« میمی
های دقیقًا همان نشانه و  کند، به طوری که این نشانههای بازگشتش به زمین را در انجیل ذکر مینشانه

و قیامش    )ع(  برای ظهور مهدی   )علیهم السالم(   ی اطهارو ائمه  )ص(   هایی هستند که پیامبرعالمت
  را که عیسیها؛ چها و اخبار جنگفرمایند؛ مانند خسوف ماه و کسوف خورشید، و جنگذکر می

یری او، و تأیید کننده)ع(  در زمان ظهور مهدی  )ع( ای برای حق او، از آسمان  ، به عنوان یکی از وز
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 آید. فرود می
 

ا عند املسلمي، فاملهدي  ، فقد جاء من ضروريات الدين ومنكره منكر لنبوة محمد   )ع(أم 
، سواء عن طريق السنة أو الشيعة. ولكن السنة ملا أعرضوا عن أوصياء ذكره متواتراً عن النيب  

وتركوا حديثهم وقعوا يف شبهة، أن ه سيولد يف آخر الزمان، وإن اعرتفوا أن ه من ولد علي  النيب 
 . وفاطمة 

یات دین است، و انکار کننده  )ع(  اما از نظر مسلمانان مهدی   ی پیامبری ی او، انکار کنندهاز ضرور
یق    )ص(  باشد؛ چرا که یاد او به تواتر از پیامبرمی  )ص(  محمد  یق اهل سنت و چه از طر چه از طر

روی گردانیدند و احادیث آنها    )ص(   شیعه، آمده است. اما اهل سنت هنگامی که از اوصیای پیامبر 
به دنیا خواهد آمد، را ترک گفتند، در شبهه اینکه   ای گرفتار شدند، که آن حضرت در آخر الزمان  با 

 باشد. می  )علیهما السالم( کنند که او از فرزندان علی و فاطمهاعتراف می
 

هو اإلمام الثاني عشر   )ع(ثم جاء من علماء السنة يف الغيبة الكربى من اعرتف بأن  اإلمام املهدي  
 .  )ع(، وإن ه حي وغائب عن األبصار كالخضر من أئمة أهل البيت  

  سپس کسانی از علمای اهل سنت در زمان غیبت کبری آمدند و اعتراف نمودند به اینکه امام مهدی
باشد، و اینکه او زنده و از نظرها پنهان  می  )علیهم السالم(  ی اهل بیتهمان امام دوازدهم از ائمه  )ع(

 . )ع( است؛ همانند خضر
 

ومن هؤالء، الشافعي يف كتابه )مطالب السؤول(، حيث عقد فصاًل يف نهاية كتابه املشار إليه  
 . )ع(للدفاع عن اعتقاده، إن  اإلمام املهدي هو محمد بن الحسن العسكري 

ی این افراد »شافعی« در کتابش »مطالب السؤول« برای دفاع از اعتقادش فصلی را در  از جمله
د قرار  کتابش  میانتهای  اشاره  او  به  که  مهدیاده  امام  اینکه  الحسن    )ع(   نماید؛  بن  محمد  همان 

 است.  )ع( العسکری
 

ا الشيعة اإلمامية اإلثنا عشرية، فقد كانوا يرجعون إلى أوصياء النيب   من بعده وتابعوهم   أم 
إمام تلو إمام، حىت وصلت اإلمامة وخالفة النيب وخالفة اهلل يف أرضه إلى خاتم األوصياء اإلمام محمد  

، ومع أن ه كان غائباً عن أنظار العامة ويتصل مع شيعته عن طريق أحد خل ص  )ع(بن الحسن املهدي  
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النيب ألن   الوضع؛  هذا  تقبلوا  الشيعة  إن   إال   لغيبته   واألئمة     املؤمني،  مهدوا  بعده    )ع( من 
 وذكروها يف أحاديثهم.  

کردند و امامی پس  مراجعه می  )ص(  به اوصیای پیامبر  )ص(  ی دوازده امامی پس از پیامبراما شیعه
و جانشینی خدا در زمینش به    )ص(  از امامی دیگر پیرو آنها بودند، تا اینکه امامت و جانشینی پیامبر

ی مردم  رسید؛ با وجود اینکه وی از دیدگان عامه  )ع(  مام محمد بن الحسن المهدیخاتم اوصیا، ا
ین  مؤمنان با شیعیان خود ارتباد برقرار میی یکی از مخلص غایب بوده، و به وسیله کرد، تا اینکه تر

امامان و  پیامبر  که  چرا  پذیرفتند؛  را  وضعیت  این  السالم(   شیعه  غیبتش    )علیهم  برای  او   از  پس 
 سازی کردند و این موضوع را در احادیثشان یادآور شدند. زمینه
 

املهدي   اإلمام  الحسن    )ع(وحياة  اإلمام  والده  مع  قضاها  سنوات  بخمس  تقريباً  الغيبة  قبل 
. ق على بعض الروايات، وبدأت غيبته مع أول   هـ  255شعبان سنة    15ولد يوم    )ع(، فهو  )ع(العسكري  

 ق.  . هـ 260من إمامته، وهو يوم تسعة ربيع األول  يوم
با پدرش امام حسن  ، ایشان  )ع(  در مورد زندگانی امام مهدی پنج سال را  یبًا  پیش از غیبت، تقر

هـ.ق متولد شد،   ۲۵۵شعبان سال  ۱۵طبق برخی روایات در روز  )ع( گذرانید. ایشان )ع( عسکری
 هـ.ق.  ۲۶۰و غیبت او همراه با اولین روز امامتش آغاز گردید؛ روز نهم ربیس اول 

 
ويف هذه السنوات الخمس لم يعرف والدته ولم يره إال  الخل ص من الشيعة. ربما أربعون أو أقل أو 

محجوب عن الناس منذ والدته للحفاظ على حياته، وهذا ألن  أئمة الجور والضالل   )ع(أكرث، فهو  
كان فرعون )لعنه اهلل(    من العباسيي )لعنهم اهلل( كانوا يرتقبون والدته للقضاء عليه وقتله، كما

والدة موىس   الروماني قتل عيىس    )ع(يرتقب  الحاكم  أراد  بوالدته،   )ع( لقتله، وكما  علم  عندما 
وا يريدون إن يطفئوا نور اهلل بأفواههم العفنة، ويأبى اهلل إال  أن يتم نوره ولو كره األمويون وكان

 والعباسيون وأئمة الضالل والطواغيت الذين يحكمون األمة اإلسالمية. 
دید مگر برخی از شیعیان در مدت این پنج سال، کسی از والدتش اطالع نداشت و کسی او را نمی

از بدو تولدش به جهت محافظت   )ع(  تر. بنابراین آن حضرتتر یا بیشفر، کممخلص. شاید چهل ن 
اش از مردم پنهان بود، و  این، از آن رو بود که پیشوایان جور و گمراهی عباسی که لعنت از زندگانی

همان   خدا بر آنها باد، چشم به راه والدتش بودند تا کار را بر او یکسره نمایند و او را به قتل برسانند،؛
بود تا او را به قتل برساند؛ به    )ع(  انتظار والدت موسی طور که فرعون که خداوند لعنتش کند، چشم

گاه شد، خواهان کشتن وی بود.    )ع(  همان صورتی که حاکم رومی پس از اینکه از والدت عیسی آ
دارد، جز از اینکه    های متعّفن خود خاموش کنند، و خداوند ِابا خواستند نور خدا را با دهانآنها می
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پیشوایان گمراهی و طاغوت عباسیان،  امویان،  اگر  را کامل گرداند، حتی  اّمت  نور خود  بر  که  هایی 
 کنند، خوش نداشته باشند!اسالمی حکومت می

 
اإلمام   هذا  النيب    )ع(ومن عظيم شأن  أحاديث كثرية عن  قد جاء يف  السنة   أن ه  يف كتب 

خر إلقامة القسط   )ع(والشيعة، إن  عيىس   يصلي خلفه ويكون وزيراً له. ثم إن  هذا العبد الصالح مد 
إلى أهل األرض جميعهم. وقد     ال إله إال  اهلل محمد رسول اهلل    والعدل يف األرض وحمل كلمة

ل من يبايعه على هذا األمر عند  اصطفاه اهلل سبحانه من جميع بين آدم لهذا األمر، كما روي  إن  أو  
ه جربائيل عن يمينه وميكائيل عن شماله. )ع(قيامه جربائيل   ، وإن ه عند قيامه يحف 

های  در کتاب  )ص(  که در احادیث بسیاری از پیامبر همین بس    )ع(   این امامعظمت جایگاه  از    و
یران  خواند و نماز می )ص( پشت سر او   )ص(  عیسیکه شیعه آمده است اهل سنت و  او  یکی از وز

پایی قسط و این بندهو    ؛ خواهد بود الله»  یکلمهبردن    و  عدل در زمین  ی صال  برای بر اله اال    ، ال 
خداوند سبحان او را از بین  و    ی اهل زمین ذخیره شده است همهبه سوی    ()ص  محمد رسول الله

اولین کسی که در این است  . همانطور که روایت شده  فرمودانتخاب  مهم  ی فرزندان آدم برای این  همه
میزمینه   بیعت  او  با  قیامش  هنگام  جبرائیل به  ومی  )ع(  کند  را  اینکه    باشد،  حضرت  هنگام  آن  به 

 . کننداحاطه میسمت چپ  ازمیکائیل  سمت راست واز جبرائیل   ،قیامش
 

)نظر موىس بن عمران يف السفر األول بما يعطى :  األشل، قال: سمعت أبا جعفر يقولعن سالم  
ذاك من  فقيل له: إن  ،  فقال موىس: ربي اجعلين قائم آل محمد، قائم آل محمد من التمكي والفضل

ثم نظر يف  . فقال مثله، فقيل له مثل ذلك،  ثم نظر يف السفر الثاني فوجد فيه مثل ذلك. ذرية أحمد
 . (1) فر الثالث فرأى مثله، فقال مثله، فقيل له مثله(الس

فرمود: »موـسی بن عمران ـشنیدم که می  )ع(  از ـسالم اـشل روایت ـشده اـست: از ابا جعفر امام باقر
شود را مشاهده  در »ِسفر اول« نظر کرد و آنچه از مکنت و قدرت و فضیلت به قائم آل محمد داده می

نمود و گفت: خدایا مرا قائم آل محمد گردان. به او گفته ـشد: قائم از فرزندان احمد اـست. ـسپس در 
ــت و دوباره مانند همان مطلب ر  یس ــفر دوم نگر ــت کرد و س ا یافت و مانند آن را از خداوند درخواس

یـست و همان مطلب را دید و همان ـسخن را تکرار کرد  همان پاـسخ را ـشنید. ـسپس در ـسفر ـسوم نگر
 .2و همان پاسخ را شنید«

 
 .246ص 3: ج)م(   معجم أحاديث اْلمام المهدي 77ص 51  بحار األنوار: ج246غيب، النعماني: ص -1
 .246ص 3: ج )م( ؛  معجم احاديث امام مهد   77ص  51؛  بحار اينوار: ج   246غيب  نعمانی: ص  -   2
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، فصارت إلى شعيب، ثم صارت إلى )ع(آلدم    )ع(، قال: )كان عصا موىس  )ع(وعن محمد بن علي  
لعندنا، وإن  عهدي بها آنفاً، وهي خضراء كهيئتها حي انزتعت من شجرها،   موىس بن عمران، وإنها

ت لقائمنا، يصنع كما كان موىس يصنع بها، وإنها لرتوع وتلقف  وإنها لتنطق إذا استنطقت، أعد 
، أحداهما يف (1)ما يأفكون، وتصنع كما تؤمر، وإنها حيث أقبلت تلقف ما يأفكون، لها شفتان  

 . (2)األرض واألخرى يف السقف، وبينهما أربعي ذراعاً، وتلقف ما يأفكون بلسانها( 
بود، سپس   )ع( برای آدم  )ع( روایت شده است که فرمود: »عصای موسی )ع(  از محمد بن علی

سبز  به شعیب رسید، سپس به موسی بن عمران رسید، و هم اکنون نزد ما است. عهد من بر آن تازه و  
گوید.  است، درست به همان صورت که از درخت کنده شد. اگر با آن سخن گفته شود، سخن می

با آن همان می او  آماده شده است، و  قائم ما  و  برای  ترساند  کند که موسی نمود. آن عصا خواهد 
برده  دهد. آن هنگام که پیش  کنند، و هر چه به آن امر شود انجام میخورد آنچه را که بدعت میمی

دارد؛ یکی از آنها در زمین و دیگری در سقف،   3اند خواهد بلعید. دو َلب شود آنچه را که بدعت کرده
 . 4اند خواهد بلعید«و بین آنها چهل ذراع فاصله وجود دارد و با زبان خود آنچه را بدعت کرده

 
يقول: )إن  ذي القرني كان عبداً صالحاً جعله   وعن جابر األنصاري، قال: سمعت رسول اهلل 

اهلل حجة على عباده، فدعا قومه إلى اهلل عز  وجل وأمرهم بتقواه، فضربوه على قرنه، فغاب عنهم  
وفيكم  ال  أزماناً حىت قيل مات أو هلك بأي واٍد سلك؟ ثم ظهر ورجع إلى قومه فضربوه على قرنه،  

وبلغ املشرق واملغرب، ،  من هو على سنته، وإن  اهلل عز  وجل مكن له يف األرض وآتاه من كل يشء سبباً 
وإن  اهلل تبارك وتعالى سيجري سنته يف القائم من ولدي ويبلغه شرق األرض وغربها، حىت ال يبقى  

ه كنوز األرض ومعادنه،  سهل وال موضع من سهل وال جبل وطئه ذي القرني إال  وطئه، ويظهر اهلل ل
 . (5)و ينصره بالرعب، يمأل األرض عدالً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً( 
فرمود: »ذو القرنین،  می  )ص(  از جابر بن عبد الله انصاری روایت شده است: شنیدم رسول خدا

 
 في بعض نْخ الكافي: شعبتان. -1
ــائر اـلدرـجات:  318ص 52  و: ج219ص 26  بـحار األنوار: ج231ص 1الـكافي: ج -2 ــائر اـلدرـجات  بينـما رواه في بصـ   ورواه کـما هو اآلن في المتن عن بصـ

  باختثز في آخر الرواي، . وقد  کرت ال يادة في هامد مختصــر بصــائر الدرجات وأنها 674  وفي کمال الدين: ص116  وفي اْلمام، والتبصــرة: ص203ص
 عن نْخ، البحار.

 ها  کافی: »دو شاخه«.در برخی نْخه - 3
اکنون موجود اس   رواي  نموده. بصائر  و همان گونه که در متن بصائر الدرجات هم   318ص    52و ج    219ص   26؛  بحار اينوار: ج   231ص   1کافی: ج   - 4

ــره: ص     203اـلدرـجات: ص  ــائر ا 674؛  کـمال اـلدين: ص     116؛  اـماـم، و تبصـ ــر بصـ ـلدرـجات ـکه از ـبا مـقدار  اختثز در ـپاـيان رواـي   و در ـپاورقی مختصـ
 ا  از بحار نقل کرده  زيادتی وجود دارد.نْخه

 .256ص 1: ج)م(    معجم أحاديث اْلمام المهدي 323ص 52  بحار األنوار: ج393کمال الدين: ص -5
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قوم خویش را به  ای شایسته بود که خداوند عّز و جّل او را حّجت بر بندگان خود قرار داد. او  بنده
سوی خداوند عزوجل دعوت و آنان را به تقوا و پرهیزگاری امر نمود. اّما مردم بر شاخ سر او کوفتند.  
او مدتی از میان آنان ناپدید گشت، به طوری که گفته شد: او ُمرد یا کشته شده، به کدام وادی درافتاده  

ی دیگر سر او  این بار نیز مردم بر گوشهاست؟ اما وی سپس آشکار شد و به میان مردم خود برگشت و  
ضربتی کوفتند. در میان شما نیز یک نفر هست که سنتی چون او دارد. خداوند عّز و جّل به ذو القرنین  

ای قرار داد و او به مغرب و مشرق رسید. خداوند  در جهان تمکین داد و از هر چیزی برایش وسیله
ی قائم از فرزندان من نیز جاری خواهد ساخت و  و را دربارهی ا تبارک و تعالی به زودی سّنت و شیوه

او را به شرق و غرب جهان خواهد رساند، به طوری که هیچ منزلگاه و دشت و کوهی نیست که ذو  
یر پا می یر پا گذاشته باشد مگر اینکه قائم نیز آنها را ز گذارد و خداوند گنج ها و معادن زمین  القرنین ز

ی او زمین را  گرداند و به واسطهی رعب و وحشت او را پیروز میسازد و به وسیلهرا برایش آشکار می
 .1کند« ـ از عدل و داد ُپر میهمان گونه که از جور و ستم پر شده استـ

 
 .(2))ال، ولو أدركته لخدمته أيام حياتي( : : هل ولد القائم؟ فقال)ع(وسئل أبو عبد اهلل 

یافتم،  سؤال شد: آیا قائم به دنیا آمده است؟ فرمود: »خیر، ولی اگر او را درمی  )ع(  از ابو عبدالله
 .3بودم« تمام روزهای زندگانیم را در خدمتش می

 
 فصلوات اهلل على من يقول فيه إمام معصوم: لو أدركته لخدمته أيام حياتي. 

یافتم، تمام  فرماید: »اگر او را درمیمیپس صلوات خداوند بر کسی که امامی معصوم در موردش 
 بودم«. روزهای زندگانیم را در خدمتش می

 

 
 

 * * * 

 
 

 
 

 .256ص  1: ج )م( ؛  معجم احاديث امام مهد   323ص  52؛  بحار اينوار: ج    393کمال الدين: ص  - 1
 .385ص 3: ج)م(   معجم أحاديث اْلمام المهدي 148ص 15  بحار األنوار: ج252غيب، النعماني: ص -2
 .385ص3: ج )م(  ؛  معجم احاديث امام مهد   148ص  15؛  بحار اينوار: ج   252غيب  نعمانی: ص  - 3



 

 

 الغيبة 
 غيبت 

 
: )البد للغالم من غيبة. فقيل: ولم يا رسول اهلل؟ قال: : قال رسول اهلل )ع(عن أبي عبد اهلل  

 .  (1) يخاف القتل( 
یزی از غیبت برای این جوان نیست«.    )ص(  نقل است که رسول خدا  )ع(  از ابا عبد الله فرمود: »گر

 .2گفته شد: چرا ای رسول خدا؟ فرمود: »از بیم به کشته شدن«
 

 . (3)  لنا جوار قوم نزعنا من بي أظهرهم(: )إن  اهلل إذا كره )ع(وقال أبو جعفر 
فرمود: »اگر خداوند مجاورت ما را با قومی ناپسند بدارد ما را از بین آنها بیرون    )ع(  و ابو جعفر

 .4برد« می
 

: )للقائم غيبتان: إحداهما قصرية، واألخرى طويلة، الغيبة األولى ال يعلم  )ع(وقال أبو عبد اهلل  
 .  (5)  خاصة شيعته، واألخرى ال يعلم بمكانه فيها إال  خاصة مواليه(بمكانه فيها إال  
فرماید: »قائم دو غیبت دارد: یکی از آنها کوتاه و دیگری طوالنی است. در  می  )ع(  و ابو عبد الله

غیبت اول کسی از مکان و جای او خبر ندارد مگر از شیعیان خاصش، و در دیگری کسی از جای او  
 .6اطالع ندارد مگر کارگزاران خاص او« 

 
عن قومه عشر    )ع(ليس بدعاً من الرسل واألنبياء الذين سبقوه، فقد غاب موىس  )ع( اإلمام املهدي  

اهلل شعيب   لنيب  األغنام  يرعى  مدين  يوسف  )ع(سني قضاها يف  وغاب  األنبياء.   )ع( ،  من  وغريهم 
  .عن أبصار الناس والطواغيت أمر طبيعي حصل لألنبياء السابقي )ع(فغيبة اإلمام 

بدعتی نوظهور از بین دیگر فرستادگان و پیامبران پیش از خود نیست؛ حضرت    )ع(   امام مهدی

 
 . 184ص 1  مي ان الحكم،: ج90ص 52  بحار األنوار: ج243ص 1علل الشرائع: ج -1
 .184ص  1؛  مي ان الحكم : ج   90ص  52؛  بحار اينوار: ج    243ص  1علل الشرايع: ج   - 2
 .90ص 52  بحار األنوار: ج224ص 1علل الشرايع: ج -3
 .90ص  52؛  بحار اينوار: ج    244ص  1علل الشرايع: ج   - 4
 .155ص 52  بحار األنوار: ج340ص 1الكافي: ج -5
 .155ص  52؛  بحار اينوار: ج   340ص  1کافی: ج  - 6
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پیامبر خدا    )ع(  موسی به چوپانی گوسفندان  را در َمدین  این مدت  و  از قومش غایب شد  ده سال 
و دیگر پیامبران نیز غایب شدند؛ بنابراین غیبت امام از انظار مردم    )ع(  گذرانید. یوسف  )ع(  شعیب

 ای است طبیعی که میان پیامبران پیشین نیز وجود داشته است. مسألهها، و طاغوت
 

ا حول عمره الشريف   . )ع(فهو ليس بأطول من عمر الخضر ،  أم 
یف آن حضرت  تر نیست. طوالنی )ع(  باید گفت که عمر او از عمر خضر   )ع(   اما در مورد عمر شر

 
هم ما شئت، املهم أنهم جماعة من   )ع(ويف بداية غيبة اإلمام   كان له نواب أو سفراء أو أبواب سم 

لإلمام   الشرعية  ومسائلهم  املؤمني  إيصال كتب  مهمتهم  املؤمني، كانت  وإيصال  )ع(خل ص   ،
 عليها، وإيصال توجيهاته إلى املؤمني. وسفراؤه هم:  )ع(أجوبة اإلمام 

 . (1)عثمان بن سعيد  -
 . (2)ومحمد بن عثمان  -
 . (3)والحسي بن روح  -
 . (4)وعلي بن محمد  -
 

خواهی آنها را نام  هر طور که میهایی داشت؛  نواب، سفیران یا باب  )ع(  در ابتدای غیبت، امام 
 

ات األســـدي  وهو جليل القدر  له من ل، عظيم، عند األئم، -1 ان ويقال له ال يش   فحظي بر ـــی األئم،  عذمان بن ســـعيد العمري  يكنی أبا عمرو الْـــمش

ه کان ينقل األسـأل، من الشـيع، ويوصـلها لثئم، وتواليقهم له عند توکيله من قبلهم  ْـمن تايي، علی األمر؛ ألنش جر بال ه کان يتش ان: قيل إنش ْـمش  . وال

ْـمن  ويحمله إلی أبي ويستيهم بسجوب، الرـسائل توجيهات أئمتهم     فكان الـشيع،  يرـسلون رـسائلهم وغيرها عبر عذمان بن ـسعيد  وهو يخريها في جراب ال

ْـكري والمهدي تقي،  )م( محمد   ي، بينهم وبين قواعدهم الشـعبي، الموالي،. وقبره علی ما جاء في  وخوفًا. وقد توکل لُئم، الهادي والع   وقام بدور الواـس
ــثم   ــي بالجان  الاربي من مدين، الْ ــيخ اليوس ــع المعروز بدرب جبل، ببا -يعني باداد  -غيب، الش داد. ومدة وهو ي ار ويقع في منيق، الميدان في أول المو 

 وما بعدها. 353ـ. راجع غيب، الشيخ اليوسي : صه 266حوالي خمد سنوات  توفي سن،  )م( سرارته ليمام المهدي 
ی أبا جعرر  له من ل، جليل، بعد أبيه عند اْلمام المهدي   -2 عيد العمري: يكنش ْـرارة بعد وفاة أبيه و )م( محمد بن عذمان بن ـس تلم الشـيخ العمري ال قام . حيث اـس

ن،  )م(  مقامه بناًء علی کتاب التع ي، والتولي، الصـادر عن اْلمام المهدي  ن،  توفي ـس ْـين ـس رارته حوالي الخم ارم باب  ه  305. ومدة ـس . وقبره عند والدته في ـش
 .  366الكوف، في المو ع الذي کان  دوره ومنازله فيه. راجع غيب، اليوسي : ص

  وله قبر ي ار في النوبختي، في الدرب الذي کان  فيه  تي: توفي الحْين بن روو في شعبان سن، س  وعشرين والثالمأ، هأبو القاسم الحْين بن روو النوبخ  -3
ْـين بن روو النوبخ   ومدة ـسرارته حوالي ال واحد وعـشرين عامًا  دار علی بن أحمد النوبختي النافذ إلی التل  منيق، ـسوق الـشورج، بجان  الرـصاف، بباداد  الح

 وما بعدها. 367. راجع ترجمته في غيب، الشيخ اليوسي : ص ه 326 توفي
ْـرارة من حين وفاة أبي القاـسم بن روو عام  -4 ْـن  تولی ال ی بسبي الح ْـمري: يكنش في النـصف من  329إلی أن لحق بالرفيق األعلی عام   326علي بن محمد ال

 وما بعدها. 393منيقه سوق الْراي في جان  الرصاف، بباداد. راجع غيب، اليوسي :صشعبان  فتكون مدة سرارته الثال، أعوام  وقبره ي ار في 
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یت های  شان رسانیدن نامهبگذار، مهم این است که آنها جماعتی از مؤمنان مخلص بودند که مأمور
های امام به آنها و همچنین توجیهات آن  ، و رسانیدن پاسخ)ع(  شان به اماممؤمنان و مسایل شرعی

 عبارتند: )ع( به مؤمنان بود. ُسفرای امام )ع( حضرت
 . 1عثمان بن سعید •
 .2محمد بن عثمان  •
 .3حسین بن رو   •
 .4علی بن محمد  •

 
علي بن محمد السمري)رحمه اهلل(، ووقعت    بموت  )ع(واتصال املؤمني باإلمام    وانقطعت السفارة

 الغيبة التامة. 
قطس   )ع(  سفارت و اتصال مؤمنین با امام  )رحمة الله علیه(  سپس با مرگ علی بن محمد َسُمری

 و غیبت کامل )کبری( واقس شد. 
 
 

 * * * 
 

 
ات اسـد  ني  گرته میعذمان بن سـعيد عمر : کنيه - 1 ان و به او زيش مش شـد. او جليل القدر بود و ن د ائمه جايراهی عظيم داشـ   از ر ـاي    و  ابا عمر سـَ

ــانائمه برخوردار بود و آنها برا  وکيل کرد ان« گرته میبه او اعتماد می ن او از جان  خودش مش ــَ َمن( به عنوان کردند. به او »س ــَ ــد زيرا و  از تجارت روغن )س ش
تراده می شـی برا  کار خود اـس يعيان منتقل میپوـش ْـايل را از ـش انيد و نامهمی  کرد و به ائمهکرد؛ زيرا و  م خ و توجيهات را از امامانرـس انها  پاـس به آنها   ـش

ها  روغن مخری نمودند و او ني  به خير ترس و تقيه آنها را داخل مشـکْـايل خود و موارد ديرر را از ةريق عذمان بن سـعيد ارسـال میرسـانيد. شـيعيان ممی
قبر ايشان   دار بود.  بين سران موالی شيعه و ائمه را عهدهبود و نقد واسيه  برد. او وکيل امام هاد   عْكر  و امام مهد می )م(  نمود و برا  ابا محمدمی

ْـثم ــــ  ــ میبادادهمان گونه که ـشيخ ةوـسی گرته در ـسم  غربی مدين، ال   باداد« زيارت باـشد و ايـشان در ميدانی در ابتدا  مكانی معروز به »درب جبلهــ
 ز آن مراجعه نماييد.و پد ا 353هـ فوت نمود. به غيب  ةوسی ص 266پنق سال بود و در تاريخ   )م(  شود. مدت سرارت ايشان برا  امام مهد می

بود تا آنجا که پد از پدرش سـرارت به   )م(  قدر ن د امام مهد   ابا جعرر  و  پد از پدرش دار  من لتی گرانمحمد بن عذمان بن سـعيد عمر   با کنيه - 2
هـــ فوت نمود    305حدود پنق سال بود و در سال   دار شد.  مدت سرارت ايشانرا عهده )م(  ها  امام مهد شيخ عمر  تْليم شد و جايراه او در رسانيدن نامه

 مراجعه نماييد. 366باشد. به غيب  ةوسی ص اش در آنجا بود  می  کوفه در مكانی که خانهو قبر مبارکد ن د مادرشان در خيابان دروازه
ْـ  شـد هجر  اسـ  و قبر مبا - 3 ْـين بن روو نوبختی: وفات و  در شـعبان سـال سـيصـد و بي   علی بن  رکد در نو بختيه در جايی که خانهابوالقاسـم ح

ْـ  و يک ـسال بود. ـشرو حال ايـشان را در کتاب    باداد اـس   زيارت می  بازار عياران در ـشورجهاحمد نوبختی در منيقه ـشود. مدت ـسرارت ايـشان تقريبا بي
 به بعد ببينيد.  367غيب  ةوسی ص

ُمر : کنيه - 4 ْـن  علی بن محمد ـسَ دار عهده  329  ـشعبان سال  تا هنرام وفاتد نيمه  326ـسرارت را پد از وفات ابو القاـسم بن روو در ـسال   و  ابو الح
 و پد از ان مراجعه نماييد. 393شود. به غيب  ةوسی ص  بازار در سم  شمالی باداد زيارت میشد. مدت سرارت او سه سال و قبر ايشان در منيقه



 

 

 أسباب الغيبة 
 اسباب غیبت علل و 

 
لطف إلهي باملؤمني، ووجوده ظاهراً بينهم فيه حث  كبري لهم على االلزتام الديين، فإذا   )ع(اإلمام  

أفضل بكثري من غيبته التامة؛ ألن  السفري   )ع(، فإن  وجود سفري له  امتنع ظهوره لخوف القتل مثال
كذلك لطف إلهي؛ ألن     -أي السفري    -، فوجوده   )ع(الذي ينقل أوامره   )ع( هو القائد البديل لإلمام

وجوده شبه وجود املعصوم، حيث بوجود السفري يمكن االتصال باإلمام ومعرفة األحكام الشرعية  
الزمن، وإذا كان األمر كذلك فما هو سبب الغيبة    الصحيحة، وخصوصاً ما يستجد منها مع مرور 

 التامة؟!   
ای بس سترگ در التزام دینی  لطف الهی بر مؤمنین است، و در آشکار او در بین آنها بهره )ع(  امام

داری کند، وجود   برایشان در بر دارد اگر به عنوان مثال به خاطر ترس از کشته شدن از آشکار شدن خود
تر از غیبت تامه است؛ چرا که سفیر همان پیشوای َبَدل از  بسیار بهتر و بافضیلت  ()ع  سفیری برای او 

ـ نیز  یعنی سفیرکند، پس وجود او ـرا منتقل می  )ع(   باشد؛ او کسی است که فرامین او می  )ع(   امام
یرا با وجود سفیر، امکان اتصال به   لطفی الهی است؛ چرا که وجود او شبیه به وجود معصوم است؛ ز

آیند وجود خواهد  امام و شناخت احکام شرعی صحی  و خصوصا مسایلی که به مرور زمان پدید می
 ب غیبت تامه چیست؟! داشت. حال که وضعین چنین است، علت و سب

 
ةولإلجابة هناك   فروض منها:  عد 

   

یه وجود دارد، از جمله:  در پاسخ به این پرسش، چندین نظر
 
 الخوف من اغتياله من قبل الطواغيت:   -۱

 ها:ترس از ترور و سوء قصد به وی توسط طاغوت - ۱

 

ا إذا كان غائباً غيبة غري   للجميع، أم  إذا كان اإلمام ظاهراً  وهذا يمكن أن يكون صحيحاً 
بعيد عن أعي الطواغيت ومكرهم السي ، خصوصاً أن ه    )ع(تامة، أي بوجود سفري فيكون اإلمام  
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مؤيد من اهلل. ويف نفس الوقت يتصل باملؤمني ويوصل إليهم األحكام الشرعية والتوجيهات    )ع(
اليت يحتاجونها، إذن للتخل ص من خطر الطواغيت يكفي الغيبة غري التامة مع السفارة، فال داعي 

 للغيبة التامة، واهلل أعلم. 
بوده باشد، اما اگر با غیبتی که   تواند صحی  باشد که امام برای همه آشکاراین فرضیه هنگامی می

یب آنها    )ع(  تامه نیست غایب باشد، یعنی با وجود سفیران، امام از برابر دیدگان طاغوتیان و مکر و فر
با  یاری شده توسط خداوند می  )ع(  دور خواهد بود، به خصوص اینکه او  باشد و در همان ِحین، 

رساند.  توجیهاتی که به آن نیاز دارند را به آنها مینماید، و احکام شرعی و  مؤمنان ارتباد برقرار می
کند و دلیلی  ها، با وجود سفارت، غیبت ناکامل کفایت میبنابراین، برای رها شدن از خطر طاغوت

 ماند؛ و خداوند داناتر است. برای غیبت تامه باقی نمی
 

  :)ع(عدم وجود شخص مؤهل للسفارة والنيابة الخاصة عن اإلمام  -۲

 را داشته باشد: )ع( عدم وجود شخصی که شایستگی سفارت و نیابت خاص امام - ۲

 
، فال أقل من درجة عالية  )ع(حيث إن  السفري عند اإلمام يجب أن يتمتع بكثري من صفات اإلمام  

من الزهد والتقوى والورع ومخافة اهلل واملقدرة على إدارة شؤون األمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً،  
املعصومي    وأن إن ه على دراية بحديث  املتعارف  )ع(يكون فقيهاً، أي:  باملعىن  ، ال أن يكون فقيهاً 

 اليوم.  
یرا سفیر امام باید از بسیاری از صفات امام  ی باالیی از  برخوردار باشد، و حداقل به درجه  )ع(  ز

اداره توانایی  و  رسیده  خدا  از  ترس  و  پرهیزگاری  تقوا،  و    زهد،  اقتصادی  سیاسی،  شئونات  کردن 
)علیهم    اجتماعی اّمت را داشته باشد؛ یعنی فقیه باشد؛ یعنی دارای فهم و درک احادیث معصومین

 مروزی! باشد، نه فقیه به معنای متعارف ا السالم(
 

األحكام   بنقل  يقوم  مخلص  مؤمن  هو  بل  الشرعية،  األحكام  باستنباط  يقوم  ال  فالسفري 
ال يجوز ألحد استنباط حكم    )ع(إلى األمة، كما أن ه مع وجود سفري لإلمام    )ع(الشرعية من اإلمام  

 فقهي برأيه، وإن كان فقيهاً جامعاً للشرائط املتعارفة اليوم.  
  پردازد، بلکه او مؤمنی است مخلص که احکام شرعی را از امامشرعی نمی  سفیر به استنباد احکام

ی استنباد حکم فقهی  هیچ کس اجازه  )ع(  کند، و با وجود سفیری برای امامبه اّمت منتقل می  )ع(
بر اساس رفی و نظر خودش را ندارد، حتی اگر فقیهی جامس الشرایط به معنای متعارف امروزی آن 
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 باشد. 
 

وهذا يمكن أن يكون سبباً للغيبة التامة، ولكن عدم وجود شخص واحد مؤهل للسفارة أمر 
يف زمن الغيبة مع    )ع(ال يستوحش من وحدته  ما معناه: إن  اإلمام   بعيد، هذا وقد ورد يف حديثهم 

  .(1) وجود ثالثي مؤمن من الصالحي 
تواند سبب و علتی برای غیبت تامه باشد؛ اما وجود نداشتن شخصی معین که شایستگی  این، می

  )علیهم السالم(  باشد؛ چرا که به این معنا در احادیث از معصومینسفارت او را داشته باشد بعید می
در دوران غیبت با وجود سی مؤمن از صالحین، از تنها بودنش احساس    )ع(  روایت شده است که امام

 . 2کندتنهایی نمی
 

 

  :)ع(إعراض األمة عن اإلمام  -۳
 : )ع( از امامگردانیدن اّمت روی   - ۳
 

لألمة، فتكون الغيبة التامة وعدم االستفادة منه استفادة حقيقية، وعدم التفاعل معه كقائد  
ومآيس بسبب غياب  لنكبات  بعد تعرضها  األمة  أهدافها إصالح  من  وربما يكون  لألمة،  عقوبة 

صحراء سيناء، أي: إنها عقوبة    القائد املعصوم. فتكون الغيبة الكربى شبيهة بتيه بين إسرائيل يف
الهدف منها خروج جيل من  هذه األمة مؤهل لحمل الرسالة اإللهية إلى أهل األرض، جيل  ،  إصالحية

 ال يرو إال  باملعصوم قائداً، وال يرو إال  بالقرآن دستوراً وشعاراً ومنهاجاً للحياة. 
مندی حقیقی از ایشان، و عدم تعامل با ایشان به عنوان رهبری برای امت! پس غیبت  و عدم بهره

پس از قرار گرفتن اّمت عقوبتی برای اّمت خواهد بود، و چه بسا یکی از اهداف آن اصال  امت ـ  تامه،
ـ باشد. پس غیبت کبری شبیه ها به سبب غیبت رهبر معصومشاندر برابر پیشامدهای ناگوار و مصیبت

اصالحی،  باشد؛ یعنی اینکه این غیبت، عقوبتی است  به سرگردانی بنی اسرائیل در صحرای سینا می
باشد که شایستگی به دوش کشیدن رسالت الهی به که هدف از آن متولد شدن نسلی از این اّمت می

دهد، و به جز قرآن به  سوی اهل زمین را داشته باشند؛ نسلی که جز به رهبری معصوم رضایت نمی

 
قال: )يبد لصــاح  هذا األمر من غيب،  ويبد له في غيبته من ع ل،  ونعم المن ل ةيب،  وما  )م(  ر  عن أبي عبد الله رو  الشــيخ الكليني: عن أبي بصــي -1

 . وما في غيب، اليوسي فيه اختثز يْير.162  غيب، اليوسي: ص 194  غيب، النعماني: ص 340ص  1بذثالين من وحش،( الكافي: ج
ــير از ابا عبد الله - 2 ــ : از ابو بص ــيخ کلينی رواي  کرده اس ــ   و در دوران  )م( ش ــاح  اين امر نيْ ــ  که فرمود: »گري   از غيب  برا  ص ــده اس رواي  ش

ْـاس تنهايی نمیا  از کناره گرفتن وگوـشهغيبتد  چاره ْـ   و البته در بهترين من ل پاک و ةي   و با وجود ـسی نرر  اح ص    1ند«. کافی: ج  کنـشينی و  ني
 که در آنچه در غيب  ةوسی رواي  شده  اختثفی اندک وجود دارد. 162؛  غيب  ةوسی: ص   194؛  غيب  نعمانی: ص   340
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 گردد. چیز دیگری به عنوان دستور، تمثیل و روشی برای زندگی راضی نمی
 

ا )وإن ه سيأتي عليكم من   :يف وصف إعراض هذه األمة عن اإلمام والقرآن  )ع(ملؤمني  قال أمري 
اهلل   الكذب على  الباطل، وال أكرث من  الحق وال أظهر من  ليس فيه يشء أخفى من  بعدي زمان 
ورسوله!! وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تالوته، وال أنفق منه إذا 

ف عن م  أنكر من املعروف وال أعرف من املنكر، فقد نبذ الكتاب    ًٌواضعه، وال يف البالد يشءحر 
ُحملته، وتناساه حفظته، فالكتاب يومئٍذ وأهله منفيان طريدان وصاحبان مصطحبان يف طريق 

؛  وليسا معهمواحد ال يؤويهما مؤو!! فالكتاب وأهله يف ذلك الزمان يف الناس وليسا فيهم، ومعهم  
اللة ال توافق الهدى وإن اجتمعا، فاجتمع القوم على الفرقة وافرتقوا عن الجماعة، كأنهم ألن  الض

ال  خطه وزبره!!  إأئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم! فلم يبق عندهم منه إال  اسمه، وال يعرفون  
وا صدقهم على اهلل فرية، وجعلوا يف الحسنة عقو بة  ومن قبل ما مثلوا بالصالحي كل مثله، وسم 

 .(1)  السيئة(
فرماید: »که به زودی پس  گردانیدن این اّمت از امام و قرآن میدر توصیف روی  )ع(  امیر المؤمنین

تر از دروغ  تر از حق و آشکارتر از باطل و بیشاز من زمانی بر شما بیاید که در آن زمان چیزی پوشیده
ین َمتاع کتاب خدا  ارزشنیست!! و در نزد مردم آن زمان بی  )ص(  اشبر خدای تعالی و فرستاده تر

تر از همان  قیمتتر و گران است، اگر آن طور که باید و شاید خوانده شود، و هیچ متاعی هم پرمشتری
یف و تغییر یابند، و در میان بندگان و در میان شهرها   کتاب خدا نیست، اگر آیاتش از جای خود تحر

تر  ار زشت مرغوبتر مورد تنفر و انکار، و چیزی هم از منکر و ک در آن زمان چیزی از کار خیر بیش
در آن روز  .  کنندمی  ش فراموش  ،اند و حافظانش کناری افکندهبه  آن را    (قرآنکتاب )حامالِن  نیست.  

دیگر  شوند و هر دو همگام و مصاحب یکهر دو از میان مردم رانده و تبعید می  ،قرآن و پیروان مکتبش
اما    ،کتاب و اهلش در آن زمان بین مردمند  !!دهدنهند و کسی پناهشان نمیو در یک جاده گام می

آنها   با هدایت هماهنگ نشود چرا که    ؛نیستندو همراهشان  میان  قرار    ،گمراهی  گرچه کنار یکدیگر 
  ، و در اتحاد و یگانگی پراکندگی دارندکنند  می. مردم در آن روز بر تفرقه و پراکندگی اتحاد  داشته باشند

جز نامی نزدشان باقی نماند  پس، از قرآن،    !قرآن پیشوای آنان نیست  گویا این مردم پیشوایان قرآنند و
صدق  ،  کردندزمان افراد صال  و نیکوکار را کیفر می از دیر   !چیزی نشناسند  ،آنخط و نوشتار  و جز  

 . 2«دادندکیفر گناه قرار می ،نامیدند و در برابر اعمال نیک و راستی آنان را افترا و دروغ بر خدا می
 

 
 .233ص 34  بحار األنوار: ج31ص  2نهق البثغ، بشرو محمد عبده: ج -1
 .233ص  34؛  بحار اينوار: ج   31ص  2نهق البثغه با شرو محمد عبده: ج  - 2
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ة أمور، منها: إعراض األمة أن  سبب الغيبة التامة هو الدال علىو   عد 
 باشد، وجود دارد، از جمله: گردانیدن اّمت میدالیلی بر اینکه علت غیبت تامه، روی

 
اً، مما يدل على أن  األسئلة املوجهة    )ع(التوقيعات الصادرة عنه    -أ عن طريق سفرائه قليلة جد 

   إليه قليلة أيضا.
اند، بسیار  که توسط سفرایش عرضه شده  )ع(  ی امام های صادر شده از ناحیهتوقیعات و نامه  الف:

 هایی که متوجه ایشان شده بسیار کم بوده است. دهد پرسشباشد، که این، خود نشان میاندک می
 

 ولعل قائل يقول: إن  التوقيعات كثرية، ولكن لم يصل لنا منها إال  هذا العدد الضئيل. 
 شاید کسی بگوید: توقیعات بسیارند، اما به ما جز همین تعداد ناچیز نرسیده است!

 
والحق: إن  هذا االعرتاض ال ينطلي على من تدبر قلياًل، فلو كانت التوقيعات كثرية لوصل لنا  

الكثري الرسول    منها  أحاديث  أن   فحتماً  منها يشء،  ضاع  الرضا   وإن  واإلمام  الصادق  واإلمام 
لنا منها الكثري، وأحاديث اإلمام   ليست    )ع()عليهما السالم( لم تصل لنا جميعها، ولكن وصل 

األئمة   أحاديث  من  أحاطت  ببدع  اليت  الظروف  من  بأعظم  ليست  بها  أحاطت  اليت  والظروف   ،
 حىت وصل لنا منها كتاب نهج البالغة.  )ع(املؤمني  بخطب اإلمام أمري

در حقیقت این استدالل برای کسی که اندکی تدبر و تفکر کرده باشد، محلی ندارد؛ چرا که اگر  
توقیعات بسیار بوده باشند، حتی اگر بخشی از آنها گم شده باشد، باید تعداد بسیاری از آنها به ما  

به طور    )علیهما السالم(  و امام صادق و امام رضا   )ص(  احادیث رسول خدارسید. قطعًا تمام  می
  )ع(  بینیم که بسیاری از آنها به ما رسیده است و احادیث امام مهدیاند، امام میکامل به ما نرسیده

باشد و شرایطی که امام در آن قرار داشت نیز بدتر  نمی  )علیهم السالم( چیزی جدا از احادیث امامان
بینیم کتاب نهج البالغه  باشد؛ با این حال میدر آن قرار داشت، نمی  )ع(  رایطی که امیر المؤمنیناز ش

 به دست ما رسیده است. 
 

، كما أن  علماء الشيعة يف زمن الغيبة الصغرى كانوا يهتمون يف كتابة أحاديث األئمة 
عن طريق السفراء، ومن هذه الكتب الكايف للكليين )رحمه اهلل(،   )ع(وعرض كتبهم على اإلمام  

 ؟!   )ع(فلماذا لم يهتم أحد منهم بكتابة التوقيعات الصادرة منه 
ائمه احادیث  نوشتن  به  صغری  غیبت  زمان  در  شیعه  علمای  اینکه  وجود  السالم(   با  و    )علیهم 
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یق سفیرای آنچه به نگارش درآوردهعرضه یدند، که از جملهن، اهتمام میاند به امام از طر ی این  ورز
الله علیه(  ها، کتاب »کافی کلینیکتاب به  « می)رحمة  آنها  از  از چه روی، حتی یکی  باشد؛ پس، 

یده باشد؟! )ع( ایشان نگارش توقیعات صادره از ناحیه  اهتمام نورز
 

 والحقيقة أنهم اهتموا بكتابتها، ولكنها قليلة. 
 حقیقت  این است که آنها در نگارش توقیعات جدیت داشتند، ولی این توقیعات، اندک بودند. 

 
م الكليين يف كتابه الكايف. هذا والكليين   العلم واإلمام ما قد  الناس عن  ويدل على إعراض 

 عاش 
هـ ق، أي يف   ۳۲۹امها على األصح، فقد مات يف شعبان سنة يف زمن الغيبة الصغرى، ومات يف نهاية أي

 نفس الشهر والسنة اليت مات بها علي بن محمد السمري، آخر السفراء األربعة. 
باشد؛ همان طور  می  )ع(  ی روی گردانیدن مردم از علم و امام که این اندک بودن، خود نشان دهنده

یست و در روزهای  لینی در زمان غیبت صغری میـ آورده است. ککافیکه کلینی در کتاب خود ـ ز
هجری قمری از دنیا رفت؛ یعنی در همان   ۳۲۹پایانی آن در سالمتی از دنیا رفت. وی در شعبان سال  

ین سفیر از سفرای چهارگانه از دنیا هجرت نمود.   ماه و سالی که علی بن محمد سمری آخر
 

ا بعد، فقد فهمت ما شكوت اصطالح أهل دهرنا على الجهالة، )رحمه اهلل(:  قال الكليين )أم 
وتوازرهم وسعيهم يف عمارة طرقها، ومباينتهم العلم وأصوله، حىت كاد العلم معهم إن يأزر كل ه،  

 . (1) وينقطع مواده، مِلا قد رضوا إن يستندوا إلى الجهل، ويضيعوا العلم وأهله( 
 است:کلینی که خداوند رحمتش کند، گفته 

بر   ما  روزگار  اهل  شدن  متفق  داشتم،  شکایت  آن  از  آنچه  شدم،  متوجه  بعد....  واما 
و   علم  با  آنها  مخالفت  و  آن،  راه  نهادن  بنا  در  آنها  تالش  و  همیاری  و  جهالت 

یشه یبًا علم به طور کامل از آنان پوشیده میهاش،میر شود و مباحثش  باشد تا آنجا که تقر
به  قطس می آنها  از دست  گردد، چرا که  را  بر جهل رضایت، و علم و اهلش  استناد و تکیه 

 . 2دادند 

 
 

 .5ص 1الكافي: ج -1
 .5ص  1کافی: ج  - 2
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يمانه ثابتاً مستقراً سب ب له األسباب اليت تؤديه إلى أن  إ)فمن أراد اهلل توفيقه وأن يكون  :  وقال
بعلم يقي وبصرية، فذاك أثبت يف دينه من الجبال الروايس،   يأخذ دينه من كتاب اهلل وسنة نبيه  

مستودعاً   معاراً  دينه  يكون  وأن  خذالنه  اهلل  أراد  منه    -ومن  باهلل  األسباب   - نعوذ  له  سب ب 
يل من غري علم وبصرية، فذاك يف مشيئة اهلل إن شاء اهلل تبارك وتعالى  لالستحسان والتقليد والتأو

أتم إيمانه وإن شاء سلبه إياه، وال يؤمن عليه إن يصبح مؤمناً ويميس كافراً ويميس مؤمناً ويصبح  
كافراً؛ ألن ه كلما رأى كبرياً من الكرباء مال معه، وكلما رأى شيئاً استحسن ظاهره قبله. وقد  

: )إن  اهلل عز  وجل خلق النبيي على النبوة فال يكونون إال  أنبياء، وخلق األوصياء  (1)   )ع(  قال العالم
على الوصية فال يكونون إال  أوصياء، وأعار قوماً اإليمان فإن شاء أتمه لهم، وإن شاء سلبهم إياه،  

 .(2) قال: وفيهم جرى قوله: ﴿َفُمْسَتَقرٌّ َوُمْسَتْوَدٌع﴾( 
پس هر کس که خداوند توفیق را برایش بخواهد و اینکه بخواهد ایمانش    گوید: میهمچنین  

دهد تا او را تا آنجا پیش َبَرد که دینش را از کتاب خدا ثابت و پابرجا باشد، برای او اسبابی قرار می
های پابرجا  با علم یقین و بصیرت برگیرد. پس او در دینش استوارتر از کوه  )ص(   و سنت پیامبرش

یتی و  است؛ و هر کسی که خداوند َپستی و خواری ش را بخواهد و اینکه دینش به صورت عار
از چنین چیزیناپایدار ـ بر خدا  تأویل  پناه  تقلید و  را برای خودپسندی،  برایش اسبابی  ـ باشد، 

مهیا میبی بصیرتی،  و  که  هیچ علم  هر کس  که  است  در مشیت و خواست خداوند  این  کند. 
تبا میخداوند  کامل  را  ایمانش  بخواهد  تعالی  و  او  رک  از  را  ایمانش  بخواهد،  اگر  و  گرداند، 

گیرد. بر هیچ کس ایمنی وجود ندارد که صب  مؤمن باشد و شب کافر، یا شب را در ایمان  می
بگذراند در حالی که صب  کافر برخیزد؛ چرا که او هرگاه بزرگی از بزرگان را ببیند، به او متمایل  

و می پذیرفت. عالم   گردد  را خواهد  آن  پندارد،  نیکو  را  که ظاهرش  ببیند  را    3)ع(  هرگاه چیزی 
بر   را  اوصیا  و  نبی نخواهند شد،  آنها جز  و  کرد  نبّوت خلق  بر  را  انبیا  فرموده است: »خداوند 
یت داد که اگر بخواهد   وصایت حلق کرد و آنها جز وصی نخواهند شد، و ایمان را به گروهی عار

گیرد« سپس فرمود: »و این سخن حق تعالی بر آنها  کند و اگر بخواهد از آنها میمام میبرایشان ت
 «. 4( جایی استقرارگاهی است و و دیعت)جاری شد 

 

 
   فهذا أحد ألقابه .)م( المقصود به اْلمام موسی بن جعرر الكاظم   -1
 .98األنعام :  -2
 باشد.می )م( ها  ايشاناس  و عاِلم  يكی از لق  )م( منظور از عاِلم  امام موسی بن جعرر کاظم  - 3
 .98انعام:  - 4
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 فاعلم يا أخي أرشدك اهلل أن ه ال يسع أحد تميزي يشء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء  
عز   اهلل  وافق كتاب  فما  اهلل  على كتاب  )اعرضوها  بقوله:  العالم  أطلقه  ما  على  إال   وجل    برأيه، 

فهم(، وقوله  : )دعوا ما وافق القوم، فإن  الرشد يف خال)ع(فخذوه، وما خالف كتاب اهلل فردوه(، وقوله  
: )خذوا باملجمع عليه فإن  املجمع عليه ال ريب فيه(. ونحن ال نعرف من جميع ذلك إال  قلة، وال نجد  )ع(

، وقبول ما أوسع من األمر فيه بقوله: (1)  )ع(شيئاً أحوط وال أوسع من رد  علم ذلك كل ه إلى العالم  
  .(2) )بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم( 

ـ که هیچ کس توانایی تشخیص و تمییز دادن خداوند تو را ارشاد فرمایدبدان ای برادرم ـپس 
با رفی و نظر خودش را ندارد، مگر آنچه این گفتار عالم بر آن   )علیهم السالم( روایات اهل بیت 

است   کتاب خداوند عزوجل  موافق  آنچه  ید، پس  بدار عرضه  کتاب خداوند  »بر  گردد:  منطق 
ید و   : »آنچه مردم با  )ع(  آنچه مخالف کتاب خداوند است، رد کنید« و این سخن ایشانبرگیر

: )ع(  آن موافقند را رها کنید که راه درست در مخالفت با آنها است« و همچنین این سخن ایشان
اتفاق کنند، شکی  »آنچه همگی در موردش اجماع کرده بر آن  که در آنچه همه  ید  را برگیر اند 

دانیم، و چیزی قابل اعتمادتر و فراگیرتر از این  ی این موارد جز اندکی نمیهمهنیست«. و ما از  
یم، با   3)ع(  بینیم که تمامی علم را به عاِلمنمی ارجاع دهیم، و آنچه بهتر و فراگیرتر است را بپذیر

خواهی نسبت به دستورات الهی توجه این سخن: »به هر کدام که تمسک جویی از باب اینکه می
 . 4م باشد، اشکالی ندارد«تسلی

 
 :  إنه مظلوم، وإنه أخملهم ذكراً  ورد عنهم   -ب

یادی از اهل بیت  ب: ی  وارد شده مبنی بر اینکه او مظلوم است و از همه  )علیهم السالم(   احادیث ز
 شود: کمتر یاد می )علیهم السالم( آنها 

 
   .(5) : )األمر يف أصغرنا سناً، وأخملنا ذكراً( )ع(قال الباقر 

یِن ما از نظر یاد  اند:»این امر در کوچکفرموده  )ع(  امام باقر از نظر سن و سال، و کمتر ین ما  تر

 
 .)م(   منه  األمرأي اْلمام صاح   -1
 . 8ص 1الكافي: ج -2
 (.)م( يعنی امام صاح  امر )از ايشان - 3
 .8ص  1کافی: ج  - 4
 .43ص 51  بحار األنوار: ج191غيب، النعماني: ص -5
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 .1شدن است«
 

  .)ع(فخمول ذكره بي الشيعة دال على أعراضهم عنه 
 دارد.   )ع( گرداندن آنها از اویاد نشدن از ایشان در میان شیعه، داللت بر روی 

 
ا علة ما وقع من الغيبة، فإن  اهلل   …توقيع إلى سفريه العمري، جاء فيه: )    )ع(خرج منه    -ج   وأم 

ْشَياَء ِإْن ُتْبَد َلُكْم َتُسْؤُكْم﴾
َ
لوا َعْن أ

َ
يَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْسأ

َ
   . (3)  ((2) عز  وجل قال: ﴿َيا أ

به سفیرش »عمری« صادر شده که در آن آمده است».... و اما علت واقس   )ع( توقیعی از امام ج:
اید، از چیزهایی که چون برای  ای کسانی که ایمان آورده)فرماید:  شدن غیبت، که خداوند عزوجل می
 . 5« 4( کنند، مپرسیدشما آشکار شوند، اندوهگینتان می

 
 وربما يفهم من هذا الحديث أنكم سبب من أسباب الغيبة، والحر تكفيه اإلشارة. 

باشد. آزاده را  های غیبت میشود که خود شما علتی از علتو چه بسا از این حدیث فهمیده می
 تنها اشارتی کافی است. 

 
: )بسم اهلل الرحمن الرحيم، ال ألمره تعقلون  )ع( وبعد جوابه على مسائل الحمريي اليت سألها، قال  

، السالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحي( (6)  وال من أوليائه تقبلون، ﴿ِحْكَمٌة بَاِلَغٌة َفَما ُتْغِن النُُّذُر﴾
(7). 

ایشان   از  حمیری  که  مسایلی  به  پاسخش  از  پس  امامو  بود،  الله  می  )ع(  پرسیده  »بسم  فرماید: 
ید  اندیشید و نه از اولیایش میالرحمن الرحیم. نه بر فرمانش می حکمتی است تمام، ولی بیم  )پذیر

 .9. سالم بر ما و بر بندگان صال  خداوند« 8( دهندگان سودشان ندهند

 
 .43ص  51؛  بحار اينوار: ج   191غيب  نعمانی: ص  - 1
 .101المائدة :  -2
 . 92ص 52  بحار األنوار: ج284ص 2  ايحتجاج: ج292  غيب، اليوسي: ص485کمال الدين: ص -3
 .101مائده:   - 4
 .92ص52؛  بحار اينوار: ج  284ص  2؛  احتجاج: ج   292؛  غيب  ةوسی: ص   485کمال الدين: ص  - 5
 .5القمر :  -6
 .349ص  4: ج )م(   معجم أحاديث اْلمام المهدي 2ص 91  بحار األنوار: ج316ص 2ايحتجاج: ج -7
 .5قمر:  - 8
 .349ص  4: ج )م(  ؛  معجم احاديث امام مهد   2ص  91؛  بحار اينوار: ج    316ص  2احتجاج: ج   - 9
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ما يف كالمه   الحق وعنه    )ع(وال يخفى  األمة عن  إعراض هذه  ألم سببه  أي ها  )ع(من  ونحن   ،

مناه على النفس  األحبة لو كنا موقني أن ه حجة اهلل علينا لعملنا لياًل ونهاراً لتعجيل فرجه، ولقد 
 واملال والولد.  

است پوشیده نیست، که علت و سبب آن روی گردانیدن این اّمت از   )ع( آالمی که در کالم ایشان
ـ اگر یقین داشته باشیم که او حجت خداوند بر ما  ای عزیزان!باشد؛ و ما ـمی  )ع(  و از ایشان  حق

نماییم و او را بر جان و مال و فرزند خودم مقدم  است، شب و روز برای تعجیل فرجش تالش می
 خواهیم داشت. 

 
ي  -د اليت  املدنية  باألعمال  ولو  بأي شكل كان  وإعانته  للطاغوت  األمة  الناس  ركون  عتقد 

ح التاريخ وخصوصاً يف زمن الغيبة الكربى. فقد أعان الطاغوت كثري   إباحتها، وهذا بي  ملن تصف 
اعرتض على صفوان )ريض اهلل عنه(؛    )ع(من العلماء والجهالء على السواء، مع أن  اإلمام الكاظم  

ر جماله للطاغوت العبايس هارون ليذهب بها إلى الحج.  ج 
َ
 ألن ه أ

متمایل شدن اّمت به طاغوت و یاری رسانیدن او به هر شکل که ممکن باشد، حتی اگر با وظایف    د:
یخ را ورق بزند   شهروندی که مردم اعتقاد به مبا  بودن آنها دارند؛ و این موضوع برای کسی که تار
واض  و آشکار است، علی الخصوص در زمان غیبت کبری. بسیاری از عالمان و جاهالن هرکدام  

 )رضی الله عنه(  بر صفوان شتربان  )ع(  اند، با اینکه امام کاظمبه سهم خود به طاغوت کمک کرده
 ـ اجاره داده بود تا با آنها به حج برود.هارونگیرد؛ چرا که او شترهایش را به طاغوت عباسی ـخرده می

 
ُكُم ال قال تعالى: ْوِلَياَء ثُمَّ ﴿َوال َتْرَكُنوا ِإَلى الَِّذيَن َظَلُموا َفَتَمسَّ

َ
ِ ِمْن أ اُر َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اَّللَّ نَّ

  .(1)ال ُتْنَصُروَن﴾ 
به ستمکاران میل مکنید که آتش به شما رسد و شما را در برابر خدا هیچ  )فرماید:  حق تعالی می

 . 2( دوستی نباشد و سپس یاری نخواهید شد
 

،  )هذا هو أدب القرآن الكريم وهو أدب آل البيت )رحمه اهلل(:  قال الشيخ محمد رضا املظفر
وقد ورد عنهم ما يبلغ الغاية من التنفري عن الركون إلى الظاملي االتصال بهم ومشاركتهم يف أي 

 
 .113هود :  -1
 .113هود:  - 2
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عمل كان ومعاونتهم ولو بشق تمرة، وال شك أن أعظم ما مين به اإلسالم واملسلمون هو التساهل مع 
عن مساوئهم والتعامل معهم، فضاًل عن ممالئتهم ومناصرتهم وإعانتهم على    أهل الجور والتغايض

ظلمهم، وما جر الويالت على الجامعة اإلسالمية إال ذلك االنحراف عن جدد الصواب والحق، حىت 
ضعف الدين بمرور األيام فتالشت قوته ووصل إلى ما عليه اليوم فعاد غريباً وأصبح املسلمون أو ما 

م باملسلمي وما لهم من دون اهلل أولياء، ثم ال ينصرون حىت على أضعف أعدائهم وأرذل يسمون أنفسه
   املجرتئي عليهم كاليهود األذالء فضاًل عن الصليبيي األقوياء.

یم است که همان    :گویدکه رحمت خدا بر او باد، میشیخ محمد رضا مظفر   این، ادب قرآن کر
ین حد تنفری که از متمایل شدن به سوی  باشد و از آنها بیشمی  )علیهم السالم(  ادب آل البیت تر

یاری  گران روایت شده است همراهی با آنها و مشارکت با آنها در هر گونه عملی، و معاونت و همستم
می آنها  عظیمبا  نیست،  شکی  و  باشد،  خرمایی  شکافتن  اگر  حتی  و  باشد،  اسالم  که  چیزی  ین  تر

با اهل جور و ستم و چشممبتالبه آن شده  مسلمین پوشی از تندی و تعامل و  اند، نرمش و تساهل 
باشد؛ چه رسد به میل کردن به سوی آنها و یاری و کمک رسانیدن به آنها در ظلم  همکاری با آنها می

های  دهی اسالمی وارد شده، جز این انحراف از جا ها که بر جامعهشان، و سبب آنچه از ویرانیو ستم
صواب و حق نبوده است؛ تا آنجا که دین با گذشت روزها به ضعف گرایید و قوت و توانش از هم  

یب شد و مسلمانان یا کسانی  فرو پاشید و رسید به جایی که ما هم یم. اسالم غر اکنون در آن قرار دار
می مسلمان  را  خود  یاریکه  هیچ  خداوند  برابر  در  برانامند  در  حتی  ندارند؛  ضعیفگری  ین  بر  تر

فرومایهدشمنان و  شدهشان  گستاخ  ین  نمیتر یاری  هیچ  ذلیل  یهودیان  چون  به  هایی  شوند چه رسد 
 صلیبیان نیرومند. 

 
يف إبعاد من يتصل بهم عن التعاون مع الظاملي، وشددوا على أوليائهم يف  لقد جاهد األئمة  

الباب ومن ذلك ما كتبه   الظلم والجور وممالئتهم، وال يحىص ما ورد عنهم يف هذا  مسايرة أهل 
اإلمام زين العابدين إلى محمد بن مسلم الزهري بعد أن حذره عن إعانة الظلمة على ظلمهم: )أو ليس 

ك حي دعوك جعلوك قطباً أداروا بك رحى مظاملهم، وجسراً يعربون عليك إلى بالياهم  بدعائهم إيا
وسلماً إلى ضاللتهم، داعياً إلى غيهم سالكاً سبيلهم، يدخلون بك الشك على العلماء ويقتادون بك  
قلوب الجهال إليهم، فلم يبلغ أخص وزرائهم وال أقوى أعوانهم إال دونما بلغت من إصالح فسادهم  

اختالف الخاصة والعامة إليهم، فما أقل ما أعطوك يف قدر ما اخذوا منك، وما أيسر ما عمروا لك و
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 يف جنب ما خربوا عليك، فانظر لنفسك فإنه ال ينظر إليها غريك، وحاسبها حساب رجل مسؤول(

(1) . 
تصل  کردند از مگران همکاری میدر دور کردن تمام کسانی که با ستم  )علیهم السالم(   ائمه

کردند و بر نزدیکان خود از همراهی با اهل ظلم و ستم و متمایل شدن به  شدن به آنها، تالش می
دادند و در این خصوص آنچه از آنها روایت شده، از شماره بیرون است.  آنها، شدت به خرج می

ین العادبدین به محمد بن مسلم زهری پس از اینکه او را از کمک به    از این جمله آنچه امام ز
باشد: »آیا چنین نبود که وقتی آنها تو را به خودشان  شان برحذر فرموده است، میظالمان بر ظلم

هایشان را بر آن بچرخانند و پلی قرارت  نزدیک کردند، تو را محور و قطبی قرار دادند تا آسیای ستم
شان،  باال رفتن به گمراهیشان گذر کنند، و نردبانی برای  اند تا از روی تو به آرزوها و تمایالتداده

ی مردم بد دلی  ی تو در اندیشهکه مردم را به گمراهی بخوانند و آنها راهشان را بپیمایند؟! به وسیله 
کند.  ی تو به آنها تمایل و اقتدا میکنند، و قلب جاهالن به وسیلهو شک نسبت به علما را وارد می

ه فساد آنها کمک نکرده و دامن نزده، و هیچ کس  ی تو بهیچ یک از وزرا و خواص دربار به اندازه
اندازه تو  به  از  آنچه  برابر  در  کنند.  آمد  و  رفت  آنها  با  مردم  عام  و  که خاص  نشده  باعث  تو  ی 

اند!  اند چه کم برایت آباد کردهاند! و در برابر آنچه از تو خراب کردهاند، چه اندک به تو دادهستانده
نگرد و او را چون مردی مسؤول مورد حساب و  کسی به آن نمیبه نفس خودت بنگر که جز تو  

 2کتاب قرار بده«. 
 

وقال: )وأبلغ من ذلك يف تصوير حرمة معاونة الظاملي حديث صفوان الجمال مع اإلمام موىس 
  - حسب رواية الكيش يف رجاله  -، وقد كان من شيعته ورواة حديثه املوثوقي، قال )ع(الكاظم 

برتجمة صفوان، دخلت عليه فقال لي: )يا صفوان كل يشء منك حسن جميل خال شيئاً واحداً،  
قلت: واهلل ما –يعين هارون  – : إكراك جمالك من هذا الرجل  )ع(قلت: جعلت فداك أي يشء؟ قال  

وال أتواله    –يعين مكة    – بطراً وال للصيد وال للهو، ولكن أكريته لهذا الطريق أكريته أشراً وال
بنفيس، ولكن أبعث معه غلماني، قال: يا صفوان أيقع كراك عليهم؟ قلت: نعم، جعلت فداك. قال  

: فمن أحب بقائهم فهو منهم، ومن كان )ع(: أتحب بقاءهم حىت يخرج كراك؟ قلت: نعم، قال )ع(
 . (3)ن ورد النار، قال صفوان: فذهبت وبعت جمالي عن أخرها( منهم فهو كا

 دهد: وی ادامه می

 
 . 113عقائد اْلمامي،: ص -1
 .113عقايد اماميه: ص  - 2
 .182ص 17وسائل الشيع،: ج  470ص 2اختيار معرف، الرجال: ج -3
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وگوی صفوان شتربان با امام موسی  و رساتر از همه در مورد حرام بودن کمک به ظالمان گفت
باشند، طبق روایت  باشد. صفوان که از شیعیانش بود و راویان حدیث نیز موثق میمی  )ع(  کاظم 

به من فرمود: »ای  کشی در کتاب رجالش در شر  حال صفوان، می گوید: بر او داخل شدم و 
یبا است مگر یک چیز«. عرض کردم: فدایت شوم! چه چیزی؟ ایشان   )ع(  صفوان! همه چیز تو ز

ش دادن  »کرایه  ـفرمود:  مرد«؛  این  به  هارونترهایت  یا  یعنی  شّر،  کاری  برای  خدا  به  گفتم:  ـ. 
این مسیر ـخوش بلکه برای  لهو لعب کرایه ندادم؛  یا  یا شکار  ـ کرایه دادم و  یعنی مکهگذرانی، 

فرمود: »ای    )ع(  ساالری را بر عهده نگرفتم  ولیکن غالمانم را با او فرستادم. امامخودم کاروان
رسد؟« عرض کردم: آری، فدایت شوم. فرمود: »آیا دوست  ی شترها به تو نمیکرایه  صفوان! آیا 

ات را به تو بپردازند؟« گفتم: آری. فرمود: »کسی که زنده ماندن  نداری آنها زنده بمانند تا کرایه
آنها را دوست بدارد جزو آنها خواهد بود و کسی که جزو آنها باشد به آتش وارد خواهد شد«.  

ین نفر فروختم. صفوان   1گفت: رفتم و  شترهایم را تا آخر
 

فإذا كان نفس حب حياة الظاملي وبقائهم بهذه املنـزلة! فكيف حال من يدخل يف زمرتهم أو 
يعمل بأعمالهم أو يواكب قافلتهم أو يأتمر بأمرهم. إذا كان معاونة الظاملي لو بشق تمرة بل حب  

م  ، فما حال االشرتاك معهم يف الحكم والدخول يف وظائفه بقائهم من أشد ما حذر عنه األئمة  
وواليتهم، بل ما حال من يكون من جملة املؤسسي لدولتهم، أو من كان من أركان سلطانهم  
الباطل كله   وإحياء  الحق كله  دروس  الجائر  والية  إن  )وذلك  تشييد حكمهم  يف  واملنغمسي 

 . (2)وإظهار الظلم والجور والفساد كما جاء يف حديث تحف العقول( 
مان و بقای آنها چنین جایگاه و منزلتی داشته باشد، پس  اگر صرفًا دوست داشتن زندگی ظال

ی آنها قرار گیرد، یا با آنها همکاری کند یا با کاروان آنها همراه شود و  وضعیت کسی که در زمره
ی  یا به فرمان آنها گردن بسپارد، چگونه خواهد بود؟! اگر یاری رسانیدن به ظالم حتی به اندازه

ین مواردی باشد که از  ی خرمایی و ی شکافتن دانه ا حتی تمایل داشتن به زنده بودن آنها از شدیدتر
با آنها در حکومت    )علیهم السالم(  طرف اهل بیت نهی شده باشد، پس حال و روز کسی که 

شود چگونه خواهد بود؟ و یا حتی وضعیت های آنها وارد میکند و در ادارت و والیتمشارکت می
بنیان از  که  میکسی  آنها  حکومت  سلطهگزاران  ارکان  از  خود  که  کسی  یا  از  باشد،  و  شان 

باشد، چگونه خواهد بود )و این، از آن رو است  یشان مشدگان در برافراشتن حکومت ورغوطه
ی باطل و آشکار کردن ظلم و جور و  ی حق و احیای همهی همهگر، محو کنندهکه والیت ستم

 
 .182ص  17؛  وسايل الشيعه: ج   470ص  2اختيار معرف، الرجال: ج  - 1
 .114عقائد األمامي،: ص -2
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 1فساد است؛ همان طور که در حدیث تحف العقول آمده است(. 
 

إعانة للطاغو  الطاغوت  الحربية يف دولة  املدنية فضاًل عن  الدوائر  العمل يف  البقاء يف  إن   ت على 
، وال تستهينوا بهذا األمر ففي الدول اليت تتمتع  )ع( الحكم، وبالتالي فهي إعانة ألعداء اإلمام املهدي  

شعوبها بيشء من الحرية إذا أراد جماعة معينة الضغط على حكومة ذلك البلد لتحقيق مطالب 
 . معينة أعلنوا إضراباً عن العمل

اجتماعی در حکومت طاغوت یاری رسانیدن به طاغوت برای باقی ماندن در  کار کردن در ادارات  
باشد، چه رسد به کار در ادارات جنگی و نظامی! و در نتیجه کمکی به دشمنان امام  حکومتش می

ید؛ در حکومتمی  )ع(  مهدی  های آنها اندکی آزادی دارند،  هایی که ملتباشد. این را دست کم نگیر
هایی معین فشار وارد کنند، دست  اهند بر حکومت آن کشور برای تحقق خواستهاگر گروه معینی بخو 

 زنند. به اعتصاب می
 

ال واملهندسون واملوظفون، أنتم العمود الرئييس   فالحكومات الطاغوتية متقومة بكم أيها العم 
 الذي يرتكز عليه الطاغوت.  

یابند و شما همان  شما قوام میهای طاغوتی با  پس ای کارگران، مهندسان و کارمندان! حکومت
 ستون اصلی هستید که طاغوت بر آنها استوار است. 

 
  .والحال اليوم أنهم متسلطون على رقابنا ولعل بعضكم يقول: ماذا نفعل؟

 توانیم بکنیم؟ در حالی که امروز آنها بر ما تسّلط دارند! شاید بعضی از شما بگویند: ما چه می
 

اإلمام علي وولده    –ال لعيب يف األوصياء   أقول: إنهم متسلطون على رقابنا منذ وفاة رسول اهلل  
، ولكن العيب فينا نحن إننا دائماً متخاذلون عن نصرة الحق، وربما عند ظهور اإلمام املهدي   -
  )ع( ؛ ليعطوا أنفسهم عذراً لرتكهم نصرة اإلمام املهدي  )ع(  سيقول كثريون هذا ليس املهدي  )ع(

، مع أن هم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يف خلقه كما فعل أهل مكة واليهود مع رسول اهلل 
الدنيا، فكيف يكذب على اهلل سبحانه؟!   العظيم وأمانته وصدقه وتنـزهه عن الكذب يف أمور 

اليت واملعجزات  باآليات  عرفوه  أن هم  اليت    كما  الحق  جبهة  يمثل  وجدوه  ولكنهم  بها،  اهلل  أيده 

 
 .114عقايد اماميه: ص  - 1
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تصطدم بمصالحهم، ووجدوه يدعوهم إلى الجهاد يف سبيل اهلل مما يعرض حياتهم للخطر، فخذلوه  
 وسينصره اهلل سبحانه.  )ع(ونصره اهلل سبحانه. وسيخذل كثريون اإلمام املهدي 

خدا رسول  وفات  زمان  از  آنها  که  بگویم  گرد   )ص(  باید  شدههبر  مسّلط  ما  این  های  در  و  اند، 
ـ  وارد نیست، بلکه ایراد  )علیهم السالم(  امام علی و فرزندانشخصوص، عیب و ایرادی بر اوصیا ـ

کنیم، و چه بسا هنگام ظهور امام  در خود ما است؛ ما همیشه در یاری رسانیدن به حق کوتاهی می
یادی بگویند این مهدی )ع( مهدی های خود عذری بتراشند و یاری  نیست؛ تا برای نفس )ع( افراد ز

  )ص(  را ترک گویند، همان طور که اهل مکه و یهودیان با رسول خدا   )ع(  رسانیدن به امام مهدی 
 شناختند؛شناختند همان گونه که فرزندان خود را میرا می   )ص(  چنین کردند؛ با اینکه آنها رسول خدا

از ُخلق و خوی عظیمش، امانتداری و صداقتش، و دور بودنش از دروغ در امور دنیوی؛ پس چگونه  
ی  بستند؟! همان طور که آنها او را با آیات و معجزاتی که خداوند به وسیلهبر خداوند سبحان دروغ می

شان در تضاد  نیویی حقی دیدند که با مصال  دشناختند؛ ولی او را جبههشان رسانید، میاو به انجام
زندگانی که  خدا  راه  در  جهاد  به  را  آنها  که  دیدند  چنین  را  او  میبود.  خطر  به  را  انداخت  شان 

خواند؛ پس آنها او را تنها گذاردند و خداوند سبحان او را یاری و پیروز نمود. به همین صورت، فرامی
 یاری و پیروز خواهد نمود. را تنها خواهند گذارد و خداوند وی را   )ع( بسیاری، امام مهدی

 
)لينصرن اهلل هذا األمر بمن ال خالق له، ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه    :)ع(فعن اإلمام الصادق  

 . (1)من هو اليوم مقيم على عبادة األوثان( 
روایت شده است که فرمود: »خداوند این امر را با کسانی که جایگاهی در آن    )ع(  از امام صادق 

ندارند یاری خواهد رسانید، و اگر امر ما آید آن کس که امرزو به عبادت بتان مشغول است، از آن  
 .2بیرون خواهد رفت« 

 
 وعبادة األوثان، أي طاعة الطواغيت ومسايرتهم، بل واتباع الهوى. 

 ها یعنی اطاعت طاغوت و همراه شدن با آنها؛ و حتی پیروی از هوای نفس. بتو عبادت 
 
: )إذا خرج القائم، خرج من هذا األمر من كان ُيرى أن ه من أهله، ودخل  )ع(الصادق    اإلمامعن    و

عون التشيع ويرون    )ع(، أي: يخرج من نصرة اإلمام  (3) فيه شبه عبدة الشمس والقمر(   بعض الذين يد 
 

 .423ص 3: ج)م(   معجم أحاديث اْلمام المهدي 329ص 52  بحار األنوار: ج450غيب، اليوسي: ص -1
 .423ص3: ج )م( ؛  معجم احاديث امام مهد   329ص  52؛  بحار اينوار: ج   450غيب  ةوسی: ص  - 2
 .501ص 3ج :)م(   معجم أحاديث اْلمام المهدي 364ص 52  بحار األنوار: ج332غيب، النعماني: ص -3
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، ويدخل يف صفوف أنصاره قوم من غري الشيعة، بل لعلهم من غري  )ع(أنهم من أنصار اإلمام املهدي  
قال تعالى: ﴿َلْو َكاَن َعَرضاً َقِريباً َوَسَفراً  .  املسلمي بعد أن يعرفوا الحق ويشايعوا آل محمد  

ِ َلِو اْسَتَطْعَنا َلَخَرْجَنا َمَعُكْم ُيْهِلُكوَن  َقاِصداً اَلتََّبُعوَك َوَلِكْن بَُعدَ  ُة َوَسَيْحِلُفوَن ِباَّللَّ قَّ ْت َعَلْيِهُم الشُّ
ُ َيْعَلُم ِإنَُّهْم َلَكاِذبُوَن﴾  نُْفَسُهْم َواَّللَّ

َ
 .  (1) أ

شد  روایت شده است که فرمود: »آنگاه که قائم خروج کند، کسی که گمان می )ع(  از امام صادق 
؛ 2شوند« پرستان وارد آن میرود و کسانی شبیه خورشیدپرستان و ماهاهل این امر است از آن بیرون می

پندارند از یاری  می  )ع(  کنند و خود را از یاران امام مهدییعنی: برخی از کسانی که ادعای تشیس می
گردند، و  شوند، و در صفوف انصار قائم کسانی دیگر از غیر شیعیان وارد میخارج می )ع(  ادن امامد

را همراهی نمودند.    آل محمد )ص(چه بسا از غیر مسلمانان باشند، پس از آنکه حق را شناختند و  
، قطعًا از ِپی تو  بود یافتنی و یا سفری بود نه چندان طوالنی میاگر متاعی دست)فرماید:  حق تعالی می

میمی دور  آنها  بر  مشقت  پر  راه  آن  ولی  اگر  آمدند،  که  کرد  خواهند  یاد  سوگند  خدا  به  و  نماید، 
داند که کشانند و خدا میآمدند. اینان خود را به هالکت میتوانستند حتما همراه شما بیرون میمی

 . 3(گویند که آنها سخت دروغ
 

يعتذر عن بقائه مع   )ع(د )لعنه اهلل( بي يدي اإلمام الحسي  ويف واقعة كربالء وقف عمر بن سع 
ويخاف   نساؤه  أن تسىب  ويخاف  داره  تهدم  أن  ويخاف  القتل  يخاف  بأن ه   … ويخاف    …الطاغوت، 

 .  ويخاف
گیرد و برای  قرار می  )ع(   ی کربال عمر بن سعد که لعنت خدا بر او باد، در برابر امام حسیندر واقعه

اش و اینکه زنانش  آورد که او از کشته شدن و ویران شدن خانهباقی ماندنش با طاغوت عذر و بهانه می
 ترسد. ترسد... و میترسد... و میبه اسارت برده شوند می

 
بأعذار  الحق ونعتذر  اليوم وغداً كعمر بن سعد )لعنه اهلل(، نخذل  أن نكون  فلنحذر جميعاً 

 قبيحة وحجج واهية.  
پس باید برحذر باشیم که امروز و فردا همانند عمر بن سعد )لعنت الله( نباشیم، که حق را تنها  

یم و با بهانه  هایی زشت و دالیلی واهی عذرآوری کنیم. گذار
 

 
 .42: التوب، -1
 .501ص3: ج )م(  ؛  معجم احاديث امام مهد   364ص  52؛  بحار اينوار: ج   332غيب  نعمانی: ص  - 2
 .42توبه:   - 3
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فإذا .  ا القدر، على أن سبب الغيبة هو: تقصري األمة، وإال  فاألدلة أكرث مما ذكرتوأكتفي بهذ 
أصبح واجبنا جميعاً العمل لظهوره   )ع(إعراض األمة عن اإلمام    عرفنا أن  أهم أسباب الغيبة التامة هو

ه وتهيئة األمة لالستعداد لنصرته عند   ظهوره ورفع أسباب غيبته التامة، بإعالء ذكره وإظهار حق 
الذين   وأعوانهم،  الطواغيت  على  والقضاء  والشرك،  الضالل  معالم  وطمس  الدين  ونشر  وقيامه، 

   .(1)  )ع(يمثلون أهم أعداء األمام املهدي 
اّمت است، وگرنه دالیل  به همین مقدار کفایت می و سبب غیبت، کوتاهی  اینکه علت  به  کنم؛ 

اگر  بیش دارد.  وجود  گفتم  آنچه  از  مهمتر  که  شویم  روی  متوجه  تامه  غیبِت  سبب  و  علت  ین  تر
است، پس واجب اصلی برای همگی ما عمل در جهت ظهور ایشان و    )ع(  برگردانیدن اّمت از امام 

باال بردن یادش، آشکار کردن حقش و آماده کردن اّمت   با  برداشتن اسباب غیبت تامه خواهد بود؛ 
یامش، انتشار دین، از بین بردن آثار و قراین گمراهی و شرک،  برای یاری رسانیدن به او هنگام ظهور و ق

ین دشمنان امام  ها و اعوان و انصارشان؛ همان کسانی که تمثیل مهمو یکسره کردن کار طاغوت تر
 . 2باشندمهدی می

 
 

 * * * 
     
 
 
 
 
 

 
 .244ص 1: )إن الله إ ا کره لنا جوار قوم ن عنا من بين أظهرهم( علل الشرائع: ج)م( عن مروان األنباري قال: خرج من أبی جعرر  -1
ْـند بدارد ما را از بين آنها بيرون میفرمود: » )م( از مروان بن انبار  رواي  ـشده اـس : ابا جعرر - 2 رايع: ج  برداگر خداوند مجاورت ما را با قومی ناپ «. علل الـش
 .244ص  1



 

 

 )ع(   لتعجيل فرج اإلمام املهدي   العمل 
 )ع(   تعجیل فرج امام مهدی عمل برای  

 
ْشَفْقَن ِمْنهَ :  قال تعالى

َ
ْن َيْحِمْلَنَها َوأ

َ
بَْيَ أ
َ
ْرِض َوالِْجَباِل َفأ

َ
َماَواِت َواأْل َمانََة َعَلى السَّ

َ
ا ﴿ِإنَّا َعَرْضَنا اأْل

نَْساُن ِإنَّهُ َكاَن َظلُوماً َجُهوالً﴾   . (1)َوَحَمَلَها اإْلِ
ها عرضه داشتیم، از تحمل آن  کوهها، زمین و  ما این امانت را بر آسمان)فرماید:  حق  تعالی می

 .2( سرباز زدند و از آن ترسیدند. انسان آن را بر دوش گرفت؛ به راستی او ستمکاری نادان بود 
 

ة، عن أبي عبد اهلل   أن ه سيولد لَك، فقال    )ع(، قال: )أوحى اهلل إلى إبراهيم  )ع(عن الفضل بن قر 
أنها ستلد ويعذب أوالدها أربعمائة سنة بردها الكالم لسارة، فقالت: ألد وأنا عجوز؟ فأوحى اهلل إليه  

. قال: فلما طال على بين إسرائيل العذاب ضجوا وبكوا إلى اهلل أربعي صباحاً، فأوحى اهلل إلى   علي 
ومائة سنة فرعون فحط عنهم سبعي  وهارون يخلصهم من  اهلل  .  موىس  أبو عبد  :  )ع( قال: فقال 

ا إذ لم تكونوا فإن  األمر ينتهي إلى منتهاه( هكذا أنتم لو فعلتم لفرج اهلل عن  . (3)ا، فأم 
وحی فرمود    )ع(  روایت شده است که فرمود: »خداوند به ابراهیم   )ع(  از فضل بن قّره از ابا عبد الله

که او برایت به دنیا خواهد آمد. ابراهیم  این را به ساره خبر داد. ساره گفت: من بزایم در حالی که پیر  
زنی هستم!؟ پس خداوند به او وحی فرمود که او )ساره( خواهد زایید و به خاطر رد کردن این سخن  

هنگامی که عذاب بر بنی  من، فرزندانش چهار صد سال عذاب خواهند شد«. حضرت ادامه داد: »
یه کردند. پس خداوند به موسی   اسرائیل طوالنی شد چهل روز به درگاه خداوند متعال ضّجه زدند و گر
و هارون وحی فرمود تا آنها را از فرعون رهایی بخشند و صد و هفتاد سال از آنها فرو کاست«. روای  

آورد و اگر  کنید، خداوند فرج ما را میفرمود: »شما هم اگر اینچنین عمل    )ع(   گفت: ابو عبد الله
 چنین نکنید، امر به پایان و سرانجام خود خواهد رسید«.

 
الدين  فعلماء  املستضعفة،  اإلسالمية  والشعوب  الدين  علماء  الجميع،  مسؤولية  العمل  وهذا 

وا أمام اهلل سبح حوا بذلك أم ال؛ ألن هم تصد  موا أنفسهم يف موضع قيادة األمة سواء صر  انه وتعالى قد 

 
 .72األح اب :  -1
 .72اح اب:  - 2
 .239ص 5الوسائل: ج  مْتدر  118ص 4  بحار األنوار: ج154ص 2ترْير العياشي: ج -3
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ووقفوا يف باب ملكوته متمثلي باألنبياء واملرسلي. فعليهم إن يسريوا بسريتهم ويعملوا، فمن لم  
اع طريق   يكن منهم أهاًل لذلك كان عليه إن ال يضع نفسه يف هذا املوضع الخطري فيكون من قطَّ

الخسران املبي، إذن فعالم اهلل سبحانه وتعالى، فيؤول به األمر إلى خسران الدنيا واآلخرة وذلك هو  
، وهو سائر يف طريق اهلل سبحانه وداع ٍ إلى  (1)الدين قائد لألمة ومصلح األمة ﴿َوِلُيْنِذُروا َقْوَمُهْم﴾  

الحق  دولة  قبل  األيام  من  يوم  وإذا وجدها يف  الطريق،  هذا  والراحة يف  الدعة  بأذنه فال يطلب  اهلل 
 فليتهم نفسه ولرياجع مسريته. 

های مستضعف  ی همگان است، هم علمای دین و هم ملتانجام این عمل، مسؤولیتی برعهده
ی   دین که خود را در جایگاه رهبری اّمت قرار داده  اسالمی. اما علمای اند چه به این موضوع تصر

کند، چرا که آنها در پیشگاه خداوند سبحان متعال قبول مسؤولیت کرده و  کنند یا نکنند، تفاوتی نمی
مسیر    اند، بر آنها واجب است که دردر برابر درب ملکوتش به عنوان تمثیلی از انبیا و فرستادگان ایستاده

یق و همانند آنها عمل کنند، و اگر در میان آنها کسی باشد که شایستگی چنین عملی   پیامبران طی طر
را نداشته باشد، بر او است که خود را در چنین جایگاه خطیری قرار ندهد، که در این صورت از راهزنان  

یق خداوند سبحان و متعال محسوب خواهد شد، و این وضعیت، او را به سو ی از دست دادن  طر
یان آشکار است، سوق خواهد داد. بنابراین عاِلم دین، پیشوا و اصال  گری  دنیا و آخرت که همان ز

اّمت می ِسیر کننده   2( تا مردم خود را هشدار دهند)باشد  برای  او  ای در مسیر خداوند سبحان و  و 
با اذن و اجازهدعوت کننده حتی و آسایش را درخواست  باشد، پس رای او میای به سوی خداوند 

نماید، و اگر روزی روزگاری راحتی و آسایش را پیش از دولت حق بیابد، باید خود را متهم نماید  نمی
 و ِسیر حرکت خویش نیک بنگرد. 

 
، فعالم الدين يجب إن يفكر ويعمل لياًل ونهاراً  (3): )لو أحبين جبل لتهافت(  )ع(قال اإلمام علي  

 . )ع(للتهيئة إلقامة دولة الحق، وللنصح لقائد هذه الدولة الويص الخاتم 
َلَتَهاَفَت فرماید: »می  )ع(  امام علی ِنف َجَبٌل  َحَبّ

َ
ف )اگر کوهی مرا دوست بدارد ویران خواهد    4« َلْو 

پایی دولت حق و  شد(؛ پس بر عاِلم دین واجب است تفکر نماید و شب و روز برای زمینه  سازی بر
ین وصی  ، تالش کند. )ع( برای صال  رهبری این دولت، دولت آخر

 
الی: ﴿  -1 ال تـع ُهوْا فِ ـق َيَتَرقَّ ،  لِّ آِئـرَ ْنُهْم ـةَ ٍ، مِّ لِّ ِفْرقـَ ً، َفَلْوَي َنَرَر ِمن ـکُ آفَـّ اَن اْلُمْمِمُنوَن ِلَينِرُروْا ـکَ ا ـکَ ، َوـمَ َذُروَن﴾ التوـب ُهْم َيـحْ ِذُروْا َقْوَمُهْم ِإَ ا َرَجُعوْا ِإَلْيِهْم َلَعلَّ يِن َوِلُيـن دِّ ي اـل
:122. 
ا  به سـرر نروند تا داند دين خويد را بياموزند و چون بازگشـتند و نتوانند مممنان که همری به سـرر روند. چرا از هر گروهی دسـتهفرمايد: »)حق تعالی می - 2

 .122(«. توبه: مردم خود را هشدار دهند؛ باشد که حذر کنندل 
 .520ص 1  مي ان الحكم،: ج284ص 4األنوار: ج  بحار 26ص 4نهق البثغ، بشرو محمد عبده: ج -3
 .520ص  1؛  مي ان الحكم : ج   284ص  4؛  بحار اينوار: ج   26ص  4نهق البثغه با شرو محمد عبده: ج  - 4
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ا الشعوب اإلسالمية املستضعفة فعليها العودة إلى اإلسالم والقرآن بعد أن انس لخت منه ولم  أم 

فيها من اإلسالم إال  اسمه، ومن القرآن إال  رسمه. فهي مكلفة بعملية التهيئة لدولة الحق    ًَيبق
أفراداً وجماعات وخصوصاً النخبة املؤمنة املثقفة فيها، حيث يقع على عاتقهم جزء كبري من عملية 

 يطانية من األنس والجن. إصالح األمة وتهيئتها لنصرة الحق وأهله، ومقارعة الباطل ورموزه الش
شان از اسالم  های مستضعف اسالمی، پس از آنکه اسالم و قرآن آن تهی گشتند و در بینو اما ملت

بازگردند.   قرآن  و  اسالم  به  که  است  واجب  آنها  بر  نماند،  باقی  نوشتاری  جز  قرآن  از  و  اسمی  جز 
باشند؛ چه به صورت انفرادی  میسازی برای دولت حق  های مستضعف اسالمی مکّلف به زمینهملت

و چه به صورت گروهی، علی الخصوص نخبگان مؤمن روشنفکری که در میان آنها قرار دارند؛ چرا  
سازی برای یاری دادن حق و اهلش و مقابله با باطل  که بخش بزرگی از عملیات اصال  اّمت و زمینه

 ت. ی آنها نهاده شده اسو سران شیطانی از انس و جن، بر عهده
 

محمد   وآل  بمحمد  علينا  منَّ  الذي  فهم   والحمد هلل  أثرهم.  نقتفي  الحق  قادة  نصروا 
ة باإلعالم وبسيوف من  وقارعوا الباطل، وكانوا يعملون لياًل ونهاراً لنشر كلمة ال إله إال  اهلل، مر 

ل إلى اليوم تأخذ  الكالم كان لها أثرها الواضح يف القضاء على دوليت بين أمية وبين العباس، وال تزا
 .  )ع(أثرها يف النفوس كسالح قوي لهدم دولة الطاغوت والقضاء عليه، كما فعل اإلمام الحسن 

بر ما مّنت نهاد    آل محمد )ص(ی محمد و  حمد و سپاس تنها از آِن خداوندی است که به واسطه
حق را یاری کردند و در مقابل باطل   )علیهم السالم( تا به عنوان پیشوایانی راه آنها را دنبال کنیم. آنان

گاهی دادن و با  ی ال اله اال الله عمل میایستادند، و شب و روز برای نشر کلمه کردند؛ یک بار با آ
های بنی امیه و بنی عباس داشت  ی از کالم، که اثری واض  و آشکار در پایان دادن حکومتشمشیر

عنوان سالحی قدرتمند برای نابود کردن حکومت طاغوت  ها به  و پیوسته تا امروز اثر خود را در جان
 عمل نمود.  )ع( و یکسره کردن کارش باقی گذارده؛ همان گونه که امام حسین

 
محمد   آل  يجاهد  املالئمة  الظروف  تتوفر  عندما  أخرى  ة  وبالسيف  ومر  املسلحة،  بالثورة 

الحسي   اإلمام  فعل  الدين، كما  الدماء يف سبيل  وهك)ع(وإراقة  للجهاد   ذا كانوا  .  أعالماً 
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر يقتدي بهم الثائرون، فلم يهنوا ولم ينكلوا يف مقارعة الطواغيت 

اليوم أن نقتفي أثرهم  ع بالسيوف، فعلينا جميعا  الدين   حىت قضوا بي مسموم ومقط  يف نشر 
إعالء كلمة ال إله إال  اهلل يف األرض، ونشر  ومقارعة الظاملي والقضاء عليهم والتهيئة لدولة الحق، و

 عبادة العباد لخالقهم، والقضاء على عبادة العباد للعباد وما يرافقها من الفساد. 
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انقالبی مسلحانه و با    آل محمد )ص(های مناسب آن ایجاد شود،  و بار دیگر هنگامی که ظرفیت
انجام داد. به این   )ع(  ها در راه دین، خواهد نمود، همان طور که امام حسینشمشیر و با تقدیم خون

اند که انقالبیون  هایی برای جهاد و امر به معروف و نهی از منکر بودهپرچم  )علیهم السالم(  ترتیب آنها 
یدند و کوتاهی نکردند تا آنجا که کارشان  کنند. آنها در مقابله با طاغو به آنها اقتدا می ت سستی نورز

پایان رسید. امروز بر ما واجب است که راه آنان  یا قطعه قطعه شدن با شمشیر، به    با مسموم شدن 
سازی برای حکومت  را در نشر دین، مقابله با ظالمان و یکسره کردن کارشان، زمینه   )علیهم السالم( 

شان، و پایان  اال الله در زمین، انتشار آیین عبادت بندگان برای خالق  ی ال الهحق و برافراشتن کلمه
 دادن به عبادت بندگان برای بندگان، و هرآنچه از فساد به بار آمده است، بپیماییم. 

 
كما يجب فضح أئمة الفساد الذين يسمون أنفسهم علماء، الذين يحاولون فصل الحسن عن 

عون أنهم يتابعون سريته، فتعساً    )ع(ن  اإلمام الحسن  الحسي )عليهما السالم(، ويقولون إ صامت ويد 
إن  آل محمد   لهم. ولو كان آل محمد  القتل   صامتي ملا قطعت السموم أحشاءهم!!  قوم 

عنهم   ورد  مقتول كما  إال   منهم  وما  الشهادة،  اهلل  من  وكرامتهم  عادة  ألفي (1)  لهم  فال   ،
 واهلل إني ألستعظم تقريع الجبناء.  خسيساً يحمل جبنه عليهم ليعتذر عن خذالنه للحق، و

باشد؛ همان کسانی  مینامند، واجب  همان طور که رسوا کردن رهبران فاسدی که خود را علما می
سکوت    )ع(  گویند امام حسنجدا کنند و می  )علیهما السالم(  کنند حسن را از حسینکه سعی می

  آل محمد )ص( کنند؛ بدا به حالشان! اگر  کنند که آنها از سیره و روش او پیروی میکرد، و ادعا می
قومی هستند که    آل محمد )ص(کرد!!  بودند، َسم جگرشان را تکه تکه  نمیساکت و صامت می

ر که از  کشته شدن برای آنها عادت، و شهادت، برایشان کرامتی از جانب خداوند است، و همان طو 
، و هیچ پست و  2است کسی از آنها نیست مگر اینکه به قتل برسدروایت شده    )علیهم السالم(   آنها 

تواند  ای در برابر آنان برای یاری ندادن حق، نمیای که ترسش را در سینه پنهان دارد، عذر و بهانهفرومایه
 دانم. می  بیاورد؛ و به خدا سوگند که من توبیخ کردن این ترسوها را عظیم

 
 

 * * * 

 
ا إيش مقتول أو مْموم( کراي، األالر: صروي عن رسول الله   -1  .5181ص 2  مي ان الحكم،: ج217ص 27  بحار األنوار: ج163: )ما منش
ول خدا - 2 ْـموم باـشدرواي  ـشده اـس : »  )ص(  از رـس ْـ  مرر اينكه مقتول يا م ؛    217ص  27؛  بحار اينوار: ج   163«. کراي  ايالر: ص  هيی يک از ما ني

 .1518ص  2مي ان الحكم : ج 



 

 

 )ع( اإلمام  األعمال لتعجيل فرج   أهم
 )ع(   ترین اعمال برای تعجيل فرج امام مهم

 
ا أهم    األعمال لتعجيل فرج اإلمام فهي: أم 

ین اعمال برای تعجیل فرج اماممهم  عبارتند از: )ع(  تر
 

 التفقه يف الدين:   - ۱
ه در    -   ۱  دین: تفقُّ

 
 :  ويشمل 

 که شامل: 
 
 قراءة القرآن وتفسريه:   -أ

 خواندن و تفسیر قرآن:  -الف 
 

: )أيها الناس إنكم يف زمان هدنة، وأنتم على ظهر سفر والسري بكم سريع، قال رسول اهلل  
ويأتيان بكل  بعيد،  ويقربان كل  يبليان كل جديد،  والقمر  والشمس  والنهار  الليل  رأيتم  فقد 
بالء   دار  قال:  الهدنة؟  دار  ما  اهلل  رسول  يا  فقال:  املقداد،  فقام  املفاز.  لبعد  الجهاز  وا  فأعد  موعود، 

مشفع   وانقطاع، شافع  فإن ه  بالقرآن،  فعليكم  املظلم  الليل  الفنت كقطع  عليكم  التبست  فإذا 
مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وهو الدليل على   (1) وماحل  

  ، وبطن  له ظهر  بالهزل،  ليس  الفصل  وهو  وتحصيل،  وبيان  تفصيل  فيه  وهو كتاب  سبيل،  خري 
، ال تحىص (2) ة، وباطنه علم، ظاهره أنيق وباطنه عميق، له تخوم وعلى تخومه تخوم  فظاهره حكم 
 .(3) يبلى غرائبه، فيه مصابيح الهدى، ومنار الحكمة، ودليل على املعروف ملن عرفه(  عجائبه، وال

انتظار  دوام هستید و در  ی صل  و آرامش کمای مردم! شما در هنگامه» فرمود:    )ص(  سول خدار 

 
قه ع ش وجل. يقال : محل به إلی الْليان محًث  أي : کاده بْعاي، إليه. -1 ق إ ا سعی برجل إلی الله صدَّ  فالقرآن ماحل مصدَّ
 األنيق: هو الحْن. والتخوم جمع تخم بالرتح  وهو : منتهی الشيء. -2
 .17ص 89  بحار األنوار: ج3ص 1ترْير العياشي: ج -3
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ای را  بینید که شب و روز و چرخش آفتاب و ماه هر تازهسیر و سفری که به زودی خواهید داشت. می
نماید. پس توشه و زاد را آماده  ای را وفا میسازد و هر وعدهکند و هر دوری را نزدیک میکهنه می

ید که راه بس طوالنی است کرد: ای رسول خدا!  در این هنگام مقداد بن اسود برخاست و عرض  .  ساز
یدنها و دلی آزموندوام )ُهدَنة( چیست؟ پس آن حضرت فرمود: خانهدوران آرامش و کم ها. پس  بر

ید که شفاعت آن  ها همانند پارهاگر فتنه های شب تار شما را فرا گرفت، بر شما باد که به قرآن پناه بر
که آن را رهبرش قرار دهد، به بهشتش  گردد. کسی  پذیرفته شده است و شکایتش مورد قبول واقس می

خواهد برد و آن که جلوتر از قرآن حرکت کند و آن را پشت سر خود قرار دهد، به دوزخش اندازد.  
ین راه رهبری می کند و کتابی است که تفصیل معارف و بیان حقایق و  قرآن، راهنمایی است که به بهتر

ی حق و باطل است و کالمی از روی لغو مزا   تحصیل امور را باید از آن جست. قرآن جدا کننده
یبا و شگفت انگیز و  نیست. ظاهر و باطن دارد، ظاهرش ُحکم و درونش دانش ورف است، برونش ز

کرانه قرآن  است.  عمیق  کرانهدرونش  و  دارد  کرانههایی  دارای  خود  میهایش  مسایل  هایی  باشند. 
های  های هدایت و مشعلش فرسوده نگردد. چراغانگیزش به شماره درنیاید و غرایب و عجایباعجاب

فروزان حکمت در آن است و برای آن کس که با حقایقش آشنا باشد، هدایت به سوی معرفت وجود  
 . 1«دارد

 
املؤمني   أمري  اهلل  )ع(وعن  رسول  )سمعت  قال:  محمد  ،  يا  فقال:  جربائيل  أتاني  يقول: 

؟ فقال: كتاب اهلل، فيه بيان ما قبلكم من خرب سيكون يف أمتك فتنة. فقلت: فما املخرج منها
من وليه من جبار فعمل بغريه قصمه  ،  وهو الفصل ليس بالهزل،  وخرب ما بعدكم وحكم ما بينكم

وهو الصراط  ،  وهو حبل اهلل املتي وهو الذكر الحكيم،  ومن التمس الهدى يف غريه أضله اهلل،  اهلل
وال ينقيض عجائبه وال  ،  (3)وال يخلق على الرد    ة،تلبسه األلسن وال  ،  األهوية  (2) ال تزيغه  ،  املستقيم

يهدي إلى    إذ قالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً   الجن إذ سمعه  (4)وهو الذي لم تكنه  ،  يشبع منه العلماء
ومن عمل به أجر، ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم، هو الكتاب ،  من قال به صدق.  الرشد

 .(5)الباطل من بي يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد(  العزيز الذي ال يأتيه
فرماید: جبرئیل می )ص( روایت شده است که فرمود: »شنیدم رسول خدا )ع( و از امیر المؤمنین

 
 .17ص  89؛  بحار اينوار: ج    3ص  1ترْير عياشی: ج  - 1
 العياشي: ي تذيقه.في بعض نْخ ترْير  -2
 في بعض نْخ ترْير العياشي: عن کذرة الرد. -3
 في بعض نْخ ترْير العياشي: تلبث . وفي بعضها : تناه. -4
 .24ص 89  بحار األنوار: ج3ص 1ترْير العياشي: ج -5
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ای واقس خواهد شد. گفتم: راه خروج از آن چیست؟  نزد من آمد و گفت: ای محمد! در اّمت تو فتنه
گفت: کتاب خدا که در آن بیان کسانی که پیش از شما بودند و خبر کسانی که پس از شما می آیند و  

از روی لغو و مزا  نیست. هر  ی حق و باطل است و کالمی  باشد. قرآن جدا کنندهحکم بین شما می
شکند و هر کس که از  کس دوستی غیر از جّبار برگزیند و به غیر آن عمل کند، خداوند او را در هم می

یسمان استوار الهی و ذکر حکیم است، و   غیر آن هدایت جوید، خداوند گمراهش کند. قرآن همان ر
خواست با  مستقیم.  صراد  نمیهمان  منحرف  نفسانی  زبان  شود،های  و  و  نپوشانند  را  آن  ها 

هایش پوسیده نگردد، عجایبش پایانی ندارد و علما از آن اشباع نگردند. قرآن همانی است که  پاسخ
اگر جنیان آن را بشنوند تحملش نکنند و گویند ما قرآنی عجیب شنیدیم که به رشد و تعالی، هدایت  

به آن عمل کند اجر گیرد و هر کس به آن کند. هر کس براساس قرآن بگوید تصدیق شود و هر کس  می
چنگ زند به صراد مستقیم هدایت شود. کتاب عزیزی است که نه از پیش روی و نه از پشت سرش  

 . 1ای است از سوی حکیم ستوده«باطل به آن راه ندارد. فرستاده
 

قال: )يجيء يوم   وورد يف الحديث أن  ثالثة يشتكون إلى اهلل يوم القيام للحساب، فعن النيب 
فوني ومزقوني. ويقول    القيامة ثالثة يشتكون: املصحف واملسجد والعرتة. يقول املصحف: يا رب حر 

للركبتي  املسجد: يا رب عطلوني وضيعوني. وتقول العرتة: يا رب قتلونا وطردونا وشردونا. فأجثوا  
 . (2)  لي: أنا أولى بذل( )عزوجل(يف الخصومة، فيقول اهلل 

پا شدن حساب، سه چیز به درگاه خداوند شکایت می کنند. از  در حدیث آمده است که در روز بر
کنند: ُمصحف، مسجد  آیند و شکایت میروایت است که فرمود: »سه چیز روز قیامت می  )ص(  پیامبر

یف کردند و پاره پاره نمودند. مسجد میو عترت. مصحف )قرآن( می گوید:  گوید: پروردگارا! مرا تحر
ر و  گوید: پروردگارا! ما را کشتند، آوره کردند و تا پروردگارا! مرا تعطیل و ضایس کردند، و عترت می

یشه فرماید:  کن کردن ما در دشمنی پای فشردند. خداوند جل جالله به من میمار نمودند پس برای ر
 .3من به خوار شدن سزاوارترم«

 
القرآن والعرتة واملسجد. فهل أنتم أيها األخوة مستعدون ملواجهة هؤالء الخصوم الثالثة بي يدي  

 ؟. )عزوجل(اهلل 

 
 .24ص  89؛  بحار اينوار: ج    3ص  1ترْير عياشی: ج  - 1
 وفيه: أولی بذلك منك. 202ص 5  وسائل الشيع، )ةبع، آل البي (: ج223ص 7  بحار األنوار: ج175الخصال للشيخ الصدوق: ص -2
از شــما به اينها  که در آن آمده اســ : »  202 ص 5؛  وســايل الشــيعه )چا  آل البي (: ج   223ص  7؛  بحار اينوار: ج     175خصــال شــيخ صــدوق: ص  - 3

 «.س اوارترم
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رو شدن با این سه دشمن در پیشگاه   در ی روقرآن، عترت و مسجد. ای برادران! آیا شما آماده
 خداوند متعال در روز قیامت هستید؟

 
قواألول: هو كتاب اهلل املاحل املص     .والثالث: هو بيت اهلل .والثاني: هو خليفة اهلل يف أرضه .دَّ

اولی، کتاب خدا است که شکایتش پذیرفته است؛ و دومی، خلیفه و جانشین خداوند بر زمینش،  
 ی خداوند است. و سومی، خانه

 
فلنعمل جميعاً  ن  أهل األرض جميعاً ال يقوون على هذه املواجهة، فإذا كان األمر كذلك  أوالحق  

ا، فلنعيد للمسجد مكانته الحقيقية ،  للنصح لهؤالء الثالثة   لنلتقي بهم يوم القيامة وهم راضون عن 
البيت  أهل  القرآن وحديث  فيه ومنه علوم  الزمان  ونبث  اإلمام صاحب  ولنتذكر  يف كل    )ع(، 

القضايا،   م قضيته على جميع  ولنقد  اليوم،  العرتة  يمثل  الذي  وهو  القرآناألحوال،  أعين    ولنقرأ  وال 
بر معانيها واستقراء مداليلها والعمل بها، والتخلق بأخالق القرآن، ونشرها يف  األلفاظ فحسب، بل تد 
املجتمع بعد العمل بها، فالذي يأمر الناس بمكارم األخالق وال يطبقها ال يكون له أي تأثري فيهم،  

أي:  ،  (1) عناه: )كونوا لنا دعاة صامتي(  ما م  بل ربما تكون النتيجة عكسية. وقد ورد عنهم  
بالعلم والعمل والسرية الحسنة بي الناس ال بالقول فقط الذي هو أداة التعبري والدعوة األساسية، 

يَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَم َتُقولُوَن َما ال َتْفَعلُوَن *
َ
ْن    وجاء يف الكتاب الكريم: ﴿َيا أ

َ
ِ أ َكرُبَ َمْقتاً ِعْنَد اَّللَّ

 .(2)َتُقولُوا َما ال َتْفَعلُوَن﴾ 
ای را ندارد؛ حال که چنین است، پس  در حقیقت هیچ یک از اهل زمین، توانایی چنین مواجهه

همگی باید برای صال  این سه، عمل کنیم، تا در روز قیامت در حالی با آنها مالقات کنیم که از ما  
اش را برگردانیم، و در آن و از آن، علوم قرآن و حدیث  پس باید به مسجد جایگاه حقیقی  راضی باشند. 

را در همه حال یاد    )علیهم السالم(  را منتشرکنیم. باید امام صاحب زمان  )علیهم السالم(  اهل بیت 
دانیم. باید  ی قضایا مقّدم بباشد، و باید موضوع امام را بر همهکنیم؛ چرا که امروز او تمثیل عترت می

اش، مستقر کردن آثارش و عمل به آن  قرآن بخوانیم، و منظورم فقط در لفح نیست، بلکه تدبر معانی
باشد. باید خود را به اخالق قرآن بیاراییم و پس از عمل به آن، آن را در جامعه نشر دهیم، چرا که  می

آنها منطبق نباشد، هیچ تاثیری بر  کند در حالی که خود بر  کسی که مردم را به مکارم اخالق دعوت می
به    )علیهم السالم(   ی عکس حاصل کند. از اهل بیتدیگران نخواهد داشت، و حتی چه بسا نتیجه

 
 .)م( والحديث عن اْلمام الصادق  .116ص 1  مْتدر  الوسائل: ج506ص 3  شرو األخبار: ج57ص 1دعائم اْلسثم: ج -1
 .3 - 2الصف :  -2
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ی  ؛ یعنی با علم، عمل و سیره1کنندگانی خاموش باشید« این معنا روایت شده است: »برای ما دعوت
آن   به  اساسی، همان عمل  و دعوت  تعبیر  ادای  ین  بهتر که  گفتار؛  با  فقط  نه  و  مردم،  بین  در  حسنه 

یم آمده است: می رانید که  اید، چرا سخنانی بر زبان میای کسانی که ایمان آورده)باشد. در کتاب کر
ید! بندید؟ * بر خداوند سخت ناپسند است،به کارشان نمی  .2( که بگویید و به جای نیاور

 
. والحمد هلل ورد عنهم يف وأخالق القرآن تؤخذ من القرآن ومن أهل القرآن محمد وآل محمد  

اً، وهو ثروة أخالقية ال تنضب، ومع األسف القرآن اليوم مهجور  الحديث والدعاء والتفسري كثري جد 
غريها، فالبحث يدور يف املساجد اليت أنشأها    وميت يف الحوزة العلمية يف النجف األشرف فضاًل عن

وتدريسها   دراستها  عون  يد  اليت  والنحوية،  والكالمية  والفلسفية  املنطقية  الكتب  القرآن حول 
لفهم القرآن والسنة، يف حي أن ك ال تجد من يهتم بدراسة كتاب اهلل والبحث يف تفسريه، وإذا وجد 

 ! فهو قليل يكاد ال يذكرمثل هذا االهتمام من قبل بعض املؤمني 
شود، و به شکر خداوند  ـ برگرفته میآل محمد )ص(محمد و  اخالق قرآن، از قرآن و اهل قرآن ـ

که از آنها در قالب حدیث، دعا و تفسیر در این باب بسیار آمده است، و این ثروت، اخالقی عظیمی  
ی نجف اشرف مهجور و مرده  ی علمیهحوزهاست که پایانی ندارد. ولی با کمال تأسف امروز قرآن در  

است، چه رسد به سایر جاها، و در مساجدی که قرآن آنها بنیان نهاد، بحث بر سر منطق، فلسفه، کالم  
سنت   و  قرآن  فهمیدن  قصد  به  را  یسش  تدر و  خواندن  ادعای  آنها  که  موادی  دارد؛  یان  جر نحو  و 

یس کتاب خدا و تفسیرش اهتمام ورزد و اگر    یابی که  بهکنند، در حالی که شما کسی را نمیمی تدر
 باشند!چنین اهتمامی را از سوی برخی مؤمنان ببینی، آنها به قدری اندک هستند که قابل ذکر نمی

 
ُسوُل َيا َربِّ ِإنَّ َقْوِمي اتََّخُذوا َهَذا الُْقْرآَن َمْهُجوراً﴾  :  قال تعالى  . وقال رسول اهلل  (3) ﴿َوَقاَل الرَّ

، أي عامرة بالناس ولكنهم ليسوا  (4)يف وصف حالنا اليوم: )مساجدهم  عامرة وهي خراب من الهدى(  
 . على الطريق الذي رسمه القرآن ومحمد وآل محمد  

و رسول    5(و فرستاده گفت: ای پروردگار من! قوم من این قرآن را ترک گفتند)فرماید:  حق تعالی می
؛  6فرماید: »مسجدهاشان آباد ولی از هدایت، تهی است«در وصف وضعیت امروز ما می  )ص(   خدا

 
 باشد.می )م( ؛ و حديث از امام صادق116ص  1؛  مْتدرک الوسايل: ج   506ص  3؛  شرو ايخبار: ج   57ص  1دعائم اسثم: ج  - 1
 .3و  2صف:  - 2
 .30الررقان :  -3
 .109ص 2  بحار األنوار: ج253  الواب األعمال: ص308ص 8الكافي: ج -4
 .30فرقان:  - 5
 .109ص  2؛  بحار اينوار: ج   253؛  الواب ايعمال: ص   308ص  8کافی: ج  - 6
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یقی که قرآن و محمد و  اند،  ترسیم نموده  آل محمد )ص(یعنی با  حضور مردم آباد است ولی بر طر
 باشند. نمی

 
ا  )ع(وقال أمري املؤمني   العلم يف زماننا هذا: )نبذ  لكتاب حملته وتناساه  يف وصف معظم أهل 

 ، أي املفروض أن هم حملته وحفظته، وهم طلبة العلوم الدينية والعلماء.  (1)  حفظته(
  (قرآنکتاب )حامالن  فرماید: »ی ما میدر توصیف بیشتر اهل علم در این زمانه  )ع(  امیر المؤمنین

آنها خواسته شده که حملش کنند  ؛ یعنی از  2«کنندمی  شفراموش  ،کناری افکنده و حافظانشبه  آن را  
 باشد. های علوم دینی و علما میو حفظش نمایند، و منظور از اینان، طلبه

 
هذا، وإن ُوِجَد بحث يف الكتاب الكريم فهو يدور حول آراء املفسرين اليت ال يعدو كثري منها  

أ مع  والفلسفية وغريها،  النحوية  القواعد  القرآن ضمن مجال  آيات  منها  محاوالت لصب  ن  كثرياً 
روا الكتاب على  ر النزاع فيها. ولو أن هم فس  استقرائية تحتمل الخطأ وكثرياً منها خالفية لم يتحر 

وا الصراط املستقيم الذي رسمه أهل البيت  لتدبر   ما ورد يف روايات أهل بيت العصمة ولم يتعد 
 هم ذلك.  القرآن وتفسري آياته لكان خرياً لهم وأقرب للتقوى. ولكن أن ى ل

ینی که بسیاری   یم را اینگونه یافتند که ِگرد آرا و نظرات مفسر آنها حتی کنکاش و تحقیق در کتاب کر
های قواعد نحوی، فلسفی و غیره بیامیزند، با وجود  از آنها سعی دارند آیات قرآنی را در ضمن عرصه

بیش و اینکه  دارد  وجود  آنها  در  خطا  احتمال  و  است  استقرائی  قواعد  آنها    تر  بیشتر  در  همچنین 
اساس   هایی وجود دارد که نزاع در موردشان هرگز پایان نیافته است. اما اگر آنها کتاب را برناسازگاری

عصمت بیت  اهل  روایات  در  السالم(  آنچه  می  )علیهم  تفسیر  شده  صراد وارد  آن  از  و  کردند، 
بیت اهل  که  السالم(  مستقیمی  نموده  )علیهم  ترسیم  آیاتش  تفسیر  و  قرآن  در  تدّبر  اند، عدول  برای 

 تر بود؛ اما آنها را چه به این کارها! کردند، برای آنها بهتر و به تقوی نزدیکنمی
 

يف وصف حال أهل هذا الزمان مع القرآن: )وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة   )ع(قال أمري املؤمني  
 .(3)  ه، وال أنفق منه إذا حرف عن مواضعه(أبور من الكتاب إذا تلي حق تالوت

فرماید: »و در نزد مردم آن  در وصف حال اهل این زمان با قرآن می  )علیهم السالم(  امیر المؤمنین
تر از کتاب خدا نخواهد بود، اگر آن طور که باید و شاید خوانده شود، و هیچ  ارزشزمان چیزی بی

 
 .233ص 34  بحار األنوار: ج387ص 8  الكافي: ج31ص 2نهق البثغ، بشرو محمد عبده: ج -1
 .233ص  34؛  بحار اينوار: ج   387ص  8؛  کافی: ج   31ص  2نهق البثغه با شرو محمد عبده: ج  - 2
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یف گردد«قیمتتر و گرانمتاعی پرمشتری  .1تر از آن نخواهد بود، اگر از جایگاه خود تحر
 

معرفة تفسري كتاب اهلل غري مقتصرة على طلبة الحوزة العلمية فقط،  ويجب االلتفات إلى أن  
بل على كل مسلم معرفة تفسري كتاب اهلل ما أمكن. ومهمة طلبة الحوزة هي تعلم التفسري  
الصحيح وتعليمه للناس يف املساجد ويف غريها، ويجب أن تفتح دورات لتعليم تفسري كتاب اهلل يف 

 كل مكان.  
ی علمیه نیست،  های حوزهکه شناخت تفسیر کتاب خداوند فقط مختص به طلبهباید توجه داشت  

وظیفه بشناسد.  را  خدا  کتاب  تفسیر  امکانش  حّد  در  است  واجب  مسلمانی  هر  بر  طلبهبلکه  ی  ی 
باشد،    ها میی علمیه فراگرفتن تفسیر صحی  و تعلیم دادن آن به مردم در مساجد و سایر مکانحوزه

 رای تعلیم تفسیر کتاب خدا در هر مکانی گشایش یابد. و باید مجالسی ب
 

الصحيح  وتأويله  تفسريه  وبمعرفة  اهلل  كتاب  يف  كل ها  الصحيحة  اإلسالمية  فالعقائد 
كله   اإلسالمي  للمجتمع  ينكشف  ومفرداته  معانيه  وإدراك  باستمرار،  اهلل  كتاب  وبمباحثة 

الوه عبد  وابن  تيميه،  ابن  أمثال  الضالل،  أئمة  للمسلمي  مغالطات  الباطلة  واتهاماتهم  اب، 
ورائها   من  يهدفون  اليت  الشيطانية  وخططهم  وأعوانهم  الطواغيت  وينكشف  بالشرك،كما 

 تضليل املجتمع اإلسالمي.
تمامی عقاید اسالمی صحی  در کتاب خدا وجود دارد، و با شناخت آن و تفسیر و تأویل صحی   

مباحثه با  معانی و  درک  و  خدا  کتاب  در  مستمر  مغالطه   ی  تمامی  واوگانش،  پیشوایان  گریو  های 
اتهام و  الوهاب  عبد  و  تیمیه  ابن  امثال  آشکار  زنیگمراهی،  شرک،  بر  مسلمانان  به  آنها  باطل  های 

شان که هدف از آنها  های شیطانیها و اعوان و انصارشان و برنامهگردد؛ همان طور که طاغوتمی
 باشد، آشکار خواهد شد. المی میی اسپس پرده، به گمراهی کشانیدن جامعه

 
 

 

  العقائد اإلسالمية الصحيحة تعلمها وتعليمها: -ب 
 تعلیم و تعّلم عقاید صحی  اسالمی:  -ب 
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ا اآليات القرآنية املتشابهة فيجب  ة. أم  وهي العقائد املستقاة من اآليات القرآنية املحكمة والسن 
، ال أن يؤولها  إحكامها ومعرفة تفسريها وتأويلها من الروايات اليت وردت عن النيب وآله األطهار  

  كل بهواه ويعتقد ما يشاء.
باید محکم  اما در مورد آیات متشابه    باشد؛می  عقاید برگرفته شده از آیات محکم قرآنی و سنتکه  

یق روایات  از  شانشناخت تفسیر و تأویل  کردن و وارد    )علیهم السالم(  پیامبر و آل اطهارشکه از    یطر
آچه خود اعتقاد دارد،  و  های نفسانی خود  طبق خواستنه اینکه هر کس    شده است، صورت پذیرد، 

 ویل نماید. أرا ت ها آن
 

  :إلخواني املؤمنيونصيحيت 
 و نصیحتی  برای برادران مؤمنم:

 
ر بروايات أهل البيت  وبثها يف املجتمع اإلسالمي؛ ليكون   تحصيل العقائد من القرآن املفس 

تزول الجبال وال يزول عن عقائده القرآنية الصحيحة؛ ليكون بذلك املجتمع   مجتمعاً دينياً عقائدياً 
 . )ع(اإلسالمي مستعداً الستقبال ونصرة اإلمام املهدي 

بیت  اهل  روایات  با  شده  تفسیر  قرآن  از  عقاید  آوردن  السالم(  به دست  در    )علیهم  آن  انتشار  و 
یزند، جامعه از  ی دینی عقیدتی گردد، که اگر کوهی اسالمی؛ تا اینکه تبدیل به جامعهجامعه ها فرو ر

ی اسالمی برای استقبال و یاری دادن  عقاید قرآنی صحیحش کوتاه نیاید؛ تا به این ترتیب این جامعه
 آماده گردد.  )ع(  امام مهدی

 
 
  األحكام الشرعية:  -ج     

 احکام شرعی: -ج 
 

بأدائها  ومكل ف  كمعامالت  حياته  يف  بها  مبتلى  ألن ه  مسلم؛  كل  على  واجب  وتعل مها 
 . كعبادات، بل إن  واجب كل مسلم بعد أن يتعل مها أو يتعل م بعضها أن يعلم إخوانه املسلمي

یرا در زندگی به آنها مبتالـ  ـ و مکّلف  التنظیر معامیادگیری احکام بر هر مسلمانی واجب است؛ ز
باشد، و حتی بر هر مؤمنی واجب است که آنها یا برخی از آنها را  ـ میهمچون عباداتبه ادای آنها ـ

 به برادران مؤمن مسلمانش بیاموزاند. 



                        327                                                                                                                                                           2العجل )گوساله( ج
 

 
والحقيقة أن  املوجود يف معظم كتب الفقه اليوم هو فتاوى وأحكام شرعية كلية تنطبق على  

يف مجتمعنا اإلسالمي وتطبيقها على مصاديقها ليس بأقل أهمية مصاديق كثرية يف الخارج، أي:  
منها، بل دون تطبيقها على مصاديقها ال تكون لها أي فائدة عملية، فواجب طلبة الحوزة العلمية  
العاملي حفظهم اهلل من كل سوء هو تطبيق هذه األحكام الكلية على مصاديقها يف مجتمعهم  

امل إلى  الناس  وتنبيه  الحوزة  اإلسالمي،  طلبة  بعض  على  بل  بها،  استهانوا  اليت  الكثرية  مات  حر 
وا لكتابة تطبيق األحكام الشرعية على مصاديقها يف املجتمع اإلسالمي، وهذا   العاملي أن يتصد 

 واجب كفائي ربما يأثم برتكه الجميع.
شرعی کلی است،  های فقهی امروزی وجود دارد، فتواها و احکام  تر کتابدر حقیقت آنچه در بیش

ـ خارج  در  بسیاری  موارد  بر  جامعهکه  در  ما یعنی  اسالمی  میی  منطبق  بر  ـ  آنها  دادن  تطبیق  گرددو 
شان  شان دارای اهمیت کمتری از خود آنها نیست، و حتی بدون تطبیق دادن آنها بر مصادیقمصادیق

علمیه که خداوند از هر شّری    یهای عاِمل حوزهی عملی دربر نخواهند داشت. پس بر طلبههیچ فایده
شان انطباق دهند  ی اسالمیشان در جامعهشان کند، واجب است این احکام کلی را بر مصادیقحفح 

شمارند برحذر دارند؛ حتی بر برخی  شان میو مردم را از محّرمات و گناهان بسیاری که آنها کوچک
حوزهطلبه عامل  تدویهای  به  اقدام  که  است  واجب  علمیه  بر  ی  شرعی  احکام  تطبیق  نوشتن  و  ن 

ی  ی اسالمی نمایند، و این یک واجب کفایی است؛ شاید با ترک گفتن آن همهمصادیق آن در جامعه
 جامعه در گناه گرفتار شوند. 

 : املقدسة   اإلسالمية العمل بالشريعة    - ۲
س اسالمی:   -   ۲  عمل به شریعت مقد 

 
ة يختص بالفرد،   لة. والعمل مر  وطبعاً املهم من الشريعة هو العمل بها، حيث بدونه تكون معط 
سة أن  ة يختص بعالقته باملجتمع. فعلى كل مسلم بعد أن يعرف ما له وما عليه بالشريعة املقد  ومر 

 لرضا اهلل  يؤدي ما عليه ويطالب بما له دون زيادة. وله أن يعف ويتسامح مع الناس يف حقوقه، طلباً 
 سبحانه. 

یعت مهم است عمل به آن می یعت کارکرد خود  طبیعتًا آنچه در شر باشد؛ چرا که بدون عمل، شر
باشد و گاهی به ارتباطش با جامعه اختصاص  را از دست خواهد داد. گاهی عمل مختص به فرد می

یعت مقّدس چه حقوقی   برای او و چه تکالیفی  دارد. بر هر مسلمانی واجب است پس از اینکه بداند شر
یادتی مطالبه   بر گردنش قرار داده است، آنچه بر عهده دارد را به انجام برساند و حقوقش را بدون هیچ ز
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نماید، و از جمله حقوق او است که در حقوقش در جهت رضای خداوند سبحان با مردم آسان گیرد 
 یا بر آنها ببخشاید. 

 
الدنيا هذه  من  ه  حظ  يضي ع  ال  بأداء    والعاقل  فقط  أعين  وال  اهلل،  إلى  السري  من  فيها  وفرصته 

ها الدعاء وصالة الليل، بل النوافل اليومية جميعها، والصيام وزيارة   الواجبات، بل املستحبات وأهم 
والصالحي والشهداء واالعتبار بأعمالهم واقتفاء آثارهم، وقضاء حوائج املؤمني   األنبياء واألئمة  

م والرحمة والرأفة بهم، وبغض الطواغيت وأعوانهم ومزايلتهم، فهم ينصبون  والنصح لهم وإرشاده
. وأفعال هؤالء الطواغيت وأعوانهم دالة على  )ع(وخصوصاً لخاتمهم املهدي   العداء آلل محمد  

بل  العبادة فقط،  هو  بالشريعة  العمل  فليس  عليهم،  النواصب  إجراء أحكام  نواصب فيجب  أن هم 
مع   الحسنة  والغلظة املعاملة  ة  وبالشد  بل  فقط،  والرحمة  باللي  الحسنة  املعاملة  وليست  الناس 

ِ    :أحياناً ولكل أهل، فمع املؤمني يتعامل املؤمن بالرحمة واللي، قال تعالى ِمَن اَّللَّ َرْحَمٍة  ﴿َفِبَما 
َوَشاوِ  َلُهْم  َواْسَتْغِفْر  َعْنُهْم  َفاْعُف  َحْوِلَك  ِمْن  وا  الَْقْلِب اَلنَْفضُّ َغِليَظ  اً  َفظ  َوَلْو ُكنَْت  َلُهْم  يِف  ِلنَْت  ْرُهْم 

لِ  امْلَُتَوكِّ َ ُيِحبُّ  ِإنَّ اَّللَّ  ِ ْل َعَلى اَّللَّ َفَتَوكَّ َعَزْمَت  َفِإَذا  ْمِر 
َ
. ومع الطواغيت وأعوانهم يتعامل  (1)   َي﴾اأْل

َواُهمْ 
ْ
اَر َوامْلَُناِفِقَي َوأْغلُْظ َعَلْيِهْم َوَمأ يِبُّ َجاِهِد الُْكفَّ يَُّها النَّ

َ
ة والغلظة، قال تعالى: ﴿َيا أ ُم    بالشد  َجَهنَّ

 . (2)َوِبئَْس امْلَِصرُي﴾ 
آن برای ِسیر به سوی خداوند در اختیار  اش از این دنیا و فرصتی که در  عاقل، کسی است که بهره

دارد را تباه نسازد. منظور من فقط در ادای واجبات نیست، بلکه آنچه در مستحبات است نیز شامل  
ین آنها یعنی دعا و نماز شب، و حتی همهشود؛ و مهممی یارت پیامبران و  تر ی نوافل روزانه، روزه و ز

توجه به کردار آنها و پیروی از آثارشان، برآوردن نیازهای  و صالحین و شهدا،    )علیهم السالم(   ائمه
ها و  مؤمنان و خیرخواهی برایشان و ارشاد آنها و رحمت و رففت نسبت به آنان، دشمنی با طاغوت

و به خصوص با خاتم    آل محمد )ص(اعوان و انصارشان و نابودی آنان که آنها جنگ و دشمنی با  
ها و اعوان و انصارشان گواه بر ناصبی  اند؛ و رفتار و کردار این طاغوترا به پا کرده  )ع(  آنها امام مهدی

ها )دشمنان اهل  ( دارد، پس باید احکام ناصبی)علیهم السالم(   بودن آنها )دشمنی آنها با اهل بیت 
یعت، فقط به جا آوردن عبادات  )علیهم السالم(  بیت نیست،  ( بر آنها جاری شود. بنابراین عمل به شر

گیرد، و رفتار نیکو با مردم فقط رفتار مالیم و با عطوفت و مهربانی  بلکه رفتار نیکو با مردم را نیز دربر می
نیست، بلکه گاهی اوقات باید  شدت و جدیت به خرج داد، و هر رفتار، مخاطب خودش را دارد؛  

به سبب رحمتی  )فرماید:  می  کند، که حق تعالیبنابراین مؤمن با مؤمنان با رحمت و نرمش رفتار می
 

 .59آل عمران :  -1
 .73التوب، :  -2
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بودی  دل میخوی و مهربان هستی. اگر تندخو و سختاز جانب خدا است که تو با آنها اینچنین نرم
شدند. پس بر آنها ببخشای و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با ایشان  قطعًا از ِگرد تو پراکنده می

   1(کنندگان را دوست داردخداوند توکلمشورت کن و چون قصد کاری کنی بر خدای توکل کن، که  
ای پیامبر! با کافران و منافقان  )فرماید:  ها و همدستانشان با شدت و تندی؛ حق تعالی میو با طاغوت

 . 2(جهاد کن و بر آنان سخت بگیر، جایگاهشان جهنم است و چه بد سرانجامی است
 

اهلل   أبي عبد  الكايف عن  )قال رسول اهلل  )ع(ويف  قال:  أوثق؟  :  ألصحابه ،  اإليمان  أي عرى 
فقالوا: اهلل ورسوله أعلم، وقال بعضهم: الصالة، وقال بعضهم: الزكاة، وقال بعضهم: الصيام، وقال  

: لكل ما قلتم فضل، ولكن  بعضهم: الحج والعمرة، وقال بعضهم: الجهاد، فقال رسول اهلل 
الحب يف اهلل والبغض يف اهلل، وتولي أولياء اهلل، والتربي من أعداء    ليس به. ولكن أوثق عرى اإليمان

 .  (3) اهلل( 
رو به یارانش    )ص(  روایت شده است که فرمود: »رسول خدا  )ع(  در کتاب کافی از ابو عبد الله

یسمان گاهتر است؟ گفتند: خدا و فرستادهتر و مطمئنهای ایمان محکمفرمود: کدام یک از ر تر  اش آ
و   برخی گفتند: روزه؛ برخی گفتند: حج و عمره؛  نماز؛ برخی گفتند: زکات؛  است؛ برخی گفتند: 

است ولی پاسخ، هیچ    ی آنچه را که گفتید فضیلتیفرمود: همه  )ص(  برخی گفتند: جهاد! رسول خدا
ین و مطمئن کدام نبود؛ محکم یسمان ایمان، دوست داشتن برای خدا و دشمن داشتن برای  تر ین ر تر

 . 4خداوند است، و دوست داشتن اولیای خدا و دوری جستن از دشمنان خدا«
 

لناس، األولي واآلخرين قام مناد فنادي ليسمع ا  )عزوجل()إذا جمع اهلل    :وعن علي بن الحسي قال
فيقول: أين املتحاب ون يف اهلل، يقوم عنق من الناس. فيقال لهم: اذهبوا إلى الجنة بغري حساب، فيقول  

 املالئكة: فأي ضرب أنتم من الناس؟ فيقولون: نحن املتحابون يف اهلل.  
روایت شده است که فرمود: »هنگامی که خداوند عزوجل پیشینیان و    )ع(   و از علی بن حسین

برمی منادی  آورد،  گرد  را  )همگی(  میآیندگان  ندا  و  میخیزد  بشنوند؛  مردم  تا  کجایند  دهد  گوید: 
شود: بدون حساب به  خیزند. پس به آنها گفته میای از مردم برمیدارندگان در را خدا؟ عدهدوست

فرش پس  بروید.  میبهشت  مردم  از  گروه  کدامین  شما  گویند:  آنها  به  ما  تگان  گویند:  باشید؟ 

 
 .159آل عمران:  - 1
 .73توبه:   - 2
 .242ص 66  بحار األنوار: ج177ص 16  وسائل الشيع،: ج264ص 1  المحاسن: ج125ص  2الكافي: ج -3
 .242ص  66؛  بحار اينوار: ج   177ص  16؛  وسايل الشيعه: ج   264ص  1؛  محاسن: ج   125ص  2کافی: ج  - 4
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 دارندگان در راه خدا هستیم.  دوست
 

قال: فيقولون: وأي يشء كانت أعمالكم؟ قالوا: كنا نحب يف اهلل ونبغض يف اهلل. فيقولون:  
 . (1)ِنعم أجر العاملي( 
گویند: اعمال شما کدامین است؟ گویند: ما در راه خدا دوست و در راه خدا دشمن  امام فرمود: می

ین پاداش عملمی یم. آنگاه گویند: برتر  . 2باد« تان  کنندگان ارزانیدار
 

: ودُّ املؤمن للمؤمن يف اهلل من أعظم شعب اإليمان، ، قال: )قال رسول اهلل )ع(وعن أبى جعفر
 . (3) أال ومن أحب يف اهلل وأبغض يف اهلل وأعطى يف اهلل ومنع يف اهلل، فهو من أصفياء اهلل(

اند: اینکه مؤمن، مؤمنی  فرموده  )ص(  روایت شده است که فرمود: »رسول خدا  )ع(   از ابا جعفر
ین شاخهرا به خاطر خدا دوست بدارد از عظیم گاه باشید هر کس به خاطر خدا  تر های ایمان است. آ

دوست بدارد و به خاطر خدا دشمن بدارد، در راه خدا ببخشاید و در راه خدا منس کند، او از برگزیدگان  
 . 4د است« خداون
 

يف  يتماوت  من  تجد  الدين  فباسم  للتخن ث.  دافعة  أو  ع  للتمي  داعية  اإللهية  الشريعة  وليست 
مشيته ويخفض صوته حىت ال يكاد ُيسمع. وباسم العرفان واألخالق تجد من يسمي نفسه عاملاً أو 

ال عاملاً وهو تارك ألهم واجب يف اإلسالم الذي به تقام    الفرائض وتأمن املذاهب وتحل يسميه الجهَّ
واألعجب أمر من يحرتم هذه !! املكاسب، وهو األمر باملعروف والنهي عن املنكر. وعجيب أمر هؤالء 

اهلل   رسول  إن   والحال  سها!!  ويقد  السلبية  باملؤمني النماذج  رحيماً  رؤوفاً  مع   كان  شديداً 
 . (5)يحتمون به يف املعارك  ما معناه أنهم )ع(الكافرين، حىت ورد عن أمري املؤمني 

 
 .245ص 66  بحار األنوار: ج167ص 16وسائل الشيع،: ج  263/ص1  المحاسن: ج126ص 2الكافي: ج -1
 .245ص  66؛  بحار اينوار: ج   167ص  16؛  وسايل الشيعه: ج   263ص  1؛  محاسن: ج   126ص  2کافی: ج  - 2
  . 240ص 66  بحار األنوار: ج166ص 16  وسائل الشيع،: ج263ص 1المحاسن: ج  125ص 2الكافي: ج -3
 .240ص  66؛  بحار اينوار: ج   667ص  16؛  وسايل الشيعه: ج   263ص  1؛  محاسن: ج   526ص  2کافی: ج  - 4
   ورو  أحمد في مْـنده : عن علي 78( الرسـال، الْـعدي، للعثم، الحلي: هامد ص: )کنا إ ا اشـتد البسس لذنا برسـول الله )م(  يقول أمير المممنين   -5

  9  مجمع ال وائد: ج86ص 1مْــند أحمد: جوهو أقربنا إلی العدو وکان من أشــد الناس يومأذ بسســًا(   قال: )لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلو  برســول الله  )م(
ْـلي عن هذا د   12ص مه يا بني،   ورو  اليبري  قال: قال أبو جعرر: )فلما انتهی رسـول الله صـلی الله عليه وسـلم إلی أهله ناول سـيره ابنته فاةم،  فقال: اغ

ْـلي عنه دمه فو الله لقد ـصدقني اليوم  فقال رـسو  ل الله ـصلی الله عليه ـسلم: فو الله لقد ـصدقني اليوم  وناولها علی بن أبي ةال  ـسيره  فقال: وهذا أيـضا فاغ
ورو  ابن سـعد: )عن جابر عن محمد بن علي قال: کان رسـول   .210ص 2لأن کن  صـدق  القتال  لقد صـدق سـهل بن حنيف وأبو دجان،( تاريخ اليبري: ج

 .419ص1شديد البيد( اليبقات الكبر : ج  الله 
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یعت الهی دعوتی برای فساد و رذیلت اخالقی، یا محرکی برای سستی و خنثی بودن نیست.   شر
دهند و صدای خود را به قدری  بینیم که به اسم دین در راه رفتن، خود را متواضس جلوه میکسانی را می

یبًا صدایی از آنها شنیده  پایین می بینیم که  شود و به اسم عرفان و اخالق کسانی را مینمیآورند که تقر
نامند، در حالی که آنها  نهند و یا برخی افراد نادان او را دانشمند میخود را عالم و دانشمند نام می

ین واجب در اسالم که به واسطهمهم ی آن فرایو و واجبات بر پا، مذاهب ایمن، و درآمدها حالل  تر
اند؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر. وضعیت این عده بسیار عجیب است!!  گردد را ترک گفتهمی

شمارند!! و حال  شان میتر از این، وضعیت کسانی است که اینها را سمبل قرار داده، مقّدسو عجیب
در عین حال که نسبت به مؤمنان رئوف و رحیم بوده است، با کافران با شدت   )ص( آنکه رسول خدا

با این مضمون وارد شده است که آنها در میادین نبرد    )ع(  کرد، تا آنجا که از امیر المؤمنینبرخورد می
 . 1بردندپناه می )ص( به ایشان

 
املؤمني   إن  أمري  بأدويته    )ع(ثم  الدوار  بأن ه كالطبيب  إن ه شديد االهتمام  (2)كان يصفه  ، أي: 

باألمر باملعروف والنهي عن املنكر وبتبليغ الناس. فأي عرفان هذا، وأي أخالق هذه اليت تأمر صاحبها  
 ؟   أن يسري عكس مسرية رسول اهلل  

؛ 3فرمود گرد همراه با داروهایش توصیف میاو را به مانند پزشکی دوره  )ع(  سپس امیر المؤمنین
امر به معرف و نهی از منکر و تبلیغ مردم اهتمام بسیار داشت. پس این چه عرفانی است و  یعنی: او به 

 حرکت کند؟!   )ص(  کند بر خالف روش رسول خدااین چه اخالقی است که به صاحب خود امر می
 

 
ْـعدي، عثمه حلی: پاورقی ص برديم رف  به پيامبر پناه میگهرگاه نبرد بر ما ـشدت میفرمايد: »می  )م(  امير المممنين - 1 ال، ال ْـندش  78«. الرـس .  احمد در م

ترين ما به دشمن بود برديم و او ن ديکپناه می  )ص(  ما را در روز بدر ديديد در حالی که ما به رسول خدارواي  ـشده اس  که فرمود: » )م(  کند: از علیرواي  می
  وقتی رســول خدا فرمود: » )م( . ةبر  رواي  کرده اســ : ابو جعرر12ص 9  مجمع ال وائد: ج  86ص   1«. مْــند احمد: ج  آورترين مردم در آن روزجنمو از 

را باور    خويد رســيد  شــمشــيرش را به دخترش فاةمه داد و فرمود: خوند را از اين شــمشــير پاک کن ا  دخترم که به خدا ســوگند امروز او مبه خانه )ص(
اور نمود. پد نمود. و علی بن ابی ةال  ني  شــمشــيرش را به او داد و همين ســخن را گر : خوند را از اين شــمشــير پاک کن که به خدا ســوگند امروز او مرا ب

ــول خدا ــهل بن حنيف و ابو دجانه ني  باور کردند )ص(  رسـ ــعد 210ص  2ةبر : ج «. تاريخ  فرمود: از آنجا که تو جنم را پذيرفتی و باور نمود   سـ ؛ و اين سـ
 .419ص  1کبر : ج شد«. ةبقاتور میسخ  حمله )ص(  رواي  کرده اس : از جابر از محمد بن علی: »رسول خدا

وآ ان : )ةبي  دوار بيبه قد أحكم مراهمه  وأحمی مواسـمه. يضـع  لك حيث الحاج، إليه من قلوب عمي  واصـرًا رسـول الله  )م( قال أمير المممنين  -2
 .207ص 1صم  وألْن، بكم. متبع بدوائه موا ع الارل، ومواةن الحيرة( نهق البثغ، بشرو محمد عبده: ج

َمُه  کرد  فرمود: »را توصـيف می  )ص(  در حالی که رسـول خدا  )م(  امير المممنين - 3 ْحَمی َمَواسـِ
َ
ْحَكَم َمَراِهَمُه َو أ

َ
ِه َقْد أ ار  ِبِيبِّ ُع َ ِلَک َحْيُث اْلَحاَجُ،  َةِبي   َدوَّ َيضـَ

َع اْلَاْرَلِ، َو َمَواِةَن  ع  ِبَدَواِئِه َمَواـ ِ َنٍ، ُبْكٍم  ُمَتَتبِّ ْـِ ْل
َ
مو َو أ او )پيامبر( پ ـشكی اـس  که با ة  خويد پيوـسته در گردش اـس   « )اْلَحْيَرةِ   ِإَلْيِه ِمْن ُقُلوٍب ُعْمٍی َو آَ اٍن ـصُ

ها( ترتيده و گداخته کرده اســ   تا بر هرجا که نياز داشــته باشــد   زخم   خوبی آماده ســاخته و اب ار دا  کردن را )برا  ســوزاندنها  خود را به داروها و مرهم 
(. نهق البثغه با کندمی درمانزده و ســرگشــته را رســيدگی و ها  گنم. او با داروها  خويد بيماران غرل ها  کر  بر زبانها  کور  بر گوشدلبرذارد؛ بر  

 .207ص  1شرو محمد عبده: ج  

http://www.wikiporsesh.ir/%D8%AF%D9%84%E2%80%8C
http://www.wikiporsesh.ir/%D8%AF%D9%84%E2%80%8C
http://www.wikiporsesh.ir/%D8%AF%D9%84%E2%80%8C
http://www.wikiporsesh.ir/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
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ر األصنام فتابعوا هذه املسرية املشرفة،   )ع(إن  إبراهيم    :أي ها املؤمنون واملؤمنات  حمل فأساً وكس 
 مسرية األنبياء واملرسلي اليت تقرؤونها يف القرآن. وإياكم ومسرية أمثال السامري وبلعم بن باعوراء. 

ها را شکست، پس از این سیره و  تبری برداشت و بت  )ع(  ای  برادران و خواهران مؤمن! ابراهیم
یف پیروی کنید، روش پیامبران و فرستادگان خدا که آنها را در قرآن می خوانید، و بر حذر  روش شر

 باشید از روش و آیین امثال سامری و بلعم بن باعورا. 
 

موا األصنام والعجول ا  (1)  احملوا الفؤوس وحط  بنفسه، وبالناس املحيطي به. وال  ، وليبدأ كٌل من 
ُفونََك ِبالَِّذيَن ِمْن ُدوِنِه َوَمْن  ُ ِبَكاٍف َعْبَدُه َوُيَخوِّ َليَْس اَّللَّ

َ
تخافوا فأنتم األعلون أن كنتم مؤمني: ﴿أ

 ُ َليَْس اَّللَّ
َ
ُ َفَما َلهُ ِمْن ُمِضلٍّ أ ُ َفَما َلهُ ِمْن َهاٍد * َوَمْن َيْهِد اَّللَّ لَْتُهْم  ُيْضِلِل اَّللَّ

َ
ِبَعِزيٍز ِذي انِْتَقاٍم * َوَلِئْن َسأ

َراَدنِ 
َ
ِ ِإْن أ ْيُتْم َما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَّ

َ
َفَرأ
َ
ُ ُقْل أ ْرَض َلَيُقولُنَّ اَّللَّ

َ
َماَواِت َواأْل ُ ِبُضرٍّ َهْل ُهنَّ  َمْن َخَلَق السَّ َي اَّللَّ

َراَدِني ِبَرْحَمٍة َهْل 
َ
ْو أ
َ
ِه أ لُونَ   َكاِشَفاُت ُضرِّ ُل امْلَُتَوكِّ ُ َعَلْيِه َيَتَوكَّ  ُهنَّ ُمْمِسَكاُت َرْحَمِتِه ُقْل َحْسيِبَ اَّللَّ

ِتيِه َعَذاٌب ُيْخِزيِه َوَيحِ 
ْ
لُّ َعَلْيِه  * ُقْل َيا َقْوِم اْعَملُوا َعَلى َمَكانَِتُكْم ِإنِّي َعاِمٌل َفَسْوَف َتْعَلُموَن * َمْن َيأ

 . (2)  َعَذاٌب ُمِقيٌم﴾
ید و بتتبر  را بشکنید و پیش از هر چیز هر کدام از ما باید از خویشتن   3هاها و گوسالهها را بردار

ید، اگر ایمان داشته باشید:  آیا خدا  )آغاز کند و سپس مردم اطراف خودش، و نهراسید که شما پیروز
ترسانند! و هر کس را  میاش نیست؟ در حالی که آنها تو را از آنچه غیر او است،  ی بندهکننده کفایت

که خدا گمراه سازد برایش هیچ راهنمایی نخواهد بود * و هر کس را که خدا راهنمایی کند، برایش  
ای نیست. آیا خداوند پیروزمنِد انتقام گیرنده نیست؟ * و اگر از آنها بپرسی: چه کسی  گمراه کننده

یده است؟ قطعًا خواهند گفت: خداو آسمان ند. بگو: پس اینهایی را که غیر از خداوند  ها و زمین را آفر
ی  کنندهتوانند دفسبینید؟ اگر خداوند بخواهد به من آسیبی برساند آیا اینان میپرستید چگونه میمی

می آنها  آیا  دارد،  ارزانی  به من رحمتی  بخواهد  اگر  یا  باشند؟  او  بازدارندهآسیب  ی رحمتش  توانند 
کنند * بگو: ای قوم من!  کند، و توکل کنندگان فقط بر او توکل مییباشند؟ بگو: خداوند مرا کفایت م

ام، پس به زودی خواهید دانست * چه کسی  شما بر حسب امکان خود عمل کنید و من نیز عمل کننده
 . 4( آیدشود و عذاب جاوید بر او فرود میسازد گرفتار میبه عذابی که خوارش می

 

 
 الْامري.العجول التي تعبد من دون الله  کعجل  -1
 .40ـ  36 :ال مر  -2
   سامر .شوند  مانند گوسالههايی که به جا  خداوند پرستيده میگوساله - 3
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ليف العاِلم باألمر باملعروف والنهي عن املنكر خاص وأكرب  وعلى طلبة الحوزة أن يعوا أن  تك
من غريه؛ ألسباب كثرية، منها: إن ه وضع نفسه يف مكان األنبياء واملرسلي، ووقف يف باب امللكوت،  

ح باملقال.   وادعى أن ه من إدالء الطريق إلى اهلل بلسان الحال، وإن لم يصر 
ته باشند که تکلیف عاِلم به طور خاص در امر به معروف و  ی علمیه باید به یاد داشهای حوزهطلبه

باشد؛ به دالیل بسیار، از جمله: اینکه او تر مینهی از منکر است و این تکلیف، از سایر تکالیف بزرگ
ی ملکوت ایستاده، و با زبان حال خود  خود را در جایگاه پیامبران و فرستادگان قرار داده، در دروازه

 های راه رسیدن به خداوند است، حتی اگر به صراحت بر زبان نیاورد.او یکی از نشانه کند کهادعا می
 

فالعالم يجب أن ينهى عن املنكر الذي يحاول الطواغيت وأتباعهم نشره يف املجتمع اإلسالمي، 
  وبكل الوسائل املتاحة له. ويجب عليه مراقبة املجتمع اإلسالمي وتقويم االنحرافات فيه، وإال  فهو 
املنكر  ينشرون  فالطواغيت  إبليس.  من جنود  وتعالى وجندياً  اهلل سبحانه  لطريق  قاطعاً  يصبح 
بأيديهم وألسنتهم، واألئمة والعلماء غري العاملي ينشرون املنكر برتك النهي عنه بإهمالهم توجيه  

ه فال هو قائ ى لعمل معي ولم يؤد  م به ولم  املجتمع اإلسالمي وإصالحه. فمثلهم كمثل الذي تصد 
 يرتك غريه يقوم به.  
ها و پیروانشان سعی در انتشار  ی امکاناتی که در اختیار دارد از منکری که طاغوتعاِلم باید با همه

ی اسالمی و اصال  انحرافات در  ی اسالمی دارند، نهی کند و بر او مراقبت از جامعهآن در جامعه
می واجب  او  آن،  صورت  این  غیر  در  که  از  باشد،  سربازی  و  الله  الی  یق  طر راهزنان  از  راهزنی  نیز 

عمل، با  ها منکر را با دست و زبان خود، و پیشوایان و علمای بیسربازان ابلیس خواهد بود. طاغوت
جامعه کردن  رهنمون  از  خود  غفلت  و  اهمال  با  آن،  از  نهی  منتشر  ترک  اصالحش،  و  اسالمی  ی 

کسمی َمَثل  همانند  آنان  َمَثل  انجام  کنند.  به  را  آن  و  شود  متعهد  معّین  عملی  انجام  به  که  است  ی 
دهد کسی غیر از خودش به انجامش  دهد و نه اجازه میساند؛ پس نه خود آن کار را انجام مینمی

 مبادرت ورزد. 
 

النخبة   كما يجب االلتفات إلى أن  هناك تقصرياً كبرياً يف املجتمعات اإلسالمية، وخصوصاً 
وا للنهي عن املنكر كل حسب علمه وتكليفه، كما    املؤمنة املثقفة فيها. فهؤالء يجب أن يتصد 

يجب االلتفاف حول العلماء العاملي املخلصي هلل اآلمرين باملعروف الناهي عن املنكر واملجاهدين  
العاملون بعبء املسؤولية،  العلماء  املعقول أن ينهض هؤالء  والدفاع عنهم. فليس من  يف سبيل اهلل 

 جتمعات اإلسالمية الهية يف متابعة الطواغيت وعلماء السوء غري العاملي. وامل
جامعه در  بزرگی  کوتاهی  خصوص  این  در  که  داشت  توجه  به  باید  است،  داده  رخ  اسالمی  ی 
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اش. پس بر آنها واجب است که مسؤولیت نهی از منکر را  خصوص از طرف نخبگان مؤمِن فرهیخته
اندازه به  کس  تهر  و  علم  باعمل  ی  علمای  ِگرد  بر  آمدن  ِگرد  که  طور  همان  گیرد،  عهده  بر  کلیفش 

مخلص برای خدا، واجب است؛ همان امر کنندگان به معروف و نهی کنندگان از منکر، مجاهدین در  
راه خدا و دفاع کنندگان از او. از عقل به دور است که این علمای باعمل بار انجام این مسؤولیت را  

عمل، در  لی که جوامس اسالمی در ِپی پیروی از طاغوتیان و علمای بد نهاد بیبر دوش کشند در حا 
 غفلت و فراموشی به سر برند. 

 
وليحذر أفراد املجتمع اإلسالمي، فإن هم يوم القيامة مسؤولون عن العالم العامل ومدى تجاوبهم 

)ثالثة يشكون إلى اهلل عز  وجل، مسجد خراب ال يصل ى فيه، :  ، قال)ع(معه، فعن أبي عبد اهلل  
لق قد وقع عليه الغبار ال يقرأ فيه(  ال، ومصحف مع   .(1) وعالم بي جه 

ی اسالمی باید بر حذر باشند، چرا که آنها در روز قیامت در برابر عاِلم عاِمل و اینکه افراد جامعه
روایت شده است که فرمود:    )ع(   ود. از ابو عبد اللهصدا شدند، مسؤول خواهند ب چقدر با آنها هم

کنند: مسجد ویرانی که در آن نماز خوانده نشود، عالم میان  »سه چیز به خداوند عزوجل شکایت می
 .2ای که بر آن غبار نشسته باشد و آنچه در آن است قرائت نگردد« نادانان، و مصحف بسته شده

 
ـها   ــرة الـعالم الـعاـمل املخلص هلل املـجاهد  نعم أيـها األحـبة، أي  املؤمنون واملؤمـنات إن  واجبكم نصــ
ل إعالء كلمـة ــبـي ه    يف ســ ذهـب إلى ربـ  ة ـي ه وتركـه يف النهـاـي ه وخـذالـن ه إال  اهلل، ال االبتعـاد عـن ال إـل

مقهوراً مظلوماً متشــحطاً بدمه يشــكو إلى اهلل خذالن الناصــر بعد أن كان دلياًل إلى صــراط اهلل  
 . املستقيم

آری ای عزیران، ای مردان و زنان مؤمن! واجِب شما، یاری رسانیدن به عالِم عامِل مخلص برای  
ی ال اله اال الله است، نه دوری گزیدن از او، تنها گذاردن و ترک  خداوند و مجاهد در راه اعتالی کلمه

روانه گردد، تا پس از  ای خونین گفتنش تا در نهایت، او به سوی پروردگارش مقهور، مظلوم و با چهره
 اینکه نشانه و راهنمایی برای راه مستقیم خداوند بود به درگاه خداوند از نبود یار و یاور شکایت کند. 

 
  )إن  اهلل سبحانه وتعالى جعل الذكر جالًء للقلوب، تسمع به بعد الوقرة، :  )ع(قال أمري املؤمني  

بعد   به  وتنقاد  العشوة،  به  أزمان  وتبصر  ويف  الربهة،  بعد  الربهة  آالؤه يف  ت  عز  برح هلل  وما  املعاندة، 

 
 .41ص 2  بحار األنوار: ج202ص 5  وسائل الشيع،: ج142  الخصال: ص613ص 2الكافي: ج -1
 .41ص  2؛  بحار اينوار: ج   202ص  5؛  وسايل الشيعه: ج   142؛  خصال: ص   613ص  2کافی: ج  - 2
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ذات عقولهم ناجاهم يف فكرهم وكلمهم يف  عباد  األبصار ،  الفرتات  يقظة يف  بنور  فاستصبحوا 
رون بأيام اهلل وُيخوفون مقامه، بمنزلة األدلة يف الفلوات، من أخذ القصد   واألسماع واألفئدة، يذك 

روه من الهلكة،  حمدوا إليه الطري وا إليه الطريق وحذ  روه بالنجاة، ومن أخذ  يميناً وشماالً ذم  ق وبش 
الدنيا   للذكر ألهاًل أخذوه من  وإن   الشبهات،  وأدل ة تلك  الظلمات،  وكانوا كذلك مصابيح تلك 
يف  بدالً، فلم تشغلهم تجارة وال بيع عنه يقطعون به أيام الحياة، ويهتفون بالزواجر عن محارم اهلل  

يأتمرون به، وينهون عن املنكر ويتناهون عنه، فكأنما قطعوا    ويأمرون بالقسط و،  أسماع الغافلي
الدنيا إلى اآلخرة وهم فيها، فشاهدوا ما وراء ذلك، فكأنما اطلعوا غيوب أهل الربزخ يف طول اإلقامة 

م يرون ما ال يرى فيه، وحققت القيامة عليهم ِعداتها، فكشفوا غطاء ذلك ألهل الدنيا، حىت إنه
 . (1)(  …الناس ويسمعون ما ال يسمعون 

ها قرار داد تا در پرتو آن پس از سنگینی بشنود و  خداوند سبحان و متعال ذکر را روشنی دل
هایش بزرگ  که نعمتسویی ببیند و پس از لجاجت و دشمنی، رام گردد؛ و خداوند ـپس از کم

کرده و در واد  عقل و  ـ در هر عصر و زمانف همواره بندگانف داشته که به فکر آنها الهام مفباد
ها روشن  ها و دلگفته است. پس آنها نور بیدار  را در دیدگان، گوشاندیشه با آنان سخن مف

ترسانند.  آورند و مردم را از جالل و بزرگی خدا میاند. روزهای خدای را به یاد میساختهمف
یقههای روشن خدا در بیابانآنان نشانه ند و او را  اش را بستایهایند. که هر که از راه میانه رود طر

یقه اش را نکوهش کنند و از هالکتش  به رهایی مژده دهند و هر که به راه راست یا چپ رود طر
چراغ چونان  حال،  این  در  و  دارند  حذر  یکفبر  تار که  هستند  میهایی  روشن  را  و  ها  سازند 

که آن را به دارند. یاد خدا اهلف دارد  ها بازمیراهنمایانی که دیگران را از گرفتار شدن در شبهه
اند و هیچ تجارت و داد و ستد  آنها را از یاد خدا بازنداشته است جا  زرق و برق دنیا برگزیده

کیفر   متوجه  خود  یادها   فر با  را  غافالن  و  دهند  مف  ادامه  را  خود  زندگف  وضس،  همین  با  و 
دم را از بد   نمایند و مر دهند و خود به آن عمل مفکنند، به عدالت فرمان مفمحرمات الهف مف

کنند گویا آن را رها کرده، به  چرخند. با اینکه در دنیا زندگی میدارند و خود به ِگرد آن نمفبازمف
اند، گویا از مسایل پنهان برزخیان و مدت طوالنی  آخرت پیوسته، سرای دیگر را مشاهده کرده

قیامت، وعدهاقامت گاهی دارند، و گویا  آنان تشان آ را برای  حقق بخشیده است.  های خود 
پرده برداشتهآنان  دنیا  مردم  برای  را  میها  که  آنجا  تا  نمیاند،  مردم  که  را  آنچه  و  بینند  نگرند، 

 شنوند. شنوند آنچه را که مردم نمیمی
 

 
 .325ص 66  بحار األنوار: ج211ص  2نهق البثغ، بشرو محمد عبده: ج -1
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ومع األسف هناك من يرتك األمر باملعروف والنهي عن املنكر هذا الواجب العظيم بحجة التقية،  
اً من توضيحها   قلياًل. فلم أجد بد 

ی تقیه ـ را به بهانهاین واجب عظیمو با کمال تأسف کسانی هستند که امر به معرف و نهی از منکر ـ
یزی از ارایهترک می  بینم. ی اندکی روشنگری در این خصوص نمیگویند، و گر

 
 

 التـقية 
ه   تقی 

 
التقية هي: تجنب الضرر املادي. والحيوانات تتجنب الضرر عادةً فضاًل عن اإلنسان، وعادةً معظم  
بين آدم يميلون عن الحق إلى الباطل إذا كانت متابعة الحق تسبب لهم ضرراً اقتصادياً أو بدنياً ولو  

حها ستجد أن   قل ة هم الذين    كان يسرياً، وهذه مسرية اإلنسانية بي يديك يف كتب التاريخ تصف 
 تحملوا تلف أموالهم وأنفسهم يف سبيل إعالء كلمة الحق.  

یان   یزی بهتر از انسان از ضرر و ز تقیه عبارت است از اجتناب از ضرر مادی. حیوانات به طور غر
یان اقتصادی یا  ها اگر همراه شدن با حق برایجویند و به طور معمول، انساندوری می شان ضرر و ز
اندکهر چجسمی ـ متمایل میند  باطل  به سوی  از حق  باشد،  به همراه داشته  ِسیر  ـ  این  و  گردند، 

یخی پیش روی شما قرار دارد، آنها را ورق بزنید؛ خواهید دید کسانی  حرکت انسانی در کتاب های تار
ی  اند، اندک افرادی حق تحمل کردههایشان را در راه برافراشتن کلمهکه از دست دادن اموال و جان

 اند. بیش نبوده
 

املسلمي   إلى  انتقلنا  فإذا  دائم،  وبشكل  وبإفراط  بل  التقية،  يمارسون  الناس  فمعظم  إذاً 
وجدناهم فرقتي، فرقة صامتة وموافقة أو مداهنة للطواغيت الذين يحكمون البالد اإلسالمية، 

والقر بالشريعة  ويستخفون  الغاشمة  ة  بالقو  يحكمون  أن هم  اإللهية  آمع  النواميس  وجميع  ن 
من  األمة  قيادة  اغتصابهم  عن  فضاًل  املؤمني،  دماء  ويستحلون  اهلل  أنزل  ما  بغري  ويحكمون 

 .  املعصومي  
می پیش  در  را  تقیه  مردم  اعظم  بخش  دیگر  سوی  شکلی  از  به  و  افراطی  صورت  به  حتی  گیرند، 

یم آنها را دو گروه خ واهیم یافت: گروهی خاموش، و موافق یا  همیشگی. حال اگر به مسلمانان بپرداز
داد  کنند، با وجود اینکه آنها با بیهای اسالمی حکومت میهایی که بر سرزمینکار با طاغوتسازش
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یعت، قرآن و همهو ستم بسیار حکومت می شمارند، براساس  ی حدود  الهی را سبک میکنند و شر
ی  شمارند و همهنند و خون مؤمنان را مبا  میراغیر از آنچه خداوند نازل فرموده است، حکم می

 باشد. می )علیهم السالم( اینها، سوای غصب کردن رهبری اّمت توسط آنها به جای معصومین
 

وهذه الفرقة هي معظم أهل السن ة، إذاً فهؤالء يمارسون التقية وبشكل مفرط، إال أن يقولوا  
الحرام، وقام بحركة  الدم  الشريعة وسفك  ل  الجائر وإن عط  الحاكم  ب طاعة  إن  مذاهبهم توج 
تلفزيون  يعرضه  وما  واألغاني  واملالهي  والفجور  الخمور  ونشر  اإلسالم،  لطمس  عظيمة  إعالمية 

 .(1)ل اإلسالمية من فساد وإفساد للمجتمع الدو
میعمده جای  دسته  این  در  سنت  اهل  کار  ی  به  افراطی  شکلی  به  را  تقیه  اینان  بنابراین،  گیرند؛ 

را واجب  می از حکومت ستمگر  پیروی  اطاعت و  آنها  اینکه مذاهب  به  که معتقدند  آنجا  تا  گیرند 
یعت تعطیل و خونمی یخته شود و جنبش تبلیغانی بزرگی برای محو    های حرامداند، حتی اگر شر ر

های  خوارگی، فسق و فجور، بی بند و باری و موسیقیکردن اسالم به حرکت درآید؛ با وجود شیوع می
های اسالمی پخش  مستهجن و هر آنچه  از فساد و به فساد کشانیدن جامعه که از تلویزیون حکومت

 
قال النووي في شــرحه علی صــحيح مْــلم باب ل وم ةاع، األمراء في غير معصــي،: قال جماهير أهل الْــن، من الرقهاء والمحدالين  وإليك کثم بعضــهم: -1

ــييع الحقوق  وي يخلع وي يجوز الخروج علـيه بذلك  بل يج  وعظه وتخو ــق والظلم وتعيـيل الـحدود وتضـ يره لُحاديث  والمتكلمين : ي ينع ل الخليـر، بالرْـ
 .  229ص 12في  لك. شرو صحيح مْلم: ج  الواردة

ــي أبو بكر الـباقثني: إن ـقال ـقاـئل ـما اـلذي يوـج  خلـعه اْلـمام عـندکم قـيل ـله: يوـج   ـلك أمور  منـها کرر بـعد اْليـمان  ومنـها   ــثة وـقال الـقا ـ ترـکه إـقاـم، الصـ
ــار ــرب األبش ــ  األموال و  ــقه وظلمه باص ــييع الحقوق وتعييل الحدود . وقال    والدعاء إلی  لك  ومنها عند کذير من الناس فْ وتناول النروس المحرم، وتض

و إليه من الجمهور من أهل اْلالبات وأصـــحاب الحديث: ي ينخلع بهذه األمور وي يج  الخروج عليه  بل يج  وعظه وتخويره وتر  ةاعته في شـــيء مما يدع

ــي الـله. واحتجوا في  ـلك ـبسخـبار کذيرة متـظاهرة عن النبي   ـــتسالروا ـباألموال وأـنه ـقال  وعن    مـعاصـ ـــحاـبه في وجوب ـةاـع، األئـم، وإن ـجاروا واسـ : أصـ
کلوا مالك و ـربوا ظهر   وأةيعو معوا وأةيعوا ولو لعبد أجدم ولو لعبد حبشـي  وصـلوا وراء کل بر وفاجر(  وروي أنه قال: )أةعهم وإن أ هم ما أقاموا الصـثة( )اـس

 .478وائل وتلخيص الديئل : ص في أخبار کذيرة وردت في هذا الباب تمهيد األ 
 والمقصود باألخبار والروايات التي  کرها النووي والباقثني هو ما رواه  البيهقي ومْلم وغيرهما  وإليك بعضًا مما رووه في المقام:

ــلـم،  ــسلونـنا حقهم  ويمنعرو  البيهقي: عن ي ـيد بن سـ ــمعوا  ونـنا حقـنا  فـما ـتسمرـنال فـقال  الجعري أـنه ـقال: ـيا نبي الـله أرأـي  إن ـقاـم  عليـنا أمراء يْـ : )اسـ
ما عليهم ما حملوا  وعليكم ما حملتم( الْنن الكبر : ج  . 158ص 8وأةيعوا  فإنش

ل قال  ــرش ــر فجاء الله بخير فنحن فيه  فهل من وراء هذا الخير ش ــول الله  إنا کنا بش ــلم : عن حذير، بن اليمان  قال: قل : )يا رس : نعم. قل :  ورو  مْ

ْـنتي  وسـيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشـياةين في جذمان إند  قال حذير، : قل :  : ال کيفل ق ْـتنون ب يكون بعدي أئم، ي يهتدون بهداي  وي ي
ْـلم: ج ْـمع وتييع لُمير  وإن  ـرب ظهر  وأخذ مالك  فاسـمع وأةع( صـحيح م ْـنن الكبر  20ص 6کيف أصـنع يا رسـول الله إن أدرک   لكل قال: ت   ال

 . وللقارئ الكريم أن ييلع علی ما  کرناه وغيره في مظانه.190ص 3  المعجم األوسط لليبراني: ج157ص 8يهقي: جللب
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 . 1گرددمی
 

ملحمد   محارباً  القول  بهذا  لكان  وإال   هذا،  يقول  من  اليوم  السنة  علماء  من  أن   أظن    وال 
 وشريعته وناصراً لكفار قريش وأشياعهم اليوم. 

  کنم کسی از علمای سنت امروز چنین چیزی بگوید، که در این صورت دشمن محمد گمان نمی
یش و پیروان امروزی آنها خواهد بود.  )ص( یعتش و یاوری برای کّفار قر  و شر
 

م طاعة  إذن، فبما أنهم ال يقولون بوجوب طاعة الحاكم الجائر، بل ما أظنه أن  كل مسلم يحر 
ام الظلمة، بل ويداهنونهم   الحاكم الجائر؛ ألن ه محارب هلل ولرسوله، وبما أن هم ال يثورون على الحك 

الغالب ما  يف  وليسمونها  مفرط  وبشكل  التقية  يمارسون  أن هم  غري  هذا  حالهم  نصف  فبماذا   ،
 يشاؤون، فاملهم املعىن ال اللفظ.  

و حتی گمان  دانند ـبنابراین، با توجه اینکه آنها به صراحت اطاعت از حاکم ستمگر را واجب نمی
که  نمی نداند؛ چرا  را حرام  از حاکم ستمگر  اطاعت  با  کنم هیچ مسلمانی  این صورت محارب  در 

تر  کنند، بلکه در بیشـ و با توجه اینکه آنها علیه حاکمان ظالم قیام نمیباشدخداوند و رسولش می
 

خن برخی از ايشـان خدمتتان عر ـه می - 1 ْـلم باب ل وم اةاع   ُامرا در غير معصـي   گرته اـس : »عمدهـس رو خود بر صـحيح م   اهل گردد: نوو  در ـش
ن  از فقها   ْـق  ظلم  تعييل کردن حدود و از بين بردن حقوق  مع ول نمیمحدالين و متكلمين میـس ود و خلع نمیگويند: خليره با ف ْـ  به ـش گردد و جاي  ني

 .229ص  12ها بر و  خروج نمود  بلكه بايد براساس احاديث وارد شده  او را نصيح  نمود و بيم داد«. شرو صحيح مْلم: ج  اين عل 
ْـی از ـشما در مورد آنچه که خلع کردن امامی را واج  میباقثنی میقاـ ی ابوبكر   گردد   ـشود: با موارد  واج  میگرداند ب رـسد  به او گرته میگويد: و اگر ک

ب و شتم مردمان  تر مردم به فْق و ظلم با غص  کردن اموال   ر   نماز و دعوت به آن  و شهره شدن ن د بيداز جمله: کرر پد از ايمان  ترک کردن اقامه
ــحاب حديث گرته ــتديل گرايان و اص ــايع کردن جقوق و تعييل نمودن حدود؛ و حال آنكه عموم اس ــ  دراز  به نروس حرام    اند: با اين امور  و  خلع دس

ــی خداوند و گناهاگردد و خروج بر و  واج  نمینمی ــيح  کنيم و بيم دهيم و از آنچه از معاصـ ــود  بلكه بايد او را نصـ کند  او را ن که و  به آن دعوت میشـ
ْـيار ظاهر ـشده از پيامبر اش مبنی بر واج  بودن اةاع  از پيـشوايان حتی اگر ـستم کنند و اموال و ـصحابه )ص(  اةاع  نكنيم؛ و برا  اين موـ وم به اخبار  ب

ــتناد می ــار خود درآورند  اس ــ : »گوش فرا دهيد   )ص(  کنند  که پيامبررا به انحص ــی  و اةاع  کنيد حتی اگر غثمی حلقه به گوش و بردهفرموده اس ا  حبش
د. آنها را اةاع  کنيد  باـشد و پـش  ـسر هر فاجر  نماز بخوانيد« و رواي  ـشده اـس  که فرمود: »آنها را اةاع  کن حتی اگر مال  را بخورند و پـشت  را تازيانه زنن

 .478وارد شده اس . تمهيد ايوايل و تلخيص الدييل: ص حتی اگر نماز را به پا ندارند«. در اين باب اخبار بْيار  
ــاره می ــايرين رواي  کردهمنظور از اخـبار و رواياتی که نوو  و باقثنی به آن اشـ ــلم و سـ ــد. برخی از آنـچه آنـها رواي  کردهاند میکنـند  آنـچه بيهقی  مْـ اند باشـ

 گردد:خدمتتان تقديم می
ــ    جعری که گر : ا  پيامبر خدا! اگر امرايی بر ما حكوم  کردند که حق خود را از ما ةل  کنند و حق ما را بر ما لمهبيهقی رواي  کرده اســـ : از ي يد بن سـ

اندريغ دارند  ما را به چه فرمان می نويد و اةاع  کنيد؛ کرده  )ص( دهيدل ايـش ان و کرده  آنها بر عهدهفرمود: »بـش ما بر عهده  خودـش ما اـس «.    ـش   ـش
 .158ص  8: ج سنن کبر 

ْـلم رواي  می ْـتيم. آيا پشـ  سـر و م کند: از حذيره بن يمان: عرض کردم: ا  رسـول خدا! ما بشـر  بوديم که خداوند خير  را برايمان آورد و اکنون در آن ه
ــوايانی خواهند بود که به هداي  من ــرش  وجود داردل فرمود: »بله«. گرتم: چرونهل فرمود: »پد از من پيشـ ــن  من   اين خير  شـ ــد و بر سـ هداي  نخواهند شـ

ْـم نخواهند بود. در ميان آنها مردانی قيام خواهند کرد که قل  ييان و ج ْـان اـس «. حذيره گر : عرض کردم: اگر آن زمان را هايشـان قل  ـش ْـم ان ان ج ـش
ْـ ار و امير را اةاع  کن  حتی اگر تازيانه نو و اةاع  کن«. ـصحيح ات  درک کرديم  چه کنيم  ا  رـسول خدال! فرمود: »گوش ب ب ند و مال  را بريرد. پد بـش

ْـلم: ج  تواند به اين    محترم برا  اةثم از انچه گرته شد می. خواننده190ص  3؛  معجم اوسط ةبرانی: ج     157ص  8؛ سنن کبر  بيهقی: ج   20ص 6م
 منابع مراجعه نمايد.
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توانیم توصیف کنیم؛ به نمایند، وضعیت آنها را با چه چیزی میموارد با آنها همکاری و سازش می
رزند! هر نامی که بخواهند بر آن بنهند، مهم  وغیر از اینکه آنها به صورتی افراطی به تقیه مبادرت می

 معنی است نه لفح. 
 

يقارعون   وقفوا  بل  مفرط،  بشكل  التقية  يمارسون  ال  السن ة  علماء  من  قل ة  هناك  وطبعاً 
ام الظلمة، ومن هؤالء سيد قطب. وال بأس أن نستعرض بعض كالمه يف قصة   الطواغيت والحك 

منت بربها واستعلنت حقيقة إيمانها، ثم تعر ضت للفتنة  )إن ها قصة فئة آ:  أصحاب األخدود، يقول
من أعداء جبارين بطاشي مستهرتين لحق اإلنسان يف حرية االعتقاد بالحق واإليمان باهلل العزيز  
ويتلهون  تعذيبها  بآالم  الطغاة  يتسل ى  لعبة  يكون  أن  عن  اهلل  عند  اإلنسان  وبكرامة  الحميد، 

بالحري  التعذيب  أثناء  يف  فيها  بمنظرها  وانتصرت  الفتنة  على  القلوب  بهذه  اإليمان  ارتفع  وقد  ق! 
العقيدة على الحياة، فلم ترضخ لتهديد الجبارين الطغاة ولم تفنت عن دينها وهي تحرق بالنار حىت  

ثم يقول: إن  الناس جميعاً يموتون وتختلف األسباب ولكن الناس جميعاً ال ينتصرون هذا   …املوت  
يرتفعون وال  هذه    االنتصار  إلى  االنطالق  هذا  ينطلقون  وال  ر  التحر  هذا  رون  يتحر  وال  االرتفاع  هذا 

فرد دون   اآلفاق، إن ما هو اختيار اهلل وتكريمه لفئة كريمة من عباده؛ لتشارك الناس يف املوت، وتن 
جيال  الناس يف املجد، املجد يف املأل األعلى ويف دنيا الناس أيضاً. إذا نحن وضعنا يف الحساب نظرة األ

بعد األجيال، لقد كان يف استطاعة املؤمني أن ينجو بحياتهم يف مقابل الهزيمة إليمانهم، ولكن 
البشرية كلها تخسر، كم كانوا يخسرون   كم كانوا يخسرون هم أنفسهم، وكم كانت 
 وهم يقتلون؟ هذا املعىن الكبري، معىن زهادة الحياة بال عقيدة وبشاعتها بال حرية، وانحطاطها حي 
اً،  اً ومعىن كبري جد  يسيطر الطغاة على األرواح بعد سيطرتهم على األجساد، إن ه معىن كريم جد 
الفانية،  أجسادهم  فتحرتق  النار  مس  يجدون  وهم   ربحوه  األرض،  يف  بعد  وهم  ربحوه  الذي  هذا 

 .   (1) وينتصر هذا املعىن الكريم الذي تزكيه النار!( 
پردازند، و حتی در برابر  علمای سنت هستند به صورت افراطی به تقیه نمیطبیعتًا تعداد کمی از  

باشد.  ی این افراد سید قطب میخیزند؛ از جملهطاغوتیان و حاکمان ستمکار ایستاده، به مبارزه برمی
 ی داستان اصحاب اخدود بازگو نمایم:مانعی ندارد که برخی سخنان او را درباره

شان آشکار  که به پروردگار خود ایمان آوردند و حقیقت ایمانای است  این ماجرای عده
ای از دشمنان ستمکار َددمنش که حقی برای انسان  ای توسط عدهشد. سپس در معرض فتنه 

در آزاد بودن اعتقاد به حق و ایمان به خداوند عزیز حمید، و برای کرمات انسان نزد خداوند  
برای تسّلی سرکشان با دردها و رنجهایی که بر آنها    باشند، قرار گرفتن؛ تا ابزاریقایل نمی
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کنند باشند و آنها با نظاره کردن درد و رنج سوزانیدن آنها سرمست شوند. اما با این  وارد می
ی آن، عقیده بر زندگی پیروز شد. هیچ گاه در  ها استوار و به واسطهفتنه ایمان در این قلب

رود نیاوردند و هرگز دینشان در این فتنه گرفتار نشد تا  برابر تهدید این ستمکاراِن سرکش سر ف
ین تسلیم کردند....   جایی که در آتش سوختند و جان به جان آفر

 دهد:  سپس ادامه می
فرق میی مردم میهمه اسباب  اما علت و  که همهمیرند  این  کند، در حالی  به  ی مردم 

رسند و به این  ه این درجه از آزادی نمییابند و بشوند و تا این حد ارتقا نمیشکل پیروز نمی
شوند، که چیزی جز برگزیدن خداوند و گرامی داشتن  هایی رهسپار نمیصورت به چنین افق

یک  ای از بندگان بزرگوارش میاو توسط عده باشد؛ تا آنجا که در مرگ با دیگر مردمان شر
گیرند، مجد و شکوه در مالء  شوند اما سوای مردم به تنهایی در این مجد و شکوه قرار میمی

نسل به  حسابگرانه  نگاهی  اگر  مردم.  این  دنیای  در  همچنین  و  نسلاعلی  از  پس  ها  ها 
برابر   در  را  خود  زندگانی  که  دارد  وجود  توانایی  چنین  مؤمنان  در  دید  خواهیم  یم،  بینداز

اند  دهشان نجات بخشند، اما آنها تا چه اندازه به خویشتن خسارت وارد کر شکست ایمانش
یت چه خسارت شوند؟  بینند و کشته میها دیده است؟ چه بسیار خسارت میو تمام بشر

این معنایی است بزرگ؛ معنای روی گردنیدن از زندگی بدون عقیده و زشت شمردن آن در  
ها  صورت نبود آزادگی و به پستی کشیده شدنش آن هنگام که سرکشان پس از اینکه بر جسم

باشد.  ا  نیز مسّلط شوند. این واقعًا معنایی کرامند و معنایی بزرگ میمسّلط شدند، بر ارو 
این همان چیزی است که منفعتش عاید آنها شد، پس از آنکه در زمین پیروز شدند، و آنها  

سوخت، و  شان میهای فانیکردند و بدنسود جستند در حالی که گرمای آتش را حس می
 1نماید. آن را تزکیه می این همان معنای کرامندی است که آتش

 
د من القوة املادية، فال يفارقه شعوره  ل األحوال، ويقف املسلم موقف املغلوب املجر  ويقول : )وتتبد 
ة ال   بأن ه األعلى، وينظر إلى غالبه من عٍل مادام مؤمناً، ويستيقن أنها فرتة وتميض، وإن  لإليمان كر 

ا هو فيستشهد مفر منها، وهبها كانت القاضية فإن ه ال يحين له رأساً. إن  الناس كل  هم يموتون، أم 
وهو يغادر هذه األرض إلى الجنة وغالبه يغادرها إلى النار، وشتان شتان، وهو يسمع نداء رب ه الكريم: 

ُم َوِبئَْس امْلَِهادُ  َواُهْم َجَهنَّ
ْ
نََّك َتَقلُُّب الَِّذيَن َكَفُروا يِف الِْبالِد * َمَتاٌع َقِليٌل ثُمَّ َمأ الَِّذيَن   * َلِكنِ  ﴿ال َيُغرَّ
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عِ  َوَما   ِ اَّللَّ ِعْنِد  ِمْن  نُُزالً  ِفيَها  َخاِلِديَن  نَْهاُر 
َ
اأْل َتْحِتَها  ِمْن  َتْجِري  اٌت  َجنَّ َلُهْم  َربَُّهْم  َخرْيٌ  اتََّقْوا   ِ اَّللَّ ْنَد 

بَْراِر﴾   . (1)ِلأْلَ
هیچ گونه  شود و مسلمان در جایگاهی مغلوب بدون داشتن  ها دگرگون میوضعیت  گوید:وی می

گردد و با  ایستد در حالی که این احساسش که در مالء اعلی قرار دارد، از او جدا نمیتوان مادی می
دارد که این، کوتاه مدتی  افکند و یقین میایمان همیشگی که دارد به کسی که بر او چیره شده نظر می

یزی ابیش نیست و سپری می باشد، که آن دوران ز آن نمیگردد، و اینکه ایمان را یورشی است که گر
میرند، اما او شهید  ی مردم میگردد. همهکند، که هیچ سری برای آن خم نمیگذران به او اعطا می

گوید و دشمن با ظاهری پیروز شده بر او، آن  حالی که این زمین را به قصد بهشت ترک می شود درمی
یمش  را می را به سوی جهنم ترک خواهد نمود؛ در حالی که او ندای فرماید:  شنود که میپروردگار کر

سرزمین) در  کافران  جوالن  آن،  مبادا  از  ِپی  است،  اندکی  برخوردارِی  این   * دهد  یب  فر را  تو  ها 
پیشه  را  پروردگارشان  تقوای  که  آنان  برای  اما   * است  آرامگاهی  بد  چه  و  است  جهنم  جایگاهشان 

ند، عطایی است نازل شده از  ست، در آنجا جاودانهایی است که در آن نهرها جاری اکردند، بهشت
 .2( جانب خداوند، و آنچه نزد خدا است برای نیکان بهتر است

 
ثم يقول: وقديماً قص علينا القرآن الكريم قول الكافرين للمؤمني: ﴿َوِإَذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم آَياُتَنا  

َكَفُروا   الَِّذيَن  َقاَل  نَِدي اً﴾بَيَِّناٍت  ْحَسُن 
َ
َوأ َمَقاماً  َخرْيٌ  َفِريَقْيِ 

الْ يُّ 
َ
أ آَمُنوا  الفريقي؟  (3)   ِللَِّذيَن  أي   .

الحارث  النظر بن  الفريقي،  الذين يلتفون حوله؟ أي  الفقراء  أم  الذي ال يؤمنون بمحمد،  الكرباء 
وخباب؟ أ فلو كان ما    وعمرو بن هشام والوليد ابن املغرية وأبو سفيان بن حر، أم بالل وعمار وصهيب

يدعو إليه محمد خرياً أفكان أتباعه يكونون هم هؤالء النفر الذين ال سلطان لهم يف قريش وال  
خطر؟ وهم يجتمعون يف بيت متواضع كدار األرقم، ويكون معارضوه هم أولئك أصحاب الندوة  

 الفخمة الضخمة و املجد والجاه والسلطان؟! 
یم سخن کافران به مؤمنان در روزگارهای پیشین را چنین حکایت    دهد:سپس ادامه می و قرآن کر

چون آیات روشنگر ما را بر آنان خوانده شود، کافران به مؤمنان گویند: کدام یک از دو  )فرماید:  می
  کدام یک از دو گروه؟ بزرگانی که به محمد ؛ به راستی   4( گروه را جایگاه بهتر و محفل نیکوتر است؟

آورند؟ یا فقیرانی که ِگرد او هستند؟ کدام یک از دو گروه؟! نظر بن حار  و عمرو  مان نمیای  )ص(
 

 .198 - 196آل عمران : -1
 .198تا  196آل عمران:  - 2
 .73مريم :  -3
 .73مريم:   - 4
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بن هشام و ولید بن مغیره و ابوسفیان بن حرب؟ یا بالل و عمار و صهیب و خباب؟ اگر آنچه را که 
ایگاهی  نمود بهتر و نیکوتر بود، آیا پیروانش همان کسانی نبودند که نه ج به آن دعوت می  )ص(  محمد 

خانه در  آنها  خطری؟  نه  و  داشتند  یش  قر در  منسبی  نه  خانهو  همانند  معمولی  تجمس  ای  ارقم  ی 
شان همان اصحاب آن مجلس بزرگان نیرومند و دارای  کردند در حالی که آیا معارضین و دشمنانمی

 شکوه و جالل و تسّلط نبودند؟!
 

إن ه منطق األرض، منطق املحجوبي عن اآلفاق العليا يف كل زمان ومكان، وإن ها لحكمة اهلل  
دة من الزينة والطالء، عاطلة من عوامل اإلغراء، ال قربى من حاكم وال اعزتاز  أن تقف العقيدة مجر 

ة، وال دغدغة لغريزة، إن ما هو الجهد واملشقة والجهاد واالست   ليقبل   …شهاد  بسلطان، وال هتاف بلذ 
وهو على يقي من نفسه إن ه يريدها لذاتها خالصة هلل من دون الناس، ومن دون ما   يقبل  من  عليها 

الزينة  ومن يشتهي  واملنافع،  املطامع  يبتغي  من  ولينصرف عنها  من قيم ومغريات،  عليه  تواضعوا 
ب هة، ومن يطلب املال واملتاع، ومن يقيم العتبارات الناس وزناً حي

ُ
  تخف يف مزيان اهلل. واأل

های باال، در هر زمان و مکان، و این از  این، منطق زمین است؛ منطق پوشیده شدگان از افق
ینت و نگارگری است، و خالی از هر گونه  حکمت خداوندی است که عقیده به دور از هرگونه ز

ی لذتی  هلهله  تطمیس و اغواگری؛ نه هیچ گونه نزدیکی به حاکمی، نه عزتمندی نزد سلطانی، نه
نه دغدغده یزهو  غر را ی  آن  که  تا کسی   .... و  شهادت  فقط تالش، مشقت، جهاد،  بلکه  ای، 

هایش را خالص برای  پذیرد، بپذیرد در حالی که او بر یقینی از سوی خویشتن قرار دارد که لذتمی
واضس و ُکرنش  هایش تخوهد و نه برای مردم، سوای هر چیزی که دیگران در اثر جاذبهخداوند می

ینت  می کنند، تا هر کسی که پی مطامس و منافعی است از آن روی گرداند؛ هر کسی که خواستار ز
وجوی مال و متاع است، هر کسی که برای اعتبارات و شکوهی است، هر کسی که در جست

 باشند!ارزش میی ترازوی الهی بیمردمی وزنی قایل است در حالی که این اعتبارات در کفه
 

إن ما   الناس.  تقدير  على  يأىس  حىت  الناس  من  وموازينه  وتصوراته  قيمه  يستمد  ال  املؤمن  إن  
ها من شهوات الخلق حىت ال يتأرجح مع   ها من رب  الناس وهو حسبه وكافيه. إن ه ال يستمد  يستمد 

ها من مزيان الحق الثابت الذي ال يتأرجح وال يميل. إن ه ال يت لقاها من هذا  شهوات الخلق، إن ه يستمد 
العالم الفاني املحدود، إن ما تنبثق يف ضمريه من ينابيع الوجود. فأن ى يجد يف نفسه وهناً أو يجد يف قلبه  

 حزناً، وهو موصول برب  الناس ومزيان الحق وينابيع الوجود؟
ینش را از مردم نمیمؤمن ارزش ستاند، تا آنجا که از تقدیر مردم مأیوس  ها و تصورات و مواز

ستاند که او را کافی است و کفایتش  گردد؛ بلکه آن را فقط از پروردگار مردمان میناامید می  و
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گیرد، تا همراه با شهوات خالیق بلغزد؛  ها و معیارهایش را از شهوات مردم برنمیکند. او ارزشمی
نماید. او اینها  کند، اقتباس میاو آنها را از میزان حق ثابتی که نه لغزشی دارد و نه هیچ ِمیلی می

نمی یافت  در محدود  فناپذیر  عالم  این  از  سرچشمهرا  از  فقط  را  آنها  بلکه  در  کند،  وجود  های 
گیرد. پس چگونه در خود سستی ببیند و یا در قلبش اندوهی بیاید، در حالی که او  ضمیرش برمی

 باشد؟! های وجود میمتصل شده به پروردگار مردم، میزان حق و سرچشمه
 
على الحق، فماذا بعد الحق إال  الضالل. وليكن للضالل سلطانه، وليكن له هيله وهيلمانه، إن ه 

إن ه على الحق وليس بعد الحق إال    ولتكن معه جموعه وجماهريه، إن  هذا ال يغري  من الحق شيئاً، 
ا ، ولن يعدل بالحق الضالل كائنة م -وهو مؤمن    -الضالل، ولن يختار مؤمن الضالل على الحق  

 . (1) (  …كانت املالبسات واألحوال 
او بر حق است؛ و پس از حق، چه چیز دیگری جز گمراهی وجود دارد؟ الجرم گمراهی را 

ی  هایی است. اما همهحجت و دلیلی است، مال و منال فراوان دارد، و آن را جماعت و گروه
از حق، چیزی جز گمراهی  دهد؛ چرا که او بر حق است و پس  اینها چیزی از حق را تغییر نمی

گزیند، حق با گمراهی  ـ گمراهی را بر حق برنمیدر حالی که مؤمن باشدنیست و هیچ مؤمنی ـ
 2نشیند.... کند؛ چیزی که هیچ شبهه و پوششی بر آن نمیتغییر نمی

 
الذين رفضوا حكم الطواغيت ولم يقبلوا تسلطهم   الفرقة األخرى من املسلمي، فمنهم  ا  أم 

حكم واستيالئهم على دف ة القيادة، ورفضوا حكمهم بغري ما أنزل اهلل وإفسادهم يف األرض،  على ال
هم، وهم معظم الشيعة.  اهم الناس رافضة وهذا االسم فخر لهم ووسام شرف يمزي   حىت سم 

ها را نپذیرفتند و تسّلط  ی آنها کسانی هستند که حکومت طاغوتاما گروه دیگِر مسلمانان، از جمله
شان به دور از آنچه  داریشان بر سکان رهبری را پذیرا نگشتند و حکومتا بر حکومت و استیالیآنه

خداوند نازل فرموده است و فساد کردنشان در زمین را رد کردند، تا آنجا که مردم اینان را رافضی )خارج  
ت که آنها را متمایز  ی فخر آنها و نشان شرافت آنها اس از دین( نامیدند، در حالی که این اسم، مایه

 باشند. سازد، و اینان، عمدتًا از شیعیان میمی
 

 
 . 230 - 226معالم في اليريق : ص -1
 .230تا  226معالم فی اليريق: ص  - 2
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ومن الطبيعي أن  هؤالء وهم الثل ة املؤمنة اليت تمث ل دين اهلل يف أرضه، إذا لم يضع لهم أئمتهم 
قواني تضمن بقاءهم وبقاء مذهبهم الحق فإنهم سيُستأصلون وُيستأصل دين اهلل يف أرضه،    

ف. ولكن املسألة إن  هذه األمة أراد   ويكون مصريهم كمصري أصحاب األخدود وهو مصري مشرِّ
 اهلل بقاءها حىت آخر الزمان؛ لتحمل كلمة التوحيد ألهل األرض جميعاً، ولهذا أكد أهل البيت  

ممارسة التقية وتجنب الضرر لكن ليس بشكل سليب وترك العمل واألمر باملعروف والنهي على  
عن املنكر، بل العمل وتجنب الضرر معاً، كمن يحرتق بيته فهو ال يرتكه يحرتق و ال يلقي نفسه  
يف النار، ولكن يطف  النار ويتجن ب ضررها ما أمكن، هذه هي التقية اليت أرادها أهل البيت وتدل 

ليه سريتهم وحديثهم وتوجيههم ألصحابهم، وهذه هي التقية يف القرآن يف سورة غافر، رجل مؤمن  ع
من آل فرعون يكتم أيمانه عن فرعون تقية، ويف نفس الوقت يدعو إلى دين اهلل واإليمان بموىس  

 والكفر بفرعون وحزبه الشيطاني. 
  شان ـ اگر امامانباشندر زمینش میاندک مؤمنانی که تمثیل دین خدا دطبیعی است که این عده ـ

گذاشتند که بقایشان و بقای مذهب حقشان را تضمین کند،  برایشان قوانینی باقی نمی  )علیهم السالم(
شان همانند  گردید، و فرجامشدند و دین خدا نیز در زمینش مستأصل میآنها مستأصل و درمانده می

یف م فرجام اصحاب اخدود می باشد. اما مسئله این است که خداوند بقای این  یشد، که فرجامی شر
تا آخر زمان اراده فرمود تا کلمه ی اهل زمین بر دوش کشند، و از  ی توحید را به سوی همهاّمت را 

کید داشته  )علیهم السالم(  همین رو اهل بیت از تقیه و اجتناب از ضرر تأ اند؛ اما نه به  بر استفاده 
مر به معروف و نهی از منکر، بلکه انجام عمل و اجتناب از ضرر،  شکل منفی و ترک عمل و ترک ا

کند تا آتش نگیرد، و خود را نیز  اش آتش گرفته است اما خانه را ترک نمیتوامًا؛ همانند کسی که خانه
یان آن دوری میافکند، اما تا آنجا که ممکن باشد، آتش را خاموش میآتش نمی جوید؛  کند و از ز

تقیه همان  بیتاین  اهل  که  است  السالم(  ای  فرموده  )علیهم  اراده  را  و  آن  گفتار  و  سیره  و  اند 
ی غافر  ای است که در قرآن در سورهباشد. این همان تقیهشان به یارانشان گواه بر آن میهایروشنگری

ه دین  دارد و در همان ِحین بآمده است: مؤمنی از آل فرعون که با تقیه ایمانش را از فرعون پنهان می
 خواند. اش فرامیخدا و ایمان آوردن به موسی و کفر به فرعون و گروه شیطانی

 
ا خضوع بعض العلماء غري العاملي ومن يتبعهم للطاغوت وصمتهم وتركهم األمر باملعروف  أم 
عليه   انطوت  جنب  هو  وإن ما  يف يشء.  التقية  من  وليس  تصر ف شخيص  فهو  املنكر،  عن  والنهي 

لل وحب  معاكس  نفوسهم،  يسريون يف طريق  أصبحوا  به صدورهم، حىت  ت  اكتظ  والدنيا  حياة 
، ومخالف للصراط املستقيم الذي يرسمه القرآن، وأمسوا أئمة ضالل  لطريق األنبياء واألوصياء  
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ال ودول الضالل، ولوال   يعلمون الناس الخضوع واملداهنة والركون للطاغوت حىت ظهرت غلبة الجه 
 العلماء العاملي ملا أبقى الطاغوت من الدين اسماً وال رسماً.  رحمة اهلل ووجود بعض

شان و ترک  ها، و سکوتعمل و پیرونشان در برابر طاغوتاما خضوع و کرنش برخی از علمای بی
گفتن امر به معروف و نهی از منکر توسط آنها،  تصّرف و استنباطی شخصی است و هیچ ارتباطی با  

های آنها مستولی شده، و حّب زندگی و دنیا است  ندارد. این فقط ترسی است که بر نفسی تقیه  مقوله
اند که در راهی بر خالف راه و روش  هایشان از آن مملو گشته است، تا آنجا که آنجا رسیدهکه سینه 

نموده  کنند؛ راهی مخالف با صراد مستقیمی که قرآن ترسیم  ِسیر می  )علیهم السالم(  پیامبران و اوصیا 
است، و کار به آنجا رسید که پیشوایان گمراهی مردم را به خضوع، سازش و تسلیم و متمایل شدن به  

فرامیطاغوت حکومتها   جاهالن و  که  آنجا  تا  اگر رحمت  خوانند  و  شدند؛  پیروز  گمراهی  های 
 گذاشت.خداوند و وجود برخی علمای عامل نبود، طاغوت نه اسمی و نه رسمی از دین بر جای نمی

 
 

   : )ع( معرفة اإلمام املهدي    - ۳
 )ع(   شناخت امام مهدی  -   ۳

 
وهي إضافة إلى معرفة اسمه ووالدته وغيبته الصغرى وسفرائه فيها وغيبته الكربى إلى يومنا 
هذا، أو أحاديثه وأحاديث آبائه اليت وردت فيه ويف غيبته وظهوره وقيامه، تشمل معرفة عالمات ظهوره 

 وسريته بعد ظهوره. فبمعرفة عالمات ظهوره نعرف قرب زمان ظهوره فنستعد لنصرته. 
عالوه بر دانستن اسم، والدتش، غیبت صغری او و سفرای حضرت در آن، و غیبت کبری تا    این،

که در مورد غیبت، ظهور و قیامش    )علیهم السالم(  به امروز، یا احادیث ایشان و احادیث پدرانش
ظهورش   از  پس  حضرت  آن  روش  و  ایشان  ظهور  عالمات  شناخت  شامل  که  است  شده،  وارد 

المات ظهورش نزدیکی زمان ظهورش را شناخته، خود را مهیای یاری رسانیدن  باشد. با شناخت ع می
 خواهیم نمود.  )ع( به ایشان

 
ممن يلتوون عليه   -والعياذ باهلل    -نستعد لتقبلها، فال نكون    )ع(وبمعرفة سريته بعد ظهوره  

، أن ه قال: )إذا خرج القائم خرج من  )ع(ويعرتضون على سياسته وقراراته، وقد روي عن اإلمام الصادق  
 .(1)هذا األمر من كان يرى أن ه من أهله( 

کنیم تا خدای ناکرده  ه میپس از ظهورش خود را برای پذیرش آن آماد   )ع(  ی ایشانبا شناخت سیره
 

 .186ص 1  مي ان الحكم،: ج501ص 3: ج)م(    معجم أحاديث اْلمام المهدي 332غيب، النعماني: ص -1
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می خرده  حضرت  آن  بر  که  کسانی  سیاستاز  بر  و  تصمیمگیرند  و  اعتراض  گیریها  حضرت  های 
روایت شده است که فرمود: »هنگامی که قائم خروج کند کسانی    )ع( کنند نباشیم. از امام صادق می

 . 1شوند« دیدند، از این امر خارج میکه خود را از یاران حضرت می
 

. فعلى املؤمني االلتفاف حول العلماء العاملي السائرين على نهج األنبياء واملرسلي واألئمة 
والحذر من متابعة علماء السوء غري العاملي، الذين ال يغضبون لغضب اهلل عندما يهان كتابه القرآن 

 ، وربما سيقاتلونه. )ع(، والذين سيقف كثري منهم ضد اإلمام املهدي (2) الكريم 
ائمه  و  فرستادگان  پیامبران،  راه  بر  که  باشند  عاملی  پیرو علمای  که همواره  است  مؤمنین  بر    پس 

عمل  بر حذر باشند؛ همان کسانی  روی از علمای بد نهاد بیکنند، و از دنبالهسیر می  )علیهم السالم(
یمش مورد اهانت   3شوندقرار می گیرد خشمگین نمی  که برای خشم خداوند هنگامی که کتاب قرآن کر

 خواهند ایستاد و چه بسا با او پیکار کنند.   )ع( و کسانی که بسیاری از آنها در مقابل امام مهدی 
 

، قال: )سيأتي زمان على أميت ال يبقى من القرآن إال  رسمه، وال من اإلسالم  روي عن رسول اهلل  
ون به وهم أبعد الناس   منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان  إال  اسمه، يسم 

 . (4) شر  فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة واليهم تعود(
زمانی بر اّمت من خواهد رـسید که از قرآن جز  روایت ـشده اـست که فرمود: » )ص(  از رـسول خدا 

ین مردم ن میماند، خود را منتـسب به آخطش و از اـسالم جز نامش باقی نمی دانند در حالی که دورتر
ین فقهایی هستند  یرتر از آن هستند، مسجدهایشان آباد اما خالی از هدایت است، فقهای آن زمان شر

 .5«گرددشود و به آنها بازمیکه آسمان بر ایشان سایه انداخته است، از آنها فتنه خارج می
 

اهلل   ) وعن رسول  قال:  املعراج،  إل ي    …يف  فأوحى  ؟  ذلك  إلهي فمىت يكون  :  )عزوجل(قلت 
اء وقل العمل وكرث الفتك، وقل الفقهاء الهادون   يكون ذلك إذا رفع العلم وظهر الجهل، وكرث القر 

 
 .186ص1؛  مي ان الحكم :ج  501ص  3: ج )م( ؛  معجم احاديث امام مهد   332غيب  نعمانی: ص  - 1
ــير    -2 ــه للقرآن  وتخا ل الحوزة العلمي،  )م(  يش ــدام من تنجيْ ــيح  لك في  إلی ما فعله الياغي، ص م في الهامد تو  ــرة القرآن والدفام عنه  وقد تقدش عن نص

 الج ء األول من الكتاب فراجع.
  علميه از يار  دادن به قرآن و دفام از آن شــانه خالی کرد. اين  فرمايند و اينكه حوزهبه آنچه صــدام در نجد کردن قرآن انجام داد اشــاره می )م( ايشــان - 3

 د اول اين کتاب تو يح داده شد؛ مراجعه فرماييد.ماجرا در پاورقی در جل
 . 109ص 2  بحار األنوار: ج610ص 1  الرصول المهم، في اصول األئم،: ج253  الواب األعمال: ص801ص 8الكافي: ج -4
 .109ص  2؛  بحار اينوار: ج   610ص  1؛  فصول مهم در اصول مهم: ج    253؛  الواب ايعمال: ص   801ص  8کافی: ج  - 5
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املصاحف،  وحليت  مساجد،  قبورهم  أمتك  واتخذ  الشعراء،  وكرث  الخونة  الضاللة  فقهاء  وكرث 
 .  (1)( …الجور  وزخرفت املساجد، وكرث 

فرموده  )ص(  رسول خدا معراج  قائم »....  اند:  درحدیث  قیام  )یعنی  موقس  آن    گفتم: خداوندا! 
( چه وقت خواهد بود؟ خداوند عزوجل به من وحی فرمود: هنگامی که علم برداشته شود و جهل  )ع(

یان فراوان شوند و عمل اندک، ُکشت و کشتار فراوان شود و   گر اندک  فقهای هدایتظاهر گردد، قار
کار فراوان گردند. شاعران فراوان گردند و اّمت تو قبرهایشان را به  در حالی که فقهای گمراهی خیانت

 .2«ها آراسته گردد و مسجدها مزّین گردند، ظلم و ستم بسیار گردد....عنوان مسجد برگیرند، مصحف
 

 
سار إلى الكوفة، فيخرج منها بضعة ألف نفس يدعون البرتية    )ع(: )إذا قام القائم  )ع(وعن الباقر  

عليهم السالح، فيقولون له: إرجع من حيث جئت فال حاجة لنا يف بين فاطمة!! فيضع فيهم السيف 
ويقتل   ويهدم قصورها  مرتاب  منافق  بها كل  فيقتل  الكوفة  يدخل  ثم  آخرهم،  على  يأتي  حىت 

 . (3)  و اهلل عز  وعال(مقاتليها حىت ير
رود. چند  به پا خیزد به سوی کوفه می  )ع(  روایت شده است: »هنگامی که قائم  )ع(  از امام باقر 

یه که با خود سال  دارند به او می ای برگرد، ما به فرزندان  گویند: به همان جا که آمدهده هزار نفر از بتر
یم. پس شمشیر را در میانشان قرار می ینشان را میفاطمه نیازی ندار کشد. سپس به کوفه  دهد و تا آخر

ینشان را میهایشان را ویران میبرد، کاخرا از بین می  داخل شده، تمام منافقین شکاک کشد  کند و مبارز
 . 4تا خداوند عزوجل راضی گردد«

 
)يدخل الكوفة وبها ثالث رايات قد اضطربت فتصفو له، ويدخل حىت يأتي املنرب   :)ع(وعن الباقر  

 .  (5) ( …ويخطب 
اند، اما  آمیختهشود در حالی که در آنجا سه پرچم با هم درفرماید: »وارد کوفه میمی )ع(  امام باقر 

 . 6خواند....«رود و خطبه میشود، از منبر باال میشوند. او داخل میبا ورود امام مطیس فرمان او می
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أصابعه    )يا مالك بن ضمرة، كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا؟ وشبك:  )ع(وعن أمري املؤمني  
: الخري كله عند ذلك، )ع(فقلت: يا أمري املؤمني، ما عند ذلك من خري. قال  ،  وادخل بعضها يف بعض

م سبعي رجاًل يكذبون على اهلل ورسوله فيقتلهم، فيجمع  يقوم قائمنا فيقدم عليه سبعون، فيقد 
 . (1)  اهلل الناس على أمر واحد(

ک بن  فرمود: »  )ع(  امیرالمؤمنین اـل ه ای ـم ان این گوـن ــیعـی ه خواهی بود وقتی ش ــمره! چگوـن ض
داختالف می د. عرض کردم: ای کنـن ارکش را در هم کردـن ان دو دســـت مـب ـــت ــرت انگش «، و حض

رت فرمود: » ت. ای امیرالمؤمنین! در آن زمان هیچ خیری وجود ندارد. حـض تمام خیر در آن زمان اـس
ــراغ هفـتاد نفر کـ ـماـلک! آن موقس ـقائم ـما قـیام می رود و بـندـند میه ـبه ـخدا و پـیامبرش دروغ میکـند. س

 .2«سازدکشد و سپس خداوند شیعیان را بر یک امر )امام زمان( متحد میآنها را می
 

 
م سبعي رجاًل يكذبون على اهلل ورسوله، أي: علماء غري عاملي. وربما يفتون الناس بغري ما  ويقد 

صاتهم العقلية وأهوائهم الشخصية.    أنزل اهلل على رسوله وفق تخر 
عمل، و چه بسا  «؛ یعنی علمای بیرودبندند میسراغ هفتاد نفر که به خدا و پیامبرش دروغ می»

دهند؛ طبق ظّنیات عقلی و  اش نازل فرمود فتوا میر از آنچه خداوند بر فرستادهمردم را براساس غی
 شان. های شخصیخواست

 
)لتمخضن يا معشر الشيعة، شيعة آل محمد كمخيض الكحل  :  ، أن ه قال)ع(وعن أبي جعفر  

يف العي؛ ألن  صاحب الكحل يعلم مىت يقع يف العي وال يعلم مىت يذهب، فيصبح أحدكم وهو يرى  
أن ه على شريعة من أمرنا فيميس وقد خرج منها، ويميس وهو على شريعة من أمرنا فيصبح وقد 

  .(3)خرج منها( 
جعفر  ابا  »  )ع(  از  فرمود:  که  است  شده  پیروان  روایت  ای  شیعه،  گروه  )ص(ای  محمد  !  آل 

یر و رو می یرا    همانگونه که سرمه در چشم ز یر و رو خواهید شد؛ ز شود، شما هم، هر آینه، به شدت ز
داند ِکی این سرمه از چشم بیرون  داند ِکی سرمه را در چشم خواهد کرد ولی نمیصاحب سرمه، می

دام از شما ممکن است صب ، خود را در راه ما ببیند در حالی که شب از آن خارج  رود. پس هر کمی
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 . 1شده است، و ممکن است شب در مسیر ما باشد و صب  از آن خارج گردد«
 
)كيف أنتم إذا بقيتم بال إمام هدى وال علم يرى، يربأ بعضكم من بعض،    :)ع(عن أبي عبد اهلل  و

، وأمارة من أول النهار وقتل  (2)فعند ذلك تمزيون وتمحصون وتغربلون، وعند ذلك اختالف السني  
 . (3)وقطع يف آخر النهار( 

امام صادق الله  ابا عبد  »  )ع(  از  ب روایت شده است:  که  بود هنگامی  امام  چگونه خواهید  دون 
گر بمانید؟ و بدون پرچمی برافراشته که آن را ببینید؟ برخی از برخی دیگر تبری و بیزاری جویند!  هدایت

؛ 4ها است گردید و پس از آن اختالف سالشوید و غربال میدر آن هنگام متمایز شده، امتحان می
یده شدن در انتهای روز است«  . 5پادشاهی در اول روز، و کشتن و بر

 
إنا لو أعطيناكم : ))ع(عن مسألة الرؤيا، فأمسك ثم قال    )ع(وعن البزينطي، قال: سألت الرضا  

اً لكم، وأخذ برقبة صاحب هذا األمر. وقال: وأنتم يف العراق تروون أعمال هؤالء   ما تريدون لكان شر 
نكم الدنيا وال تغرتوا بمن أمهل له،   فكأن األمر قد وصل الفراعنة وما أمهل لهم بتقوى اهلل، وال تغر 

 .(6) إليكم( 
ی رؤیا پرسیدیم. ایشان درنگی نمود و فرمود:  در مورد مسئله  )ع(   گوید: از امام رضا بیزنطی می

می که  را  آنچه  می»اگر  شّر  برایتان  بدهیم،  شما  به  االمرخواهید  صاحب  یبان  گر و  را    )ع(  شود 
ید« و ادامه داد: »و شما در عراق اعمال این فرعونیان را خواهید دید و آنچه با تقوای الهی به  می گیر

یب  ایشان مهلت داده شد یبد و با آن کس که به او مهلت داده شده ، فر ه است؛ پس این دنیا شما را نفر
ید. پس گویی امر به شما رسیده است«   .7نخور
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   : )ع( عالمات ظهوره وقيامه  - أ 
 )ع(   ایشان   قیام   و   ظهور  های عالمت   - الف  

 

النيب  اليت ذكرها  العالمات  معظم  لتحقق  العالمات واألئمة   نظراً  إال   منها  يبَق  ولم   ،
اً من سنة ظهوره وقيامه أو العالمات الدالة عليه بعد ظهوره   . )ع(القريبة جد 

که   بسیاری  به محقق شدن عالمات  توجه  ائمه  )ص(  پیامبربا  السالم(  و  اند،  ذکر کرده  )علیهم 
هایی که داللت بر پس از  و یا عالمت  )ع(   چیزی جز عالیم خیلی نزدیک به سال ظهور و قیام ایشان

 نمایند، باقی نمانده است. می )ع( ظهور ایشان
 

ومراعاة لالختصار؛ وألن ه ال توجد فائدة كبرية من ذكر العالمات اليت تحققت، فسأقتصر على 
 : )ع(ه املبارك العالمات القريبة من ظهور 

یم؛ و از آنجا که بیان عالمتها میبه طور گذرا نگاهی به این نشانه هایی که تحقق  ها و نشانهانداز
فایدهیافته در اند  یادی  ز نشانه بر ی  به  اختصار  به  ایشانندارد،  مبارک  ظهور  به  نزدیک    )ع(   های 

 پردازم:می
 

: )ع(واختالف الشيعة، فعن اإلمام الحسن بن عليومنها: أن تمنع السماء قطرها، وحر  شديد،  
)ال يكون هذا األمر الذي تنتظرون حىت يربأ بعضكم من بعض، ويلعن بعضكم  بعضاً، و يتفل  
بعضكم يف وجه بعض، وحىت يشهد بعضكم بالكفر على بعض. قلت: ما يف ذلك خري، قال: الخري  

 . (1)  كله يف ذلك، يقوم قائمنا فريفع ذلك كل ه(
باشد. از  کند و همچنین گرمای شدید و اختالف بین شیعه میجمله: آسمان بارانش را منس می  از

فرماید: »این امری که منتظرش هستید واقس نخواهد  روایت شده است که می  )ع(  امام حسن بن علی
تان بعضی دیگر را لعنت کند و برخی  شد تا اینکه بعضی از شما از بعضی دیگر برائت جویند، بعضی

برخی دیگر شهادت   بر کفر  از شما  بیندازند و حتی برخی  از شما در صورت برخی دیگر آب دهان 
کند  ی خیر در آن هنگام است؛ قائم ما قیام میخیری وجود ندارد. فرمود: »همهدهد«. گفتم: در آن  
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 .1نماید«ی آنها را رفس میو همه
 

ومنها: موت كثري من الفقهاء، وانتشار الفساد بشكل علين والتجاهر باملعايص، كالزنا وشرب 
الحاض الوقت  يف  كالتلفزيون  الفساد  وسائل  وغلبت  األغاني،  وسماع  واالستخفاف  الخمور  ر. 

باملساجد وبحرمتها، فبدل أن تبقى وسيلة لالنقطاع إلى اهلل ببساطتها وخلوها من املظاهر الدنيوية  
لها الناس إلى قاعات مليئة بالزخرفة واأللوان واملظاهر اليت تشد الداخل فيها إلى الدنيا، وهكذا   يحو 

م ل، ويجعلونها مكان لألكل يف بعض املناسبات كاملحر   ورمضان.   تعط 
ی آنها: مرگ بسیاری از فقها، و گسترش فساد به شکلی علنی و آشکارا معصیت کردن؛  و از جمله

تلویزیون در   ابزارآالت فساد همانند  به آوازها، و بسیار شدن  مانند زنا و شرب خمر، و گوش دادن 
عاری بودنشان  ی کنونی. سبک شمردن مساجد و حرمت آنها؛ که به جای اینکه با سادگی و  هنگامه

وسیله دنیوی،  مظاهر  سالناز  به  را  آنجا  مردم  باشند،  خدا  به  رسیدن  برای  با  ای  شده  تزیین  های 
رنگ و  یورآالت  میز دنیا  سوی  به  را  آن  به  شونده  وارد  که  مظاهری  و  میها  تبدیل  و  کشاند،  کنند 

اسبات مانند محرم و رمضان  افتند، و آن را مکانی برای خوردن در برخی مناینگونه، مساجد از کار می
 دهند. قرار می
 

ومنها: انتشار وسائل التجميل كاملالبس الجميلة املظهر، ولكنها تغلف أناساً قلوبهم قلوب  
 الشياطي. 

یباسازی مانند پوششو از جمله های  هایی با ظاهری آراسته که قلبی آنها: شیوع و گسترش ابزار ز
 شود. پوشیده میشیطانی برخی مردم در آن 

 
ومنها: االستخفاف بحرمة العلماء العاملي املجاهدين، وربما االستهزاء بهم واتهامهم باتهامات 

يف األمر باملعروف والنهي عن  باطلة. ويكرث سفك دمائهم؛ وذلك ألن هم يتبعون سرية أئمتهم  
من طواغيت بين أمية  ئمة  املنكر، فيالقون من الطواغيت املتسلطي على األمة اليوم ما القاه األ 

  .وبين العباس لعنهم اهلل
ی آنها: خوار و سبک کردن حرمت علمای عاِمِل مجاهد، و تمسخر و استهزای آنها و  و از جمله

یخته شدن خون بسیاری از آنها؛ به این دلیل که آنها همان سیره و   بستن اتهامات باطل به آنها، و ر
امامان السالم(  شانروش  می  )علیهم  پیروی  ائمهرا  آنچه  هر  پس  السالم(  کنند؛  از    )علیهم 

 
 .211ص  52؛  بحار اينوار: ج    1153ص  3؛  خوارج و جرايح: ج   438؛  غيب  ةوسی: ص   213غيب  نعمانی: ص  - 1



                        352                                                                                                                                                           2العجل )گوساله( ج
 

های مستبد  های بنی امیه و بنی عباس که لعنت خدا بر آنها باد، دیدند، آنها هم از طاغوتطاوغوت
 مسّلط امروز بر اّمت خواهند دید. 

 
املؤمني   أمري  فقال  )ع(عن  أمة محمد)ع(،  الفقهاء، وضيعت  يف  املوت  وقع  )إذا   املصطفى   : 

، وأشعروا شتم اآلباء (1) الصالة واتبعت الشهوات، وقلت األمانات، وكرثت الخيانات، وشربوا القهوات  
من  وأكرثوا  للطعامات،  مجالس  وجعلوها  بالخصومات  املساجد  من  الصالة  ورفعوا  واألمهات، 

، فحي إذن تكون السنة كالشهر والشهر  (2) السيئات وقللوا من الحسنات، وعوصرت السماوات  
. ويكون أهل  كاألسبوع واألسبوع كاليوم واليوم كالساعة. ويكون املطر قيظاً، والولد غيضاً 

ذلك الزمان لهم وجوه جميلة، وضمائر ردية. من رآهم أعجبوه، ومن عاملهم ظلموه. وجوههم وجوه 
وتحج   …ويعار على العلماء ويكرث ما بينهم سفك الدماء    …اآلدميي، وقلوبهم  قلوب الشياطي  

 . (3) الناس ثالث وجوه: األغنياء للنزهة، واألوساط للتجارة، والفقراء للمسألة( 
روایت شده است که فرمود: »هنگامی که مرگ در بین فقها شایس شود، اّمت   )ع( از امیر المؤمنین

ها بسیار گردند،  ها کم و خیانتنماز را ضایس و از شهوات پیروی کنند، امانت  )ص( محمد مصطفی
بنوشند نوشیدنی با  4ها  مساجد  از  را  نماز  کنند،  علنی  را  مادر  و  پدر  شتم  و  خصومت، ضرب و  ها 

ها را  ها را بسیار و نیکوییها بردارند و مسجدها را تبدیل به مجالس غذا خوری نمایند، زشتیدشمنی
، در آن هنگام که سال همانند ماه، ماه همانند هفته، هفته همانند  5ها فشرده گردند اندک نمایند، آسمان

آید،   فرود  غیح  با  باران  گردد،  ساعت  یک  همانند  روز  و  زمان  روز،  آن  مردمان  شوند،  کم  فرزندان 
یبا و باطنصورت  هایی فاسد خواهند داشت، هر کس آنها را ببیند خوشش خواهد آمد و هر  هایی ز

های شیاطین  هاشان قلبهاشان صورت آدمی و قلبکس با آنها معامله کند به او ستم شود. چهره
یختهاحترامی شود و خوناست.... و بر علما بی گردد.... و مردم بر سه وجه حج گذارند:   شان بسیار ر

 . 6ی متوسط به قصد تجارت، و فقیران از روی نیاز و حاجت« ثروتمندان برای تفّرج، طبقه
 

م يف   ومنها: منع أهل العراق من الحج، فال يذهب منهم إلى الحج إال  عدد قليل ، وحالهم ما تقد 
: )حجوا    -أهل الكوفة فأقبل عليهم وقال لهم  وعنده جماعة من    -  )ع(الحديث، فعن اإلمام الصادق  

 
 (.)م( أي: الخمور  )منه  -1
 .)م( أي قل المير. منه  -2
 .375ص 13  جامع احاديث الشيع،: ج377ص 11  وروي باختثز عما في المتن في مْتدر  الوسائل: ج161ص 2إل ام الناص : ج -3
 (.)م( ها و مْكرات )از ايشانيعنی شراب - 4
 (.)م( يعنی باران کم شود )از ايشان - 5
 .375ص  13؛  جامع احاديث شيعه: ج   377ص  11؛  و با اختثفی در متن در مْتدرک الوسايل: ج   161ص  2ال ام الناص : ج  - 6
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حجوا قبل هدم   -أي أمريكا والغرب اليوم    -قبل أن ال تحجوا، قبل أن تمنع الربجانية )الرومية(  
 (1) مسجد بالعراق بي نخل وأنهار، حجوا قبل أن تقطع سدرة بالزوراء على عروق النخلة اليت اجتثت 

وتبتلون بغالء    (2)   رطباً جنياً، فعند ذلك تمنعون الحج وينقص الثمار ويجد البالء منها مريم  
األسعار وجور السلطان، ويظهر فيكم الظلم والعدوان مع البالء والوباء والجوع، وتظلكم الفنت  

 .(3)من جميع اآلفاق( 
روند و این  به حج نمیای اندک از انها  ی آنها: منس شدن عراقیان از حج، که جز عدهو از جمله

آنان پیش امام صادق وضعیت  از  بیان شده است.  ایشان    )ع(  تر در حدیث  که در حضور  در حالی 
ید   جماعتی از اهل کوفه حضور داشتند روایت شده است که رو به ایشان کرده، فرمود: »حج به جا آور

یکا و غرب امروزشود ـپیش از آنکه نتوانید به حج بروید، پیش از آنکه برجانیه )روم( مانس   ـ.  یعنی آمر
حج کنید پیش از آنکه مسجدی در عراق بین نخل و رودها ویران شود. به حج بروید پیش از آنکه 

یشه یم درخت سدری در زورا که بر ر از آن رطب تازه رسیده چید، استوار است،    )س(  های نخلی که مر
یشه کنده شود  َتَورم 5ها کم و بال پدیدار شود شوید، میوهمی؛ که در آن زمان، از حج منس  4از ر به   ،

تان ظلم و دشمنی  ها مبتال شوید و به جور و ستم سلطان، و به همراه بال، وبا و گرسنگی، میانقیمت
 . 6ها سایه افکند« ها بر شما فتنهپدیدار گردد و از تمامی افق

 
)أال بابي وأمي هم من عدة :  -بقوله    ع()وأشار إلى أصحاب املهدي    -، قال  )ع(وعن أمري املؤمني  

أسماؤهم يف السماء معروفة ويف األرض مجهولة، أال فتوقعوا من إدبار أموركم وانقطاع وصلكم  
، واستعمال صغاركم، ذاك حيث تكون ضربة السيف على املؤمن أهون من درهم  (7) )انقطاع الحج(  

من حله، ذلك حيث يكون املعطى أعظم من املعطي، حيث تسكرون من غري شراب بل من النعمة  
والنعيم، وتحلفون من غري اضطرار، وتكذبون من غري إحراج، ذاك أذا عضكم البالء كما يعض  

 . (8)هذا العناء وأبعد هذا الرجاء(  القتب غارب البعري، ما أطول
نمود، روایت شده است که  اشاره می  )ع(  در حالی که به اصحاب مهدی  )ع(  و از امیر المؤمنین

 
 في أمالي المريد )اجتن (. -1
 في أمالي المريد )وتجدب البثد(. -2
 .173بشارة اْلسثم للْيد مصيری الكاظمي: ص -3
 در امالی مريد: پنهان شود. - 4
 ها خشک شود.در امالی مريد: و سرزمين - 5
 .173بشارت سيد مصيری کاظمی: ص  - 6
 (.)م( انقيام الحق  )منه  -7
 . 13ص 3: ج )م(    معجم أحاديث اْلمام المهدي 212ص 34  بحار األنوار: ج126ص 2شرو نهق البثغ، بشرو محمد عبده: ج -8
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گاه باشید ها معروف و در  از کسانی هستند که در آسمان، آنان که پدر و مادرم فدایشان باد ! فرمود: »آ
 اند. زمین گمنام

 1یتان )متوقف شدن حج( آینده پشت کردن روزگار خوش، و قطس شدن پیوندها هان ای مردم! در  
تر  و روی کار آمدن خردساالن را انتظار کشید، و این روزگاری است که ضربات شمشیر بر مؤمن آسان

پاداش که  روزگاری  است،  حالل  مال  یافتن  بیشاز  دهنده  از  بی  گیرنده  که  روزگاری  آن  و  است  تر 
مس شراب  مینوشیدن  نعمتت  فراوانی  با  بلکه  سوگند  شوید،  اجباری  هیچ  بی  فراوان،  های 

ید، و بی هیچ عذر و بهانه می گزد  گویید، آن روزگاری است که بالها شما را میای دروغ میخور
چونان گزیدن و زخم شدن دوش شتران از پاالن. چه طوالنی است این رنج و اندوه، و چه دور است  

 . 2امید گشایش!«
 
، )ع(منها: ابتالء أهل العراق بجور السلطان وغالء األسعار، فعن محمد بن مسلم عن الصادقو

ام القائم   ٍء ِمَن  )ع(بلوى من اهلل، قلت: وما هو جعلت فداك؟ فقرأ  )ع(قال: )إن ه قد  : ﴿َوَلَنْبلَُونَُّكْم ِبيَشْ
اِبِريَن﴾  ِر الصَّ نُْفِس َوالثََّمَراِت َوبَشِّ

َ
ْمَواِل َواأْل

َ
: الخوف من  )ع(، ثم قال (3)الَْخْوِف َوالُْجوِع َونَْقٍص ِمَن اأْل

، والجوع من غالء األسعار، ونقص من األموال من كساد التجارات، وقلة الفضل  (4)ملوك بين فالن
: )ع(ها ونقص األنفس باملوت الذريع، ونقص الثمرات بقلة ريع الزرع وقلة بركة الثمار، ثم قال  في

اِبِريَن﴾ عند ذلك بتعجيل خروج القائم  ِر الصَّ  . (5)( )ع(﴿َوبَشِّ
ها. از محمد بن  ی آنها: مبتال شدن اهل عراق به ظلم و ستم حاکم، و باال رفتن قیمتاز جمله

بلوایی از طرف خداوند وجود دارد«.    )ع(  روایت شده است: »پیش از قائم  )ع(  صادق مسلم از امام  
و قطعًا شما را با مقداری  )قرائت فرمود:  )ع( عرض کردم: فدایت شوم چه چیزی خواهد بود؟ ایشان

   6( آزماییم، و شکیبایان را بشارت دهاز ترس و گرسنگی، و کاهشی در اموال و نفوس و محصوالت می
ها، و کم شدن اموال از  ، و گرسنگی از گران شدن قیمت 7و سپس فرمود: »ترس از پادشاهان بنی فالن

کسادی و راکد بودن تجارت و کم شدن سود آن، و کاهش در نفوس یعنی با مرگ ناگهانی، و کم شدن  

 
 (.)م( متوقف شدن حق )از ايشان - 1
 .13ص  3: ج )م( ؛  معجم احاديث امام مهد   212ص  34؛  بحار اينوار: ج    126ص  2نهق البثغه با شرو محمد عبده: ج  - 2
 .155البقرة :  -3
ر عن حكام العراق بالعباسيين؛ ألنهم يحكمون في عاصمتهم ويْيرون بْيرتهم. )م( قال  -4  تعليقًا علی لرظ بني فثن أي بني: )العباس(. وعبش
 .203ص 52  بحار األنوار: ج649  کمال الدين: ص377ص 2اْلرشاد للمريد: ج -5
 .155بقره:  - 6
ــیبر لرظ بنی فثن تعليقی فرموده  )م(  ايشـــان  -  7 اسـ ه عـب د؛ يعنی: بنی عـباس و از ـحاکـمان عراق ـب ا تعبير نمودهاـن ا  ـه ا در مرک  حكومتِی آنـه ه آنـه د؛ چرا ـک اـن

 کنند.حكوم   و به روش آنها اقتدا می
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ا بشارت  و شکیبایان ر )ها است«. سپس فرمود:  محصوالت با کم شدن عایدی زراعت و برکت در میوه
 . 1()ع  در آن هنگام با تعجیل خروج قائم   (ده

 
ومنها: إن  حاكم العراق معروف بأن ه يمارس الكهانة، أي: تحضري الجن والسحر األسود، وإن ه  

 .(3)جبار عنيد، يقال له الكاهن الساحر(    (2))وأمري الناس:  )ع(ابن بغي، أي: زانية. قال أمري املؤمني  
ا إن  إمارتكم يومئٍذ ال تكون إال  ألوالد البغايا : )ع(وقال الصادق   .(5) ((4) )أم 
ی آنها: اینکه حاکم عراق معروف است به اینکه با کاهنان در ارتباد است؛ یعنی: احضار  و از جمله

زنا   ولد  او  اینکه  و  سیاه؛  جادوی  و  المؤمنینجن  امیر  است.  زناکار  زن  فرزند  یعنی    )ع(  است؛ 
  و امام صادق  7شود«ستمگری لجوج است که به او کاهن ساحر گفته می 6فرماید: »و امیر مردم می

 .9نخواهد بود«  8زادگان  فرمایند: »اما امارت و فرمانروایی شما در آن روز جز از آِن زنا می )ع(
 

ام العراق فيما بينهم، وهالكهم على يد جيوش السفياني اليت تأتي من    ومنها: اختالف حك 
د من الغرب أو أمريكا   بالد الشام واليت تدخل العراق للقضاء على حاكم العراق. والسفياني مجن 

 حسب ما ورد يف الروايات. 
از جمله از  و  به دست لشکر سفیانی که  آنها  یکدیگر و هالکت  با  آنها: اختالف حکام عراق  ی 

شود، و  آید؛ همان کسی که برای یکسره کردن کار حاکم عراق وارد عراق میرزمین شام میجانب س
یکا می  باشد. طبق آنچه در روایت آمده است، سفیانی تجهیز شده از سوی غرب یا آمر

 
التوراة سفر دانيال: السفياني عميل للمملكة الحديدية أو أمريكا، للقضاء على ثالثة  ويف 

سابقي ألمريكا يف املنطقة أحدهم حاكم العراق. ثم إن  ما يبقى من أعوان ومرتزقة حاكم  عمالء  
ات   قو  لطرد  العراق  تدخل  واليت  صالح،  بن  شعيب  بقيادة  الخراساني  ات  قو  عليه  تقيض  العراق 

 السفياني، وتطهري العراق من األراذل واملسوخ الشيطانية. 
 

 .203ص  52؛  بحار اينوار: ج   649؛  کمال الدين: ص   377ص  2ارشاد مريد: ج   - 1
 (.)م( أي حاکم العراق  )منه  -2
 .255ص 5: ج)م(   معجم أحاديث اْلمام المهدي  83ص 53  بحار األنوار: ج199مختصر بصائر الدرجات: ص -3
 (.  )م(  أي ال انيات  ) منه  -4
 .481ص 3: ج)م(   معجم أحاديث اْلمام المهدي 215ص 52  بحار األنوار: ج450غيب، اليوسي: ص -5
 (.)م(  يعنی حاکم عراق )از ايشان - 6
 .255ص  5: ج )م(  ؛  معجم احاديث امام مهد   83ص  53؛  بحار اينوار: ج    199مختصر بصائر الدرجات: ص  - 7
 (.)م( فرزندان زنان زناکار )از ايشان - 8
 .481ص3: ج )م( ؛  معجم احاديث امام مهد   215ص  52؛  بحار اينوار: ج   450غيب  ةوسی: ص  - 9
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یکا برای  نشانده نی دستدر تورات ِسفر دانیال آمده است که سفیا  ی سرزمین آهنین یا همان آمر
یکا در منطقه که یکی از آنها حاکم عراق است، میاز بین بردن سه دست نشانده آید.  ی پیشین امر

با رهبری شعیب بن  سپس هر آنچه از همدستان و مزدوران باقی می ماند توسط نیروهای خراسانی 
شود، و  برای بیرون راندن نیروهای سفیانی وارد عراق میصال  از بین خواهد رفت، همان کسی که  

 کند. های شیطانی پاک میشده عراق را از فرومایگان و مسخ
 

فيما بينهم فعند ذلك فانتظروا الفرج، وليس    (1) : )... ثم قال: إذا اختلف بنو فالن    )ع(فعن الباقر
حىت يخرج عليهم الخرساني والسفياني، هذا من املشرق وهذا   …فرجكم إال  باختالف بين فالن  

 . (2)  من املغرب، يستبقان إلى الكوفة كفريس رهان ... آما إن هم ال يبقون منهم أحداً(
باقر امام  بنی فالن   )ع(  از  که  فرمود: »هنگامی  .... سپس  یکدیگر دچار   3روایت شده است:  با 

اختالف شوند، در آن هنگام منتظر فرج باشید و فرج شما نخواهد بود مگر با اختالف بنی فالن....  
ـ و مانند دو اسب  یکی از مشرق و دیگری  از مغربتا اینکه خراسانی و سفیانی بر آنها خروج کنند ـ

 . 4اقی نگذارند«مسابقه به سمت کوفه مسابقه دهند .... و آنهاکسی از ایشان را ب 
 

 ومنها: خسوف القمر وكسوف الشمس يف رمضان، وصيحة جربائيل يف أول النهار.  
ی جبرئیل در ابتدای  ی آنها: خسوف ماه و کسوف خورشید در ماه رمضان، و صیحهو از جمله

 روز. 
 

ينعطف حىت يكاد   ثم  القمر،  السماء ييضء كما ييضء  يف  مذنب  ومنها: ظهور كوكب 
 . يلتقي طرفاه
کند، سپس  دار در آسمان که همچون ماه، روشن میای دنبالهی آنها: ظاهر شدن ستارهو از جمله

 رسند. شود تا آنجا که گویی دو طرفش به هم میخم  می
 

 
 (.)م( العباس   ) منه  -1
 .254ص 3: ج)م(   معجم أحاديث اْلمام المهدي 231ص 52  بحار األنوار: ج264غيب، النعماني: ص -2
 (.)م( بنی عباس )از ايشان - 3
 .254ص3: ج )م(  ؛  معجم احاديث امام مهد   231ص  52؛  بحار اينوار: ج   264غيب  نعمانی: ص  - 4
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، وخروجه حتمي يف بالد الشام. واألرجح يف )ع(ومنها: السفياني، وهو أهم الفنت قبل قيام القائم  
األردن يف الوادي اليابس، ثم يحتل سوريا وجزء من فلسطي، ثم يدخل إلى العراق، ويظهر يف بداية  

ال آل محمد  ب الجه   .ظهوره العدل حىت يتوهم الناس أن ه عادل، ويكذ 
ین فتنه پیش از قیام قائمی آنها: سفیانی، که مهمو از جمله است و خروجش در سرزمین    ع()  تر

یه و  شام، حتمی است. به احتمال بیش تر در اردن و در »وادی یابس« )صحرای خشک(؛ سپس سور
درمی خود  اشغال  به  را  فلسطین  از  میبخشی  وارد  عراق  به  آنگاه  ظهورش  آورد،  ابتدای  در  و  شود 

آل عادل است، و  اغفال شدگان، شوند که او  دهد تا آنجا که مردم دچار توهم میعدالت را نشان می
 کنند.را تکذیب می محمد )ص(

 
، قلت: )خروج السفياني من املحتوم؟ قال: نعم، والنداء من  )ع(عن أبي حمزة الثمالي، عن الباقر  

املحتوم، وطلوع الشمس من مغربها من املحتوم، واختالف بين العباس يف الدولة محتوم، وقتل النفس  
محتوم. قلت: وكيف يكون النداء؟ قال: ينادي   الزكية محتوم، وخروج القائم من آل محمد  

لحق مع علي وشيعته، ثم ينادي إبليس آخر النهار من األرض أال إن  الحق من السماء أول النهار أال إن  ا
 . (1)مع عثمان وشيعته، وعند ذلك يرتاب املبطلون( 

حمزه ابو  باقراز  امام  از  ثمالی  از    )ع(  ی  سفیانی  خروج  آیا  کردم:  عرض  است:  شده  روایت 
حتمیات است؟ فرمود: »بله! و ندا حتمی است، و طلوع خورشید از غربش حتمی است، و اختالف  

  آل محمد )ص(بنی عباس در حکومت حتمی است، و قتل نفس زکیه حتمی است، و خروج قائم از  
فرمود بود؟  خواهد  چگونه  ندا  و  کردم:  عرض  است«.  ندا  حتمی  روز  اول  در  آسمان  از  »منادی   :

با علیمی باشید که حق  گاه  ندا    )ع(  دهد: آ از زمین  ابلیس در آخر روز  و شیعیانش است. سپس 
دروغمی هنگام  این  در  و  است؛  شیعیانش  و  عثمان  با  حق  که  باشید  گاه  آ شک  دهد:  به  پردازان 
 . 2افتند« می

 
الباقر   قبل  )ع(عن  تكونان  )آيتان  رمضان،  :  من شهر  النصف  يف  الشمس  القائم، كسوف 

 . (3)  وخسوف القمر يف آخره(

 
   والنص لُول  وفي ما عداه اختثز يْير.206ص52  بحار األنوار: ج435اليوسي: ص غيب، 328  کمال الدين: ص371اْلرشاد للمريد: ص -1
اد مريد: ص   - 2 ی: ص    328؛  کمال الدين: ص    371ارـش اير    206ص  52؛  بحار اينوار: ج   435؛  غيب  ةوـس ْـتين اـس  و در متن ـس ؛  متن از منبع نخ

 منابع اندکی اختثز وجود دارد.
ــاد للمرـيد: ج -3 ــي: ص212ص  2  الـكافي: ج374ص 2اْلرشـ   والنص  214ص 52  بـحار األنوار: ج1158/ص3  الخرائق والجرائح: ج444  غيـب، اليوسـ

 لُول  وفي غيره مما  کر اختثز يْير..
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باقر  اتفاق می  )ع(  از امام  از قیام  افتد: کسوف خورشید در  روایت شده است: »دو نشانه پیش 
 .1ی ماه رمضان و خسوف ماه در انتهای آن« نیمه

 
املهدي   اإلمام  لنصرة  إلى مكة،  الذهاب  السفياني  الشيعة عند ظهور  ؛ ألن  ظهوره )ع(وعلى 

اً، بل يكاد يتدا خل معها، وقد أمرهم أئمتهم وقيامه يف مكة بعد هذه العالمة أكيد وقريب جد 
 بذلك.  
به مکه بروند؛    )ع(  بر شیعه واجب است که به هنگام ظهور سفیانی برای یاری دادن امام مهدی 

کید شده و بسیار نزدیک می یبًا  چرا که بر ظهور و قیامش در مکه پس از این عالمت تأ باشد، و حتی تقر
 اند. به آن فرمان داده )علیهم السالم( زمان با آن، و ائمههم

 
ال تربح األرض يا فضل حىت يخرج السفياني، فإذا خرج السفياني فأجيبوا   …: ) )ع(عن الصادق  

 .(2) إليناً. يقولها ثالثاً، وهو من املحتوم( 
روایت شده است: ».... زمین عذابی نخواهد دید ای فضل، تا اینکه سفیانی   )ع(  از امام صادق 

کند، و او  کند؛ پس اگر سفیانی خروج کرد ما را اجابت کنید. و این را سه مرتبه تکرا میخروج می
 . 3حتمی است«

 
الصادق   الليل  )ع(وعن  ما سكن  وأسكن  من أحالسه،  بيتك وكن حلساً  ألزم  )يا سدير،   :

فإذا بلغ أن السفياني قد خرج فادخل إلينا ولو على رجلك. قلت: جعلت فداك هل قبل ذلك    والنهار،
يشء ؟ قال: نعم، وأشار بيده بثالث أصابعه إلى الشام، وقال: ثالث رايات، راية حسنية، وراية أموية،  

 . (4)  وراية قيسية. فبينما هم إذ خرج السفياني فيحصدهم حصد الزرع ما رأيت مثله قط(
صادق امام  خانه  )ع(  از  مالزم  سدیر!  »ای  است:  شده  از  روایت  فرشی  همانند  و  باش،  ات 

ات در خانه بمان، و مادامی که شب و روز ساکن است ساکن باش، ولی هنگامی که های خانهفرش
خبر رسد سفیانی خروج نموده، به سوی ما بیا هرچند با پای پیاده باشد«. عرض کردم: فدایت شوم!  

ش از آن چیزی هست؟ فرمود: »سه پرچم: پرچم حسنی، پرچم اموی و پرچم قیسی. هنگامی که  آیا پی

 
؛  متن   214ص  52بحار اينوار: ج   ؛   1158ص   3؛  خرايق و جرايح: ج     444؛  غيب  ةوسـی: ص    212ص  2؛  کافی: ج    374ص  2ارشـاد مريد: ج  - 1

 مربود به منبع نخْتين اس  و در ساير منابع با اندکی اختثز آمده اس .
 .464ص 3: ج)م(   معجم أحاديث اْلمام المهدي 297ص 47  بحار األنوار: ج274ص 8الكافي: ج -2
 .464ص  3: ج  )م( مهد   ؛  معجم احاديث امام  297ص  47؛  بحار اينوار: ج   274ص  8کافی: ج  - 3
 .51ص 15  وکذا في وسائل الشيع،: ج265ص 8  ورواه في الكافي إلی قوله: رجلك  ج103  عصر الظهور: ص271ص  52بحار األنوار: ج  -4



                        359                                                                                                                                                           2العجل )گوساله( ج
 

 .1ام« کند؛ هرگز نظیرش را ندیدهسفیانی خروج کند آنها را چون درو کردن زراعت، درو می
 

لو قد خرج ملكثتم شهراً أو شهرين لم يكن عليكم    (2)مع أن  الفاسق    …: )  )ع(وعن الباقر  
بأس حىت يقتل خلقاً كثرياَ دونكم، قال بعض أصحابه: فكيف نصنع بالعيال إذا كان ذلك؟ قال:  
ا النساء فليس عليهن بأس   هه فإنما هي على شيعتنا، وأم  يتغيب الرجل منكم عنه فأن حنقه وشر 

لرجال ويهربون منه، من أراد منهم أن يخرج إلى املدينة أم إن شاء اهلل تعالى، قيل: فإلى أين يخرج ا
إلى مكة أو إلى بعض البلدان؟ قال: ما تصنعون باملدينة، وإنما يقصد جيش الفاسق إليها، ولكن  

 .(3)عليكم بمكة فأنها مجمعكم، فإنما فتنته حمل امرأة تسعة أشهر ال يجوزها إن شاء اهلل(
قیام کند، بر شما باکی نیست که یک   4ت: ».... وقتی این فاسقروایت شده اس  )ع(  از امام باقر

یادی از غیر شما را بکشد«. یکی از اصحاب گفت: در این   یا دو ماه درنگ کنید تا اینکه او تعداد ز
مان چه کنیم؟ فرمود: »هر مردی از شما خود را از او پنهان کند که خشم و اشتهای  هنگام با خانواده

است، و اما زنان، اگر خدا بخواهد بر آنها هیچ ترسی نیست«. پرسیدند: مردان در  وی بر شیعیان ما  
یزند، به کجا روند؟ به مدینه، مکه یا برخی کشورها؟ فرمود: »شما را با مدینه چه حالی که از او می گر

  کار در حالی که لشکر فاسق قصد آنجا را دارد؟! اما بر شما واجب است که به مکه بروید که آنجا 
ی مدت زمان بارداری یک زن یعنی ُنه ماه، و  ای است به اندازهمحل گرد آمدن شما است. این فتنه

 .5تر نخواهد شد«انشاء الله بیش
 

إال  عشرة آالف كما ورد يف الروايات، وهم    )ع(ولكن لألسف لن ينفر إلى مكة لنصرة املهدي  
 .(6)أول أنصاره مع أصحابه الثالثمائة وثالثة عشر 

 
و همچنين در وسايل الشيعه:    265ص   8« رواي  کرده اس : ج با پا  پياده باشد؛ و کلينی آن را تا »  103؛  عصر ظهور: ص    271ص   52بحار اينوار: ج  - 1

 .51ص  15ج  
 .)م( . منه الْرياني -2
 .271ص 3: ج)م(   معجم أحاديث اْلمام المهدي 141ص 52  بحار األنوار: ج311غيب، النعماني: ص  -3
 (.)م( سريانی )از ايشان - 4
 .271ص 3: ج )م(  ؛  معجم احاديث امام مهد   141ص  52؛  بحار اينوار: ج   311غيب  نعمانی: ص  - 5
ْـني رـ ي الله عنه  عنه قال: قل  لمحمد بن علي بن موـسی  -6 : )يا مويي أني ألرجو أن تكون القائم  )م( رو  اليبرـسي في ايحتجاج: عن عبد العظيم الح

ْـيًا وعدًي کما ملأ  ظلمًا وجورًا  فقال  الله  ولكن القائم الذي ييهر الله  : ما منا إيش قائم بسمر الله  وهاد إلی دين )م( من أهل بي  محمد الذي يمُ األرض ق
هو ســمي  به األرض من أهل الكرر والجحود ويمُ األرض قْــيًا وعدًي  هو الذي يخری علی الناس ويدته  وياي  عنهم شــخصــه  ويحرم عليهم تْــميته  و

)الثالمائ، والثال، عـشر(  رجًث من أقاـصي األرض و لك  رـسول الله وکنيه  وهو الذي تيو  له األرض  ويذل له کل ـصع   يجتمع إليه من أـصحابه عدة أهل بدر  
﴾  فإ ا اجتمع  له هذه العدش  ْيٍء َقِدير  َه َعَلی ُکلِّ ـشَ ُه َجِميعًا ِإنَّ اللش ِت ِبُكُم اللش

ْ
ة من أهل اْلخثص أظهر الله أمره  فإ ا کمل له العقد وهو  قول الله : ﴿أين ما َتُكوُنوْا َيس

 . 249ص  2لله  فث ي ال يقتل أعداء الله حتی ير ی ع  وجل( ايحتجاج: ج)عشرة آيز( رجل خرج بإ ن ا
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به    )ع(  اما با کمال تأسف همان طور که در روایات آمده است جز ده هزار نفر برای یاری مهدی
 . 1مکه نخواهند رفت و آنها اولین یارانش با سیصد و سیزده نفر اصحابش خواهند بود 

 
 هذه هي بعض عالمات ظهوره وقيامه القريبة. 

 باشند. های ظهور ایشان و نزدیک به قیامش میاینها بعضی از عالمت
 

 
ألصحابه: يا قوم إن أهل مك، ي يريدونني  ولكني مرسل إليهم  )م( في حديث ةويل إلی أن قال: )يقول القائم   )م( ورو  المجلْي في البحار: عن أبي جعرر 

و رجًث من أـصحابه فيقول له: امض إلی أهل مك، فقل: يا أهل مك، أنا رسول فثن إليكم وهو يقول لكم:  يحتق عليهم بما ينباي لمذلي أن يحتق عليهم. فيدع
بض نبينا إلی يومنا هذا إنا أهل بي  الرحم،  ومعدن الرســال، والخثف، ونحن  ري، محمد وســثل، النبيين  وإنا قد ظلمنا وا ــيهدنا  وقهرنا وابت  منا حقنا منذ ق

ــرکم   ــتنص ــحافنحن نْ ــرونا. فإ ا تكلم هذا الرتی بهذا الكثم أتوا إليه فذبحوه بين الرکن والمقام  وهي النرد ال کي،  فإ ا بلغ  لك اْلمام قال ألص به: أي فانص
ة أهل بدر حتی يستي ال ْـجد الحرام  فيـصلي  أخبرتكم أن أهل مك، ي يريدوننا  فث يدعونه حتی يخرج فيهبط من عقب، ةو  في الثالمائ، والثال، عـشر رجًث عدش م

ويصلي عليه ويتكلم بكثم لم يتكلم به أحد من   فيه عند مقام إبراهيم أربع رکعات  ويْند ظهره إلی الحجر األسود  الم يحمد الله ويذني عليه  ويذکر النبي  
علی العرب شـديد بخاتم  الناس. فيكون أول من يضـرب علی يده ويبايعه جبرئيل وميكائيل  ويقوم معهما رسـول الله وأمير المممنين فيدفعان إليه کتابًا جديدًا هو 

ــرة آيز رة   فيقولون له : اعـمل بـما فـيه  ويـبايـعه الذثالـمائ، وقلـيل من أهل مكـ  ، . الم يخرج من مـك، حتی يكون في مـذل الحلـق، قـل : وما الحلـق،ل قال: عشـ
 .307ص  52رجل ...( بحار األنوار: ج

ی در احتجاج رواي  می - 1 ْـنیةبرـس ی  کند: از عبد العظيم ح ده اـس : به محمد بن علی بن موـس ما   )م( رواي  ـش عرض کردم: ا  موي  من! اميدوارم ـش
از ما کْی نيْ  مرر اينكه قائم کند همان ةور که از ظلم و ستم پر شده اس . فرمود: »بي  محمد باشيد که زمين را از قْط و عدل پر می همان قائم از اهل

کنده  نمايد و زمين را ا  او زمين را از اهل کرر و ناـس اـسی پاکي ه میبه امر خدا باـشد و هدايترر به دين خدا  اما آن قائمی که خداوند به واـسيه ْـط و عدل آ ز ق
ْـی اـس  که ويدتد بر مردم مخری اـس  و ـشخـصيتد پنهان اـس  و بردن نامد حرام  او به نام و کنيهمی ْـی    رـسول خدا خوانده مینمايد  ک ـشود  و او ک

ا  ـشوند  هر يک از گوـشهجمع می ـشود  اـصحابد به تعداد اهل بدر )ـسيـصد و ـسي ده نرر( به ـسويداـس  که زمين برايد پيچيده  و هر ـسختی برايد نرم می
و هرگاه اين عده از («   آورد  که او بر هر چي  توانا اســـ   شـــما را ِگرد میهر جا که باشـــيد خداوند همه: »)فرمايداز زمين و اين ســـخن خداوند اســـ  که می

کند  و پيوـسته دـشمنان خدا را ه ه ار مرد  به ا ن خدا خروج میکند  و هنرامی که حلقه کامل ـشود يعنی دمخلـصين برايد گرد آيند خداوند امرش را آـشكار می
 .249ص  2«. احتجاج: ج  کشد تا خداوند ع وجل را ی گرددمی

خواهند ولی  فرمايد: ا  قوم! مردم مكه مرا نمیبه اصــحابد می )م(  قائم در حديذی ةوينی که فرمود: » )م( مجلْــی در بحار رواي  کرده اســ : از ابو جعرر
ْـی   ْـی چون منرا به ـسويـشان میک ْـته فرـستم تا با آنچه ک گويد: خواند و به او می  احتجاج بر آنها اـس   بر آنها احتجاج کند. يكی از اـصحابد را فرامیـشاي

رسـال  و خثف     گويد: ما اهل بي  رحم  و معدن  فثنی به سـو  شـما هْـتم که او به شـما میبرو به سـو  اهل مكه و برو: ا  اهل مكه! من فرسـتاده
ْـتيم  ما  ريه ْـتيم  ما مورد ـستم واقع ـشديم و خوار و  ليل ـشديم و مورد قهر قرار گرفتيم و از زمانی که پيامبر ما قبض روو ـشد تا   محمد و ـسثلهه   انبيا ه

گويد  انيد. هنرامی که اين جوانمرد اين ـسخنان را میةلبيم پد ما را يار  رسـ همين حاي  حقمان از ما با تهديد و نيرنم غـص  ـشد. اکنون ما از ـشما يار  می
گاه رـسد به اـصحابد میبرند که او همان نرد زکيه اـس . هنرامی که اين خبر به امام میآيند و بين رکن و مقام او را ـسر میبه ـسو  او می فرمايد: آيا ـشما را آ

ْـاختم که اهل مكه ما را نمی ي ده مرد به تعداد اهل بدر فرود میخروج می خوانند تاخواهندل! پد او را نمین يـصد و ـس ْـجد کند و از پـش  ةو  با ـس آيد تا به م
را  )ص(  دهد   سـ د حمد و سـتايد خدا و  کر پيامبرگ ارد و پشـتد را به حجر ايسـود تكيه میرسـد. در آنجا ن د مقام ابراهيم چهار رکع  نماز میالحرام می

دهند و با او بيع   گويد. اولين کْـانی که با او دسـ  میفرسـتد  و با سـخنی که احد  از مردم با آن سـخن نررته اسـ   سـخن میگويد و بر او صـلوات میمی
دهند که بر عرب سخ  و شديد و میخي ند و کتابی جديد با ُمهر  تازه به اکنند جبرئيل و ميكائيل هْتند و به همراه آن دو رسول خدا و امير المممنين برمیمی

شود تا آنچه حلقه اس   شكل کنند. س د از مكه خارج میفرمايند: به آنچه در اين اس  عمل کن  و با او سيصد و اند  از اهل مكه بيع  میاس  و به او می
 .307ص  52بحار اينوار: ج گيرد. گرتم: حلقه چيْ ل فرمود: ده ه ار مرد....«. 
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فرتة ظهور تسبق قيامه يف مكة، ربما عن طريق سفراء كما يف الغيبة    )ع(وربما كانت له  
، وربما كانت بداية بعثه وظهوره يف أم (1)  الصغرى. وهذا االحتمال تقويه بعض الروايات عنهم  

ه املصطفى   الذي بعث يف أم القرى يف   القرى يف هذا الزمان وهي النجف األشرف اقتفاء بسرية جد 
 زمانه، وهي مكة، واهلل أعلم وأحكم وما أوتينا من العلم إال  قلياًل. 

یق از طر قیامش در مکه ظهور نماید و چه بسا  از  سفرا همانند غیبت    و شاید مدت زمانی پیش 
آن را تقویت   )علیهم السالم( صغری باشد و این احتمالی است که برخی روایات وارد شده از ایشان

باشد همانند  ، و شاید ابتدای بعثت و ظهورش در اّم القری این زمان باشد که نجف اشرف می2کنندمی
تر و  که در اّم القری زمانش که مکه بود، مبعو  شد؛ و خداوند عالم  )ص(  جدش محمد مصطفی 

 باشد و به ما جز اندکی از علم داده نشده است. تر میحکیم
 

 

 : )ع( أعماله بعد ظهوره وقيامه  - ب  
 : ش از ظهور و قیام پس    )ع(   حضرت کارهای – ب  

 

رض إلعماله بعد ظهوره  ، البد لنا من االطالع على بعض األحاديث اليت تكشف )ع(قبل أن نتع 
ون أنفسهم   واقعاً مريراً نلمسه نحن اليوم، سواء يف بعض العلماء غري العاملي أم من بعض من يسم 

عن   . وهم يف نفس الوقت ال يأمرون باملعروف وال ينهون، أو موالي لهم  شيعة ألهل البيت  
الشديد   األسف  ومع  بل  عندهم،  ويتحاكمون  لهم  ويخضعون  الطواغيت  ويداهنون  املنكر، 
يساعدونهم يف كثري من األحيان خوفاً أو طمعاً، دون أن يلتفتوا إلى حرمة هذا العمل وبشاعته، بل  
معروفاً،   واملنكر  مقلوبة  املقاييس  يرون  وأمسوا  ومسخوا  نكسوا  أن  بعد  مباحاً  يرونه  أصبحوا 

   .اعتادوا عبادة العجول واألصنام واألوثان ضاللة وخوفاً وطمعاً و
ایشان کارهای  به  آنکه  از  از    )ع(  پیش  که  احادیثی  برخی  از  است  الزم  یم  بپرداز از ظهورش  پس 

کنیم، چه  دارند، اطالع حاصل کنیم؛ واقعیت تلخی که ما امروز لمسش میواقعیتی تلخی پرده برمی
بی برخی علمای  مورد  شیعهدر  را  که خود  سوی کسانی  از  یا  بیتعمل  اهل  السالم(  ی  یا    )علیهم 

کنند و نه نهی از  نهند، اما در عین حال نه امر به معروف میام مین  )علیهم السالم(  دار آنها دوست

 
ْـكري المهدي    )م( روايات التي تذکر اليماني  وهي ال  -1 ْـن الع ْـي ليمام محمد بن الح إلی الناس  وکذالك الروايات  )م(   ورـسول منه )م( باعتباره ممهد رئي

 للنرد ال کي،  وقد تقدم  في الهامد الْابق.  )م( التي تشير ْلرسال المهدي
ْـكر  المهد زمينه با )م(  دارند يمانیاينها رواياتی اسـ  که بيان می - 2 ْـن الع به   )م(   از سـو  ايشـانو فرسـتاده )م(  سـاز اصـلی برا  امام محمد بن الح

 که در پاورقی پيشين ارايه گرديد. )م( سو  مردم اس   و همچنين رواياتی که اشاره دارند به ارسال نرد زکيه توسط مهد 
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ها سازش و برایشان ُکرنش، نزدشان دادخواهی و حتی با کمال تأسف در بسیاری  منکر، با طاغوت
کنند؛ بدون اینکه به حرام بودن این کار و زشت بودنش  موارد از روی ترس یا طمس، به آنها همکاری می

بینند و منکر را  ها را وارونه میه پس از اینکه مسخ و وارونه شدند تا آنجا که مقیاستوجهی کنند، بلک
ها و نمادهای گمراهی گرفتار آمدند،  ها، بتمعروف، و از روی ترس و طمس به عبادت مستمر گوساله

 آن را عملی مبا  یافتند.
 

املهدي   اإلمام  به حال  أصف  القرآن الكريم وحديث  مع هؤالء أفضل من    )ع(ولم أجد كالماً 
 :  املعصومي  

معصومین حدیث  و  یم  کر قرآن  از  بهتر  السالم(  سخنی  نمی  )علیهم  وسیلهپیدا  به  تا  آن  کنم  ی 
 را در برابر اینگونه افراد را توصیف نمایم:   )ع( وضعیت امام مهدی 

 
ِسفاً َقاَل َيا  :  قال تعالى

َ
َلْم َيِعْدُكْم َربُُّكْم َوْعداً َحَسناً  ﴿َفَرَجَع ُموىَس ِإَلى َقْوِمِه َغْضَباَن أ

َ
َقْوِم أ

ْخَلْفُتْم َمْوِعِدي * َقالُ 
َ
ْن َيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضٌب ِمْن َربُِّكْم َفأ

َ
َرْدُتْم أ

َ
ْم أ
َ
َفَطاَل َعَلْيُكُم الَْعْهُد أ

َ
ْخَلْفَنا أ

َ
وا َما أ

ْوَزاراً ِمْن  
َ
ْلَنا أ ا ُحمِّ اِمِريُّ * َمْوِعَدَك ِبَمْلِكَنا َوَلِكنَّ لَْقى السَّ

َ
ْخَرَج     ِزيَنِة الَْقْوِم َفَقَذْفَناَها َفَكَذِلَك أ

َ
َفأ

الَّ َيْرِجُع ِإلَ 
َ
َفال َيَرْوَن أ

َ
ْيِهْم َقْوالً َوال َلُهْم ِعْجاًل َجَسداً َلهُ ُخَواٌر َفَقالُوا َهَذا ِإَلُهُكْم َوِإَلهُ ُموىَس َفَنيِسَ * أ
ِإنَّمَ  َقْوِم  َيا  َقْبُل  ِمْن  َهاُروُن  َلُهْم  َقاَل  َوَلَقْد  نَْفعاً *  َوال  اً  َلُهْم َضر  ْحَمُن  َيْمِلُك  الرَّ َربَُّكُم  َوِإنَّ  ِبِه  ُفِتنُْتْم  ا 

هَ  َيا  َقاَل  ُموىَس *  ِإَلْيَنا  َيْرِجَع  َعاِكِفَي َحىتَّ  َعَلْيِه  نرَْبََح  َلْن  َقالُوا  ْمِري * 
َ
أ ِطيُعوا 

َ
َوأ َما  َفاتَِّبُعوِني  اُروُن 

 
َ
أ َفَعَصيَْت 

َ
أ َتتَِّبَعِن  الَّ 

َ
أ  * َضلُّوا  ْيَتُهْم 

َ
َرأ ِإْذ  ِإنِّي     ْمِري*َمَنَعَك  يِس 

ْ
ِبَرأ َوال  ِبِلْحَييِت  ُخْذ 

ْ
َتأ ال  مَّ 

ُ
أ ابَْن  َيا  َقاَل 

* َساِمِريُّ  َيا  َخْطُبَك  َفَما  َقاَل   * َقْوِلي  َتْرُقْب  َوَلْم  ِإْسرائيَل  بَيِن  بَْيَ  ْقَت  َفرَّ َتُقوَل  ْن 
َ
أ َقاَل     َخِشيُت 

َلْت ِلي نَْفيِس * َقاَل  بَُصْرُت ِبَما َلْم َيْبُصُروا ِبِه َفَقَبْضُت َقْبَض  ُسوِل َفَنَبْذُتَها َوَكَذِلَك َسوَّ َثِر الرَّ
َ
ًة ِمْن أ

ْن َتُقوَل ال ِمَساَس َوِإنَّ َلَك َمْوِعداً َلْن ُتْخَلَفهُ َوانُْظْر ِإَلى ِإَلِهَك 
َ
الَِّذي َظْلَت َعَلْيِه    َفاْذَهْب َفِإنَّ َلَك يِف الَْحَياِة أ

هُ  َقنَّ َلُنَحرِّ ٍء    َعاِكفاً  َوِسَع ُكلَّ يَشْ ُهَو  ِإالَّ  ِإَلَه  الَِّذي ال   ُ ِإَلُهُكُم اَّللَّ ِإنََّما   * نَْسفاً  الَْيمِّ  يِف  هُ  َلَننِْسَفنَّ ثُمَّ 
 .(1)  ِعْلماً﴾

بازگشت و گفت: ای قوم من! آیا پروردگارتان  ) ُپراندوه به سوی قومش  پس موسی خشمگین و 
ن مدت بر شما به درازا کشید یا خواستید خشمی از پروردگارتان  ای نیکو نداده بود؟ آیا ایشما را وعده

که وعده آید  فرود  شما  ُخلف وعده  بر  تو  با  اختیار خویش  به  ما  گفتند:   * کردید؟  مرا مخالفت  ی 
ینت قوم بر دوش داشتیم، آنها را در آتش بیفکندیم و به این ترتیب   نکردیم؛ ولی بارهایی سنگین از ز

 
 .98 - 86ةـه :  -1
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ی گاوان را داشت بساخت و گفتند: این،  ای که نعرهو برایشان تندیس گوسالهسامری نیز بیفکند *  
بینند که هیچ پاسخی به سخنشان  خدای شما و خدای موسی است؛ پس فراموش نمود * آیا نمی

یانی برایشان ندارد؟ * هارون نیز پیش از این به آنها گفته بود: ای قوم  نمی دهد، و هیچ سود و هیچ ز
ین گوساله به فتنه و آزمایش درافتادید. پروردگار شما، خدای رحمان است. مرا پیروی  من! شما با ا
یم تا موسی به نزد ما بازگردد  بردار من باشید * گفتند: ما هرگز از عبادت او دست برنمیکنید و فرمان دار

که دیدی گمراه می مانعت شد هنگامی  ای هارون! چه چیزی  پیر * گفت:  از من  وی  شوند، * چرا 
یش مرا بگیر و نه سرم را!   پیچی کرده بودی؟ * گفت: ای پسر مادرم! نه ر نکردی؟ آیا از فرمان من سر
ای   تو  و  گفت:   * نکردی  رعایت  مرا  گفتار  و  افکندی  اسرائیل جدایی  بنی  میان  بگویی:  که  ترسیدم 

از خاکی    دیدند. مشتیسامری! این چه خطایی بود که کردی؟ * گفت: من چیزی دیدم که آنها نمی
که نقش پای آن رسول بر آن بود برگرفتم و در آن پیکر بیفکندم و نْفس من این کار را در چشم من  
بیاراست * گفت: برو، در زندگی این دنیا چنان َشوی که پیوسته بگویی: به من نزدیک مشوید، و نیز  

وعده را  مالزمشتو  پیوسته  که  خدایت  به  اینک  و  نشوی  رها  آن  از  که  است  که    ای  بنگر  بودی 
یایش افشانیم * جز این نیست که خدای شما الله است که  می سوزانیمش و سپس خاکسترش را به در

 .1(هیچ معبودی جز او نیست، و علم او همه چیز را در بر گرفته است
 

ا يف البحث للتذكري والتأكيد.   وأرجع وأعيد حديثي مر 
کید به دو   گردم:تر گفته شد بازمیحدیث که پیشاکنون به جهت یادآوری و تأ

 
: )لينصرن اهلل هذا األمر بمن ال خالق له، ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه  )ع(قال اإلمام الصادق  

 . (2)من هو اليوم مقيم على عبادة األوثان( 
فرماید: »خداوند این امر را با کسانی که جایگاهی در آن ندارند یاری خواهد  می  )ع(   امام صادق 

 . 3رسانید، و اگر امر ما آید آن کس که امرزو به عبادت بتان مشغول است، از آن بیرون خواهد رفت«
 

ه  أي: إن  اهلل ينصر القائم بقوم من غري الشيعة، بل لعلهم من غري املسلمي بعد أن يؤمنوا بحركت 
 !! )ع(اإلسالمية اإلصالحية املحمدية األصيلة ويشايعوه، يف حي أن  قوماً من الشيعة ال ينصرونه 

گرداند و یا حتی چه بسا آنها از غیر مسلمانان  یعنی خداوند قائم را با قومی غیر از شیعه پیروز می
 

 .98تا  86ةه:  - 1
 . 329ص 52  بحار األنوار: ج450اليوسي: صغيب،  -2
 .329ص  52؛  بحار اينوار: ج   450غيب  ةوسی: ص  - 3
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آورند و آن را همراهی  ی محمدِی اصیل ایمان میگرایانهباشند، پس از اینکه به حرکت اسالمِی اصال 
 دهند! را یاری نمی )ع( نمایند. در حالی که قومی از شیعه هستند که اومی

 
)إذا خرج القائم خرج من هذا األمر من كان :  أن ه قال  )ع(ويؤيد هذا املعىن ما روي عن الصادق  

 .(1) يرى أن ه من أهله، ودخل فيه شبه عبدة الشمس والقمر( 
فرماید: »آنگاه که قائم خروج  نماید، آنجا که میتأیید می  )ع(  این معنا را روایتی از امام صادق

رود و کسانی شبیه خورشیدپرستان و شد اهل این امر است از آن بیرون میکند، کسی که گمان می
 .2شوند«پرستان وارد آن میماه

 
ا شيعة فعلينا أن نتمسك بسريتهم وحديثهم ونهجهم   ، ال أن نحمل أي ها األخوة: إذا كن 

 أوزاراً من زينة القوم ونصنع منها عجاًل ونعبده، ونقول نحن شيعة.  
، حدیث  )علیهم السالم(  ی اهل بیتای برادران! اگر ما به راستی شیعه هستیم پس باید به سیره

ینت این قوم را بر دوش    )علیهم السالم(  آنها و راه و َمنَهج آنها  تمّسک جوییم، نه اینکه بارهایی از ز
یم و عبادتش کنیم و در عین حال بگوییم: ما شیعه هستیم!کشیم و از انها گوساله  ای بساز

 
انظروا أمرنا وما جاءكم عنا، فأن وجدتموه للقرآن موافقاً فخذوا به، وإن   …):  )ع(فعن الباقر  

وه إلينا حىت نشرح لكم من ذلك  وه، وإن اشتبه األمر عليكم فقفوا عنده ورد  لم تجدوه موافقاً فرد 
ما شرح لنا. وإذا كنتم كما أوصيناكملم تعدوا إلى غريه، فمات منكم ميت قبل أن يخرج قائمنا  

، ومن أدرك منكم قائمنا فقتل معه كان له أجر شهيدين، ومن قتل بي يديه عدواً  كان شهيداً 
 .(3)لنا كان له أجر عشرين شهيداً( 

روایت شده است که فرمود: ».... در امر ما و آنچه از ما به شما رسد نظر کنید،    )ع(  از امام باقر
ید و اگر موافق نیافتید، رهایش کنید و اگر امر بر شما مشتبه شد  اگر آن را موافق قرآن یافتید آن را برگیر

ی  نماییم. و اگر  توقف نموده، آن را به ما برگردانید تا آنچه برای ما شر  داده شده است را برایتان تشر 
ایم و به غیر آن نگرایید، اگر پیش از خروج قائم ما کسی از شما  شما چنین باشید که ما سفارش کرده

از دنیا برود، شهید خواهد بود و اگر کسی قائم ما را درک کند و به همراهش کشته شود، اجر دو شهید  
را به قتل برساند اجر و پاداش بیست    را خواهد داشت و اگر کسی در پیشگاه او دشمنی از دشمنان ما 

 
 .501ص 3: ج)م(   معجم أحاديث اْلمام المهدي 332غيب، النعماني: ص -1
 .501ص3: ج )م( ؛  معجم احاديث امام مهد   332غيب  نعمانی: ص  - 2
 .120ص 27  وسائل الشيع،: ج123ص 52  و: ج236ص 2األنوار: ج  بحار 232أمالي اليوسي: ص-3
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 .1شهید را خواهد داشت« 
 

املؤمني   أمري  املهدي    )ع(وقال  اإلمام  يصف  الكوفة  منرب  على  خطبة  ممن    )ع(يف  وقل ة 
كون بالحق قبل قيامه   )اللهم وإني ألعلم أن  العلم ال يأزر كل ه، وال ينقطع موارده، وأن ك :  )ع(يتمس 

ال تخلي أرضك من حجة لك على خلقك ظاهر ليس بمطاع أو خائفاً مغمور، كيال تبطل حجتك  
وال يضل أولياؤك بعد إذ هديتهم بل أين هم وكم ؟ أولئك األقلون عدداً واألعظمون عند اهلل جل  

 . (2)ذكره قدراً( 
و کم بودن کسانی که    )ع(  ای بر منبر کوفه در حالی که امام مهدی در خطبه   )ع(   امیر المؤمنین 

دانم  خدایا! من می نمود، فرمود: »بارکنند را توصیف میبه حق تمّسک می  )ع(  پیش از قیام حضرت
م که تو  دانرود و میهای ورودش از میان نمیی محلشود و همهکه بساد علم و دانش برچیده نمی

سازی که او یا آشکار است و فرمانش نبرند و یا  هرگز زمینت را از حجت خود بر خلقت خالی نمی
ترسان و نامعلوم؛ تا حجت تو باطل نگردد و دوستان تو پس از آنکه هدایتشان فرمودی، گمراه نشوند؛  

ه یادش بلند است،  ولی آنان کجایند و چه تعداد هستند؟ تعدادشان بسیار اندک است و نزد خدایی ک
 .3ارزشی بس گران دارند« 

 
 

طوبى ملن أدرك قائم أهل بييت وهو مقتٍد به قبل   :قال: )قال رسول اهلل  )ع(وعن أبي عبد اهلل 
قيامه، يتولى وليه ويتربأ من عدوه، ويتولى األئمة الهادية من قبله، أولئك رفاقي وذوو ودي ومودتي 

. قال رفاعة: وأكرم خلق اهلل علي  (   .(4)وأكرم أميت علي 
فرمودند: خوشا به سعادت    )ص(  روایت شده است که فرمود: »رسول خدا  )ع(  و از ابو عبد الله 

کسی که قائم اهل بیت مرا درک کند و به او پیش از قیامش اقتدا نماید، دوستش را دوست بدارد و از  
دشمنش دوری جوید، و پیشوایان هدایتگر پیش از او را به دوستی گیرد. آنها رفیقان من و صاحبان  

و دوستی من و گرامیو گرامی  مودت  رفاعه گفت:  بر من هستند.  امتم  ین  ین خلق خدا، علی  تر تر
 .5است«

 
 

 .120ص27؛  وسايل الشيعه: ج   123ص  52و ج  236ص  2؛  بحار اينوار: ج   232امالی ةوسی: ص  - 1
 .498ص 2  ترْير نور الذقلين: ج213ص 2  مصباو البثغ،: ج335ص 1الكافي: ج - 2
 .498ص  2؛  ترْير نور القلين: ج   213ص  2؛  مصباو البثغه: ج   335ص  1کافی: ج  - 3
  130/ص52  بحار األنوار : ج456غيب، اليوسي ص -4
 .130ص  52؛  بحار اينوار: ج   456غيب  ةوسی: ص  - 5
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الصادق   اهلل   )ع(وعن  )قال رسول  الواحد  قال:  الرجل  ألصحابه: سيأتي قوم من بعدكم، 
منهم له أجر خمسي منكم . قالوا: يا رسول اهلل نحن كنا معك ببدر وأحد وحني، ونزل فينا 

 .(1): إن كم لو تحملوا ملا حملوا لم تصربوا صربهم( القرآن!! فقال 
به یارانش فرمود: پس از شما    )ص(   روایت شده است که فرمود: »رسول خدا )ع(  از امام صادق 

قومی خواهند آمد که هر مردی از آنها اجر و پاداش پنجاه نفر از شما را دارد. گفتند ای رسول خدا! 
توانید آنچه آنها تحمل  بودیم و قرآن در میان نازل شد. فرمود: شما نمیما با شما در بدر و احد و حنین  

 .2توانید همانند آنها صبر پیشه کنید«کنند را تحمل کنید و نمیمی
 

 . وعلينا أن ال نميل مع كل ناعق، بل نعرف صاحب هذا األمر بما وصفه أهل بيت النبوة 
با آنچه اهل بیت    ،منحرف نشویم ای  ندا دهنده  ست که با هر ا  و بر ما بلکه صاحب این امر را 

 بشناسیم. اند، توصیفش فرموده )علیهم السالم(  نبوت
 

، قال  )ع(: )بأي  يشء يعرف اإلمام القائم)ع(عن الحارث بن املغرية النصري، قلت ألبي عبد اهلل  
:  بالسكينة والوقار. قلت: وبأي يشء؟ قال: وتعرفه بالحالل والحرام، وبحاجة الناس إليه وال )ع(

يكون   . قلت: أيكون وصياً ابن ويص؟ قال: اليحتاج إلى أحد، ويكون عنده سالح رسول اهلل  
 .(3)إال  وصياً وابن ويص( 

عرض کردم: صاحب این امر با   )ع( به ابو عبد اللهاز حار  بن مغیره نصری روایت شده است: 
فرمود:  «. عرض کردم: و با چه ابزاری؟ با سکینه و وقارشود؟ حضرت فرمود: »چه چیزی شناخته می

نیازمندند و او به احدی نیازمند نیست، و سال   شناسی، و اینکه مردم به او »او را با حالل و حرام می
می  )ص(  رسول او  نزد  این  خدا  »جز  فرمود:  بود؟  فرزند وصی خواهد  او وصِی  آیا  گفتم:  باشد«. 

 . 4باشد« نخواهد بود که او وصی و فرزند وصی می
 

 
 .130/ص52 بحار األنوار : ج1149/ص3  الخرائق والجرائح :ج456، اليوسي : صغيب -1
 .130ص  52؛  بحار اينوار: ج    1149ص  3؛  خرايق و جرايح: ج   456غيب  ةوسی: ص  - 2
 .156/ص25 بحار األنوار : ج249غيب، النعماني : ص -3
 .156ص  25؛  بحار اينوار: ج   249 2غيب  نعمانی:  - 4
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يقول: )لصاحب هذا األمر غيبتان أحدهما    )ع(وعن املفضل بن عمر، قال: سمعت أبا عبد اهلل  
يرجع منها إلى أهله، واألخرى يقال هلك يف أي واد سلك. قلت: كيف نصنع إذا كان كذلك؟ قال: 

ع ٍ فاسألوه عن أشياء يجيب فيها مثله(    .(1)إذا ادعاها مد 
 

فرمود: »صاحب این  می  )ع(   است: شنیدم ابا عبد الله امام صادقو از مفضل بن عمر نقل شده  
شود به هالکت رسید،  می  گردد و در دومی گفتهاش برمیامر دو غیبت دارد؛ در یکی از آنها به خانواده

»اگر مدعی چنین ادعایی    و به کدام صحرا رفته است«. عرض کردم: اگر اینچنین شد چه کنیم؟ فرمود:
 .2تواند پاسخ گوید، بپرسید«ورد چیزهایی که تنهای کسی چون او مینمود از او در م

 
 

 * * * 
 

 
 .  157ص 52 بحار األنوار : ج178 غيب، النعماني : ص340ص 1الكافي : ج -1
 .157ص  52؛  بحار اينوار: ج   178؛  غيب  نعمانی: ص   340ص  1کافی: ج  - 2



 

 

 بعد قيامه   )ع( أعمال القائم  
 پس از قیامش   )ع(   قائم کارهای  

 
ا بعض أعماله بعد ظهوره وقيامه   فهي:  )ع(أم 

یر می )ع( برخی از کارهای ایشان  باشد: پس از ظهور و قیامش به شر  ز
 

، وال طعامه إال   ظ: )ما تستعجلون بخروج القائم، فو اهلل ما لباسه إال  الغلي )ع(عن أبي عبد اهلل  
 .( 1) الجشب، وما هو إال  السيف واملوت تحت ظل السيف(

کنید؟ به خدا سوگند!  روایت شده است: »از چه روی برای ظهور قائم شتاب می  )ع(  از ابو عبد الله
به خدا سوگند! لباسش جز لباسی ضخیم و خوراکش جز غذایی ناگوار نیست. قیام او جز با شمشیر  

 . 2ی شمشیر نیست«و مرگ در سایه
 
على العرب شديد. ليس  : )يقوم القائم بأمر جديد وكتاب جديد وقضاء جديد  )ع(قال أبو جعفر  و

 .(3) ْومة الئم( شأنه إال  السيف، ال يستتيب أحداً وال يأخذه يف اهلل  ل
کند که بر عرب  قائم با امری جدید، کتابی جدید و قضاوتی جدید قیام میفرماید: »می )ع(  بو جعفر ا

گران در را ه  سرزنشگران است. او جز با شمشیر کار ندارد و از کسی توبه درخواست نکند و سرزنش  
 .4خداوند او را از کار نیندازد«

 
 . )ع(والسيف إشارة إلى السالح املوجود يف زمانه 

 باشد. می )ع( آن حضرتبه سال  موجود در زمان  ایاشاره ،شمشیر
 

 قال: )كأني أنظر إلى القائم على ظهر النجف، فإذا استوى على ظهر النجف  )ع(روي عن الصادق  
 . (5) ركب فرساً أدهم أبلق( 

بینم. پس زمانی که  روایت شده است که فرمود: »گویا قایم را در پشت نجف می  )ع(   از امام صادق 
 

 .460  غيب، اليوسي: ص239غيب، النعماني: ص -1
 .460؛  غيب  ةوسی: ص   239غيب  نعمانی: ص  - 2
 .354ص 52  بحار األنوار: ج238غيب، النعماني: ص -3
 .354ص  52؛  بحار اينوار: ج   238غيب  نعمانی: ص  - 4
 .325ص 52بحار األنوار: ج بإ اف،  علی ما في المتن  322  غيب، النعماني: ص673کمال الدين: ص -5
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در پشت نجف مستقر شود، بر اسبی ابلق )سیاه و سفید( که در میان دو چشمش سفیدی روشنی است  
 . 1شود« سوار می

 
 علم.  واألبلق: املبقع. الشمراخ: العمود الطويل. فيكون معىن الحديث: أن ه يركب دبابة، واهلل أ

شود که او سوار  دار، »شمراخ«: دارای عمودی بلند. بنابراین معنی حدیث اینگونه می»ابلق«: خال
 شود؛ و خداوند داناتر است. بر یک تانک می

 
الدين وأعدائه   أن ه يخوض حروباً طاحنة مع أعداء  ، )ع( وكيف كان فإن  األحاديث تشري إلى 

يتعر ض لإلصابة    )ع(، بل ربما يستفاد من بعض الروايات أن  اإلمام  (2) يستشهد فيها كثري من أنصاره  
 ، واهلل أعلم. (3)والجرح يف هذه الحروب 

در   او  اینکه  به  دارند  اشاره  خودشاحادیث  دشمنان  و  دین  با دشمنان  ویرانگر  وارد    )ع(  جنگی 
شود  ها چنین استنباد میشوند و حتی از برخی روایتکه در آن بسیاری از انصارش شهید می 4شود می

؛ و خداوند داناتر  5گیردها قرار میدر معرض اصابت و جراحت در این جنگ  )ع(  که چه بسا امام
 است. 
 

 
 .325ص  52با ا افاتی در متن  ؛  بحار اينوار: ج   322؛  غيب  نعمانی: ص   673کمال الدين: ص  - 1
 إلی بعض هذه الروايات قبل قليل  فراجع. )م( تقدم  اْلشارة منه  -2
 وربما يْتراد  لك من الروايات اآلتي،: -3

ــير النـبال  ـقال: )ـقدـم  الـمديـن، : إنهم يقولون: إن المـهدي لو ـقام  )م(  و کر مـذل الـحدـيث المتـقدم  إي أـنه ـقال: لـما ـقدـم  الـمديـن، قـل  ألبي جعرر    عن بشـ

ْـي بيده لو اـستقام  ألحد عروًا يـستقام  لرـسول الله  حين أدمي  رباعيته  وـشق   يـستقام  له األمور عروًا  وي يهريق محجم، دم  فقال: کث  والذي نر
 .295 - 294ايب، للنعماني: صفي وجهه  کث  والذي نرْي بيده حتی نمْح نحن وأنتم العرق والعلق  الم مْح جبهته  کتاب ال

ر  فث يهريق محجم، دم  وعن بشير بن أبي أراک، النبال  ولرظ الحديث علی رواي، ابن عقدة قال: )....... قل : إنهم يقولون: إنه إ ا کان  لك استقام  له األمو
 .294 - 293ب الايب، للنعماني: صفقال: کث  والذي نرْي بيده حتی نمْح وأنتم العرق والعلق  وأومس بيده إلی جبهته( کتا

 توانيد مراجعه نماييد.ها تقديم گرديد؛ میبه اين رواي  )م( ا  از ايشانتر اشارهپيد - 4
 گردد:چه بْا چنين مرهومی از روايات بعد  برداش  می - 5

عرض  )م( اينكه گر : هنرامی که به مدينه رـسيدم به ابو جعرر از بـشير بن نبال رواي  ـشده اـس : گر : به مدينه رـسيدم و همانند حديث قبلی را  کر کرد؛ ج 
توار میگويند: اگر مهد  قيام کند  همهکردم: آنان می  ري د. ايـشان  يک ظرز حجام  خون نمیگردند و به اندازه  کارها به خود  خود برايد راـس  و اـس

ْـ ! ـسوگند به آن که جانم در دـس  او افرمود: » )م( ْـی هموار میهرگ  چنين ني ْـلمًا برا  رـسول خداـس   اگر کارها به خود  به خود برا  ک   )ص(  ـشد  م
ْـ ! ـسوگند به آنكه جانم به دـس  او اـس   کار به ـشد در حالی که که داندناينرونه می ْـ  و ـصورتد زخمی ـشد! هرگ  چنين ني ها  پيـشين آن حـضرت ـشك

 .295و  294« و س د پيشانی خود را پاک نمود. کتاب غيب  نعمانی: ص را پاک کنيم انجامد که ما و شما عرق و خون بْته شده آنجا می
ــير بن ابو اراـکه نـبال  و هـمان ـحدـيث ـبا رواـي  ابن عـقده ـکه گـر : .... عرض کردم: آـنان می ــود  هـمهاز بشـ   ـکارـها ـبه خود  خود برايد  گويـند: اگر چنين شـ

ْـ ! ـسوگند به آنكه جانم به دـس  او اـس   کار به فرمود: » )م( ري د. ايـشانحجام  خون نمی    يک ظرزگردند و به اندازهراـس  و اـستوار می هرگ  چنين ني
 .294و293« و س د به پيشانی خود اشاره نمود. کتاب غيب  نعمانی: ص انجامد که ما و شما عرق و خون بْته شده را پاک کنيم آنجا می
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الباقر   اهلل،  )ع(عن  رسول  دعا  أمر جديد كما  إلى  الناس  دعا  قام  إذا  قائمنا  )إ ن  وإنَّ قال:   ،
 .(1) اإلسالم بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء( 

ــت:   )ع(  از امام باقر ــده اس آورد، همانگونه که چون قائم ما به پا خیزد امری جدید می»روایت ش
یبانه باز   )ص(  رسول خدا یبانه آغاز شد و غر در ابتدای اسالم به امری جدید دعوت نمود. اسالم غر

یبان  .2«خواهد گشت، پس خوشا به حال غر
 

، قال: )اإلسالم بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى  )ع(وعن أبي بصري، عن أبي عبد اهلل  
لي هذا أصلحك اهلل. فقال   اشرح  دعا : يست)ع(للغرباء، فقلت:  دعاء جديداً كما  ا  من  الداعي  أنف 

 .(3)(رسول اهلل  
یبانه آغاز شـد و همان گونه که آغاز شـد،   فرمود: )ع(  گوید امام صـادق ابو بصـیر می »اسـالم غر

یبان«.   یبانه باز خواهد گشــت، پس خوشــا به حال غر به ایشــان عرض کردم: خدا تو را به صــال  غر
ی  فرـما! پس اـمام ــر ای از ـما، دعوتی ـجدـید  کنـنده: »دعوتفرمود  )ع(  برســاـند، این را برای من تش

 .4دعوتی جدید نمود« )ص( نماید همان گونه که رسول اللهمی
 

 
، يهدم ما كان قبله كما هدم رسول اهلل  )يصنع ما صنع رسول اهلل :  ، قال)ع(عن أبي عبد اهلل  

 .(5)أمر الجاهلية، ويستأنف اإلسالم جديداً( 
امام صادق روایت شده است     انجام داد؛  )ع(  کند که رسول خداهمان می  او»که فرمود:    )ع(  از 

خدا همانند   می  )ص(   رسول  ویران  را  است  بوده  خودش  از  پیش  را  آنچه  جدید  اسالمی  و  کند 
 . 6«کندگذاری میپایه

 
بأي سرية يسري يف الناس؟   )ع(، فقلت: )إذا قام القائم  )ع(وعن ابن عطا، قال: سألت أبا جعفر الباقر  

 . (7) جديداً(، ويستأنف اإلسالم : يهدم ما قبله كما صنع رسول اهلل  )ع(فقال 
 

 .366ص 52  بحار األنوار: ج336غيب، النعماني: ص -1
 .366ص  52؛  بحار اينوار: ج   336غيب  نعمانی: ص  - 2
 . 366ص 52  و: ج12ص 8  بحار األنوار: ج336غيب، النعماني: ص -3
 .366ص  52و ج  12ص  8؛  بحار اينوار: ج   336غيب  نعمانی: ص  - 4
 . 352ص 52  بحار األنوار: ج336غيب، النعماني: ص -5
 .352ص  52؛  بحار اينوار: ج   336غيب  نعمانی: ص  - 6
 .236: ص)م(   غيب، النعماني رواه عن الباقر 352ص 52بحار األنوار: ج -7
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پرسیدم: هنگامی که قائم قیام کند به کدامین    )ع(  از ابن عطا روایت شده است: از ابا جعفر امام باقر
آنچه پیش از خودش بوده    )ص(   همانند رسول خدا: »راند؟ فرمودسیره و روش در بین مردم حکم می

 .1«کند گذاری میاست را ویران، و اسالمی جدید را پایه
 

إن  يف آخر الزمان ال يبقى من اإلسالم إال  اسمه، ومن القرآن إال    وقد مر  الحديث عن رسول اهلل  
، وهذا هو حالنا  -أي هدى آل محمد    -رسمه، واملساجد عامرة بالناس ولكنها خالية من الهدى  

 سالم.  اليوم فاملساجد مزخرفة واملصاحف محال ة وملونة، واملسلمون أبعد ما يكونوا عن اإل
گفته شد که در آخر الزمان از اسالم جز اسمش و از قرآن جز    )ص(  تر حدیثی از رسول خداپیش

ماند و مساجد از حضور مردم آباد است در حالی که از هدایت خالی  کلمات و خطوطش باقی نمی
ین ما است؛ مسجدها آذین شده، ُمصحفآل محمد )ص(یعنی از هدایت  ـ ها  ـ ؛ این وضعیت امروز

ین وضعیت از قرآن میطال کوب و رنگارنگ، و مسلمانان در   باشند. دورتر
 

، قال: )أما إن  قائمنا لو قد قام لقد أخذ بين شيبه وقطع أيديهم، وطاف بهم  )ع(عن أبي عبد اهلل  
اق اهلل(   .(2)وقال هؤالء سر 

گیرد روایت شده است که فرمود: »هنگامی که قائم ما قیام کند، بنی شیبه را می   )ع(  از ابا عبد الله
 .  3گوید: اینان دزدان خداوند هستند« گرداند و میکند و آنها را میو دستانشان را قطس می

 
اق وعلقها على الكعبة( )ع(وعن أبي عبد اهلل   .   (4)، قال: ) .. وقطع أيدي بين شيبة السر 

کند  های سارقان، بنی شیبه را قطس میروایت شده است که فرمود: ».... دست  )ع(   از ابا عبد الله 
 . 5آویزد « و بر کعبه می
 

 

 
 .236کند: ص رواي  می )م( ؛  غيب  نعمانی که آن را از امام باقر  352ص  52بحار اينوار: ج  - 1
 .373ص 52  بحار األنوار: ج409ص 2  علل الشرائع: ج243ص 1الكافي: ج -2
 .373ص  52؛  بحار اينوار: ج    409ص  2؛  علل الشرايع: ج   243ص  1کافی: ج  - 3
 .332ص 52  بحار األنوار: ج472غيب، اليوسي: ص -4
 .332ص  52؛  بحار اينوار: ج   472غيب  ةوسی: ص  - 5
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اق الكعبة(   …: ))ع(عنه  و   وقطع أيدي بين شيبة وعلقها على الكعبة وكتب عليها هؤالء سر 

(1). 
آویزد و بر آن  کند و بر کعبه میفرمود: ».... و دستان بنی شیبه را قطس می  )ع(  مام جعفر صادقا
 .2اند«نویسد: اینان دزدان کعبهمی

 
سة )ع( وبنو شيبة هم خدم الكعبة يف زمن اإلمام الباقر  ، فالحديث يشري إلى خدم العتبات املقد 

ر بهم؛ ألنهم يقوم  سة، فهم يف جميعها اليوم، وإن  اإلمام يقطع أيديهم ويشه  ون بسرقة العتبات املقد 
الغالب عبيد للطاغوت ولكن ليس جميعهم، فمنهم من يرجى إصالحه ولعل منهم بعض األفراد  

 املؤمني. 
خدمت شیبه،  باقربنی  امام  زمان  در  کعبه  همه  )ع(  کاران  به  اشاره  حدیث  بنابراین  ی  بودند؛ 

کند؛  هایشان را قطس و آنها را مفتض  میکند و اینکه امام دستکاران عتبات مقّدس امروز میخدمت
نموده مقّدس  عتبات  سرقت  به  اقدام  آنها  یرا  نه ز ولی  هستند  طاغوت  سپردگان  سر  غالبًا  آنها  اند. 

 ود دارد و چه بسا برخی از آنها از مؤمنان باشند. شان وج شان؛ برخی از آنها امید اصال همه
 

ان يف اإلسالم حالل من اهلل  )ع(عن الصادق   ال يقيض فيهما أحد بحكم اهلل  )عزوجل( ، قال: )دم 
، ال يريد فيه   )عزوجل(حىت يبعث اهلل القائم من أهل البيت، فيحكم فيهما بحكم اهلل  )عزوجل(

 .(3)بينة، الزاني املحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب رقبته( 
فرمودند: »دو خون را در اسالم خداوند عزوجل حالل فرموده است که کسی در    )ع(  امام صادق

کند تا اینکه خداوند قائم را از اهل بیت برانگیزاند،  مورد آن دو به حکم خداوند عزوجل قضاوت نمی
ی آن دو به حکم خداوند عزوجل قضاوت خواهد نمودو در این خصوص مدرک و دلیلی که درباره

 . 4زند«ی زکات را گردن میکند و منس کنندهسار میکار محصن را سنگخواهد: زنا نمی
 

ا أهل البيت، يحكم بحكم داود وآل )ع(عن الصادق  ، قال: )لن تذهب الدنيا حىت يخرج رجل من 
 .(5)داود، ال يسأل الناس بينة(  

 
 . 338ص 52األنوار: ج  بحار 289/ص2  إعثم الور : ج383ص 2اْلرشاد: ج -1
 .338ص  52؛  بحار اينوار: ج    289ص  2؛  ِاعثم الور : ج    383ص  2ارشاد: ج   - 2
 .371ص 52بحار األنوار: ج  571  کمال الدين: ص503ص 1الكافي: ج -3
 .371ص  52؛  بحار اينوار: ج    571؛  کمال الدين: ص   503ص  1کافی: ج  - 4
 . 319ص 52  بحار األنوار: ج561ص 3شرو األخبار: ج -5
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پذیرد تا مردی از ما اهل بیت خروج کند به حکم  فرموده است: »دنیا پایان نمی  )ع(  امام صادق 
 . 1خواهد«راند و از مردم دلیل و بّینه نمیحکم می )ع( داوود 

 
على بواطن األمور، ويأذن له أن يحكم على    )ع(وهذا يعين أن  اهلل سبحانه ُيطلع اإلمام املهدي  

أبو حمزة    )ع(الباطن، كما فعل الخضر عندما خرق السفينة وقتل الغالم، وكما روى عن داود  
فأتاه جربيل سأل رب ه أن يريه قضية من قضايا اآلخرة،    )ع(، قال: )إن  داود  )ع( الثمالي، عن أبي جعفر  

فقال: لقد سألت رب ك شيئاً ما سأله غريك نيب من أنبيائه )صلوات اهلل عليهم(، يا داود إن  الذي   )ع(
سألت لم ُيطلع اهلل عليه أحداً من خلقه وال ينبغي ألحد أن يقيض به غريه، فقد أجاب اهلل دعوتك  

 من قضايا اآلخرة. وأعطاك ما سألت، إن  أول خصمي يردان عليك غداً القضية فيهما 
گاه می  )ع(   و این، یعنی اینکه خداوند سبحان، امام مهدی سازد و به او اجازه  را از باطن امور آ

هنگامی که کشتی را سوراخ کرد و   )ع(  دهد که براساس باطن قضاوت کند؛ همان طورکه خضرمی
  از ابو جعفر   )ع(  ی داوودارهی ثمالی درب غالم را کشت، به انجام رسانید و همانند روایتی که ابو حمزه

های  از پروردگارش درخواست نمود که یکی از داوری )ع( روایت نموده است که فرمود: »داوود )ع(
بنمایاند. جبرئیل به وی  را  پروردگارت    )ع(  جهان آخرت  از  را  به راستی چیزی  آمد و گفت:  نزدش 

ـ درخواست ننموده  خداوند بر آنها باد  که صلواتدرخواست نمودی که غیر از تو هیچ یک از انبیایش ـ
گاه ننمایم و شایسته نیست   بودند. ای داوود! هیچ یک از بندگانم را به آنچه تو درخواست نمودی آ
کسی به غیر آن حکم براند و نباید کسی غیر از خداوند براساس آنان حکم کند؛ ولی خداوند چنین  

ه خواسته بودی، به تو عنایت فرمود. اولین دو دشمنی  اراده فرموده است که تو را اجابت و آنچه را ک
 آیند، داوری در بین آنها به سان داوری آخرت خواهد بود. که فردا نزد تو می

 
فلما أصبح داود وجلس يف مجلس القضاء أتى شيخ متعل ق بشاب ومع الشاب عنقود من عنب.  
داود  فقال  قال:  أذني.  بغري  منه  وأكل  وخرب كرمي  بستاني،  دخل  الشاب  هذا  إن   الشيخ:  فقال 
للشاب: ما تقول؟ قال: فأقر الشاب أن ه قد فعل ذلك، فأوحى اهلل تعالى إليه: يا داود إن كشفت لك  

قضايا اآلخرة فقضيت بها بي الشيخ والغالم لم يحتملها قلبك، وال يرو بها قومك يا داود. إن   من  
هذا الشيخ أقتحم على والد هذا الشاب يف بستانه فقتله وغصبه بستانه وأخذ منه أربعي ألف درهم 

ه البستان ومره فدفنها يف جانب بستانه، فادفع إلى الشاب سيفاً ومره أن يضرب عنق الشيخ، وأدفع إلي

 
 .319ص  52؛  بحار اينوار: ج   561ص  3شرو ايخبار: ج  - 1
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من ذلك، وجمع علماء أصحابه    )ع(أن يحفر يف موضع كذا من البستان فيأخذ ماله. قال: ففزع داود  
 .(1)وأخربهم بالخرب، وأمىض القضية على ما أوحى اهلل إليه( 

د که جوانی را  ت، پیرمردی از در وارد ـش ـس اوت نـش د و داوود در مجلس قـض ب  ـش هنگامی که ـص
ـــید در ـحالی  می ی انگور بود. پیرمرد گـفت: این جوان وارد ـکه در دســـت آن جوان ـیک خوشـــهکش

 تاکستان من شده، انگورهای مرا خراب کرده و بدون اجازه من از آن خورده است.
گویی؟ و جوان اقرار کرد که این کار را انجام داده  رو به جوان کرده، گفت: تو چه می  )ع(  داوود 

های آخرت را  در همان هنگام خداوند به داوود وحی فرمود: ای داوود! اگر من یکی از داوری است.  
نی  توانی تحملش کبرای تو آشکار کنم و تو براساس آن میان پیرمرد و جوان داوری کنی، نه خودت می

پذیرند. این پیرمرد به پدر این جوان در باغش هجوم برد و او را در باغش به قتل  و نه قومت آن را می
رسانید، باغش را غصب کرد، چهل هزار درهم از او برداشت و او را در کنار همان بستان دفن نمود.  

برود فالن محِل باغ را    پس شمشیری به این جوان بده و به او امر کن گردن این پیرمرد را بزند و بعد
 بکند و مالش را از آنجا در بیاورد. 

فرمود: داوود از این به وحشت افتاد. علمای یارانش را دور هم جمس کرد و آنها را از خبر    )ع(  امام 
گاه ساخت و قضیه به همان صورت که خداوند وحی فرموده بود، فیصله یافت«  .2آ

 

ل م )ع(عن اإلمام الصادق   العدل، أن ينادي مناديه أن يسلم صاحب  ، قال: )أو  ا يظهر القائم من 
 .(3) النافلة لصاحب الفريضة الحجر والطواف(

کند این  روایت شده است که فرمود: »اولین چیزی که قائم از عدالت آشکار می  )ع(  از امام صادق 
ندا می را  خود  منادی  که  یضهاست  فر بر صاحب  را  نافله  تا صاحب  تحویل  کند  طواف  ی حجر و 

 .  4دهد«
 

وهذا يعين إن  الذي يحج الحج الواجب يف زمن اإلمام يمنع من الحج املستحب، حىت يحج املسلمون 
لم يحجوا الحج الواجب، وظاهرة الحج املستحب اليوم منتشرة بي األغنياء يف حي أن  الفقراء  الذين  

 يكاد ييأسون من الوصول إلى بيت اهلل الحرام ليحجوا حجة واجبة.  
می منس  مستحب  حج  از  دهد  انجام  امام  زمان  در  را  واجب  حج  که  کسی  یعنی  این،  تا  و  گردد 

ی حِج مستحبی بین  اند، به حج روند. امروز پدیدهواجب را انجام ندادهمسلمانان دیگری که حج  
 

 .6ص 14  بحار األنوار: ج85  الجواهر الْني،: ص421ص 7الكافي: ج -1
 .6ص  14؛  بحار اينوار: ج   85؛  جواهر الْنيه: ص   421ص  7کافی: ج  - 2
 .374ص 52  بحار األنوار: ج328ص 13  وسائل الشيع،: ج427ص 4الكافي: ج -3
 .374ص  52؛  بحار اينوار: ج   328ص  13؛  وسايل الشيعه: ج   427ص  4کافی: ج  - 4
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ثروتمند شایس شده است در حالی که فقرا از رسیدن به بیت الله الحرام برای به جا آوردن حج واجب،  
 اند. ناامید گشته

 
على   األموال  هذه  ألنفقوا  سبحانه  اهلل  وجه  يريدون  كانوا  لو  األغنياء  الذين  فهؤالء  الفقراء 

يتضورون جوعاً ويموت كثري منهم؛ ألن هم ال يجدون الدواء. ولو كانوا يريدون وجه اهلل ألرسلوا  
 فقرياً يحج بيت اهلل بهذه األموال. 

اگر به واقس این ثروتمندان خواستار رضای وجه خداوند سبحان بودند این اموال را به فقرایی که از 
کردند؛ و  شوند، انفاق میاری از آنها به علت کمبود دارو تلف میپیچند و بسیگرسنگی به خود می

 فرستادند. ی خدا میاگر آنها واقعًا خواستار وجه خداوند بودند فقیری را با این اموال به حج خانه
 

ة  (1)   )ع(والحقيقة اليت يحاولون تدليسها إن هم يذهبون للنزهة، كما قال أمري املؤمني   ، والطام 
عون أن هم علماء! ولو كانوا كذلك لكانوا أسوة ملتأيس.  الكربى أن  بعضهم يد 

یفش می   زنند این است که  آنها همان طور که امیر المؤمنین حقیقتی که آنها سعی در جعل و تحر
روند و مصیبت بزرگ این است که بعضی از آنها خود را عالم  ، فقط برای تفّرج می2فرماید می  )ع(
 شدند. ! که اگر اینگونه بودند حتما در اخالق، اسوه و الگویی برای دیگران میشمارندمی

 
، قال: )سيد األعمال ثالثة: إنصاف الناس من نفسك حىت ال ترو بيشء )ع(فعن أبي عبد اهلل  

 . (3)  إال  رضيت لهم مثله، ومواساتك األخ يف املال، وذكر اهلل على كل حال(
ی  روایت شده است که فرمود: »سرور اعمال سه چیز است: درباره )ع( صادق از ابا عبد الله امام 

خودت در برابر خلق انصاف داشته باشی تا جایی که از هیچ چیز راضی نشوی مگر آنکه برای آنها هم  
 .4مثل آن را بخواهی، کمک و یاری رسانیدن به برادر )دینی( در مال، و یاد خدا در همه حال« 

 
  أن   إلى  …، قال: )ملا أسري بي أوحى ألي ربي جل جالله  ، عن آبائه، عن النيب  )ع(ن الصادق  ع
: فرفعت رأيس فإذا أنا بأنوار علي وفاطمة والحسن والحسي وعلي بن الحسي ومحمد وجعفر  قال

 
ْـسل،( إل ام الناـص : ج في إحد  خيب،: )م( قال أمير المممنين  -1 اد للتجارة  والرقراء للم    161ص 2)... وتحق الناس الث  وجوه: األغنياء للن ه،  واألوـس

ا في المتن في مْتدر  الوسائل: ج  . 375ص 13حاديث الشيع،: جأ  جامع 377ص 11وروي باختثز عمش
ج  ةبقهفرمايد: »....  هايد میدر يكی از خيبه )م(  امير المممنين - 2   متوسط به قصد تجارت  و فقيران و مردم بر سه وجه حق گذارند: الروتمندان برا  تررش

 .375ص  13؛  جامع احاديث شيعه: ج   377ص  11؛  با اختثفی در متن در مْتدرک الوسايل: ج   161ص  2«. ال ام الناص : ج از رو  نياز و حاج 
 .404ص 66  بحار األنوار: ج577  أمالي اليوسي: ص144/ص2الكافي: ج -3
 .404ص  66؛  بحار اينوار: ج   577؛  امالی ةوسی: ص   144ص  2کافی: ج  - 4
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وموىس وعلي ومحمد وعلي والحسن والحجة  بن الحسن )القائم( يف وسطهم كأنه كوكب در ي. 
انتقم من   وبه  القائم يحلل حاللي ويحرم حرامي،  يا رِب من هؤالء؟ قال: هؤالء األئمة، وهذا  قلت: 

ئي، وهو راحة ألوليائي، وهو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظاملي والجاحدين والكافرين، أعدا
فيخرج الالت والعز ى طريي فيحرقهما. فلفتنة الناس بهما يومئٍذ أشد  من فتنة العجل و السامري(  

(1). 
آسمان  روایت شده است که فرمود: »وقتی مرا به    )ص(  از پدرانش از پیامبر  )ع(  از امام صادق 

بردند خداوند جل جالله به من وحی فرمود: .... تا آنجا که فرمود: خداوند عّزوجل فرمود: سرم را  
باال گرفتم و خود را در برابر نورهای علی، فاطمه، حسن، حسین، علی بن الحسین، محمد بن علی،  

علی    جعفر بن محمد، موسی بن جعفر، علی بن موسی، محمد بن علی، علی بن محمد، حسن بن
ستاره همچون  آنها  وسط  در  که  قائم  الحسن  بن  حجت  کردم: و  عرض  دیدم.  بود  درخشان  ای 

پروردگارا! اینان چه کسانی هستند؟ فرمود: اینها امامان هستند و این قائمی است که حاللم را حالل  
من است و او   گیرم. او آرامش و آسودگی اولیایکند و با او از دشمنانم انتقام میو حرامم را حرام می

دهد، الت و عزی را های شیعیان تو را از ظالمان، منکران و کافران بهبود میهمان کسی است که قلب
ی گوساله  ی مردم در آن روز با آن دو شدیدتر از فتنه سوزاند که فتنهآورد و آنها را میَتر و تازه بیرون می

 . 2و سامری است....«
 

ال، عن اإلمام الصادق   ل ما يبدأ به القائم  )ع(عن بشر النب  ؟ قلت: ال. قال:   )ع( ، قال: )هل تدري أو 
: إن  رسول اهلل )ع(يخرج هذين رطبي غضي فيحرقهما ويذر هما يف الريح، ويكسر املسجد. ثم قال

م مسجد رسول اهلل)ع(قال: عريش كعريش موىس    نبه كان طينا ، وجا ، وذكر إن  مقد 
 . (3)جريد النخل( 

  )ع(   دانی اولین چیزی که قائمروایت شده است که فرمود: »آیا می  )ع(  از بشر نبال از امام صادق 
کند، چیست؟« عرض کردم: خیر. فرمود: »این دو را همچون دو گیاه سبز و تازه بیرون  با آن شروع می

باد میشان میآورد، آتشمی به  را  آنها  کند«. سپس فرمود: »که سپارد، و مسجد را ویران میزند و 
سول  و بیان فرمود که جلوی مسجد ر  ()ع فرموده است: سقفی چون سقف موسی )ص( رسول خدا

 . 4های نخل هایش از شاخهاز گل بود و کناره )ص( خدا

 
 . 379ص 52  باختثز يْير  بحار األنوار: ج61ص 2: ج)م(   عيون أخبار الر ا 252کمال الدين: ص -1
 .379ص  52با اختثفی اندک  ؛  بحار اينوار: ج   61ص  2: ج  )م( ؛  عيون اخبار الر ا  252کمال الدين: ص  - 2
 . 386ص 52بحار األنوار: ج -3
 .386ص  52بحار اينوار: ج  - 4
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وثب أن يكسر الحائط الذي على القرب فيبعث   )ع(قال: )إذا قدم القائم    )ع(وعن أبي عبد اهلل  

اهلل ريحاً شديدة وصواعق ورعوداً، حىت يقول الناس إنما ذا لذا. فيتفرق أصحابه عنه حىت ال يبقى 
معه أحد  فيأخذ املعول بيده فيكون أول من يضرب باملعول، ثم يرجع  إليه أصحابه إذا رأوه يضرب  

عضهم على بعض بقدر سبقهم إليه. فيهدمون الحائط ثم باملعول بيده، فيكون ذلك اليوم فضل ب
يخرجهما غضي رطبي، فيلعنهما ويتربأ منهما ويصلبهما، ثم ينزلهما ويحرقهما ثم يذرهما يف 

 .(1)الريح( 
شود  آید و به سرعت آماده میپیش می  )ع(  روایت شده است که فرمود: »قائم   )ع(  از ابو عبد الله

انگیزاند تا  هایی  برمیتا دیواری که بر روی قبر است را خراب کند. خداوند بادی شدید و رعد و برق 
شوند تا آنجا که کسی  آنجا که مردم گویند اینها به خاطر آن عمل است. یارانش از ِگردش پراکنده می

گیرد و خود اولین کسی است که با کلنگ ضربه  ت میماند. پس آن حضرت کلنگ به دسباقی نمی
میمی اصحابش  وقتی  سپس  میزند.  ضربه  کلنگ  با  خودش  دستان  با  او  که  سویش  بینند  به  زند، 

ی مقدار پیشی گرفتنشان بر یکدیگر  گردند؛ در آن روز فضل و برتری برخی بر برخی دیگر به اندازهبازمی
آورند.  ی تر و تازه بیرون میسپس آن دو نفر را همچون دو شاخهکنند و  باشد. دیوار را خراب میمی

آورد  شان میکشد. سپس پایینجوید و به دارشان میکند، از آنها دوری میسپس آن دو را لعنت می
 .2دهد« سوزاندشان و خاکسترشان را بر باد میو می
 

: )ال تقل هكذا، )ع(نا، فقال أبو عبد اهلل  قال رجل عن دور العباسي: أراناها اهلل خراباً أو خربها بأيدي 
بل يكون مساكن القائم وأصحابه، آما سمعت اهلل يقول: ﴿َوَسَكْنُتْم يِف َمَساِكِن الَِّذيَن َظَلُموا  

نُْفَسُهْم﴾ 
َ
 . (3)أ

ای به من نشان دهد یا به دستان ما خراب  های عباسیان گفت: خداوند آنها را خرابهمردی در مورد خانه
الله عبد  ابو  خانه  )ع(   شوند.  آنها  که  مگو!  »چنین  آیا  فرمود:  بود.  خواهند  یارانش  و  قائم  های 

 .4«  (و در منازل کسانی که به خویشتن ستم کردند، ساکن شدید) فرماید: ای که خداوند مینشنیده
 

 
 .386ص 52بحار األنوار: ج -1
 .386ص  52بحار اينوار: ج  - 2
 .64/ص2  إل ام الناص : ج347ص 52األنوار: ج  بحار 235ص 2ترْير العياشي: ج -3
 .64ص  2؛  ال ام الناص : ج   347ص  52؛  بحار اينوار: ج   235ص  2ترْير عياشی: ج  - 4



                        378                                                                                                                                                           2العجل )گوساله( ج
 

الحسن   أبا  ابن بكري، قال: سألت  مَ   )ع(عن  السَّ يِف  َمن  ْسَلَم 
َ
أ َطْوعاً  عن قوله: )﴿َوَلهُ  ْرِض 

َ
َواأل اَواِت 

ُيْرَجُعوَن﴾   َوِإَلْيِه  قال  (1) َوَكْرهاً  القائم  )ع(،  يف  أنزلت  والصابئي    )ع(:  والنصارى  باليهود  إذا خرج 
ة والكفار يف شرق األرض وغربها، فعرض عليهم اإلسالم، فمن أسلم طوعاً أمره   والزنادقة وأهل الرد 
بالصالة والزكاة وما يؤمر به املسلم، ويجب هلل عليه. ومن لم يسلم ضرب عنقه، حىت ال يبقى يف  

ه: جعلت  فداك إن  الخلق أكرث من ذلك؟ فقال: إن  اهلل إذا  املشارق واملغارب أحد إال  وحد اهلل. قلت ل 
 . (2)أراد أمراً قلل الكثري وكرث القليل( 

ابا الحسن از  ابن بکیر نقل شده است:  تعالی    )ع(   از  این سخن حق  حال آنکه آنچه در  )در مورد 
سؤال     3( شوندبازگردانیده میها و زمین است خواه و ناخواه تسلیم فرمان او هستند و به او  آسمان

قائم  مورد  »در  فرمود:  نصارا،    )ع(  کردم،  یهود،  بر  را  اسالم  کند  ظهور  چون  او  است؛  شده  نازل 
کند. کسی که با اختیار اسالم آورد  صابئین، ملحدان، مرتدان و کافران شرق و غرب زمین عرضه می

دهد و کسی که  ر مسلمانی است دستور میی هاو را به نماز، زکات، واجبات الهی و هرآنچه بر عهده
ها کسی نماند مگر اینکه خدا را به یگانگی  ها و غربزند تا اینکه در شرق اسالم نیاورد گردنش را می

مردمان بیش از اینها هستند؟ فرمود: خداوند چون   گوید: عرض کردم: فدایت شوم!یاد کند. راوی می
یاد را کم و کم  یاد می کاری را اراده فرماید، ز  . 4کند«را ز

 
 

الصادق   الرسل حرفان فلم يعرف  )ع(عن  به  )العلم سبعة وعشرون حرفاً، فجميع ما جاءت  ، قال: 
الناس حىت اليوم غري الحرفي. فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة والعشرين حرفاً، فبثها يف الناس وضم 

 .(5) إليها الحرفي حىت يبثها سبع وعشرين حرفاً( 
ی آنچه روایت شــده اســت که فرمود: »علم بیســت و هفت حرف اســت و همه )ع(  امام صــادق از  

ــت و مردم تا امروز جز آن دو حرف را نمیپیامبران آورده ــند. هنگامی که اند تنها دو حرف اس ــناس ش
ــت و پنج حرف دیگر را بیرون می ــر میقائم ما قـیام کـند، بیس   دهد، و آن دو آورد و آن را بین مردم نش

 .6سازد«کند و بیست و هفت حرف را منتشر میحرف را نیز ضمیمه می
 

 
 .83آل عمران :  -1
 .60ص 5: ج )م(   معجم أحاديث اْلمام المهدي 340ص 52  بحار األنوار: ج362/ص1  ترْير نور الذقلين: ج183ص 1ترْير العياشي: ج -2
 .83آل عمران:  - 3
 .60ص  5ج  :)م( ؛  معجم احاديث امام مهد   340ص  52؛  بحار اينوار: ج   362ص  1؛  ترْير نور الذقلين: ج   183ص  1ترْير عياشی: ج  - 4
 .258ص 2  مْتدر  سرين، البحار: ج 336ص 52  بحار األنوار: ج117مختصر بصائر الدرجات: ص -5
 .258ص 2؛  مْتدرک سرينه بحار: ج   336ص  52؛  بحار اينوار: ج    117مختصر بصائر الدرجات: ص  - 6
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يبث علوماً إلهيًة جديدة بي الناس، ولعل منها أسرار القرآن اليت ال نكاد   )ع(أي إن  اإلمام املهدي  
ْو ُكلَِّم ِبِه  

َ
ْرُض أ

َ
َعْت ِبِه اأْل ْو ُقطِّ

َ
ْت ِبِه الِْجَباُل أ َ نَّ ُقْرآناً ُسريِّ

َ
امْلَْوَتى نعرف منها شيئاً. قال تعالى: ﴿َوَلْو أ

ْمُر َجِميعاً﴾ 
َ
ِ اأْل  .(1) بَْل َّلِلَّ

کند و شاید بعضی از آنها اسرار  علوم الهی جدیدی را بین مردم منتشر می  )ع(  مهدی   یعنی امام 
یبًا چیزی از آن را نمی ها با آن  و اگر قرآنی بود که کوه) فرماید:  دانیم. حق تعالی میقرآنی باشد که تقر

ی کارها  مهبود، که ه پاره شود یا مردگان را به سخن آورد، جز این قرآن نمیبه جنبش درآیند یا زمین پاره
 . 2. (از آِن خدا است

 
ها. إ ، وإن  أحدهم لو قاتل الجبال ب(3)يمشون على املاء  )ع(وروي أن  أصحاب اإلمام   يمانه لهد 

و اینکه هر کدام از آنها اگر با   4روند بر روی آب راه می  )ع(  و روایت شده است که اصحاب امام 
 سازد. ها بجنگد با ایمانش آنها را ویران میکوه

 
 ، واهلل أعلم. (5)يرقى يف أسباب السماوات  )ع(وروي أن ه 

 ؛ و خدا داناتر است. 6رود ها باال میهای آسماندر پهنه )ع( روایت شده است که او
 

 .31الرعد :  -1
 .31رعد: -   2
  ـقال: )إ ا ـقام الـقائم بـعث في أـقاليم األرض في ـکل إقليم رجث يقول: عـهد  في کـرك  ـفإ ا ورد علـيك أمر ي  )م(  عن محـمد بن جعرر بن محـمد  عن أبـيه   -3

ْـينييني،  فإ ا بلاوا الخليق کتبوا علی  أقدامهم شـيأا ومشـوا علی الماء  ترهمه وي تعرز القضـاء فيه فانظر إلی کرك واعمل بما فيها  قال: ويبعث جندا إلی الق
ونها فيحكمون فيها  فإ ا نظر إليهم الروم يمشـون علی الماء قالوا: هميء أصـحابه يمشـون علی الماء  فكيف هو ل! فعند  لك يرتحون لهم أبواب المدين،  فيدخل

 .335 - 334ما يريدون( کتاب الايب، للنعماني: ص
گويد:  کند و میا  از زمين کْـی را ارسـال میهنرامی که قائم به پا خي د  برا  هر منيقهرواي  شـده اسـ : » ()م  از محمد بن جعرر بن محمد از پدرش - 4

« فرمود:  ماعهد تو در دســت  اســ ؛ اگر مو ــوعی بر تو ارايه شــد که آن را نرهميد  و قضــاوت در مورد آن را ندانْــتی به کف دســت  نراه کن و به آن عمل ن
ــ اهی را به  » ــينينيه میس ــتد. هنرامی که به خليق میقْ ــان میفرس ــند چي   بر پاهايش ــد و آنها بر رو  آب راه میرس روند. هنرامی که روميان آنها را نويْ

ا به رويشـان روند  پد خودش چرونه اسـ ل در آن هنرام درها  شـهر ر گويند: اگر اين ياراند باشـند که بر آب راه میروند  میبينند که بر رو  آب راه میمی
 .335و   334«. غيب  نعمانی: ص رانندخواهند حكم میشوند و در آنچه میگشايند. آنان داخل میمی

: ) ... وع تي وجثلي ألظهرن بهم ديني  وألعلين بهم کلمتي  وألةهرن األرض بآخرهم    -في حديث المعراج عن الله جل جثله  - قال رســـول الله   -5
مشــارق األرض ومااربها  وألســخرن له الرياو  وأل للن له الرقاب الصــعاب وألرقينه في األســباب  وألنصــرنه بجندي  وألمدنه بمثئكتي  من أعدائي  وألملكنه

 .256 - 254م،: صحتی يعلن دعوتي ويجمع الخلق علی توحيدي  الم ألديمن ملكه وألداولن األيام بين أوليائي إلی يوم القيام، ... ( کمال الدين وتمام النع
ع ل قال: ما  )م( وعن عبد الرحيم أنه قال: ابتدأني أبو جعرر  ع . قل : وما الـص احبكم الـص ْـحابين فاختار الذلول و خر لـص فقال: )أما إن  ا القرنين قد خير ال

ْـحاب ويرقی في األسباب أسباب الْماوات الْبع خمْ، عوامر واالنين خراب( بصائر   کان من ـسحاب فيه رعد وبرق وـصاعق، فـصاحبكم يرکبه  أما انه ـسيرک  ال
 .429 - 428الدرجات للصرار: ص

ت و جثلم سوگندکند که فرمود: »در حديث معراج از خداوند جل جثله رواي  می  رسول خدا - 6 و   کنم   آنها آشكار میدين خودم را به واسيه  .... و به ع ش
 و   آورمزمين را به فرماندهی او درمی و مـشارق و ماارب  زمين را از دـشمنان خودم پاک نمودم    آخرين آنهاو به واـسيه  کنم می( مرتبه)  خودم را  بلند کلمه
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م  م يف العلوم املادية، بل ما أظنه إن  التقد  م يف العلوم اإللهية والروحية تقد  وربما يرافق هذا التقد 
َلَفَتْحَنا   َواتََّقْوا  آَمُنوا  الُْقَرى  ْهَل 

َ
أ نَّ 
َ
أ تعالى: ﴿َوَلْو  قال  حتماً،  الروحي  والتقدم  التوجه  يرافق  املادي 

 
َ
َماِء َواأْل ْسَقْيَناُهْم َماًء (1)ْرِض﴾  َعَلْيِهْم بََرَكاٍت ِمَن السَّ

َ
ِريَقِة أَل لَِّو اْسَتَقاُموا َعَلى الطَّ

َ
. وقال تعالى: ﴿َوأ

 . (2)َغَدقاً﴾ 
شاید همراه با این پیشرفت در علوم الهی و روحی، پیشرفتی هم در علوم مادی همراه باشد، و حتی  

کنم که پیشرفت مادی حتمًا همراه با رویکرد و پیشرفت روحی خواهد بود. حق تعالی  من گمان می
ن و زمین را به  اگر مردم شهرها ایمان آورده و پرهیزگاری پیشه کرده بودند، برکاتی از آسما )فرماید:  می

   3(شان کردیمگشودیم، ولی )فرستادگان( را تکذیب کردند؛ ما نیز به کیفر کردارشان مؤاخذهرویشان می
 .4( و اگر بر راه راست پایداری کنند، قطعًا از آبی فراوان و گوارا سیرابشان کنیم) فرماید:  و همچنین می

 
اينشتاين اليهودي الديانة استقى نظريته النسبية، والعالقة بي الطاقة    العالم الفزيياوي  أن  وروي  

 واملادة، وتحول كل منهما إلى األخرى من نظرية وحدة الوجود الدينية الفلسفية. 
یهگفته می ی بین انروی و ماده  ی نسبیت و رابطهشود دانشمند فیزیک، اینشتین یهودی مذهب نظر

یهو تبدیل هر کدام به  یزی نمود. ی دینی پایهی وحدت وجود فلسفهدیگری را طبق نظر  ر
 

املؤمني أمري  يعلمون  :   )ع(قال  الفساطيط  الكوفة قد ضربوا  إلى شيعتنا بمسجد  أنظر  )كأني 
ى قبلته(   . (5)الناس القرآن كما أنزل، أما أن قائمنا إذا قام كسره وسو 

کنند ها را بر پا مینگرم که خیمهمان در مسجد کوفه میفرماید: »گویی به شیعیان می  )ع(  امیر المؤمنین
آموزند، اما اگر قائم ما قیام کند آن را ویران نموده،  و قرآن را آن گونه که نازل شده است به مردم می

 
ــان  کنم ـبادـها را برا  او رام می ـــيه   برمـها ـبايمیو او را در بلـندا و پهـنه  کنم ـها  ـقدرتمـند را  لـيل او میو انْـ ــرـبازانم ـيار  میو او را ـبه واسـ و ـبه   هم د  سـ

يه ترانم به او َمَدد میواـس انم   فرـش ود   رـس كار ـش لين  او را ادامه می.  و مردم را ِگرد توحيد من جمع کند  تا اينكه دعوت من آـش دهم و تا روز قيام   ـس د ـس
 (256تا  254)کمال الدين و تمام النعمه: ص  «.چرخانم....روزگار را بين دوستانم می

او ابر رام را برگ يد و برا     .ر شــدّش القرنين ميان دو نوم ابر مخی  و»  شــروم به ســخن گرتن با من نمود و فرمود: )م(  : ابو جعرراز عبد الرحمن نقل شــده اســ 
صاح  شما بر آن  .آن ابر  که رعد و برق و سر و صدا داشته باشد: »روا  گويد: عرض کردم: ابر ناآرام چيْ ل فرمود«. باقی گذاـش ـصاح  ـشما ابر ناآرام را  

ْـتندها  هر گانه و زمينها  هر رود؛ اـسباب آـسمانبر اـسباب باي میـشود و ـشود. آر  او ـسوار بر ابر میـسوار می )بـصائر «.  گانه؛ پنق تا آباد و دو تا خراب ه
 (428و  428الدرجات صرار: 

 96األعراز :  -1
 .16الجـن :  -2
 .96اعراز:   - 3
 .16جن:  - 4
 .126ص 3: ج )م(   معجم أحاديث اْلمام المهدي 364ص 52  بحار األنوار: ج333غيب، النعماني: ص -5
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 .1کند«اش را در آنجا استوار میقبله 
 . (2)يديهم املثاني يعلمون الناس املستأنف( ، قال: )كأني بشيعة علي يف أ)ع(وعن الصادق 

بینم که در دست آنها مثانی است،  روایت شده است: »گویی شیعیان علی را می  )ع(  از امام صادق  
 . 3آموزند«به مردم چیزهای جدیدی می

 
علياً   سمعت  نباته:  بن  األصبغ  الكوفة،   )ع(عن  مسجد  يف  فساطيطهم  بالعجم  )كأني  يقول: 

فقال: ال، محي منه   يعلمون الناس القرآن كما أنزل. قلت: يا أمري املؤمني أو ليس هو كما أنزل؟ 
؛ألن ه عمه(  سبعون، من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم، وما ترك أبو لهب إال  إزراء على رسـول اهلل 

(4) . 
بینم،  های عجم را در مسجد کوفه میفرماید:»گویی خیمه  می  )ع(  گوید شنیدم علیاصبغ بن نباته  می

! آیا همان  )ع(  آموزند«. گفتم: ای امیر المؤمنینکه قرآن را همان طور که نازل شده است به مردم می
یش  گونه نیست که نازل شده است؟ فرمود: »خیر. هفتاد )سوره( از آن پاک شده است، از نام های قر

باقی نمانده است؛ چرا که او    )ص(  جویی بر رسول خداو از ابو لهب جز عیب  های پدرانشان،و نام
 بود«.  5عموی رسول خدا 

 
 

الصادق   ثم )ع(وعن  الفساطيط يف مسجد كوفان،  القائم  لو ضرب أصحاب  أنتم  قال: )كيف   ،
 .(6)يخرجوا إليهم املثال املستأنف أمر جديد على العرب شديد( 

ها را در مسجد کوفان بر  فرمودند: »در چه حالی خواهید بود اگر اصحاب قائم خیمه  )ع(   امام صادق 
 .7کنند به طوری که بر عرب سخت و گران باشد« ای جدید عرضه پا کرده، قرآن را به گونه

 

 
 .126ص3: ج )م(  ؛  معجم احاديث امام مهد   364ص  52؛  بحار اينوار: ج   333غيب  نعمانی: ص  - 1
 .364ص 52  بحار األنوار: ج333غيب، النعماني: ص -2
 .364ص  52؛  بحار اينوار: ج   333غيب  نعمانی: ص  - 3
 .421ص 1  إل ام الناص : ج364ص 52  بحار األنوار: ج333غيب، النعماني: ص -4
 .421ص  1؛  ال ام الناص : ج   364ص  52؛  بحار اينوار: ج   333غيب  نعمانی: ص  - 5
 .47ص 4: ج )م(   معجم أحاديث اْلمام المهدي 365ص 52  بحار األنوار: ج334غيب، النعماني: ص -6
 .421ص4: ج )م(  ؛  معجم احاديث امام مهد   365ص  52؛  بحار اينوار: ج   334غيب  نعمانی: ص  - 7
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ضرب فساطيط ملن يعلم القرآن على ما أنزل   )ع(وعن أبي جعفر، قال: )إذا قام قائم آل محمد  
 . (1) اهلل جل جالله فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم؛ ألن ه يخالف فيه التأليف(

دهندگان  قیام کند، برای آموزش  )ع(  روایت شده است که فرمود: »آنگاه که قائم  )ع(  از ابو جعفر
کند، که برای کسی که آن را هایی بر پا میقرآن آنگونه که خداوند جل جالله نازل فرموده است، خیمه

 .2امروز از حفح دارد، سخت و گران باشد؛ چرا که در آن تألیفات متفاوتی خواهد بود« 
 

: )كأني أنظر إلى القائم على منرب الكوفة وحوله أصحابه ثالثمائة وثالثة )ع(  وعن الصادق
ام اهلل يف أرضه على خلقه، حىت يستخرج   ة أهل بدر وهم أصحاب األلوية، وهم حك  عشر رجاًل، عد 

، فيجفلون عنة إجفال الغنم  من قبائه كتاباً مختوماً بخاتم من ذهب عهد معهود من رسول اهلل  
، فيجولون يف  )ع(البكم، فال يبقى منهم إال  الوزير وأحد عشر نقيباً، كما بقوا مع موىس بن عمران

 .(3) األرض فال يجدون عنه مذهباً فريجعون إليه. وإني ألعرف الكالم الذي يقوله لهم فيكفرون به(  
نگرم که ِگردش سیصد و سیزده مرد به  فرمودند: »گویی قائم را بر منبر کوفه می  )ع(  مام صادق ا

تعداد یاران رسول خدا در جنگ بدر هستند، آنان صاحبان والیت و فرمانروایی و حاکمان خدا در  
ای مهر شده با مهری طالیی بیرون آورد که  زمینش بر خلقش هستند، تا اینکه قائم از قبای خود نامه

رمند و  زده از گردش میاست. سپس همانند گوسفندان وحشت  )ص(  از سوی رسول خدا  وصیتی
یر و یازده نقیب کسی باقی نمی باقی ماندند. آنها    )ع(  ماند، همانند آنان که با موسی بن عمرانجز وز

ّقًا که  گردند. حیابند، پس به سوی او بازمیشوند و راهی برای برون رفت از او نمیدر زمین پراکنده می
 .4شوند« گوید که آنها به آن کافر میدانم او به آنها چه میمن می

 
وعند نفر من أصحابه، فقال لي: يابن أبي    )ع( وعن بن أبي يعفور، قال: )دخلت على أبي عبد اهلل  

قال   القراءة.  نعم هذه  قلت:  القرآن؟ قال:  قرأت  قال: )ع(يعفور هل  ليس عن غريها.  : عنها سألتك 
حدث قومه بحديث لم يحتملوه عنه فخرجوا   )ع(: ألن  موىس  )ع(فقلت: نعم، جعلت فداك، ولم؟ قال  

حدث قومه بحديث فلم يحتملوه عنه فخرجوا    )ع( ىس  عليه بمصر فقاتلوه فقاتلهم فقتلهم، وألن  عي
: ﴿َفآَمَنْت َطاِئَفٌة ِمْن بَيِن ِإْسرائيَل )عزوجل(عليه بتكريت فقاتلوه فقاتلهم وقتلهم، وهو قول اهلل  

 
 .331ص 3: ج )م(   معجم أحاديث اْلمام المهدي  339ص 52  بحار األنوار: ج386ص 2اْلرشاد للمريد: ج -1
 .331ص3:ج)م(  ؛  معجم احاديث امام مهد   339ص  52؛  بحار اينوار: ج   386ص  2ارشاد مريد: ج   - 2
 .20ص 4: ج )م(  م المهدي   معجم أحاديث اْلما326ص 52  بحار األنوار: ج672کمال الدين: ص -3
 .20ص  4: ج )م( ؛  معجم احاديث امام مهد   326ص  52؛  بحار اينوار: ج    672کمال الدين: ص  - 4
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ْصَبُحوا َظاِهِريَن﴾
َ
ِهْم َفأ يَّْدنَا الَِّذيَن آَمُنوا َعَلى َعُدوِّ

َ
. وإن أول قائم يقوم منا أهل (1)  َوَكَفَرْت َطاِئَفٌة َفأ

البيت يحدثكم بحديث ال تحتملونه، فتخرجون عليه برميلة الدسكرة، فتقاتلونه فيقاتلكم  
 . (2) الخرب(  …فيقتلكم. وهي آخر خارجه تكون 

اش  ای از صحابهوارد شدم در حالی که عده  )ع(  از ابن ابی یعفور نقل شده است: بر ابو عبد الله
ای؟« عرض کردم: بله، به این  . به من فرمود: »ای ابن ابی یعفور! آیا قرآن را خواندهنزد ایشان بودند 
: »از همان قرائت پرسیدم نه چیز دیگر«. گفتم: بله، فدایت شوم؛ اما چرا؟ فرمود:  )ع(  صورت. فرمود

یرا موسی ا  با قومش سخنی گفت که آن را تاب نیاوردند، پس در مصر بر او خروج کردند و ب  )ع(   »ز
با قومش سخنی گفت که آن را تاب   )ع(  او جنگیدند، و او نیز با آنها جنگید و آنها را کشت؛ و عیسی

یت بر او خروج کردند و با او جنگیدند، او نیز با آنها جنگید و آنها را کشت؛ و   نیاوردند، پس در تکر
می که  است  عزوجل  سخن خداوند  از  )فرماید:  این همان  گروهی  و  بنیپس  آوردند  ایمان  اسرائیل 

پیروز   تا  کردیم  مدد  دشمنانشان  علیه  بودند  آورده  ایمان  که  را  کسانی  ما  پس  شدند.  کافر  گروهی 
ای با شما سخن خواهد گفت که آن  . هنگامی که اولین قائم از ما اهل بیت قیام کند به گونه3( شدند

ید، پس در شنزار دسکره بر او خروج خواهرا تاب نمی ید کرد و با او خواهید جنگید، او نیز با شما  آور
ین خروج خواهد بود....«   .4بجنگد و شما را بکشد، و آن آخر

 
أي وِلَم لْم تسألين غري تلك القراءة، وهي املنزلة اليت    -ولم    -بيان من املجليس)رحمه اهلل(: )قوله  

 . (5) ال يقبلونه، وأستشهد بما ذكر(: بأن  القوم ال يحتملون تغري القرآن و)ع( ينبغي أن يعلم، فأجاب 
: و این پرسش او: »اما چرا؟«؛ یعنی چرا از من سؤال از غیر  )رحمة الله علیه(  بیانی از مجلسی

پاسخ    )ع(   پرسید، که این همان قرائتی است که شایسته است فرا گرفته شود. ایشاناین قرائت نمی
تغییر در قرآن را تحمل نمیمی یرا این قوم  اش شاهد  پذیرند« و برای گفتهکنند و آن را نمیدهد: »ز
 . 6آورد می

 

 
 .  14الصف :  -1
 . 375ص 52بحار األنوار: ج -2
 .14صف:  - 3
 .375ص  52بحار اينوار: ج  - 4
 .375ص 52بحار األنوار: ج -5
 .375ص  52بحار اينوار: ج  - 6
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، قال: )يعطف الهوى على الهدى إذا عطفوا الهدى على الهوى. ويعطف )ع(وعن أمري املؤمني  
 . (1)الرأي على القرآن إذا عطفوا القرآن على الرأي( 

المؤمنین امیر  بازمی  )ع(  از  به هدایت  را  نفس  »هوای  است:  شده  اینکه روایت  از  گرداند پس 
گرداند  پس از اینکه قرآن را به رفی هدایت را به هوای نفس گرایاندند، و رفی و نظر را به قرآن  بازمی

 . 2گرایاندند« 
 

َ  )عزوجل(: )إن  أصحاب موىس ابتلوا بنهر، وهو قول اهلل  )ع(وعن الصادق   ُمْبَتِليُكم  : ﴿ِإنَّ اَّلل 
 .(3) ِبَنَهٍر﴾ وإن  أصحاب القائم يبتلون بمثل ذلك( 

امام صادق این همان    )ع(  روایت شده است: »یاران موسی   )ع(  از  با نهری آزموده شدند که 
و اصحاب قائم  نیز با     (آزمایدخداوند شما را به جوی آبی می)فرماید  سخن خداوند است که می

 .4شوند«هماننِد آن آزموده می
 

  قال: )القائم يهدم املسجد الحرام حىت يرده إلى أساسه، ومسجد الرسول   )ع(عن الصادق  
اق وعلقها على   إلى أساسه، ويرد البيت إلى موضعه، وأقامه إلى أساسه وقطع أيدي بين شيبة السر 

 . (5)الكعبة( 
امام صادق   الحرام را ویران می   )ع(  از  به  روایت شده است: »قائم مسجد  را  اینکه آن  تا  سازد 

پیامبراساس خود برمی به    )ص(   گرداند، و مسجد  را  برگرداند و خانه  به اساس خود  را  تا آن  نیز  را 
کند و بر  ی دزد را قطس مینهد و دستان بنی شیبهاش بنیان میگرداند و آن را بر پایهجایگاه خود بازمی

 .6آویزد« کعبه می
 

دخل الكوفة وأمر    )ع(وعن أبي بصري يف حديث اختصره الشيخ الطويس، قال: )إذا قام القائم  
، وتكون املساجد )ع(املساجد األربعة، حىت يبلغ أساسها ويصريها عريش كعريش موىس  بهدم  

 . (7)(  … كلها جماء ال شرف لها كما كانت على عهد رسول اهلل 

 
 .127ص 3: ج)م(    معجم أحاديث اْلمام المهدي 549ص 31  بحار األنوار: ج21ص 2نهق البثغ، بشرو محمد عبده: ج -1
 .127ص  3: ج  )م( ؛  معجم احاديث امام مهد   549ص  31؛  بحار اينوار: ج   21ص  2نهق البثغه با شرو محمد عبده: ج  - 2
 . 185ص 1  مكيال المكارم: ج332ص 52  بحار األنوار: ج472ليوسي: صغيب، ا -3
 .185ص  1؛  مكيال المكارم: ج   332ص  52؛  بحار اينوار: ج   472غيب  ةوسی: ص  - 4
 .595ص 25  جامع أحاديث الشيع،: ج332ص 52  بحار األنوار: ج472غيب، اليوسي: ص -5
 .595ص  25؛  جامع احاديث شيعه: ج   332ص  52؛  بحار اينوار: ج   472غيب  ةوسی: ص  - 6
 .312ص 3: ج)م(   معجم أحاديث اْلمام المهدي 333ص 52  بحار األنوار: ج475غيب، اليوسي: ص -7
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ز ابو بصیر در حدیثی که شیخ طوسی آن را خالصه کرده روایت شده است، که فرمود: »هنگامی  ا
یب چهار مسجد را صدر میقیام کند وارد کوفه می  )ع(  که قائم کند تا آنها را به  شود و دستور به تخر

سازد، مساجد  می  )ع(  شان بازگرداند و چهار ستون آنها را همانند چهار ستون )مسجد( موسی بنیان
 .1چنین بود....«  )ص( هیچ برتری، همان طور که در زمان رسول خداهمگی ساده خواهند بود بی

 
اليت يف املساجد.  (2)، قال: )إذا قام القائم أمر بهدم املنار واملقاصري)ع(وعن أبي محمد العسكري 

: معىن هذا أنها محدثة مبتدعة، لم يبنها نيب  )ع(فقلت يف نفيس: ألي معىن هذا ؟ فاقبل علي  فقال  
 . (3)وال حجة( 

روایت شده است که فرمود: »هنگامی که قائم قیام کند دستور به    )ع(  و از ابا محمد عسکری 
«. در این حین با خودم گفتم:  4دهد هایی که در مسجدها قرار دارند را میها و محرابویران کردن مناره

رو به من کرد و فرمود: »معنی آن این است که آنها نوآوری و بدعت    )ع(  این کار چه معنی دارد؟ امام
 .5و هیچ پیامبر یا حجتی آنها را بنا نکرده است«باشند  می

 
ل املقام إلى املوضع  )ع(وعن الصادق   : )إذا قام القائم هدم املسجد الحرام حىت يرده إلى أساسه، وحو 

اق الكعبة(   الذي كان فيه، وقطع أيدي بين شيبه وعلقها على الكعبة وكتب عليها: هؤالء سر 
(6) . 

سازد تا آن را  اند: »هنگامی که قائم قیام کند، مسجد الحرام را ویران میفرموده  )ع(  امام صادق 
گرداند و دستان  گرداند، و مقام )ابراهیم( را نیز به جایی که در آن قرار داشته بازمیبه اساس خود برمی
 .7اند«نویسد: اینان دزدان کعبهآویزد و بر آن میکند و بر کعبه میبنی شیبه را قطس می 

 

 
 .312ص3: ج )م( ؛  معجم احاديث امام مهد   333ص  52؛  بحار اينوار: ج   475غيب  ةوسی: ص  - 1
ْـجد لأث يشـ  -2 ْـي: تبيين المـشهور بين األـصحاب کراه، تيويل المنارة أزيد من ـسيح الم رز المم نون المقاـصير: هي المحاري  الداخل، . قال العثم، المجل

 .376ص 80والمنارات اليويل، من بدم عمر  والمراد بالمقاصير المحاري  الداخل، کما مر . بحار األنوار: جعلی الجيران   
 .323ص 52  بحار األنوار: ج453ص 1  الخرائق والجرائح: ص206غيب، اليوسي: ص -3
ْـی اـصل لا  در حديث »مقاـصير« بوده که به معنا  »محراب - 4 گرته اـس : »روـشن و واـ ح اـس  که اـصحاب از اينكه  ها  داخلی« می باـشد. عثمه مجل

ند  کراه  دارند تا مم ن بر خانهمناره ْـجد بايتر باـش ْـايهها از ارترام م باـشد  و همان ةور که  ها  عمر میها  بلند از بدع ها مـشِرز نرردد و منارهها  هم
 .376ص  80ار: ج باشند«. بحار اينو ها  داخلی میگرته شد منظور از »مقاصير« محراب

 .323ص  52؛  بحار اينوار: ج   453ص  1؛  خرايق و جرايح: ج   206غيب  ةوسی: ص  - 5
 . 338ص 52  بحار األنوار: ج289ص 2  إعثم الور : ج383ص 2اْلرشاد: ج -6
 .323ص  52؛  بحار اينوار: ج   453ص  1؛  خرايق و جرايح: ج   206غيب  ةوسی: ص  - 7
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يف حديث له حىت انتهى إلى مسجد الكوفة وكان مبنياً   )ع(عن األصبغ قال: قال أمري املؤمني  
بخزف ودنان وطي، فقال: )ويل ملن هدمك، وويل ملن سهل هدمك، وويل لبانيك باملطبوخ املغري قبلة  

 . (1) نوح. طوبى ملن شهد هدمك مع قائم أهل بييت، أولئك خيار األمة مع أبرار العرتة(
ی او )قائم( تا به مسجد کوفه رسید در حدیثی درباره  )ع(  از اصبغ نقل شده است: امیر المؤمنین

و اینکه از سفال پخته و گل ساخته شده بود رسید، فرمود: »وای بر کسی که تو را ویران کرد، و وای بر  
ی نو  را تغییر داد،  ی تو با گل پخته که قبلهکسی که ویران کردن تو را آسان نمود، و وای بر بنا کننده

برگزیدگان این اّمت  خوشا به حا  با اهل بیت مرا شاهد باشد، آنها  ل کسی که ویران شدن تو همراه 
 .2اند«همراه با نیکوکاران عترت

 
اهلل   عبد  أبو  ال    )ع(وسئل  ولكن  )نعم،  فقال:  ؟  فيها  الصالة  أيكره  املظللة:  املساجد  عن 

 . (3)  يضركم اليوم، ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع يف ذلك(
ی مسجدهای سیاه و مشکوک سؤال شد که آیا نماز خواندن در آنها  در مباره  )ع(  از ابو عبد الله

مانعی دارد؟ فرمود: »بله؛ ولی امروز بر شما َحَرجی نیست؛ اما اگر عدالت بر پا شود، خواهید دید که  
 . 4چگونه در این خصوص برخورد خواهد شد« 

 
: )أكره  )ع(ملساجد املصورة. فقالعن الصالة يف ا  )ع(وعن عمرو بن جميع، قال: سألت أبا جعفر 

 . (5)ذلك، ولكن ال يضركم اليوم، ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع يف ذلك( 
در مورد خواندن نماز در مسجدهای نگارگری    )ع(  از عمرو بن جمیس نقل شده است: از ابا جعفر

دارم، اما امروز برای شما اشکالی ندارد؛ اما  فرمود: »آن را ناپسند می  )ع(  شده سئوال کردم، ایشان
 .6اگر عدالت بر پا شود، خواهید دید که چگونه در این خصوص برخورد خواهد شد«

 
املهدي   اإلمام  أن   إلى  امل  )ع(واألحاديث تشري  إلى بساطتها يف عهد رسول اهلل يعيد  ،  ساجد 

الناس إلى االنقطاع إلى اهلل. فريفع الزخرفة والصور منها، وربما يفتح سقوفها إلى السماء.   لتشد 
األنبياء   يهم  والذي  والرتف،  والتدفئة  والتربيد  والراحة  والزينة  الزخرفة  الدنيا  أهل  يهم  فالذي 

 
 .111ص 3: ج)م(   معجم أحاديث اْلمام المهدي 332ص 52  بحار األنوار: ج473غيب، اليوسي: ص -1
 .111ص3: ج )م( ؛  معجم احاديث امام مهد   332ص  52؛  بحار اينوار: ج   473غيب  ةوسی: ص  - 2
 .374ص 52  بحار األنوار: ج207ص 5  وسائل الشيع،: ج253ص 3  تهذي  األحكام: ج368ص  3الكافي: ج -3
 .374ص  52؛  بحاراينوار: ج    207ص  5؛  وسايل الشيعه: ج   253ص  3؛  تهذي  ايحكام: ج   368ص  3کافی: ج  - 4
 .374ص 52نوار: جبحار األ   215ص 5وسائل الشيع،: ج  369ص  3الكافي: ج -5
 .374ص  52؛  بحاراينوار: ج   215ص  5؛  وسايل الشيعه: ج   369ص  3کافی: ج  - 6



                        387                                                                                                                                                           2العجل )گوساله( ج
 

واالنقطاع إلى اهلل ال إلى الدنيا وزخرفها مع اهتمام األنبياء واألوصياء التوجه إلى اهلل   واألوصياء 
 بإعمار األرض وترفيه الناس اقتصادياً. 

مسجدها را به همان سادگی زمان رسول   )ع(  احادیث به این موضوع اشاره دارند که امام مهدی
ینبازمی  )ص(  خدا یدن مردم به سوی خداوند را شّدت بخشد. ز ها و تصویرها را از  تگرداند تا بر

برمی سقفآنها  بسا  اهمیت میدارد و چه  آن  به  دنیا  اهل  آنچه  بگشاید.  آسمان  به  را  دهند هایشان 
ینت باشد،  های تهویه )گرمایش و سرمایش( و رفاهی میها، تزئینات، و راحتی و آسایش، سیستمز

یدن به سوی خداوند است  اهمیت دارد توج  )علیهم السالم(  اما آنچه برای پیامبران و اوصیا  ه به و بر
ینت به آبادانی زمین و    )علیهم السالم(  هایش؛ در کنار اهتمامی که انبیا و اوصیا نه به سوی دنیا و ز

 باال بردن رفاه اقتصادی مردم دارند. 
 

يقول: )إن  قائمنا إذا قام استقبل من جهلة    )ع(عن الفضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبد اهلل  
ال الجاهلية. فقلت: وكيف ذلك؟ قال: إن  رسول اهلل  الناس أشد مما استقبل رسول اهلل   من جه 

أتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب املنحوتة، وإن  قائمنا إذا قام أتى  
: أما واهلل ليدخلن عليهم عدله، )ع(عليه به. ثم قال    الناس وكلهم يتأول عليه كتاب اهلل ويحتج 

 .  (1) أما واهلل ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحر والقر( 
نگامی که ه»فرماید:  می  )ع(  از فضیل بن یسار روایت شده است که گفت: شنیدم ابا عبد الله

  )ص(   خدابیند، از آزار و اذیتی که پیامبر  مردمان میقائم ما قیام نماید، آزاری که از جهالت و نادانی  
  تر و شدیدتر است«. عرض کردم: چگونه؟ فرمود: »رسول خدای جاهلیت دید، بیشاز جاهالن دوره

سنگ  )ص( تخته  سنگ،  که  شد  مبعو   مردمانی  مجسمهبر  و  چوب  بزرگ،  را  های  چوبی  های 
قیام میمی ما  قائم  که  اما هنگامی  )قرآننما پرستیدند؛  تأویل  (  ید، مردم کتاب خدا  پیش خود  از  را 
پردازند؛ ولی عاقبت، حضرت، عدل  نمایند و با استناد خود با آن حضرت به بحث و جدال میمی

 .  2شود«همان گونه که گرما و سرما داخل می ،های آنها وارد خواهد کرد خود را بر آنها و در خانه
 

ة الناس قطعاً ولكن هؤالء علماء غري عاملي يظنون أن هم  الذين يتأولون علية القرآن ليس عام 
بتحصيلهم للقواعد االستقرائية والعقلية قد أحاطوا بالعلم كل ه، فهم ال يرون شيئاً من العلم عند  

لهية، فريدون عليه  وقبول علومه اإل  )ع(من سواهم. وهذا التكرب  يمنعهم من االنقياد لإلمام املعصوم  

 
 . والقر: هو البرد.362ص 52  بحار األنوار: ج307غيب، النعماني: ص -1
 .362ص  52؛  بحار اينوار: ج   307غيب  نعمانی: ص  - 2
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ويتأولون القرآن عليه، ويتهمونه بالجهل وربما بالسحر والجنون. التهمتان اللتان ال تكادان تفارقان 
 .  )ع(نبياً من األنبياء 

ایشان بر  را  قرآن  که  می  )ع(  کسانی  عامهتأویل  بیکنند  آنها علمای  بلکه  نیستند  مردم  عاملی  ی 
اند و  پندارند با به دست آوردن قواعد استقرایی و عقلی بر تمامی علوم احاطه پیدا کردههستند که می

بینند؛ و این تکّبر، آنها را از تسلیم شدن  در نتیجه هیچ علمی غیر از آنچه نزد خودشان هست را نمی
دارد؛ پس به او اعتراض و قرآن را بر او تأویل  و پذیرفتن علوم الهی بازمی  )ع(  مام معصومدر برابر ا 

یبًا  کنند و او را به جهل و نادانی و چه بسا سحر و جنون متهم میمی نمایند، که این دو تهمت اخیر تقر
 جدا نبوده است.  )علیهم السالم(  از هیچ یک از انبیای الهی

 
وحده ال يعالج فتنة هؤالء العلماء غري العاملي؛ ألن هم ال يسل مون له    )ع(ومن هنا فإن  علم اإلمام  

وال يقبلون علومه، كما هو واضح يف الرواية. فيكون العالج هو فضح هؤالء العلماء غري العاملي  
ة الناس كما فعل رسول اهلل  ء اليهود. وعندما مع علما   )ع(وعيىس   على رؤوس األشهاد وبي عام 

الفقراء بالسوية    )ع(يرى الناس عدالة اإلمام   املالية كقسمة أموال الصدقات بي  سواء يف األمور 
يف ملبسه ومأكله ومشربه، أم باهتمامه بأحوال املجتمع اإلسالمي وإخالصه يف العمل هلل    )ع(وزهده 

سرية أولئك العلماء غري العاملي، فهم  ب  )ع(سبحانه، ثم يقارن الناس سرية هذا اإلمام العادل املهدي  
رمقه  ليسد  دراهم  منهم  يطلب  مقطعة  ثيابهم  أطفاله جياع  يأتيهم مسكي  املثال  سبيل  على 

ف لكي نعطيك! بربكم هل سمعتم أو قرأتم أن  محمداً   أو    )ع(أو علياً   فيقولون له: ائتنا بمعرِّ
 أحد األئمة قال لفقري ائتين بمعرف لكي أعطيك ؟!  

کند؛ چرا که آنها  عمل را درمان نمیی این علمای بیبه تنهایی فتنه   )ع(  همین جهت علم امام  به
امام نمی باشد.  پذیرند، همان طور که در روایت واض  و روشن میشوند و علومش را نمیتسلیم 

  ل خدا باشد همان طور که رسو عمل در برابر همگان میبنابراین راه عالج، رسوا کردن این علمای بی
با علمای یهود انجام داد؛ هنگامی که مردم عدالت    )ص(  عمل نمود و  همان رفتاری که عیسی  )ص(

را چه در امور مالی، همانند تقسیم کردن اموال صدقات به طور مساوی در بین فقرا و زهد    )ع(  امام
جامعه  )ع(  ایشان  امور  به  ایشان  توجه  و  اهتمام  یا  و  نوشیدن  و  خوردن  پوشیدن،  و  در  اسالمی  ی 

را   )ع( اخالصش در عمل برای خداوند سبحان را ببینند، و سپس سیره و روش این امام عادل مهدی
هایش گرسنه و  کنند. به طور مثال اگر مسکینی که بچهعمل مقایسه میسیره و روش آن علمای بی  با 

هایشان پاره و مندرس باشد و از آنها پولی بخواهد تا تنگی معیشت خود را برطرف کند، آنها به  لباس
اید  اید و یا خواندها شنیدهگویند: برای ما معّرفی بیاور تا به تو پولی بدهیم ! شما را به خدا قسم، آی او می

به فقیری گفته باشند برای من معّرفی بیاور    )علیهم السالم(  یا یکی از ائمه  )ع(  یا علی  )ص(  که محمد



                        389                                                                                                                                                           2العجل )گوساله( ج
 

 تا به تو چیزی ببخشم؟!
 

فون ؟ وكم هم ؟ ومن أين  لهذا املسكي بأحدهم ؟! والحال أن  طلبة   ثم أين هم هؤالء املعر 
سلسلة معرفي، بل إن  املتقي من طلبة الحوزة ال يهتدي إلى سبيل   الحوزة العلمية يحتاجون إلى

بأموال  بهم  اتصل  ومن  ومستأثرون،  وفسقة  متكربون  املعرفي  معظم  ألن   عنده؛  نفسه  ليعرف 
الصدقات. والضاللة ال تجتمع مع الهدى، فال يهتدي يف الغالب إلى هؤالء املعرفي إال  متملق أو خسيس 

والطيور  دنيا،  التقي   طالب  يعرف  الوضيع  الخسيس  أمىس  فرببكم كيف  تقع.  أشكالها  على 
الشريف؟ وكيف أمىس الذئب راعياً للغنم؟ وكيف أمىس ابن آوى املؤتمن؟ وكيف أمىس الجاهل  

 السفيه يعرف العالم الفقيه ؟! أ اهلل أذن لكم بهذا أم على اهلل تفرتون ؟! 
تواند  نفر الزم  است؟ و این مسکین از کجا می  ها چه کسانی هستند؟ و چندبه عالوه، این معّرف

ای از معّرفین دارند  ی علمیه نیاز به سلسلهیکی از آنها را بیاورد؟! این در حالی است که طالب حوزه
نمیو حتی یک طلبه راهی  هیچ  باتقوای حوزه  بیشی  که  بشناساند؛ چرا  او  به  را  خودش  تا  تر  یابد 

به را  آنها  کنند،  متکبر، فاسق و انحصارگرا هستند.  اموال صدقات متصل می  معّرفین و کسانی که 
نمی با هدایت جمس  این معرفین هدایت نمیگمراهی  به  اغلب موارد کسی  در  مگر  گردد، پس  شود 
! شما را به خدا سوگند، چطور  1ی دنیا طلب؛ کبوتر با کبوتر، باز با باز متملق و چاپلوس یا فرومایه

یف باتقوا را بشناسد؟! چگونه گرگ چوپان گوسفندان باشد!؟  شود که یک پست می فرومایه یک شر
خرد، عالم فقیه را بشناسد؟! آیا خداوند  دار باشد؟! و چگونه نادان بیو چگونه فرزند ناخلف امانت

 بندید؟!ای به شما داده یا بر خداوند دروغ میچنین اجازه
 

مل الطعام يف ظالم الليل ويدسه تحت رأس  ، الذي كان يح)ع(بربكم هذه هي سرية السجاد  
محمد   سرية  هي  أم  واملخالف،  قلوبهم  واألئمة   املؤالف  املؤلفة  حىت  يعطون  كانوا  الذين 

قبل أن تسقط من عي   )ع(وكانوا يرحمون الفقراء واليتامى، وربما سقطت الدمعة من عيين علي  
 قبل صدر الفقري.كان محمد   مد أرملة أو يتيم، وربما خرجت الزفرة والحسرة من صدر مح

 واألئمة يجوعون ليشبع الفقراء، ويعطون البعيد قبل القريب.    )ع(وعلي 
یکی شب حمل می )ع( شما را به خدا، آیا این روش امام سجاد کرد  است؟ کسی که غذا را در تار

یر سر مردم تنگ  و ائمه  )ص(  داد، و یا روش محمددست چه موافق و چه مخالف قرار میو آن را ز
آوردند و  شان را نرم کنند و به فقیران و یتیمان رحم میهایبخشیدند تا قلبکه می  )علیهم السالم(

 
 شوند )مترجم(.شكل جمع میها  هم  رب المذلی عربی: الييور علی اشكالها تقع؛ يعنی پرنده - 1
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زنان یا یتیمان جاری شود،  شد پیش از آنکه از چشم بیوهمیجاری  )ع(  چه بسا اشک از چشمان علی
  آمد. حضرت محمد برمی )ص(  ی فقیر بلند شود، از نهاد محمدو آه و حسرت، پیش از آنکه از سینه 

ائمه  )ع(  ، علی)ص( السالم(  و  می   )علیهم  از گرسنه  قبل  بیگانه  به  و  باشند  سیر  فقیران  تا  ماندند 
 بخشیدند. نزدیک، می

 
انتشر اإلسالم بأخالق هؤالء القادة العظام ال باملصطلحات الفلسفية. عندما جاءت الخالفة  لقد  

أول ما قام به هو التسوية يف العطاء، وإلقاء دواوين التميزي اليت أجراها من كان قبله،   )ع(لإلمام علي  
 ولهذا ثارت ثائرة القوم عليه وانتفض طلحة والزبري وأشباههما.  

اخالق این رهبراِن بزرگ گسترش یافت نه با اصطالحات فلسفی. هنگامی که خالفت به  اسالم با  
رسید اولین کاری که به انجامش اقدام نمود، مساوات و برابری در بخشش و برانداختن    )ع(  امام علی

ه او کردند؛ و به همین دلیل شورشیان قوم علیآمیزی بود که پیش از او اجرا میها و دفاتر تبعیو دیوان
 سر به شورش گذاشتند و طلحه و زبیر و نظایر آنها به جنبش درآمدند. 

 
ا أنتم اليوم فقد أعدتم دواوين التميزي، وأعدتموها عثمانية تغدقون على من يعبدكم من دون   أم 
اهلل، وآثرتم هذا بزعمكم لعلمه وفضلتم فالن بادعائكم لفضله، وهذا وفالن ال يأمرون باملعروف  

ف  وال ينهون ع ن املنكر. ومن جهة أخرى تمنعون األرملة؛ ألنها مجهولة الحال، واليتيم ألن ه بال معر 
ون على معظم طلبة الحوزة، بل وتمنعون من ال يواكب مسريتكم املخزية سواء العلمية أم  وتقرت 
  العملية اليت من أجلى مظاهر انحرافها هو االبتعاد عن كتاب اهلل ودراسته ومدارسته. وإهمالكم 
إرشاد الناس واألمر باملعروف والنهي عن املنكر. واستسالمكم للدعة والراحة حىت أمسيتم قوماً 
مرتفي ال تتحملون حرارة الشمس فضاًل عن شظف العيش، وأذى الطواغيت يف سبيل إعالء كلمة 

 ال اله إال  اهلل.  
دیوان امروز  شما  سباما  همان  به  را  آنها  و  بازگردانیده  را  تبعیو  ایجاد  های  عثمانی  سیاق  و  ک 

کند، فراوان سیر کنید؛ این یکی را به زعم اید تا آن کس که شما را به جای خداوند عبادت میکرده
برمی ِعلمش  خاطر  به  فضیلت  خودتان  فضلش،  برای  خودتان  ادعای  با  را  دیگری  آن  و  گزینید 

ید، در حالی که فالنیبخشید و برتر میمی کنند و نه نهی از منکر! از سوی  میها نه امر به معروف  شمار
یغ میدیگر از بیوه ید؛ چرا که وضعیت آنها برایتان نامشخص است، و همچنین یتیم، چرا  زنان در دار

ی علمیه، و حتی از کسانی که در  دست حوزه های تنگکه معّرفی ندارد و همچنین بر بسیاری از طلبه
یغ میـ شما را همراهی نمیچه عملی  چه از نظر علمی و    آورتان ـروش و آیین ننگ ید؛  کنند، در دار

ین مظاهر انحرافش، دور شدن از کتاب خدا و غور در آن و مطالعههمان آیینی که از واض  ی آن  تر
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تان در  باشد؛ و همچنین غفلت شما از ارشاد مردم و امر به معروف و نهی از منکر، و تسلیم شدنمی
ک آنجا  تا  آسایش  و  رفاه  تبدیل  برابر  ندارد،  را  گرمای خورشید  که حتی تحمل  پرورده  ناز قومی  به  ه 

ها در راه باال بردن  های طاغوتها و تنگناهای زندگی و آزار و اذیتاید، چه برسد به تحمل سختیشده
 ی ال اله اال الله!کلمه
 

ها  لفتح مدينة النجف وتطهري   )ع(ورد يف بعض الروايات اليت تصف معركة يخوضها املهدي  
املهدي   اإلمام  أصحاب  أن   ويقاتلونه،  ضده  سيقفون  الذين  املنافقي  وثيابهم    )ع( من  به  يحوطون 

 ممزقة ! نعم ممزقة؛ ألن هم ال يشرتون ثياباً بأموال األرملة واليتيم واملريض.  
سازی آن از منافقانی  برای فت  شهر نجف و پاک  )ع(  هایی که نبردی را که مهدیدر برخی از روایت

نمایند، آمده است که  شود را توصیف میکنند، واردش میایستند و با وی پیکار میه در برابرش میک
های  های پاره بر تن دارند! آری، لباسکنند در حالی که لباساو را احاطه می  )ع(   یاران امام مهدی 

 اند. یدهزنان، یتیمان و بیماران، لباسی برای خود نخر پاره؛ چرا که آنها با اموال بیوه
 

اهلل   عبد  أبي  عن  بصري،  أبي  اهلل  )ع(عن  قول  يف  قال  ُهْم    )عزوجل(،  ِفيَها  ﴿َفُكْبِكُبوا   :
 .     (2) : )هم قوم وصفوا عدالً بألسنتهم ثم خالفوه إلى غريه( )ع(. قال (1) َوالَْغاُووَن﴾

پس آنها و گمراهان در آن )آتش(  )در مورد سخن خداوند عزوجل    )ع(  ز ابو بصیر از ابو عبد اللها
شان توصیف  روایت شده است که فرمود: »آنها قومی هستند که عدالت را با زبان   3( افکنده شوند

 . 4کنند و سپس بر خالف آن به سویی دیگر حرکت کند« می
 

ما عند اهلل إال  بعمل، وأبلغ    : )أبلغ شيعتنا أن لن ينال)ع(وعن خيثمة، قال: قال لي أبو جعفر  
 . (5) شيعتنا إن  أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدالً ثم يخالفه إلى غريه(

ابو جعفر از خثیمه نقل شده است:  نزد    )ع(  و  به آنچه  فرمود: »به شیعیان ما برسان که  به من 
نمی عمل  با  جز  است  بیشخداوند  قیامت  روز  در  کسی  برسان  ما  شیعیان  به  رسید.  و  توان  ین  تر

ین حسرت را دارد که عدالتی را توصیف و سپس برخالف آن به سمت و سویی دیگر حرکت  بزرگ تر

 
 .94الشعراء :  -1
 .35ص 2  بحار األنوار: ج47ص 1الكافي: ج -2
 .94شعرا:  - 3
 .35ص  2؛  بحار اينوار: ج    47ص  1کافی: ج  - 4
 . 93ص 1  وسائل الشيع،: ج300ص 2الكافي: ج -5
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 .1کند«
 

 
 . (2)، قال: )أتقو اهلل واعدلوا فأنكم تعيبون على قوم ال يعدلون( )ع(وعن أبي عبد اهلل 

ید؛ چرا که شما از    )ع(  از ابا عبد الله روایت شده است که فرمود: »از خدا بترسید و عدالت ورز
 . 3کنند« کنید که عدالت را رعایت نمیجویی میکسانی عیب
 

اً(، قال: )أال إن ه من )ع(وعن أمري املؤمني   .(4) ينصف الناس من نفسه لم يزده اهلل إال  عز 
روایت شده است: »بدانید هر کس با مردم منصفانه رفتار کند، خداوند    )ع(  و از امیر المؤمنین

 .5جز بر عّزتش نیفزاید« 
 

بربكم بقي يشء نمزيكم به عن الطواغيت املتسلطي على األمة اإلسالمية؟ أنتم وهم تغدقون  
يتضورون   واملساكي  الفقراء  وترتكون  بدنياكم  آخرته  ويبيع  اهلل  دون  من  يعبدكم  من  على 
  جوعاً، واملرو يعانون اآلالم حىت املوت. أنتم وهم تأمرون باملنكر فهم املطرقة وأنتم السندان، هم 

 . (6)يهينون كتاب اهلل وأنتم تستقبلون فعلتهم الشنيعة بصمت وهدوء خبيث 
های مستبد و مسّلط بر  شما را به خدا، آیا دیگر چیزی باقی مانده است که شما را با آن از طاغوت

کنند و  اّمت اسالمی بازشناسیم؟ شما و کسانی را که به آنان که شما را به جای خداوند عبادت می
به دنیای شما می را  فقرا و مساکین را رها  حساب میفروشند، بیآخرتشان  بخشید، و در عین حال 

ها جان دهند!  کنید تا از گرسنگی به خود بپیچند و همچنین بیماران را تا آنجا که با تحمل درد و رنجمی
کتاب خدا اهانت    کنید؛ پس آنها چکش هستند و شما منکر؛ آنها بهشما و آنها که امر به منکر می

 7شوید!بارتان پذیرا میکنند و شما کردار شنیس آنها را با سکوت و سکون خباثتمی
 

 
 .93ص  1؛  وسايل الشيعه: ج   300ص  2کافی: ج  - 1
 .293ص 15  وسائل الشيع،: ج147ص 2الكافي: ج -2
 .293ص  15؛  وسايل الشيعه: ج   147ص  2کافی: ج  - 3
 .283ص 15وسائل الشيع،: ج  144ص 2الكافي: ج -4
 .283ص  15؛  وسايل الشيعه: ج   144ص  2کافی: ج  - 5
 إلی ما فعله ةاغي، العراق صدام من تنجيْه للقرآن الكريم  وقد تقدم  اْلشارة في الهامد في الج ء األول من هذا الكتاب فراجع. )م( يشير  -6
 فرمايند  که شرو آن در پاورقی در جلد اول همين کتاب ارايه گرديد.به آنچه صدام در نجد کردن قرآن به انجام رساند اشاره می )م( ايشان - 7
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علي   أنكم شيعة  عون  تد  عثمان؛   )ع(فالويل لكم،  أنتم شيعة  ثم كال.  وتخالفونه، كال 
ل ألنكم توافقونه، وعلي يعسوب املؤمني، واملال يعسوب املنافقي، ويكفيكم هذا التفاوت، وك 

 أناء بالذي فيه ينضح. 
پیمایید! هرگز! و  هستید و راه خالف آن را می  )ع(  ی علیکنید شیعه پس وای بر شما! ادعا می

پیشوای مؤمنان   بزرگ و  او موافق هستید؛ علی  با  پیروان عثمانید؛ چرا که  هرگز چنین نیست! شما 
کند؛ که »از کوزه  است در حالی که مال و ثروت، پیشوای منافقان! همین تفاوت شما را کفایت می

 .1همان برون تراود که در او است«
 

قادة عميان، أجل أنتم قادة عميان، وأعمى منكم من يسري خلفكم، وحسبنا اهلل ونعم   أنتم
الوكيل وإلى اهلل املشتكى. فليس كلما يعرف يقال، وليس كل ما يقال حان وقته، وليس كل 

 ما حان وقته حضر أهله. 
را پیروی کند.  شما پیشوایانی کور هستید! آری، پیشوایانی کور! و کورتر از شما کسی است که شما  

یم. هر آنچه دانسته خدا ما را بس است و او چه نیکو وکیلی است و تنها به خداوند شکایت می بر
شود، گفته نشود، و هر آنچه گفته شود، وقتش نرسیده باشد، و هر آنچه وقتش رسیده باشد، اهلش  

 حاضر نباشند. 
 

الثالث   الحسن  أبي  تحت  )ع(قال  من  الفرج  فتوقعوا  أظهركم  بي  من  علمكم  رفع  )إذا   :
 .  (2) أقدامكم( 

تان برداشته گردد انتظار فرج و  فرماید: »آنگاه که علم شما از پیش رویمی  )ع(  ابو الحسن سوم 
یر پاهایتان داشته باشید«  .3گشایش را از ز

 
ويرفع  الصالحي،  وينجي  الخائفي،  يؤمن  الذي  هلل  والحمد  اهلل،  شاء  إن   قريب  فالفرج 

 املستضعفي، ويضع املستكربين، ويهلك ملوكاً ويستخلف آخرين. 
ها را ایمنی، و  و حمد و سپاس تنها از آِن خداوندی است که ترسیده  انشاء الله فرج نزدیک است.

یر مین را باال میبخشد، مستضعفیصالحان را نجات می ین را به ز کشد، پادشاهان را به  برد و مستکبر
 کند. رساند و دیگران را جایگزینشان میهالکت می

 
 کند( )مترجم(.اصل عبارت: »کل إناء بالذ  فيه ينضخ« )هر ظرفی هر چه در خودش دارد را تراوش می - 1
 .155ص 51  بحار األنوار: ج193نعماني: ص غيب، ال381  کمال الدين: ص341ص 1الكافي: ج -2
 .155ص51؛  بحار اينوار: ج   193؛  غيب  نعمانی: ص   381؛  کمال الدين: ص   341ص  1کافی: ج  - 3
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والحمد هلل قاصم الجبارين، مبري الظاملي، مدرك الهاربي، نكال الظاملي، صريخ املستصرخي، 

 موضع حاجات الطالبي، معتمد املؤمني. 
یابندهآِن خداوندی است که در هم کوبندهو حمد و سپاس تنها از   یختگان،  ی ستمگران، در ی گر

کننده وکیل عذاب  و  کنندگان،  درخواست  نیازهای  موضس  خواهان،  کمک  یادرس  فر ظالمان،  ی 
 مؤمنان است. 

 
الحمد هلل الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف األرض وعمارها، وتموج الجبال 

 غمراتها. ومن يسبح يف 
غرند و زمین و  سپاس مخصوص خدایی است که از ترس و خشّیت او، آسمان و ساکنانش می

یاها و هر آن که در اعماقش غوطهآبادکنندگانش می  زنند.ور است موج میلرزند و در
 

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

امِلَِي * َقالُوا َسِمْعَنا َفىًت َيْذُكُرُهْم ُيَقاُل َلهُ ِإبْ 
َراِهيُم * َقالُوا ﴿َقالُوا َمْن َفَعَل َهَذا ِبآِلَهِتَنا ِإنَّهُ مَلَِن الظَّ

ا ا يـَ آِلَهِتنـَ َذا بـِ َت ـهَ
َت َفَعلـْ نـْ

َ
أ
َ
الُوا أ ُدوَن * قـَ ـهَ ــْ اِس َلَعلَُّهْم َيشــ ْعُيِ النَـّ

َ
ِه َعَلى أ ُتوا بـِ

ْ
أ هُ   فـَ ْل َفَعلـَ اَل بـَ ِإبَْراِهيُم * قـَ

لُوُهْم ِإْن َكانُوا َيْنِطُقوَن﴾ 
َ
 .(1)َكِبرُيُهْم َهَذا َفاْسأ

 گری بخشایشبه نام خداوند بخشاینده

نیده ت * گفتند: ـش تمکاران اـس ت؟ هر آینه او از ـس ایم  گفتند: چه کس با خدایان ما چنین کرده اـس
ید،  آنها سخن میکه جوانی به نام ابراهیم، از  گفته است * گفتند: پس او را در برابر دیدگان مردم بیاور

ــهادت دهند * گفتند: ای ابراهیم، آیا تو با خدایان ما چنین کرده ــد که آنان ش ای؟ * گفت: بلکه  باش
ینشان چنین کرده است. اگر سخن میهمین بزرگ  .2گویند، از آنها بپرسیدتر
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