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سید    • اسالم  عقاید  کتاب  از  برگرفته  عمدتًا  سوم  به   احمدالحسنفصل  جز است 
 هایی از مبحث اول و دوم. بخش 





 

 

 ؟ شودی چگونه شناخته م   ینش در زم   خدا   یفه مبحث اول : خل

  ناپذیر؛ اجتناب و    ی حتماست    ی امر )جانشینی خدا(  که روشن شد استخالف    همان طور 
موجود    ین تر انسان کامل؛ و از آنجا که  ترک آن مخالف حکمت و عقل و رحمت است  چراکه

، ناگزیر انتخاب این جانشین باید از میان یکی از افراد این مخلوق انجام  استمخلوقات    یانم
انسان  نکته اشاره کرده است که    ینبه ا   [خداوند]گمارندۀ جانشین؛ یعنی    « ستخِلفمُ »  شود.

ای آفریده شده است  گونهانسان به و  »یک طرح و برنامه برای جانشینی«،    : ست ازا   عبارت 
اَل َرب  که خلیفه و جانشین خداوند شود:  

َ
ْرِض َخلِ   ی َجاِعٌل فِ   ی ِة ِإن  ک ِلْلَماَلئِ   ک َوِإْذ ق

َ
  1َفةً یاْْل

آدم    خداوند، »( نی خواهم گماشتین جانشیر زم من دون پروردگار تو به فرشتگان گفت:  و چ)
گفت انسان   و خداوند  26) آمده است:    یمعهد قد  یادر تورات    2« .کردخلق    شرا بر صورت خود

،  آفریدپس خداوند انسان را بر صورت خود  »،  3« کنیمی را بر صورتمان مثل خودمان درست م
 4(. خدا آفرید بر صورت او را 

  ینکه ا   یبرا هر زمانی  توسط خداوند در    «انسان»یک  انتخاب    5است   ینچناین که    حال
او    یفهخل این جانشین    یحتو    ناپذیر است؛ حتمی و اجتناب باشد    مینشدر زو جانشین  اگر 
خود    ینرا جانش   یکسبه همان دلیلی که گفته شدـ ناگزیر باید  ناچار مجبور به غیبت شود ـ به 

 
 .30بقره،  -1
 . 103توحید صدوق، ص ؛134، ص1کافی کلینی، ج -2
 . 1تورات، سفر تکوین، اصحاح -3
 . 1تورات، سفر تکوین، اصحاح -4
  یو ترک آن مخالف حکمت و عقل و رحمت است و انسان بر فطرت  یضرور است    ی امر   ،استخالفاینکه جانشینی و    -5

در  و برنامۀ جانشینی  طرح  اجرای    یانسان را برانیز  شود و خداوند  )جانشین خداوند(  الله  یفةشده که بتواند خل  یدهآفر 
 برگزیده است. )مترجم(  ینشزم
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بر عهده بگ و جایگاه  باشد    شمقامقائم   تا کند   را  ا   پس.  یرد او  ب  یفهخل   ینجاما  از  عموم    ینرا 
؛ چراکه انسان،  یمکردتعیین  را  است  انسان  اینکه او یک  و  او  ، و نوع  یممخلوقات مشخص کرد

 .  ه استشدسرشته و آفریده بر صورت الهوت 

این  ماند  می جانشین ]خصوص  به   فردِ که  شخص  در  یعنی  را  واقعی  [  مشخص  دنیای 
را  شخص جانشین    ،آنوسیلۀ  که به   یم دار همیشگی نیاز  قانون  یک  به  برای این کار    . میکن

شناساندن  مردم و    یتهدا یعنی  «؛  استخالف»صورت غرض از    ین ا   یردر غ  ؛ یمبده  یص تشخ
به    یاز ن   رو. ازاین شودی نقض م،  به مردم   شیهای و نهها  ،خواستهو اوامر  ومتعالسبحان خداوند  

و  کنندۀ  معرفی که    یمدار   یقانون باشد  خلیفه  حجت  مصداق  تشخیص  اولبرای  روز    یناز 
وساری  جاری   ،شودی تمام م  یا دن   ین که امتحان در ا ساعت برپاشدن  تا   یفهشدن خل یخته برانگ 

چراکه  ا   باشد؛  به  مکلف  خلفا   یمانمردم  مبعوث  ی هال  ی به  بعثتهنگام  از  بعد  و    شانشدن 
به  و پایبندی  و التزام  شان  یراثم از طریق  ها و  آن  یقاز طر   یدهو به شناخت حق و عق  ، هستند

کم این  دست و  باشد؛نسخ نشده   یبعد  ۀ یفخلتا وقتی که توسط مکلف هستند  ،اندآنچه آورده 
باید  به قانون   خلیفه،  خصوص در  ناچار  مصداق  زمان  شناسایی  مدت  و  مندی  بهره که    ی تا 
از رسالتمنتفع  برای آن  )ارسال که مرِسل    ی شدن  را  پاکرده است  مبعوث  کننده( وی    یان به 
ادامه تا به امروز  مندی  این بهره  محمد  یبرا   عنوان مثالبه وساری باشد؛ و  ، جاری برسد

 . داشته است

 گانۀ آن مبحث دوم: قانون شناخت حّجت و فقرات سه 

تشکیل    یا گانه فقرات سه وکمال از  طور تمام به قانون که موافق عقل و حکمت است  این 
  یفه خل  یباثبات تنص   جهتگانه  فقرات سه   ین که ا و دانستیم    یمبسط دادشرح و  که آن را  شده  

  یم از حک گانه باید ناگزیر این فقرات سهو هستند  ی ضرور  ینشخداوند در زم یبرا   و جانشینی
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و  باشد  اعلم  شود؛ اینکه او ]یعنی جانشین[ باید منصوب شود،  صادر    مطلق سبحان   یم و رح
او    ینخداوند مکلف از  به اطاعت  قانون    یا گانه  فقرات سه این    ینجاا در  اما    .کندامر  را  همان 

را شناخت   مرحله   حجت  ب  یگرد  یا در  و  و    یفه خلمیان  ارتباط  یعنی    ؛کنیم ی م  یانمطرح 
احتجاج    ینبا آن بر مکلف  یفهکه خلاست    یلیدلهمان  ه  گانفقرات سه اینکه این  و    ؛ینمکلف

 1.کندیم

 : نص  اول 

با توجه به  و  است  یرپذامکان « )متن دینی(نص»با   ینمکلف  ی[ برا یفه]خل  یب تنص   اثبات
همراه با نّص  همیشه    توسط خداوند  یاله  ی خلفا   یب که تنص چنین یافتیم  ،  یدهآنچه به ما رس

  ی خلفا   یبدر تنص   یو سنت الهاست  ثابت   یثابت شد که قانون الهاست؛ به این ترتیب  بوده  
زم در  خداوند )تصریح(  نّص    ش، ینخداوند  جانب  خل  یا ،  از  است؛   سابق   ۀ یفاز  طور  به   بوده 

تبد ،  یم مستقیرغ  یاباشد    یممستق خداوند  سنت  تغ   یرناپذیل و  حق است  یر ناپذییر و  تعالی  . 
ةَ فرماید:  می ْبلَ   ُسنَّ

َ
ْرَسْلَنا ق

َ
ْد أ

َ
ِتَنا َتْحوِ   کَمْن ق سنتی  )[  ۷۷]اسرا،    اًل یِمْن ُرُسِلَنا َواَل َتِجُد ِلُسنَّ

پکان فرستادگانی  یه همواره در مک از تو گسیه  برای سنت ما  یا ل داشته یش  بوده است و  م 
ْرِض َومَ   یفِ   َباًرا ک اْستِ ،  (بینینمیری  ییتغ

َ
ْهِلِه َفَهْل  یُر السَّ ک ُق اْلَم یِح یِئ َواَل  یَر السَّ ک اْْل

َ
ُئ ِإالَّ ِبأ

لِ ی وَّ
َ
َت اْْل ِه َتْبدِ یْنُظُروَن ِإالَّ ُسنَّ ِت اللَّ ِه َتْحوِ ی َن َفَلْن َتِجَد ِلُسنَّ ِت اللَّ ]فاطر،    اًل یاًل َوَلْن َتِجَد ِلُسنَّ

رنگ زشت جز صاحبش  یزشت بود و ن  یرنگ ین و نیشی در زمکارشان فقط گردنکن  یا )[  ۴۳
نگ  آ  ؛ ردیرا  پ یپس  سنت  جز  می ین یشیا  انتظار  را  دگرگونی    ؟!برندان  خدا  سنت  برای  هرگز  و 
ةَ ،  ( بینینمی  فِ   ُسنَّ ِه  ذِ   یاللَّ َتْبدِ یالَّ ِه  اللَّ ِة  ِلُسنَّ َتِجَد  َوَلْن  ْبُل 

َ
ق ِمْن  َخَلْوا  [  ۶۲]احزاب،    اًل یَن 

 
جانشینمی   -1 )گمارندۀ  مستخِلف  کرد:  تصور  صورت  این  به  را  وضعیت  سپس توان  و  )جانشین(  خلیفه  سپس   ،)

ترتیب پشت  به  اثبات حتمی و ضروریمکلفین  بر اساس  سر یکدیگر. سخن پیشین ما در خصوص  بودن استخالف 
 پردازیم.ارتباط میان مستخلف و خلیفه بود، اما در اینجا به ارتباط میان خلیفه و مکلفین می 
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است   خداوندی  پکسانی  ک  ۀ بار در )سنت  بوده ش یه  تغ تر  هرگز  خدا  سنت  در  و  ری  ییاند 
ةَ ،  ( بینینمی  تِ   ُسنَّ ِه الَّ ِه َتْبدِ   یاللَّ ِة اللَّ ْبُل َوَلْن َتِجَد ِلُسنَّ

َ
ْد َخَلْت ِمْن ق

َ
سنت  )[ ۲۳]فتح،    اًل یق

 1. (بینینمیری ییو در سنت الهی هرگز تغ ت،اس ن بوده یش هم یالهی از پ

خداوند  سوی  مباشر( از  نّص  )  « یمنّص مستق»با  ابتدا    [یفهخل گماردن  و    یبتنص ] امر  این    و
اول    ومتعالسبحان  حجت  شد  ـآدمـ بر    . باشد  یاله  یهاحجت نخستیِن  او  تا    ، شروع 

  یلیاو که دل  یتنص و وص  ۀواسطکه به   یوجود حجت  دلیل  به   [یفه خل  یبتنص این کار ]  سپس
از جانب حجت    یبه نص   ، تبدیل شد یدآیکه بعد از او م  یحجت   یص تشخ   ای واضح بر   است

  )مباشر( بوده   و بدون واسطه  یممستقصورت  به [  یتنص ]و وص  ینا   چه ،  یبر حجت بعد   یقبل
[ بر  یم]مستق   ینص الهیعنی  نخستین ـ امر  آن    و(؛  مباشر یرغ صورت غیرمستقیم ) به باشد چه  

سابق    یفۀ همراه نص از جانب خلهمچنان به بلکه    ؛ه نشد ماند و برداشت  یباقهمچنان    ـ حجت
 ماند.  یخداوند باق ۀیفخل  یصتشخ ی برا  یلیدلعنوان به 

.  است  یدهرس   یقبل  یفۀخل سوی  که از  باشد    یموافق نص ناگزیر باید  از جانب خداوند    نص
در حالی که  خداوند( را ادعا کند  و گواهی  شهادت  یا  از جانب خداوند )   یکه نص   یکس  پس

او دروغبوده باشد  یقبل  یفۀاز خل   یبدون نص   یا مخالف   از جانب خل   گوست.،    ی قبل  یفۀنص 
چراکه مردم از ملکوت  دارد؛    ی یشتر بوضوح و ظهور    ، مردم از شهادت خداوند در ملکوت  یبرا 

که   کنندیرا مطالبه م ینص   هیجدر نت و اند انس گرفته آن و با  اند و در ماّده فرو رفته غافل  خدا 
گاهی ندارند و  از عالم ملکوت که    بیاید نه   یشان( برا ّده عالم مایعنی  از عالم خودشان ) از آن آ

 خبرند. از آن غافل و بی

که خداوند    همان طور   است؛  یوح  ۀواسطومتعال به سبحاناز جانب خداوند    یمنص مستق

 
شود؛ یعنی کلمه سنت ی کلمه قانون + کلمه ثابت استفاده می عنوان توالسنت: ریختن چیزی در قالبی ثابت، و به -1

 = قانون ثابت. بنابراین سنت خدا یعنی قانون ثابت خداوند. 
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مردم    ۀ مردم داده شده و هم  ۀ که به هم  یوح  یق و طر   ، کرد  ی را به مالئکه وح  خالفت آدم
  ین ا  چهاست؛  یتوص ۀواسطبه   یقبل  یفۀنص از جانب خل اما. ست یاؤآن را بشنوند ر توانندیم

  . یممستقیرچه غ و  باشد    یم[ شده مستق یتکه بر او نص ]و وص  یسابق[ بر کس  یفۀنص ]از خل 
  یفۀ نص خل مستقیم و  سابق    یفۀنص خل  ی،اله  یم )نص مستق  نص  ۀگانسه   یهاراه  ین ا به  ما  

 .شرح و بسط خواهیم داد یاز و هنگام ن خواهیم پرداخت ( غیرمستقیمسابق 

 ومتعال سبحان از جانب خداوند    : نصاول 

از جانب خداوند    یم نص مستق  چراکه  ؛ [ است یفه ]بر مصداق خل  یل و دل  ،نص مهم   ین و ا 
 2. مردم حاضر است ۀهم یو برا  1در هر زمان  سبحان است و

وجود داشته  در صورتی که  ـ   یقبل  یفۀنص از خل با  ،  امکان ندارد نص از جانب خداوند  و
 3هستند.  ینص اله  هاین ا  یهر دو  چراکه، مخالف باشد  ـباشد 

 
اش، و حتی این نص و دلیل بعد از وفات خلیفه برای  از لحظۀ اول بعثت خلیفه یا رسول تا آخرین لحظۀ زندگی  -1

 هرکسی که خواهانش باشد حاضر و در دسترس است. 
خصوصی نیاز زمینۀ دینی به وسیلۀ رؤیا به هیچ پس از آنجا که گواهی و نص خداوند برای جانشینش برای مردم به  -2

خواهد یهودی باشد، یا مسیحی یا مسلمان یا هندو ندارد برای هرکسی که به وجود خداوند مؤمن باشد حاضر است؛ می
سمانی اعتقاد داشته باشد؛ و حتی این دلیل برای ملحدان  یا هرکس دیگری که به وجود حقیقتی در ورای این کیهان ج

ای برای شهادت و گواهی برای جانشینش؛ در این صورت خداوند  عنوان مقدمهنیز حاضر و در دسترس است، ولی به 
 ومتعال را ثابت کند.دهد تا برای ملحد و خداناباور وجود خداوند سبحانبرای خودش گواهی می

صورت مخالف با نص خلیفۀ پیشین خداوند را داشته باشد او  نص الهی )با رؤیا یا مکاشفه( بهپس کسی که ادعای  -3
ـ کسانی هستند که بر که دشمنان خدا هستندگوست و نیازی نیست در ادعایش دقت شود. امثال چنین افرادی ـ دروغ

که به دروغ و به باطل مدعی جانشینی  بافند، و نیز کسانی  ضد دعوت خلیفۀ خدا در زمینش رؤیاهای دروغین به هم می
ها ممکن است دروغ بگویند و رؤیا بسازند یا خودشان را دچار توهم رؤیایی موافق با هوای خدا هستند. هر دوی این گروه 

بودنش در دل خودش قرار دارد؛ چراکه چنین رؤیایی مخالف خلیفۀ پیشین خداوند در  نفسشان کنند، ولی دلیل دروغی 
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هستند    ی متواتر   های رؤیا،  ها هستآن ( که امکان احتجاج به  ی)نص اله  هایی رؤیا  پس
  ی قبل  یفهکه از خل  یو موافق با نص الهپذیر نباشد امکان ،بر کذب شانیترو یان مدع یکه تبان

د  نباش بوده  [  ی]قبل  یفه از خل  یرمستقیم غ  یصی]موافق با[ نص تشخ یا  یده رس   یممستقطور  به 
 .توصیف شده باشد  است ینگهدارنده از گمراه ینکه به ا  مثالً این نص و 

پس    ، موافق با حکمت و رحمت است  ،ی عقلنظر  از    [از جانب خداوند  یم نص مستق]   ینا 
را    ومتعالسبحان که وجود خداوند    ی پس ما زمان  . کندیمطلق آن را ترک نم  یم و رح  یمحک 

و ثابت    یستن   شدر ساحت  یمطلق است و نقص   یممطلق و رح  یماو حک   ینکهو ا   یمثابت کرد
حتم  یمکرد است  ناپذیراجتناب]و    یاستخالف  م  چراکهـ [  رحمت  و  با حکمت  طلق  موافق 

  یمآن ثابت شد آنچه موافق با حکمت و رحمت مطلق است همان نص مستقدنبال  و به    ـاست
او   برا   مادامی،  اش استیفهبر خل  ومتعالسبحاناز جانب  از    یمنص مستق]یعنی  آن    یکه 

  یمکه راه نص مستق  یی از آنجا  و  . [رؤیا مثل  ]موجود باشد    یراه   [ومتعالسبحان جانب خداوند  
او   جانب  وح  ومتعالسبحان از  است بود  یهمان  برای یق طر آن  و    ه  او  بین  که    یوح  ی 

او که ثابت شد به این ترتیب  ، صادقه است ی رؤیاو همه مردم باز است همان  ومتعالسبحان 
  ی رؤیا   یقخلقش از طر   بر  یکند و با وحیاش نص میفه حتم بر خل  طوربه [  ومتعالسبحان ]

  یراه را برا   ین اگر ا ،  ینصورتا   یر در غ   و ؛  دهدی او شهادت م  ی برا   یداری صادقه در خواب و ب
  یراه  چراکهخواهد بود  اش[ ترک کند قطعًا مخالف با رحمت و حکمت مطلق  یفه نص ]بر خل 

در  و    شودی محقق م  ـاستشناخت  که همان  ـ را ترک کرده که به واسطه آن هدف از خلقت  
 !یرا الله عن ذلک علوا کب یتعال  گردد؛ی مطلق نقض م یت الوه یجهنت

ا ینقلنظر  از    و ه  ثابت شد  یواضح و قطع  صورتبه   [ یاله  یمنص مستق]یعنی  راه    ین: 
 .است

 
 است. زمینش بوده 



  ...............................................................................  19انتشارات انصار امام مهدی

 

  عنوانبه ]  آدم  یبتنص   ۀرا در قص   [یم و نص مستق  یوح ]یعنی  راه    ینخداوند متعال ا 
  یق طر   ینا   ۀواسطبه   پس .  بود  ینشخداوند در زم  یبرا   یفهخل   یناول  و اوفرمود    یان [ بیفهخل

  یجه در نت  .گشوده شد  ینشخداوند در زم   یفۀ( ]باب[ نص بر خلیهمان وح  یا  یم)نص مستق
وح مالئکه  به  ا فرمود    یخداوند  جانشینش   یفه خل  ،آدم  ینکه به  َرب    َوِإذْ است:    و  اَل 

َ
  ک ق

ْرِض َخلِ   یَجاِعٌل فِ   یِة ِإن  ک ِلْلَماَلئِ 
َ
َتْجَعُل فِ یاْْل

َ
اُلوا أ

َ
َماَء َوَنْحُن    ک ْسفِ یَها وَ ی ْفِسُد فِ یَها َمْن یَفًة ق الد 

ُح ِبَحْمدِ  ُس لَ   کُنَسب  اَل ِإن    کَوُنَقد 
َ
ْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن   یق

َ
و چون پروردگارت به  )[  ۳۰]بقره،    أ

ه در آن  کگماری سی را میکا در آن ی آ گمارم گفتندمی نی ین جانشیفرشتگان گفت من در زم 
انگ  خونیفساد  و  بر زد  آنیها  حال  و  ستاک زد  با  ما  تنز یه  تو  مییش  تقدیکنه  به  و    تو  س یم 

 . دانید( ی ه شما نمکدانم زی مییمن چ :فرمود  . میپرداز می

عنوان ]به   یوسف  یب تنص   ۀ( را در قص یمراه )نص مستق  ینخداوند متعال ا   ینهمچن 
  ینش خدا در زم  ۀ یفاو خلکه  فرمود    یوح  یوسفخداوند به    . فرمایدمی   یانخداوند[ ب   یفۀخل

اَل    ِإذْ :  است
َ
بِ یق

َ
ِْل ِإن  یِه  یوُسُف  َبِت 

َ
أ    یا 

َ
َعَشَر  ی َرأ َحَد 

َ
أ  کوْ کُت 

َ
َرأ َواْلَقَمَر  ْمَس  َوالشَّ لِ یًبا    ی ُتُهْم 

د  یازده ستاره و خورش یای پدر من    :وسف به پدرش گفتیه  کزمانی را  )[  ۴]یوسف،    َن یَساِجدِ 
ا   . (نندکبرای من سجده می که  دمشان  یدم، دی و ماه را د   یص تشخ  یبرا   یلیدل  یاؤر   ینجا در 

در  روشن و واضح است    یعقوب خدا    یامبر بود و کالم پ  ـیوسفـ   ینشخدا در زم  یفۀخل
زم  یفۀ[ خل عنوان به ]  یوسف   یص ]شناخت و[ تشخ   یبرا   یلی دل  یا ؤراین  که  ینا    ش ینخدا در 

کردن یف را از تعر   یوسف  [ یعقوب( ]بود  یصیتشخ  یلدل  یاؤر اینکه آن  )به همین دلیل    است.
  شنوند یاو را م  یای ؤر  یوسفکه برادران    یبرادرانش برحذر داشت تا هنگام  ی خود برا   یای ؤر

  یوسف   یایؤکه ر  دانستند ی که ]برادران او[ م  یحال  در نشود؛  تکرار    یل هاب   ۀ و فاجع  یبتمص 
زم   یفۀخل  عنوانبه را    یوسفشدن  یین تع در  مشخص  به ها  آن بین  از    ینشخدا  کامل  طور 

اَل کند:  می
َ
ْنَساِن  یًدا ِإنَّ الشَّ کی  کُدوا لَ یکیفَ   ک َعَلی ِإْخَوتِ   ک ا یاَل َتْقُصْص ُرؤْ   یا ُبنَ ی   ق َطاَن ِلْْلِ

ن  ک ت میاک را برای برادرانت ح  یایت ؤ یعقوب[ گفت ای پسرک من ر])[  ۵]یوسف،    ٌن ی َعُدوٌّ ُمبِ 
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 . (ار استک طان برای آدمی دشمنی آشیهمانا ش، شندیاندرنگی مییه برای تو نک

خداوند از    .فرمایدمی  یان ب  یموس  یب تنص   ۀراه را در قص   ین خداوند متعال ا   ینهمچن 
  ی و خداوند برا   ـبود   یناز مکلف  ی مادر موس  در حالی که ـ کرد    یوح  ی به مادر موس  یا ؤ ر  یق طر 

ْوَح گواهی داد:    است  شینخدا در زم  یفۀخل  ،ی موس  ینکهبه ا   یمادر موس
َ
م  ُموَسی   َنایَوأ

ُ
ِإَلی أ

ْرِضعِ 
َ
ْن أ

َ
ْلقِ یِه َفِإَذا ِخْفِت َعلَ یأ

َ
وُه ِإلَ   یَواَل َتْحَزنِ   یم  َواَل َتَخافِ یالْ   یِه فِ یِه َفأ ا َراد  َوَجاِعُلوُه ِمَن    یکِإنَّ

  کمنا ی چون بر او بده و  بر  ی ه او را ش کم  ی ردکبه مادر موسی وحی    )و[  ۷]قصص،    َن یاْلُمْرَسلِ 
در  در  را  او  مدار  ی ب  یاشدی  اندوه  و  مترس  و  بازمی کنداز  تو  به  را  او  ما  و  یگردانه  را  م  از او 

 . (م یدهقرار میفرستادگان 

داوود    یبرا فرماید، و  می  یانب  داوود  یب تنص   ۀراه را در قص   ینخداوند متعال ا   ینهمچن 
زم یفه او خلکه  روشن ساخت   در  َجَعْلَنا   ا ی:  است  ینش اش  ا  ِإنَّ فِ یَخلِ   ک َداُووُد  ْرِض    یَفًة 

َ
اْْل

ِبِع اْلَهَوی فَ یْم بَ ک َفاْح  اِس ِباْلَحق  َواَل َتتَّ ذِ یَعْن َسبِ   ک ِضلَّ یَن النَّ ِه ِإنَّ الَّ وَن َعْن َسبِ یَن  یِل اللَّ ِل  یِضل 
ِه َلُهْم َعَذاٌب َشدِ    ین در زم   یا فه یداوود ما تو را خل   )ای [  ۲۶]ص،    ْوَم اْلِحَساِب یٌد ِبَما َنُسوا  یاللَّ

ه تو را از راه خدا  کن  ک روی میپ]نفس[    ین و از هو کان مردم به حق داوری  یپس م  یمقرار داد
خاطر  به   ید،شد   ی استها عذابآن  ی روند برا ه از راه خدا به در می کسانی  ک  راستیبه   . ندک به در  

 . (روز حساب را فراموش کردند ینکها 

  یونخداوند به حوار فرموده است:    یانب  یسیع  یبتنص   ۀ را در قص   یق طر   ینا   نیز   و
ْوَح   َوِإذْ :  اوست  یفۀ خل   یسیعکه  کرد    یوح

َ
ْن آِمُنوا بِ ییُت ِإَلی اْلَحَوارِ یأ

َ
اُلوا    یَوِبَرُسولِ   یَن أ

َ
ق

َنا ُمْسِلُموَن  نَّ
َ
ا َواْشَهْد ِبأ ه به من و  کردم  کون وحی  ی ه به حوار کو هنگامی  )[  ۱۱۱]مائده،   آَمنَّ

 . (م یه ما مسلمانکم و گواه باش ی مان آوردیگفتند ا  ،دی مان آور یام ا فرستاده 

موضوع    ی، برا ینیمبیم   یهآ   ینآشکار در ا   صورتبه از آنچه    ییشتر ب   و روشنی  وضوح  آیا
در    ی وح  یقاز طر   یونحوار   ی شهادت خداوند برا گواهی و    آیا!  شود؟یم  یافت خدا    یندر د  یاؤر
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  یداری در ب رؤیا    یدنو د   ،در خوابرؤیا    دیدن:یوح  یقدو طر   و!  یست؟واضح ن روشن و    یه آاین  
راین  شود؟ی م  یافت  ینا   از  یش ب  یوضوح  آیا  است. بندگانبرای    یاؤکه  که شهادت    یعموم 

  شیناش در زمیفه خل  یو راه شهادت خداوند برا   یق کنند همان طر ی مدرخواست  خداوند را  
ا   یش ب  یوضوح  آیا؟!  است برا   یا ؤراینکه    شود؟ یم  یافت   یناز  راه  بر    یهمان  نّص خداوند 

اینکه  است  شیناش در زمیفه خل اراده    یدناز مردم که شن  یکسهر است که    راهی؟!  را  آن 
 ؟! شنودیآن را م یشرط یا   یدق هیچ بدون  کندیم

راه ندارد  در آن    ی و ابهامشبهه    یچ که ه   ی وضوحروشنی و    ا امر را ب  ین که خداوند ا   راستیبه 
آنجا می   یانب   محمدخدا  در دعوت رسول   را    ومتعالسبحان که خداوند    فرماید؛  خودش 

[  یت]حقان  یبرا   یشاهد عنوان گواه و  به کند  یسبحان را طلب م  که شهادت او  یکسهر   یبرا 
 فرماید: تعالی میدارد. حق عرضه می محمد

 ْرَسْلَنا
َ
اِس َرُسواًل وَ   کَوأ ِه َشهِ کِللنَّ ِباللَّ  عنوانبه مردم    یتو را برا   )و[  ۷۹]نساء،    ًدا ی َفی 
 . یست( شهادت کاف  ی خداوند برا و  یم فرستاد فرستاده 

 َُه    ِن ک ل ِإلَ یاللَّ ْنَزَل 
َ
أ ِبَما  َواْلَماَلئِ   یک ْشَهُد  ِبِعْلِمِه  ْنَزَلُه 

َ
وَ یُة  ک أ َشهِ کْشَهُدوَن  ِه  ِباللَّ   ًدا یَفی 

]او[ آن    .دهدرده است گواهی میکت[ آنچه بر تو نازل  یبه ]حقان  وند ن خدا یک ل )[  ۱۶۶،  ء]نسا
کافی  گواه    عنوانبه خدا    و  ، دهندز[ گواهی می یرده است و فرشتگان ]نکش نازل  یرا به علم خو

 .است(

 َذِ   ُقوُل یو ْل  کَن  یالَّ
ُ
ق ُمْرَساًل  َلْسَت  َشهِ کَفُروا  ِه  ِباللَّ بَ یَفی  ِعْلُم  ک نَ یَوبَ   ینِ ی ًدا  ِعْنَدُه  َوَمْن  ْم 

میان من و  بگو    . ستییند تو فرستاده نیگوافر شدند می که  کسانی  کو  )[  ۴۳]رعد،    َتاِب ک الْ 
 . کافی است(گواه  عنوانبه است  نزدش تاب که علم کس کخدا و آن  شما  

 ْل
ُ
ِه َشهِ ک  ق ُه  ک نَ ی َوبَ   ینِ ی ًدا بَ یَفی ِباللَّ یان  بگو م )[  ۹۶]اسراء،    ًرا یًرا َبِص یاَن ِبِعَباِدِه َخبِ کْم ِإنَّ

گاهِ چراک ؛افی استکخدا  بودِن من و شما گواه  . ( ناستی ب  ه او همواره به ]حال[ بندگانش آ
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 ْل
ُ
ِه بَ ک  ق ذِ   ی ْعَلُم َما فِ یًدا  یْم َشهِ ک نَ یَوبَ   ینِ ی َفی ِباللَّ ْرِض َوالَّ

َ
َماَواِت َواْْل َن آَمُنوا ِباْلَباِطِل  یالسَّ

وَلئِ کوَ 
ُ
أ ِه  ِباللَّ ان من و شما  یخدا م  افی استکبگو  )[  ۵۲]عنکبوت،    ُهُم اْلَخاِسُروَن   کَفُروا 

ده و خدا را  یه به باطل گروک داند و آنان  ن است میی ها و زمآسمان ه در  کآنچه را    . شاهد باشد
 .( ندا ارانک انیاند همان ز ردهکار ک ان

 َذِ   ُهو ْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدی َودِ   یالَّ
َ
ِه وَ کِن  یْظِهَرُه َعَلی الد  یِن اْلَحق  لِ یأ ِه َشهِ کل    ًدا یَفی ِباللَّ

روانه ساخت تا آن را بر  و دین راستین  ت  ی هدا برای  خود را  رسول  ه  کسی  کاوست  )[  ۲۸]فتح،  
 . (ندکت می یفاکبودن خدا یروز گرداند و گواهان پیتمام اد 

و  مالزم  ،یفه [ از روز اول اعالم دعوت خلیاله یمنّص ]مستق ین [ و ا یشهادت ]اله ینا  
 . بوده است شقبل از اعالم دعوتش مالزم و همراهحتی  بلکه  ،ستاوهمراه 

که[   شد  ]بیان  آنچه گذشت  خلفادر  است    ین مکلفبرای  را    یش خداوند  کرده    وگواهی 
را  همواره     یجه نت  در   .داردعرضه می  یش خلفا  ی برا   یشاهد عنوان  به  ین مکلفبرای  خودش 

خداوند است که  سّنت    [یشخلفا  ی خداوند برا   یمشهادت مستق]  ین شد ا   یان که ب  همان طور 
از    یر خلقش به غ  یممکن است که خداوند برا   چگونهی در آن راه ندارد.  ییر و تغ  یلتبد هیچ  

چه    یوح بدهد  و  به شهادت  مستقیم،  از  چه  طور  مخلوقاتش  از  برخی  واسطۀ  و به  ارواح 
خداوند و تمام    یانمهمواره  از جانب خداوند    یا صادقه   یایؤاز ر   یرغ  یقکدام طر   و؟  فرشتگان

نّص    یرا برا   ـیا ؤر  ۀبه واسط  یوح  یقطر یعنی  ـ   یق طر   ینکه ا   یکس  اما  ؟بوده استباز    ینمکّلف
  یا دارد!  اعالم می از قرآن  هایی  قسمت به  را  کفر خودش  چنین شخصی  کند  ی انکار م  یاله

آن نزد تمام  وسیلۀ  کند که خداوند به   یجادو[ ا   یسسأرا ]ت   یگریراه د که  بر اوست    یقتاً حق  ینکها 
م  ینمکّلف خداوند    ینهم   به   دهد.یشهادت  آ   یکسان  بهسبب  طلب    یاتکه  را  معجزات  و 

به وجود خداوند سبحان بودند شهادت   یقیحق یمانمن با ا ؤ که اگر م دهدیجواب م کنندیم
اُلوا :  بودیم  یها کافآن   یخداوند برا 

َ
ْنِزَل َعلَ   َوق

ُ
َما اْلْیآ  ِه یَلْواَل أ ْل ِإنَّ

ُ
ِه ق ِه  یاٌت ِمْن َرب  اُت ِعْنَد اللَّ

ْل ...  
ُ
ِه بَ ک  ق ْرِض   یْعَلُم َما فِ یًدا  یْم َشهِ ک نَ یَوبَ   ینِ یَفی ِباللَّ

َ
َماَواِت َواْْل [  52و۵۰]عنکبوت،    السَّ
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معجزات) چرا  سو   یگفتند:  نشده   ی از  نازل  او  بر  نزد  است  پروردگارش  همه  معجزات  بگو  ؟ 
ان  یه خدا مکن بس  ی بگو هم  ل من و شما[... یشود، نه به می به فرمان او نازل مخداست ]و  

 .(داندی ن است میها و زمآنچه را در آسمان و ا  .من و شما گواه است

  ین نزد مکّلف  یشخلفا   یخداوند برا راستی  به شد که  مشخص    یات آاین    از  یروشنبه بنابراین  
  و؛ محمدیاران  یاهای ؤو ر یسیع  یون حوار  یاهای ؤمثل ر گواهی داده است؛  ؤیار یق از طر 

  کندو ادعا    کند)سنت خداوند( را انکار    ینکس ا سبب هر   ین به هم   ؛ سنت خداوند است  ینا 
کند  یکه ادعا م یکسو هر  1اقامه کند  یل و دل ّینه ب باید است   یافته ییر و تغ  یل تبد ، سنت ین ا که 

  ۀ که در هم«کفی»  ۀ کلم  یبرا   ید با  یستن   یکاف  صادقه  یرؤیابا    یوح  یقشهادت خداوند از طر 
 

تا مهدی، قطعًا سنت الهی را در خالفت خواهیم شناخت: آدم، خلیفۀ   با بررسی مسیر خالفت الهی از آدم  -1
خدا... نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و داوود و تمامی انبیای الهی و فرستادگانش، همگی جانشینان خدا در زمینش  

است... و مهدی خلیفۀ منصوب شدۀ خداست. »رسول اند... محمد، خلیفۀ منصوب شدۀ خدهستند که تنصیب شده 
شوند که همگی فرزند خلیفه هستند. سپس  نزد گنج شما سه نفر کشته می» خدا فرموده است:  
کنند و طوری  های سیاه از خراسان رو میرسد. آنگاه پرچم یک از آن سه نمیخالفت به هیچ 

سپس چیزی یادآور شد و فرمود:  «  استگونه نکشته  کنون اینکشند که هیچ گروهی تا شما را می

بیعت کنید؛ حتی سینه پس هنگامی  » او  با  را دیدید  او  او خلیفۀ خدا  که  خیز روی برف؛ زیرا 
کنم بنده گمان نمیشرط شیخین صحیح است«.  و این حدیث به    464، ص4مستدرک، حاکم، ج  .«مهدی است

مسلمانانی که خلفای خدا در زمینش هستند حتی برای    و انبیا و داوود و محمد  ـ آدمطبق گفتۀ قرآن اینکه ـ
و مهدی طبق این روایت، خلیفۀ خدا    ،ایجاد کنداشکالی  نیز  اعتقاد ندارند    به خالفت الهی بعد از رسول خدا محمد 

خلیفه و جانشین خداوند در زمینش   در زمینش است؛ یعنی خط سیر دین الهی از اول آن تا انتهایش، تنصیب الهی برای
کند و در نتیجه کسانی که ادعای  است؛ یعنی این مسئله، سنتی الهی است و سنت الهی هیچ تبدیل و تغییری نمی

هیچ منهج و لهی را دارند باید ادعای خود را با دلیل اثبات کنند، نه اینکه ادعا کنند دین الهی بی تبدیل یا تغییر سنت ا
رها کرده است و بدون هیچ   صورت عبث و بیهوده بوده است و خداوند امر خالفت را بعد از رسول خدا محمد به

آن آنچه  بر عکس  دلیل  بلکه  یافته است،  تبدیل  و  تغییر  الهی  و  ها میدلیلی سنت  دارد  وجود  دارند  اعتقاد  و  گویند 
 پابرجاست.
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 پیدا کند:   یگرید  یمعنا است ات گذشته تکرار شده یآ

 ْرَسْلَنا
َ
اِس َرُسواًل وَ   کَوأ ِه َشهِ کِللنَّ م و  ی برای مردم فرستادرسالت  و تو را به  )  ًدا یَفی ِباللَّ

 . (استکافی بودن خدا گواه

 َُه    ِن ک ل ِبَما  یاللَّ ِإلَ ْشَهُد  ْنَزَل 
َ
َواْلَماَلئِ   یک أ ِبِعْلِمِه  ْنَزَلُه 

َ
وَ یُة  ک أ َشهِ کْشَهُدوَن  ِه  ِباللَّ   ًدا یَفی 

ش  یآن را به علم خو  او  .دهدرده است گواهی میکت[ آنچه بر تو نازل  ین خدا به ]حقانیک ل)
 . (افی است خدا گواه باشدکدهند و ز[ گواهی مییرده است و فرشتگان ]نکنازل 

 َذِ ُقوُل ا یو ْل کَن یلَّ
ُ
ِه َشهِ کَفُروا َلْسَت ُمْرَساًل ق افر  که کسانی کو ) ْم ک نَ یَوبَ  ی نِ یًدا بَ یَفی ِباللَّ

 . (ان من و شما گواه باشدیافی است خدا مکبگو  .ستی یند تو فرستاده نیگوشدند می

 ْل
ُ
ِه َشهِ ک  ق ُه  ک نَ یَوبَ   ی نِ یًدا بَ ی َفی ِباللَّ یان من و شما  بگو م )   ًرا یًرا َبِص یِبِعَباِدِه َخبِ اَن  کْم ِإنَّ

گاه ببودن خدا کافی است چراکگواه  . (ست یناه او همواره به ]حال[ بندگانش آ

 ْل
ُ
ِه بَ ک  ق ذِ   ی ْعَلُم َما فِ یًدا  یْم َشهِ ک نَ یَوبَ   ینِ ی َفی ِباللَّ ْرِض َوالَّ

َ
َماَواِت َواْْل َن آَمُنوا ِباْلَباِطِل  یالسَّ

وَلئِ َفُروا ِباکوَ 
ُ
ِه أ آنچه    .ان من و شما شاهد باشد ی افی است خدا مکبگو  )  ُهُم اْلَخاِسُروَن   ک للَّ
همان    ،اندردهکار  ک ده و خدا را انیه به باطل گروکو آنان    ،داندن است می ی ها و زمرا در آسمان 

 . (ندا ارانک انیز 

در خواب    یایؤر  یقخداوند از طر و گواهی  شهادت  فقط    اینکه   :روشن است  یاتآ  یمعنا  و
ها عرضه داشته  برای آن  شاهد عنوان  به که خداوند خودش را    یعموم مردم  یبرا   یداریو ب

 . یستکاف ینشدر زم  ۀ خداوندیفخل  یصتشخ  یبرا  است

ر  طبق بنابراین   گذشت  صادق   یایؤآنچه  کشف  و  برا   یا ه صادقه  آن  در  خداوند    ی که 
زمیفه خل در  مکّلف  ین اش  م  ین نزد  و    از   ینّص   دهدی شهادت  است  سبحان  خداوند  جانب 

 است.   ومتعالسبحان از جانب خداوند    یماز نّص مستقگردانی  به معنای روی از آن    گردانیروی
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یعنی  [ فقط بر صاحب آن ) یم نّص ]مستق  ین ا آیا  نّص ]چقدر است[؟    ینا   یتحدود حج   اما
به    یا   حجت است؟  یز[ نیاؤصاحب آن ]ر   یر بر غ  ینکه ا   یا ( حجت است  یده را د  یا ؤ که ر  یکس

آن بر   یتحج  ینکهصادقه( به اعتبار ا  یای ؤریعنی  )الهی نّص  ین امکان دارد ا  یاآعبارت دیگر 
 ؟ حجت باشدنیز صاحب آن   یر است بر غشده صاحبش ثابت 

بر    [صاحب آن حجت است  یر بر غ  یمنّص مستق  ینکها ] امر را    ینا   یانقرآن ب   یقت حق  در
حجت   یده را د  یا ؤکه ر یکساز  یرغ بر  یروشن کرده است که نّص الهوضوح عهده گرفته و به 

  ینش خدا در زم  ۀیفخل  یوسفقرار داد که    ینبر ا   یلیرا دل  یوسف   یایؤر  یعقوب.  است
چراکه برادران   ، برادرانش منع کرد  ی برا   یایش ؤکردن ریف او را از تعر دلیل    ین است و به هم 

خدا به    ین در د را    یا ؤر  یگاهتند و جا شناخی م  یبه خوبرا    یعتبودند و شر   یا فرزندان انب یوسف،  
به دنبال    و است  ینش او در زم  ۀ یفبر خل  ی، نّص الهیاؤدانستند[ که ریو ]م دانستند ی م یخوب

 کردن مشخص جهت    در  او  یرؤیاخواهند دانست که    یوسف  یرؤیا  یدنبه محض شنآن،  
به آن که    ید ترس  یعقوب  پس  .بوده است  ینشخدا در زم  ۀ یف[ خلعنوانبه ]   یوسف   ها 
و    یوسف پیشین  حسادت کنند  تکرار   یوسف   یان م  دو فرزند آدمماجرای  برادرانش    و 
:  روشن است  تدّبر کند و با خودش منصف باشد   یات که در آ  یکس  ی]مطلب[ برا   ینا   شود.
 ْاَل    ِإذ

َ
بِ یق

َ
َبِت ِإن  ی ِه  یوُسُف ِْل

َ
   ی ا أ

َ
َحَد َعَشَر  یَرأ

َ
 کوْ کُت أ

َ
ْمَس َواْلَقَمَر َرأ *  َن  یَساِجدِ   یُتُهْم لِ یًبا َوالشَّ

اَل 
َ
ُبنَ ی  ق ُرؤْ   یا  َتْقُصْص  ِإْخَوتِ   ک ا یاَل  لَ یکیفَ   ک َعَلی  الشَّ کی  ک ُدوا  ِإنَّ  َعُدوٌّ  یًدا  ْنَساِن  ِلْْلِ َطاَن 

د و  ی ازده ستاره و خورشیوسف به پدرش گفت ای پدر، من  ی ه ک )زمانی [ 5و4]یوسف،   ٌن یُمبِ 
من خوابت را   کعقوب[ گفت ای پسر ی]*  نندککه برای من سجده می  یدمشاندم، دیماه را د

ح برادرانت  میاک برای  ن کن  ک ت  تو  برای  می یه  ش یاندرنگی  همانا  انسان  یشند،  برای  طان 
که  هنگامی    یلهاب برای    یل که قاب   همان طور  کنندی م  یلهتو ح   برای  .( ار استک دشمنی آش

صادقه(    یرؤیا یعنی  )  یقطر   ینبه ا   ینّص الهبنابراین    کرد.  حیلهاست    آدم  یدانست او وص
 صاحب آن است.  یر ( و بر غرؤیاحجت بر صاحب آن ) ـکه در قرآن واضح است همان طورـ
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از    ی خواب  یده آنچه را د  یا یده د  رؤیا   ید گویرا که م  یکس  یِی گودروغ   رؤیا صاحب    یر اگر غ   اما
  یر او )غ ای بر   رؤیا  ین ا صورت  ین ، در ا احتمال بدهداست بوده نفس  ی از هوا  یا  یطان جانب ش
 موضوعاتی داریم: در تحقیق به    یازنما  جا ین و ا ندارد،   ی( حجترؤیا صاحب 

 است   یده د   رؤیاکه گفته    ی کس   یی گو احتمال دروغ   ـ ۱

ها را  رؤیااز هم هستند آن    ی که جدا   یباشند و مردم  و مستمر   یار بس  ها رؤیاکه    ی در صورت
  یتا کسباشد  آن مردم نبوده    یانم   ایرابطه   ، به حق ۀکنندبه دعوت  یمانشان و قبل از ا   ینندبب

تبانتصور کند آن  شنودیرا م  هان آ  هایرؤیاکه   توافق و  بر کذب و دروغ    ین ا ،  اندکرده   یها 
مگر توسط  افراد به دروغ امکان ندارد    ینا کردن  متهم هنگام    ین. در ا شودی م  یاحتمال منتف

  ین و به ا   ، استاز نظر عقلی ناممکن  ها بر دروغ  آن  ی تبان  چراکه  ؛ معاند متکبر و فخرفروش
ا   م مرد  یربر سادر مجموع  ها  آن  های رؤیاترتیب   اگر  و  را    هارؤیاکه    یکسان  ینحجت است 

مردم[    یر حجت ]بر سا   باشند پس قطعاً بوده  ف  مختل   یدتی ها و مذاهب عق از مشرب   اندیده د
ها به آنچه  رّد شهادت آن   ی برا   وجود نخواهد داشت   ی راههیچ  و  خواهد بود  تر  یم تر و عظبزرگ 

 . اندیدهو شن اندیده ش دیناش در زم یفه بر خل  یو نّص الهبرای خودشان از شهادت خدا 

 باشد   یطان از جانب ش   رؤیا   ینکه احتمال ا   ـ ۲

  رؤیا   ۀ ینندب ی که خالفتش برا   شینخداوند در زمخلیفه و جانشین    ،رؤیا که در در صورتی  
باشد   فرشتگان    یا فرشته   یا ثابت شده  الله    یاسم  یا از  اسماء  آسمان  یا یه آ  یااز  کتاب    ِی از 

ب شده  ثابت  باشد    ینندهنزد  داشته   ن امکاکه  باشد    ییزآمحکمتنمادهای    رؤیادر    یاوجود 
 . گردد، این احتمال نیز دفع می صادر شود   یانش و لشکر   یطانمثل ش   یهانیاز سف نداشته باشد  

با   ، نازل شده  یاطین ش ۀواسطکه گفتند قرآن به  ی به کسان ومتعال سبحان در قرآن خداوند 
است:   گفته  پاسخ  آیات  الشَّ   َوَمااین  ِبِه  َلْت  َوَما ُن  یاِط یَتَنزَّ َوَما    یْنَبغِ ی   *    ُعوَن یْسَتِط یَلُهْم 
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]که    توانندو آنان را نسزد و نمی *    انداورده ین ها آن را فرود  طان یو ش)[  211و    210،ء]شعرا 
را    ایقدرت و سلطه  شیاطین: »نه«،  فرمایدیخداوند م. پس  چنین کنند[( قرآن  قرائت  بر 

  یر در غ کند،  دعوت به صالح  ـ  به همان صورتی که در قرآن است ـ را نسزد که    شیطان   ندارند. 
باشد  یطان صورت چگونه ش  ینا  حال  ، پابرجا  ُخ   یدر  و  به صالح  کر که دعوت  ذکر    یم لق  و 

 ! کند؟یخداوند م

  در این صورت پس    ،آورده باشداست  که در قرآن ذکر شده  را    یامور   ینا اگر شیطان    و
در    ؟!جنگدی با خودش م  یطان ش   یاآعالوه  ! به و کجا؟  یو ک  ،کندی م  دعوت به شّر چگونه  

 !کند؟ ین چنشایسته نیست که  یحال

  صورتبه اینکه    یا پذیر نیست،  برای شیطان امکانتالوت کلمات خداوند  همان طور که  
گر شود.  جلوه   یو فرشتگان و اسماء اله  یاله  ی خلفا  یا   ،هاملکوت آسمانو نمادهای  رموز  

ا   اگر پذ  ی برا   هاین انجام  نت   یراو امکان  که ملکوت در دست خداوند    شودی م  ینا   یجه باشد 
  ی برا   یمجال  این صورتو در  خواهد بود    یطان[ ش یاراختدر  بلکه در دست ]و  نخواهد بود،  

تمام رساالت    ه ب  یب ترت  ینماند و به ا ی نم، باقی  یدآیکه از ملکوت م  یزی هر چ به    یناناطم
اند و  شده دچار توهم  ها  گفتار که قطعًا آن  ین ا شود با  اشکال وارد می  یاله  یو خلفا   یآسمان

متمّثل شده و    ییهافرشته   صورتبه   شانیکه برا   یدر حال  ،بوده   یطان همان ش   اندیده آنچه د 
...  و  ست  بوده ا   از جانب خدا ، سخنی  آن کالم   ینکهبر ا   یرا قرائت کرده مبن  یکالم  شانیبرا 
را خالصه    [ بر ملکوت  یطانعدم تسلط ش ]امر    ومتعالسبحان خداوند    ینهم  یبرا   و..  آخر.  یال

قرائت    یعنی؛  ( توانندو آنان را نسزد و نمی )  ُعوَن یْسَتِط یَلُهْم َوَما    یْنَبغِ ی  َوَمافرماید:  می  ه،کرد
آن را نازل  ها ]شیاطین[  که آن   ییدگویچگونه م  ، پس شماامکان ندارد  یاطینش  یقرآن برا 

 !اند؟کرده

، پس  ش عاجز و ناتوان هستند یاتآ از    یبعض   یا]کردن[ قرآن    ی[ از وحیاطینکه ]شحال  
در    یاطین ش   ید جهالت بگو  ی علم است از رو  یکه مدع  یدر حال  ی چگونه ممکن است شخص 
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که   ی یطانش  یردپذیعقل م آیا! ؟شوندگر میمتمثل و جلوه  محمد خدا رسول شکل به   رؤیا
بتواند  رائت قرآن عاجز  و قکردن  نازل از   ناتوان است  در  گر شود  جلوه   محمد  صورتبه و 
! هذه والله قسمة ضیزی  قرآن ناطق است؟همان  خداوند و    وتمام تاّم   ۀ ، کلمکه محمد  یحال

 (. است ناعادالنه...  یمی تقساین به خدا سوگند )

گفته شود و بر او جرأت شود    ینچن  خدا رسول  بارۀ  که در است    یده رس   ییکار به جا  آیا
دعوت حق را رد    ینکها  یعلم برا   یانکه مدع! این؟بر وی جسارت شود ییمامر عظو با چنین 

نزدشان    یلیدل هیچ    ینکهبدون ا شود  گر میجلوه   خدا رسول    صورتبه   یطانش   یندگوبکنند  
َلُهْم ِبِه ِمْن    َماپوچ و توخالی برای ردکردن دعوت حق:    هایی! بلکه صرفًا با گفته باشد؟بوده  

ْفَواِهِهْم ِإْن  کُبَرْت  کِعْلٍم َواَل ْلَِباِئِهْم  
َ
آنان و    )نه [  ۵]کهف،    ِذًباکُقوُلوَن ِإالَّ  یِلَمًة َتْخُرُج ِمْن أ

]آنان[ جز دروغ    .دیآه از دهانشان برمیکسخنی است  بزرگ  .ندارند  ین علمینه پدرانشان به ا 
 . (ندیگونمی 

م  یکس  آیاعالوه  به  ش  گویدیکه  دارد  اوص  یا انب  صورتبه   یطانامکان  فرشتگان    یاو  و 
پاک و  بتواند متمّثل به ارواح    یطان اگر ش! حال  پندارد؟ی خود را عاقل و صاحب علم م  یایدب در 

خداوند را    یچگونه وح  یو فرستادگان اله   یا انب   و !  ماند؟یم  یباق  ین چه از ددیگر  شود  طاهر  
  ی و آن کس  یستن  یطانشاز سوی  خداوند است و  سوی  دانستند که از  ی دادند و میم  یص تشخ

  صورت چگونه محمد! در این یست؟ن  یطانفرشته است و شیک   کندی م یکه بر آنان وح
چراکه طبق  گوید جبرئیل بوده است و نه شیطان؟!  دانست آن کسی که با وی سخن می می

شدن شیطان  ها متمثل گر شود؛ زیرا آنصورت جبرئیل نیز جلوه تواند به گفتۀ آنان، شیطان می
تر از جبرئیل است. آیا انبیا  اند در حالی که آن حضرت بزرگ را جایز شمرده  صورت محمدبه 

واست  ای درخکرد معجزهها وحی میگفت و به آنها سخن می ای که با آنباید از هر فرشته 
از    یابر انب   ی که وح  ی ضمن زمان  در کردند تا بدانند او یک فرشته است و شیطان نیست؟!  می
است و  بوده  از جانب خداوند    ِی وح  ،رؤیا دادند که آن  ی م  یصبود چگونه تشخ ی م  رؤیا   یق طر 
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ا   صورتبهکه  نبوده    یطانیاند شیده آنچه د  خدا سوگند قطعًا آن    به !  ؟ باشدآمده  در   یفرشته 
ای    ،شودیمگر  جلوه و فرشتگان    یاو اوص  محمد  صورتبه   یطانش   یندگوی که م  یکسان

طوری  به ند  ا هملحد او گشود  یانو لشکر   یطانش   یبرا   یمیباب عظکردند که چه  کاش درک می
 ند!!ا ه گرفتار ساختچگونه و خود را ماند که از دین خدا دیگر هیچ چیزی باقی نمی 

اکنون آنان به  هم !  ؟هستندند  ا ه آن اقدام کرد  ه که بمتوجه جرم بزرگی    ، علم  یانمدع   آیا
  ین از باء آن تا سـ [ و به قرآن  یو فرستادگان ]اله  یاتمام انب درستی  و    یآسمان  هایب اتمام کت 

  یا و انب   محمد  صورتبه  یطان که ش  خود  گفتار  ینا   ۀواسطکه به   یکس  پس   ند.ا ه طعنه زد  ـآن
باید   کندی ت و جسارت مئجر  محمدخدا و رسول  خدا  یند ه ب  ،شودی ممتمثل  یاو اوص

کند  یسو به  استغفار  پروردگارش  درگاه[  ]به  و  توبه  روشن    یبرا   یقحقا  این.  خداوند  مردم 
اهل  کاری  و فریب   یرتزو  یشانو برا   کنندیم  یدا شناخت پ  روز از این واقعیتان روزبه شود و آنیم

آنان و جرئت   پ و جسارتباطل و جهل  و  بر خداوند و ملکوت  ائمه  یامبرش شان  آشکار    و 
 شود.یم

از ناحیۀ  فرشتگان خداوند است قطعًا    یا  خدا   ی خلفا  یا  ذکر خدا   یکه حاو   ییرؤیا بنابراین  
 است.  طاهرپاک و بلکه از جانب خداوند و از ملکوت و فرشتگان و ارواح  ؛ یستن  یطانش

  یی هانمونه   .شودی نممتمثل    خدا رسول    صورتبه   یطاناند که شکرده   یتروا مسلمانان  
 : ایاترو   این از

 الرضا  یبن موس  یالحسن عل از ابو   ، از پدرش  ،بن فضال  یبن عل  ینبن حس  یعل  از
،  خدا رسول  ای پسر    عرض کرد:  از اهل خراسان به امام رضا  مردیاست:    شده  یتروا 

که پارۀ تن  وقتی  بود    یدخواه  چگونه فرمود:ی به من م  یا که گو  یدم را درخواب د  خدا رسول  
در خاک شما  و ستارۀ من    ید کنیم  ی دار ه امانت مرا نگ و شما  دفن شود،    ین شما من در زم 

شده در زمین شما هستم، و من پارۀ تن  من آن دفن »به او فرمود:   امام رضاپنهان شود؟  
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ستاره هستم. بدان کسی که مرا زیارت کند در حالی  پیامبرتان هستم، پس من آن امانت و آن  
که آنچه را خداوند تبارک و متعال از حقم و اطاعتم واجب کرده است بشناسد من و پدرانم روز  

کس که ما شفیعش باشیم نجات یافته است اگرچه بر  و هر   قیامت شفیعان او خواهیم بود، 
به من گفته است، از جدش از پدرش    اش مثل گناه ثقلین )جن و انس( بوده باشد. پدرمذمه

که مرا دیده است،    راستیبهفرمود: کسی که مرا در خواب ببیند    از پدرانش، که رسول خدا 
آید و نه همچنین  یک از اوصیایم درنمی صورت هیچ صورت من و نه به چراکه شیطان نه به 

 1«.وت استیک از شیعیانشان؛ و رؤیای صادقه جزئی از هفتاد جزء نبصورت هیچ به 

  یا را در دنخدا  که رسول  هستند    یفقط کسان  یتا رو  این  از از آنان که مراد    یگفتار بعض   اما
را خودِ   ین ا ؛  2شناسند یرا م   ایشان  ی ماد   ۀاند و چهر یده د   ؛ کندی نقض م  یت روا همین    کالم 

رضا  چراکه شخص ی م  یقیناً   امام  برا   رؤیا که    یداند  رسول    یفتعر   شیرا  است  خدا  کرده 
او را راستی  به   هیدرا دخدا  که رسول    یکس  :وجود به او فرمود   ین با ا و  است    یدهرا ند   محمد

ا   ، شودی نممتمثل    او  صورتبه   یطان ش  چراکهاست؛    یده د است که روی    یدر حال  ینو 
 او را قصد کرده بود.  طور مشخص رؤیایسخن امام متوجه آن شخص بود و به 

حتمًا    رؤیا   ۀینندکه باند مبنی بر اینشرط کرده   هااز آن  یکه بعض   یشرط  ینا   ینکها   نتیجه
 ۀ واسطو به   یتروا همین    ۀ واسطبه باشد،    یدهددر این زندگانی جسمانی  را    خدا رسول  باید  

 
الفقیه، صدوق، ج  -1 ص2من ال یحضره  الرضا584،  اخبار  امالی، صدوق،   ؛287، ص1، صدوق، ج؛ عیون 

 . 283، ص49، مجلسی، ج بحاراالنوار ؛120ص
شود، ولی متأسفانه ادر نمیبا وجود سطح بسیار پایین این کالم و اینکه از کسی که اندکی از علم را داشته باشد ص -2

ای  های ماهوارهـ از زبان شیوخی که در شبکه اندگونه که مؤمنان گفته آناین سخن از کسانی که ادعای علم دارند و ـ
حضور دارند صادر شده است. به همین دلیل به چنین شخصی پاسخ گفتم تا مردم فریب نخورند و به این ترتیب برای  

شان آشکار شود؛ همچنین تا این افراد پس از اینکه حق،  این مدعیان و میزان جهل و نادانی  بودنمردم میزان سطحی
 بودن سخنشان برایشان آشکار شد به درگاه پروردگارشان توبه و استغفار کنند.و نیز باطل
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  گرفته است بر   یشرط  یقت، در حقشرط   ین؛ بلکه ا شودی گذشت نقض م  یتا رو   این  ازآنچه قبل  
 . و سرکشی برایش ندارند جز عناد و تکبر  یلیدل که هیچ ها  و اوهام آن  ی نفسانیهااز هوا 

شرط کند،    یدیو عقا ینیرا در امور د  یکه شروط  یمقبول کن  یکسعاقالنه است از هر   آیا
  یقرارداد  بر ضد آن شرِط   «یلدل! و چه بسا »؟ایش داشته باشدبر   یشرع  یلدلاینکه  بدون  

 ! باشد؟  وجود داشته

( را  یجسمان  ت یادر ح  یتؤشرط )ر  ینکه ا   یعلم( زمان  یانها )مدعآن   ینکها   یگر د  ۀنکت
  ؟!دهندیم  یتشرط را به فرشتگان سرا   ین، چگونه ا شرط کردند  محمد  خدا رسول  برای  

  یده د   ی جسمان  یات را در ح   هاآن  ید حتمًا با   یند بیم  رؤیا که مالئکه را در    یکس  یند گوی باز م  یاآ
 !  هستند؟ یاطین ها ش صورت آن ین ا  یرباشد و در غ

انبعالوه  به    ی ابتدا در    ـهاستآنجملۀ  از    که  محمدنیز  و  ـ [  ی]اله  یای تمام 
اند  گفتهیها سخن ماند و با آنیده دیو مکاشفه م  رؤیافرشتگان خداوند را در    ،یشانهارسالت

که امروز خود را    ی کسانحال    با فرشتگان بوده است.   شانیدار د   یناول  ، [ یدارآن ]د  در حالی که 
م  یعلما  انبیاسالم  زمان  در  اگر  آن   یاینامند  به  که  ا گذشته  چه    یمانها  بودند  دارند 

به    یاآ  یعنی  شدند؟یکالم مواجه م  ینهم  ۀواسطها به با آن  آیا  دادند؟ینشان م  یالعملعکس
  صورتبهسراغتان آمده و  به    یطان، چه بسا شیددانیمشما چه  و    :گفتندی]گذشته[ م  یایانب

بسا    یا  ؟است  شده متمثل  مالئکه   آمده  یطان شچه  اصحابت  و  تو  ا نزد  و    مدمح   ی، 
  ی جسمانزندگی  را در    یتو و اصحابت موس   چراکه  ؛درآمده  یسیع   یا  یموس  صورتبه 
 !!ید؟ا یده ند

(  شودیم  یبه ارواح ط  یه شب  یطانکالم )ش   ین ا که  دانند  ی م  یگمراه  ی علما  یا آعالوه  به 
  شدند؟ یقبل از او مواجه م  یای آن با محمد و انب   وسیلۀه ها باست[ که امثال آن  ی]همان کالم

خداوند   یجهنت  درو   م  یبرا   را   شهادت  رد  پ   و؟!  کردندی بندگانش  بر  خداوند  ،  یامبرش نّص 
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م  ییرؤیا   ۀواسطبه را    محمد مردم  امروز می رد    دیدندی که  گفتار  مثل  و  را    اینان  کردند 
َفلْ   َبْل :  گفتندمی َبْل ُهَو َشاِعٌر  اْفَتَراُه  َبِل  ْحاَلٍم 

َ
أ ْضَغاُث 

َ
أ اُلوا 

َ
ِبآیق ِتَنا 

ْ
ُلوَن ک ٍة  یأ وَّ

َ
اْْل ْرِسَل 

ُ
أ  َما 

بل  یشانهای پر گفتند خواب  ه ک )بل[  ۵]انبیا،   بلک است،  را به دروغ گفته  او شاعری  ک ه آن  ه 
 . (اورد یای بد برای ما نشانه یان هم عرضه شد باینیشی ه برای پکگونه  پس همان است 

توانایی ندارد  و    کندیت نمئجر   یطاناست که[ ش  یناند ]ا به آن جاهل   ینانکه ا   حقیقتی
است    ینشخداوند در زم  ۀیف خل  مضمون که آن شخص  ین، به ا نشان بدهد  ییرؤیا  یبه کسکه  

خداوند ما را پناه  ـ   یطانش  یهاخواب   بلکه؛  است  ینش خداوند در زم  ۀ یفخل  شخص،   فالن   یا
 . هستند یهانهو سفآور حزن ییهاخواب  ـدهد

 د نفس باش   ی از هوا   رؤیا   ینکه احتمال ا   ـ ۳

  رؤیاکه گفته    یکس  ییگواول )احتمال دروغعنوان    یحاتبا همان توضموضوع نیز    ینا 
استد میده  داده  پاسخ  چراکهشودی(  سوم  ینا   ؛  حقنیز    احتمال  معنای  به   یقت، در 
از  ای  مکاشفه   یا   رؤیا   یشخص که    منداری   اسم این  به    یزی چ  ؛ چراکهسترؤیا  «بودنین دروغ»

خود  ن شخص  یا در واقع  ؛ بلکه  خداست  ۀ یفخل  ی فالن  یا او  مبنی بر اینکه    یندبب  ش نفس خود
خودش را  کرده و    یال خ  ط فق  یقتو او در حقرا دچار چنین توهمی کرده که رؤیا دیده است  

او در    .«نفس  یهوا »گفتم    یلدل  ینبه هم را  ]احتمال سوم[  این  ؛ و  دچار توهم کرده است
او   ینکه ا  نتیجه ن«.  بگو و دروغ را باور ک دروغشود: »گفته میاست که به این صورت  یقتحق

بوده    شنفس  یو موافق هوا ش را دارد  یکه آرزو  کندخودش را به عمد دچار توهم آن چیزی می
  کندی م  ینبه خودش تلق ]است  بوده    یقت حق  شیلو تخ   یالخکند که آن  تصدیق می  است و

 1. است[ یدهرا د یقتحق

 
ت دیگر: »خدا،  انسان در خواب و بیداری در یکی از سه این گزینه است والغیر: »نور، نفس و ظلمت«؛ یا به عبار   -1
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که خلیفه و    خلقش هستندبرای  و نّص از جانب خداوند    یوح  ، صادقه  هایرؤیا  :نتیجه
  ی اله  یحواینکه  به اعتبار  شناساند. رؤیاهای صادقه  ها می جانشین خداوند را در زمینش به آن

ناگزیر باید    بعد از آدمخواهند بود.    یمستقل  یلدلها محقق شود،  شرایط در آن اگر  هستند  
[ حامل  یاگر ]فرد مدعدر دسترس باشد و    یقبل  ۀیفاز جانب خل  ی[ نّص ی]فعل  یفۀهمراه با خل

تأیید    ی برا   یانگوکه دروغخواهند بود    ییهاتنها دروغ  شدهادعا   هایرؤیا،  نباشد   ینّص چنین  
؛ و  اندکردهتبانی  آن    حق است بر   ۀ یدحق و عق  ین شان که مخالف با دمنحرف  ین و د   مذهب

عنوان  بهتواند ـ یکدیگر است، و این نص میبر   ین در زم  لهیا   ی خلفا   نّص ،  حق   ۀیدو عق   ین د
هایی هستند که مدعیان برایشان با یکدیگر  که رؤیاهای دروغین، دروغ   ـ به ما بفهماند مثال 

 اند.تبانی کرده 

که از شخصی نقل    شین خالفت خداوند در زم   یدر نفمورد ادعا    های رؤیابه    یست الزم ن
و شرعًا   آیدیم یصیتشخ  یلدل عنوانبه  رؤیا که ه ثابت شد شرعاً  چراکه؛ کرد یتوجهشوند می

  یین در تع   که  هایی رؤیابه  نیز    و   ،یدآی کننده مینف  یا معارض    یلدل  عنوانبه   رؤیا ثابت نشده که  
چراکه  ؛  خداوند به آن اقرار کند   ۀ یفخل  که ینمگر ا شود،  نمی هستند توجه    ید و عقا  یاحکام شرع

 . کندی م یانرا ب  ین د  ،را برپا داشته  ینخداوند که به امر خداوند د  ۀیفخل

 
نفس و جهل« یا: »فرستادگان خدا شامل مالئکه و ارواح پاک و طیب، نفس، و شیطان و لشکریانش«. بنابراین سه  

کننده به شر، جهت وجود دارد: یک جهت، نفس انسان است، یک جهت خیر است و یک جهت هم شّر؛ و دعوت
جهت، چیز دیگری وجود ندارد و این جهات در رؤیاها و  شیطان است. امام اوهام، از هوای نفس است. غیر از این سه

همراه با مکاشفه در بیداری وجود دارند. انسان در خواب در میان این سه جهت قرار دارد و به همین دلیل کسی که در 
چه بسا   ،خوابد بیند و کسی که غافل از ذکر خدا میشاءالله از ناحیۀ خدا میخوابد انحال ذکر خدا و خیر و نور می

رود که به  نامند و کسی که در حالی به خواب مینگرانی و اضطرابی از ناحیه شیطان ببیند که عامه آن را »کابوس« می
دنبال جاه و منصب است چه بسا خود را دچار توهماتی کند که متناسب با چیزی باشد که برای ارضای درون خودش 

ای از خداوند ببیند یا  واند در بیداری هم باشد؛ یعنی انسان مکاشفهتخواسته است و آن را ببیند. این وضعیت می می
 شیطان به او چیزی نشان بدهد یا از هوای نفس خودش بشنود. 
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 امیدانه ن   ی تالش 

 ْحاَلٍم َبِل اْفَتَراُه َبْل ُهَو َشاِعٌر َفلْ   َبْل
َ
ْضَغاُث أ

َ
اُلوا أ

َ
ِتَنا ِبآیق

ْ
ُلوَن کٍة  ی أ وَّ

َ
ْرِسَل اْْل

ُ
،  ء]انبیا  َما أ

  ؛ ه او شاعری استک بل  ،ه آن را ]به دروغ[ بافتهک است، بل یشانهای پر گفتند خواب ه ک )بل[ 5
  یرا کسان  هگفت  این.  (اورد یای بنشانه د برای ما  یبا ارسال شد  ان  ی نی شیه برای پکپس همان گونه  

  یب تکذ  یرا در هر زمان  یورزند و فرستادگان الهی ها کفر مکه به ملکوت آسمان  کنند یتکرار م
 ! کنندی م یهتوص شبه آن و تکرار  یی گو ؛کنند یتکرار م ی آن را با هر رسالتو ؛ کنندیم

برا نوامیدانۀ    یهاتالش   از ا   یآنان  جز    نامؤمن   هایرؤیاکه  یناثبات    ی هاخواب چیزی 
  : بافندبه هم می  یندروغ  ی رؤیاو  بندند  میبر خداوند دروغ  ها  آناست که    ین، ا نیستند  یشانپر 
  ِه ِن اْفَتَری َعَلی اللَّ ْظَلُم ِممَّ

َ
وحِ کَوَمْن أ

ُ
اَل أ

َ
ْو ق

َ
ْنِزُل  یِه َش یوَح ِإلَ یَوَلْم    یِإلَ   یِذًبا أ

ُ
اَل َسأ

َ
ٌء َوَمْن ق

َما   فِ ِمْثَل  اِلُموَن  الظَّ ِإِذ  َتَری  َوَلْو  ُه  اللَّ ْنَزَل 
َ
َواْلَماَلئِ   ی أ اْلَمْوِت   ک َغَمَراِت 

َ
أ َباِسُطو  ْخِرُجوا یدِ یُة 

َ
أ ِهْم 

ْنُفَس 
َ
الْ ک أ ِبَما  یُم  اْلُهوِن  َعَذاَب  ُتْجَزْوَن  َغ کْوَم  ِه  اللَّ َعَلی  َتُقوُلوَن  وَ یْنُتْم  اْلَحق   آک َر  َعْن  اِتِه  یْنُتْم 

د  یگوا می یبندد کارتر از آن کس که بر خدا دروغ می ستمست کی  )و[ ۹۳]انعام،    وَن ِبرُ ک َتْستَ 
زودی  ید به گوه میکس  کزی به او وحی نشده باشد و آن  ی ه چ کبه من وحی شده در حالی  

های مرگ  اران را در گردابک اش ستمکای و  ؛ نمکرده است نازل می کر آنچه را خدا نازل ینظ
تان را  یهازنند[ جان ب می ی اند ]و نه گشوده   را شان  یهاه فرشتگان دستک  یحالدی در  یدمی

تی د و در برابر آیبست ناحق بر خدا دروغ میه  د امروز به ]سزای[ آنچه بیرون ده یب بر  ک ات او 
 . (شوید فر میکیننده کبه عذاب خوار  دیکردیم

در نظر  اما    ،بزرگ کاری است بس  خداوند  از نظر  ها  تهمتو این    ثمری ب  ی هاتالش   این
آنان    یجه؛ در نتآسان استانجامش  ند[  ا هبرگشتگان ]که فطرت خود را آلوده کردبه عقب   ینا 

  های رؤیا  یفلأبه ت  یبه آسان  ،نامؤمن  یبه شهادت خداوند برا گرفتن و اشکال زدن طعنه  یبرا 
به    رؤیابه    یند گویمهمان هنگام  د و در  پردازنی خداوند در زمانشان م  یفۀ ضد خل  ین دروغ و 
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زم  ۀیفخل  یصتشخ   یبرا   یلیدل  رؤیا  ینکها  در  از    ینا   و!  ندارند  ی اعتقاداست    ینشخداوند 
تالِش   ییگودروغ برا آن   و  ملزم   ی ها  از  هزاران  فرار  به  موافق    یرؤیا شدن  و  نّص  با  واضح 
اند یده [ از مردم دبسیاریکه تعداد ] هاییرؤیا؛ همان  داردپرده برمی  خداوند یفۀ خل یصیتشخ

 است.بوده ها محال آن در حالی که تبانی 

واژگون  ینهمچن  وقتی  این  مشدگان،  توجه  ی م  یندروغ  یرؤیا و    گویندیدروغ  سازند 
(  ینخداوند در زم   ۀیفخل  تأیید  برای  رؤیا  یدنامر )د   ینا سازی از  تحقیق و شفاف کنند که  ی نم

آدم از  است؛ چراکهامکانبه سادگی    بعد  آدم  پذیر شده  از  خل   ینّص   بعد    ی قبل  ۀیفاز 
حال در  است[  ]ا   ی]موجود  نّص نّص[  ینکه  نت است  یاله  ی،  بر  ینا   یجه؛  خداوند  نص  که 

  یجهنت  در .  یستاست و مخالف آن ن  پیشین   ۀیفحتمًا مطابق نص از خل   رؤیا  ۀواسطاش بهیفه خل
م باطل    ین دروغ  ییرؤیاکه    یکسهر   شودی روشن  پیشین    ۀ یفکه مخالف نص خل  سازدی مو 

 1. بسته استدروغ است که به خداوند  ی است فرد

  یتو اهم  رؤیا به   ینکه ا  ؛ برسند  یا یجه به نت  خواهندیم ییگودروغ  ین از ا ها طور کلی آن به 
بزنند طعنه  بگیرند.    آن  اشکال  ،  خودشان  ین دروغ  هایرؤیا [  یند بگو   خواهندی]م  گویا و 

ساقط    یت از حج  نامؤمن  هایرؤیابه این ترتیب  پس    ؛کندیرا نقض م  نامؤمن  ۀصادق   هایرؤیا
بستن به ملکوت  افترا طریق  کنند از  یتالش م  یطنت خباثت و ش   یتها در نهاآن   یعنی؛  شودیم

. به عبارت دیگر به روشی در نهایت خباثت و  ها طعنه وارد کنند، در ملکوت آسمان هاآسمان
قرار    یکدیگر با  در تقابل    یندآی ها مکه از ملکوت آسمان   ی اخبار   : یندبگو  خواهندی مشیطنت  

معناست که  آن به   ینو ا  ،شوند ی ها ساقط مآن  ۀهم یجهو در نت دارند )و ضدونقیض هستند( 

 
گویان اشکالی بگیرند و بگویند: چرا آنکه مخالف ماست دروغین نباشد؟ و پاسخ به این اشکال، چه بسا این دروغ   -1

بازدارندهها و رؤیای مخالف آنعرضۀ رؤیای آن بودن از گمراهی ها بر نص خلیفۀ پیشین است؛ همان نصی که به 
توصیف شده است. رؤیاهایی که سازگار با آن باشند، صادقه هستند؛ زیرا خداوند یکی است و گفتارش هم یکی است  

 اند. بوده  و رؤیاهایی که مخالف آن باشند، مشخص است که رؤیاهایی دروغین هستند یا صرفًا وهمیات نفس شیطانی
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که معتقد    یاما کس  ؛ندارد  یباطل است و اصاًل ارزش و حجتو اساس    یشهاز ر   رؤیامعتقدند  
  یری از مس  هارؤیاداند که  ی م  یقیناً قطعًا و    هستند  و کالم خدا   هاآسمان   ملکوتها از  رؤیااست  

کلمات خداوند    هارؤیا  چراکه؛  کنندیاشاره میکسان    یقتیبه حق  و  شوندیم  یرسراز یکسان  
تضارب   یک  ینجا ا در  بله  وجود ندارد.  ها  آنمیان    یقی حقو تناقض  تضارب   یجهنت  در هستند و  

که    یطانیش   یهاها و اوهام و سفاهتو دروغ   یقیحق  ایهرؤیاواقعی وجود دارد میان  تقابل    و
زدن به  طعنه عالوه این کار،  . به دنشوی مبه هم بافته    نامؤمن  هایرؤیازدن به  طعنه با انگیزۀ  

نها هاملکوت آسمان و  تکذ  یتاً ست  م  یب به  م  انجامدیقرآن  ْنِزَل  :  یدفرمایکه 
ُ
أ َلْواَل  اُلوا 

َ
َوق

َما اْلْاٌت ِمْن  یِه آیَعلَ  ْل ِإنَّ
ُ
ِه ق ِه ... یَرب  ْل    اُت ِعْنَد اللَّ

ُ
ِه بَ کق   ی ْعَلُم َما فِ یًدا  یْم َشهِ ک نَ یَوبَ   ی نِ ی َفی ِباللَّ

ْرِض 
َ
َماَواِت َواْْل   ی پروردگارش معجزاتسوی  گفتند چرا بر او از    )و[  52و50]عنکبوت،    السَّ

ان من و شما شاهد  یخدا م  افی است کبگو    نازل نشده است بگو آن معجزات نزد خداست...
انجامد که  می  یعیوقا  یببه تکذ حتی  بلکه؛ ( داندن است میی ها و زمآنچه را در آسمان  .باشد

گواهی  از شهادت  تاریخ   برا و  ع   ی کسان  ی خداوند  به  و    یعلو    ، ، محمدیسیکه 
 است. آوردند نقل کرده  یمانو... و... و... ا  ینحسن و حس

،  کنندگان بسته استیبو تکذ   یانگوو راه بر دروغ  ،امر واضح و روشن است  ین هر حال ا   به
مورد ادعا توسط هر شخصی برای    های رؤیابه    یستکردم الزم ن   یانب  قبالً که    همان طور و  
ثابت    چراکه؛  کرد  یتوجه  ینخالفت خداوند در زم  ینف   ، رؤیااست که    ین ا شده  آنچه شرعًا 
  یکس  ۀکنندی و نه نف  ،معارضهبرای   ییلدلعنوان  به   ه و نآید  می   یصیتشخ یلدلعنوان یک  به 

 ثابت شده است.  ایشبر پیشین  ۀ یفاز خل یشرعکه نّص 

 یهان توسط سف   یمان حک   ی رؤیا مشردن  سبک 

  یم تقسدسته  به دو    . رؤیااست  یوح  ۀیقاز طر شکلی    ومتعالسبحانخداوند    یندر د  رؤیا
نامند  صورت عرفی می به که مردم  گونه  آن  یا ؛  یداری در ب  یرؤیا در خواب و    ی رؤیاشود:  یم



  ...............................................................................  37انتشارات انصار امام مهدی

 

شود  می که پرده از برابر چشمان انسان برداشته  به این معنی    ؛ (یوح  یا )  «یداریمکاشفه در ب»
  ی رؤیا )   های این دو هر  و  بیند،  می او    ینندبی را که مردم نم  یزیکه چ  گرددی چنان م  یجه در نت و  

ب در  و    یداریدر  انسان    یعمل  صورتبهخواب(  رؤیای  باال با  ارتباط  تصو  ییعوالم  به    یر را 
در خواب   یرؤیا   یا  یابر انب   یوحشود؛ پس  انجام می  یق دو طر   ینا با    یابر انب  یوح  .کشندیم

 . یداریدر ب یرؤیا   یا ، استبوده 

تواند  می   رؤیا   .کندیم  یین را تع  رؤیا   یگاه جا،  رؤیابینندۀ    فرد که  این  ؛ ماندی میک نکته باقی  
 ی از جانب رسول  یممکن است وح  یا  ،پشت حجاب باشد   از   از جانب خداوند   یممستق  یوح

را مباشد   او    یا باشد    یل ئ مثل جبر   یبزرگ  ۀ فرشت  ، فرستاده  ین ا تواند  و میفرستد  ی که خداوند 
  یین تع  رؤیا  یت ماه همچنین  باشد.  بوده    گذشته  یایاز ارواح انب   یا   ، رؤیا از فرشتگان    یکی

  ـمثالً ـ   رؤیا  ینکها  یا  ـیاو اوص یاانبمثل وضعیت ـ   ستا بوده  یغیتبل  یوح رؤیا  ین ا  یاکند که آیم
اله وضعیت  انسان  برای    یشهادت  مثل  است  تکل  یکسانبوده  انب شده   یفکه  به  و    یا اند 
  یا   ،دهدیمگواهی  آنان    یبرا   ومتعالسبحان که خداوند  ایمان بیاورند آن هنگامی  فرستادگان  

افتد  ی اتفاق م  زمانیاست که بعد از  بوده    یب از غ   ی امر   خصوصدر    یخبر رساندن    ،رؤیا  ینکها 
 . وجود دارد یا انب  یر و غ یاانبوضعیت دربارۀ  ینکه ا 

بعض   یجه نت   در به   ییرؤیا شمردن  سبک برای    یهاناز سف  یتالش  آن   ۀواسطکه خداوند 
شهادت    یب و تکذ  یالهوحی  [ انکار  یقت دهد ]در حقیشهادت م  ینشاش در زمیفه خل  یبرا 

عنوان به را    دش است که خداوند در آن خو  یکفر به قرآنو حتی  است    ومتعالسبحان خداوند  
  ی تر و روشن   تر واضح  یارتباط  یلۀ وسبرای این کار،    یا آ  .استداشته    ه مردم عرض  ی برا   ی شاهد 

 !!مردم وجود دارد؟ ۀخداوند و هم میان  ـکنند یآن را مسخره م یهان سف  ینکه ا ـ  رؤیا از 

  : عبارت است از  دهدش گواهی میینخداوند در زم  یفهخل   یکه برا   یی رؤیاکه  ینا   نتیجه
و شهادت و  خدا  که نّص  چنین شخصی  این و شهادت و نّص خداوند.  خدا    یو وحخدا  کالم  

توان توصیف کرد؟!  چگونه می شمارد  مینفسش سبک    یهوا   یت خاطر رضا را به   خدا   یوح
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  ی ظاهر   یمانتنها ا که ادعایش را دارد    ییمانا   و!  به خداوند است؟کافر   ـ یقت در حقـکه او  جز این
به  شمارد و آن را  یانسان را سبک م  یک را که کالم   یممکن است کس  یا آ ! وگرنه  است؟بوده  

احترام  کم به او  دست   یا دارد    یمانانسان ا   ینبه ا او  که  به این  یمکن  یف توصگیرد  میتمسخر  
را    وی  کالم  یلدل  ین شمارد و به همیاست و او را سبک مبوده  کافر  به او    ینکها   یا!  ؟گذرادمی

روز  حال  گیرد.  به سخره می  برا   ییرؤیا که    یکسانو  در  یفه خل  یرا که شهادت خداوند  اش 
به   ش ینزم به همین صورت استمیتمسخر    است  آنان ]در حق گیرند  [ کالم خداوند  یقت؛ 

  یا  ،خودش سبحان سوی  از  طور مستقیم  به   رؤیا  ۀواسطومتعال را که به بندگانش به سبحان 
و ارواحشان در    ینانا   یبترت  ینبه ا   کنند.ی ممسخره    ،کندیم  یتوسط فرشتگان و ارواح وح

ها  منبر فراز  کالم خداوند بر  کردن  مسخره و    از استهزا   یلدل  ین، به هم به خداوند کافرند  یقتحق
سخنان  که  هم    ی سفانه کسانأو متکنند  احساس نمی   یو سختهیچ تنگنا    ، و در مقابل مردم

ْل :  شوندیبه باطل آنان محسوب م  مؤمن آنان و  جزو  ،  کنندی ها را انکار نمآن
ُ
ِه  ک  ق َفی ِباللَّ

ذِ   ی ْعَلُم َما فِ یًدا  یْم َشهِ ک نَ یَوبَ   ی نِ یبَ  َوالَّ ْرِض 
َ
َماَواِت َواْْل ِباْلَباِطِل وَ یالسَّ وَلئِ کَن آَمُنوا 

ُ
أ ِه  ِباللَّ   ک َفُروا 

آنچه را    . ان من و شما شاهد باشدی خدا م  افی است ک  )بگو [  ۵۲]عنکبوت،    ُهُم اْلَخاِسُروَن 
و زمدر آسمان آنان  ن است می یها  و  باطل گروکداند  به  به خدا  یه  و  همان    یدند کفر ورز ده 

 . (ندا ارانک انیز 

برا حال   خداوند  شهادت  به  نزد    اشلیفه خ  ی که  انجام    رؤیا در    یوحوسیلۀ  بندگانش 
  )بگو !  ؟شود»باطل« محسوب میدر مقابل شهادت خداوند    یه آاین  طبق    یچه کسشود  می

که   یست ن روشن  آیا  ( دهیه به باطل گروکو آنان ... ان من و شما شاهد باشدیخدا م  افی است ک
شهادت خداوند  نتیجه گواهی و  و در    کنندیرا مسخره م  رؤیاکه  هایی هستند  همان   «باطل»

 !؟گیرندبه سخره می را 

شان  اند و کالمگوش سپردهاین افراد  که به    یکسان  یبرا   را بخوانید   خداوند   یفتوص   پس
تمسخر   آن   رؤیا و  ـ توسط  را  خلرؤیایی  ها  بر  خداوند  شهادت  زم یفه که  در    ـاست   ین اش 
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ذِ :  یرند پذیم ِباْلَباِطِل وَ   َن یَوالَّ وَلئِ کآَمُنوا 
ُ
أ ِه  ِباللَّ اْلَخاِسُروَن   ک َفُروا  آنان  )  ُهُم  باطل  کو  ه به 

 . (ندا ارانک انیهمان ز  اند،یده ده و به خدا کفر ورز یگرو

اُلوا : یدعنکبوت تدبر کن  ۀدر سور  یهآ ینقبل از ا   ِی خداوند  یاِت در آعالوه به 
َ
ْنِزَل   َوق

ُ
َلْواَل أ

َما اْلْیِه آیَعلَ  ْل ِإنَّ
ُ
ِه ق َنا َنذِ یاٌت ِمْن َرب 

َ
َما أ ِه َوِإنَّ َوَلْم   ٌن یٌر ُمبِ یاُت ِعْنَد اللَّ

َ
ْنَزْلَنا َعلَ یک   * أ

َ
ا أ نَّ

َ
  یک ِفِهْم أ

ِإنَّ فِ ی ْتَلی َعلَ یَتاَب  ک الْ  ِلَقْوٍم  کَلَرْحَمًة َوذِ   ک َذلِ   ی ِهْم  ْل   ْؤِمُنوَن یَری 
ُ
ق بَ ک  *  ِه  ِباللَّ ْم  ک نَ یَوبَ   ی نِ یَفی 

ذِ   یْعَلُم َما فِ یًدا  یَشهِ  ْرِض َوالَّ
َ
َماَواِت َواْْل وَلئِ کَن آَمُنوا ِباْلَباِطِل وَ یالسَّ

ُ
ِه أ  ُهُم اْلَخاِسُروَن   کَفُروا ِباللَّ

بگو    .وردگارش بر او معجزات نازل نشده استو گفتند چرا از جانب پر )[  52تا   50]عنکبوت،  
ست  یشان بس نیا برای ا ی آ*    ارمک ای آشش خداست و من تنها هشداردهنده یآن معجزات پ

را  کن  یا ما  ه  ک آنان خوانده می کتاب  بر  فرو فرستاده  تو  بر  ا یدر حق  . می شود  در  برای  یقت  ن 
ان من و شما شاهد  یخدا م  استافی  کبگو  *    ادآوری است ی مان دارند رحمت و  ی ه ا کمردمی  

انیه به باطل گروکو آنان    ،داندن است میی ها و زمآنچه را در آسمان   .باشد ار  ک ده و خدا را 
گفتار    ینبا ا همواره  که  هستند    ی ]همان[ کسان  یگمراه  علمای.  (ارانندکان یاند همان ز ردهک

  ۀ معجزها  آن؛ بلکه  یمآور ی نم  یمانا   ی ماد   ۀجز با معجزما  شدند:  ی مواجه م  ی اله  یای با انب
و شهادت    یند بب به عینه خودش  خواهد آن را  یها مخواهند و هر کدام از آنی م  قاهر  ِی ماد

ْنِزَل َعلَ :  یردپذ یاند نمیده را د   آنکه    نی امؤمن
ُ
اُلوا َلْواَل أ

َ
ِه یِه آیَوق گفتند چرا از    )و   اٌت ِمْن َرب 

 . (نازل نشده یجانب پروردگارش بر او معجزات

َما اْلْ:  استچنین  درخواست آنان[    ین ]بر ا   ی قرآنپاسخ    و ْل ِإنَّ
ُ
َنا َنذِ یق

َ
َما أ ِه َوِإنَّ ٌر  یاُت ِعْنَد اللَّ

معجزات   یعنی؛ (ارمک ای آشش خداست و من تنها هشداردهنده یبگو آن معجزات پ ) ٌن یُمبِ 
که اراده کند و موافق حکمت و عدالت باشد    یفیتیرا خداوند هر وقت و هر زمان و به هر ک

  ه، قاهر بود  ، معجزهاگر    پس  نشود. آوردن  یمان به ا مجبور    یفرد   یچ که ه  یصورتبه   کندینازل م
برای  و  ها را مقهور نکرده است تا ایمان بیاورند  و در نتیجه آناست  بوده    نامؤمنمخصوص  

  و  .اندبوده   مؤمنآنان در اصل    چراکهبوده است؛  و ثبات بر حق    یقینافزایش  باعث  ها تنها  آن
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بوده    یاز معجزاتانکارکنندگان بوده است  کنندگان و  یب تکذ  یا کافران    یا  نامؤمن یرغ   ایبر اگر  
ا د:  بمان  یباق  یببه غ   یمانا   یبرا   یتا مجالاست  وجود داشته    شانکه امکان تأویل َجاَءُهُم    َفَلمَّ

وتِ 
ُ
اُلوا َلْواَل أ

َ
وتِ   یاْلَحق  ِمْن ِعْنِدَنا ق

ُ
َوَلْم    یِمْثَل َما أ

َ
وتِ یک ُموَسی أ

ُ
اُلوا   یُفُروا ِبَما أ

َ
ْبُل ق

َ
ُموَسی ِمْن ق

ا بِ  ِإنَّ اُلوا 
َ
شان  یپس چون حق از جانب ما برا )[  48]قصص،    اِفُروَن کلٍّ  ک ِسْحَراِن َتَظاَهَرا َوق

به موسی    قبالً ا به آنچه  یآ  . ر آنچه به موسی داده شد به او داده نشده استیچرا نظ  : گفتندآمد  
و گفتند ما همه  کنند؛  سحر هستند که یکدیگر را حمایت میگفتند دو    ؟!دندیفر نورز کداده شد  

 . (م یر ک را من

 َوَلْم
َ
َعلَ یک   أ ْنَزْلَنا 

َ
أ ا  نَّ

َ
أ َعلَ ی َتاَب  ک الْ   یک ِفِهْم  ِإنَّ ی ْتَلی  فِ ِهْم  َوذِ   ک َذلِ   ی  ِلَقْوٍم  کَلَرْحَمًة  َری 

ا یآ)  ْؤِمُنوَن ی برای  نیا  ا کست  ی شان بس  را  ک ن  یه  آنان خوانده میکتاب  بر  تو فرو  ه  بر  شود 
ا یدر حق  ؟!می فرستاد ا کن برای مردمی  یقت در  ؛ یعنی  (ادآوری استیمان دارند رحمت و  ی ه 

  ی آنان آورد   برای  که   یعلم و حکمتو  کتاب خدا    یا ؟ آکننددرخواست میچه آنان معجزات    یبرا 
ازل کرد، باشد  رحمت بر آنان ن  ی که خداوند از رو   یکند؟ همان کتابی شان نمیتکفاـ  محمد   یا ـ

 که متذکر شوند؟!! 

 ْل
ُ
ِه بَ ک  ق ذِ   ی ْعَلُم َما فِ یًدا  یْم َشهِ ک نَ یَوبَ   ینِ ی َفی ِباللَّ ْرِض َوالَّ

َ
َماَواِت َواْْل َن آَمُنوا ِباْلَباِطِل  یالسَّ

وَلئِ کوَ 
ُ
ِه أ ان من و شما شاهد باشد آنچه را  یخدا م افی است کبگو ) ُهُم اْلَخاِسُروَن  کَفُروا ِباللَّ

اند همان  رده کار  ک ده و خدا را انیه به باطل گروکو آنان    ، داندی ن است میها و زم در آسمان 
برای  پیشتمام آنچه  ؛ یعنی  (ندا ارانک انیز  گفته  قاهر    ی معجزه مادتر دربارۀ درخواست شما 

ْنِزَل َعلَ   : شد
ُ
اُلوا َلْواَل أ

َ
ِه ی ِه آیَوق و گفتند چرا بر او از جانب پروردگارش معجزات  )  اٌت ِمْن َرب 

ه است:  عطا کردبه شما  رحمتش    یکه خداوند از رو   یعلمنشانۀ    ینهمچن  ؛ (نازل نشده است
  َوَلْم
َ
ا  یک أ نَّ

َ
ْنَزْلَنا َعَلیک اْلکَتاَب یْتَلی َعَلیِهْم ِفِهْم أ

َ
آیا برای ایشان بس نیست که این کتاب  )  أ

خوانده   آنان  بر  که  فرستادیممی را  فرو  تو  بر  زائد فقط    ؟!(شود  هستند  موارد  آنچه    ای بر ی 
شهادت  یعنی اضافه بر    ؛آورده است  یتانبرا ابتدا    و از همان)خداوند( از اساس  کننده«  »ارسال
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ْل  :  شما  یو مکاشفه برا   رؤیا در    یوح  یقخداوند از طر و گواهی  
ُ
ِه بَ کق ِباللَّ ْم  ک نَ یَوبَ   ی نِ یَفی 

شاهد بر هر    خداوند .  (کندی م  یتمن و شما کفا  یانشاهد م  عنوانبه خداوند    )بگو   ًدا یَشهِ 
در  را  است که آنچه    یاو شاهد بر شماست. خداوند کس  .بر اعمال بندگان استشاهد  و    یزیچ

  یهان سفشما  تا  ندارد  بر ملکوت خداوند    یتسلط  یچه  یطانو ش،  داندی است م  ینها و زم آسمان
عَلُم ما  ی:  استبوده    یطانش ناحیۀ  از    یملکوت  های رؤیا  ینکه ا افکند    یال و خرا به این وهم  

ماواِت َو ااْلَْرِض  یف  . د(دانی است را م ین ها و زمدر آسمان  )آنچه  السَّ

َماَواِت  ک َم َملَ یِإْبَراِه   یُنرِ   کَذلِ کوَ :  ها از ملکوت هستندرؤیاای مردم!    ید شو  یدارب وَت السَّ
َولِ  ْرِض 

َ
اْلُموِقنِ یک َواْْل ِمَن  آسمان  ینچنین ا   )و[  ۷۵]انعام،    َن یوَن  زمملکوت  و  به  را    ینها 

ْل :  ، ملکوت خداستملکوت، و این  ( کنندگان باشدیقین تا از    یمنشان دادابراهیم  
ُ
ِدِه  ی َمْن بِ   ق

َتْعَلُموَن کِه ِإْن  ی َجاُر َعلَ ی ُر َواَل  یِج یٍء َوُهَو  یل  َش کوُت  ک َملَ  ملکوت    )بگو [  ۸۸]مؤمنون،    ْنُتْم 
شما  اگر    ؛ یستن   یو در پناه کس  دهدیاوست که پناه م  که  یدر حال  یست؟ به دست ک یزهر چ

ذِ   َفُسْبَحاَن ندارد:  بر ملکوت خداوند    یتسّلط هیچ    یطان ش و    ( !ید؟دانیم وُت  ک ِدِه َملَ یبِ   ی الَّ
به دست    یزکه ملکوت هر چآن  استپاک و منزه    )پس[  ۸۳]یس،    ِه ُتْرَجُعوَن یٍء َوِإلَ یل  َش ک

 . ید(شوی او بازگردانده م یسو اوست و به 

و از منبر رسول  بگرداند    خدا به رسول    یه شب   چه خود را ندهد اگر   یب باطل شما را فر   پس
ذِ :  رودبباال    ینحسمنبر    یا  خدا  وَ یَوالَّ ِباْلَباِطِل  آَمُنوا  وَلئِ کَن 

ُ
أ ِه  ِباللَّ ُهُم    کَفُروا 

کسان)  اْلَخاِسُروَن  ا   یو  باطل  به  همان    یمان که  آنان  شدند،  کافر  خداوند  به  و  آوردند 
به   محمدخدا  رسول    آیا .  (اندانکار زیان  که  نداد  خبر  شما  همچون  آنان    ی زودبه 

بر منبرش  یمون م بر منبر  ها  آنان که همچون میمون   یدکنیگمان م  آیا  ؟روندی م  باالهایی 
رفتند    محمد حالباال  برتر   یدر  او  امروزاستخداوند  خلق    ین که  حس  ،  منبر    ینبر 

ْلَنا لَ   َوِإذْ ؟!  روندی باال نم  هایییمون مهمچون  
ُ
ؤْ   کِإنَّ َربَّ   کق اِس َوَما َجَعْلَنا الر  ِبالنَّ َحاَط 

َ
ا  یأ

تِ  َر   یالَّ
َ
فِ   ک َنا یأ اْلَمْلُعوَنَة  َجَرَة  َوالشَّ اِس  ِللنَّ ِفْتَنًة  َفَما    ی ِإالَّ  ُفُهْم  َوُنَخو  ُطغْ یزِ ی اْلُقْرآِن  ِإالَّ  اًنا  یُدُهْم 
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  ییرؤیا و آن    ،دارداحاطه  پروردگارت به مردم    یمبه تو گفت)و آن هنگام که  [  ۶۰]اسراء،    ًرا یبِ ک
شده در قرآن،  ین درخت نفر آن  و    ،یممردم قرار نداد  یبرا   یشیجز آزما   یم را که به تو نشان داد

آنان که بر منبر رسول  راستی  . به نیفزاید(بزرگ بر آنان    یانجز طغاما  ،  یمدهی م  یم و ما آنان را ب
به گمراه  خدا  با    ، دادندفتوا    ین حس  یبودند  را در جنگ  آنان  را گمراه کردند و  مردم 
دادند  ینحس پقرار  م  یا آ  س؛  گمان  نظ  کنید یامروز  منبر حس  یرافراد  بر  که    ینآنان 

در  کنند و آنان را در جنگ  ی دهند و مردم را گمراه نمی نمفتوا    یمهد   یبه گمراه  هستند 
و    ید و بخوان  ید هوش باش  ه ب  ! کند  تان خدا رحمت ! بیدار شوید  دهند؟یقرار نم  یمهد برابر  

تا  و    ، یریدبگ   یاد   یگر بار د   یکدهد و  ب  یبشما را فر کار را رها نکنید و به کسی اجازه ندهید 
 !  1[ تکرار شود یمردم و جنگ با فرستادگان اله  ۀدوبار  ی]شکست منتظران و گمراه

که ]خودشان[ کورکورانه    یهانسف  ینا   و  ید؟کجا سرگردان و گمراهدر    ؟یدشوی نم  یدارب  چرا 
به کجا  خواهند شما را  یم  دانند یمسفیهانه  ها را  و ملکوت آسمان   ها رؤیاو    ،دارندی مگام بر

قرآن در مقابل ماست و خداوند در    ین ا   : ییدگوی و به آنان نم  ید شوینم  یدار ب   چرا   کنند؟ رهبری  
:  کندیمتصریح  و بر او  دهد  میگواهی  اش نزد مردم  یفه بر خلبرای  اوست که    یدفرمایآن م
 رَسلنا

َ
  یم فرستاده فرستاد   عنوانبه مردم    یتو را برا   )و   داً یِبالله َشه   یفکِللّناِس َرسواًل َو    کَو أ

  مؤمن چه  همۀ مردم ـ   یخداوند برا و گواهی  شهادت  . حال  یست(شاهد کاف  عنوانبه و خداوند  
 ؟ شودانجام میچگونه ـ رداربدکچه  و  یکوکارن چه و چه کافر، 

خداوند و  میان    یوح  ی برا   ،رؤیااز    یرغبه    دیگری  چه راه  و  ؟است  یوح  یق از طر آیا جز  
  گشوده است؟مفتوح و  ، عموم مردم
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 رؤیا مطالب مربوط به    خالصۀ 

برای رؤیا  قائم    ِی قرآن  یل، و دلخداوند   ۀیفمصداق خل   یصتشخ  یاست برا   یلی دل  ، هارؤیا  ـ۱
که به  هستند  خلقش  برای  و نّص از جانب خداوند    یصادقه همان وح  های رؤیااست که    ینا 

نّص   ۀواسط زمرا  اش  یفه خل  ،آن  مخلوقاتش    ینشدر  اعتبار    شناساند.یم به  به  رؤیا 
اگر شروط  یل دل   رؤیا؛ پس  است   یاله  ی، وحنبودصادقه  را دل  یاست    یصیتشخ   یل که آن 

 ند از: ا شروط عبارتاین محقق شود. در آن   د ندهی خداوند قرار م یفۀ خل یبرا 

اله  رؤیا(  الف با نّص  از خل صادر   یصیتشخ  یمطابق    های رؤیاپس    باشد.  یقبل   ۀیفشده 
  یبرا ندارند، و دلیلی    یارزش  نشده است  ی واردبر او نّص   که بعد از آدمکسی    یادعا برا مورد  

بعد از   یاخود و اوص یبر وص ۀ خدا یفخل بعد از آدم ها وجود ندارد؛ چراکهتحقیق دربارۀ آن
 .ه استکردی [ میتخود نّص ]و وص 

 . ناممکن باشدکذب  ایها بر آن طوری که تبانی به مردم   ی هارؤیا( تواتر ب

مثل   ؛ باشدبوده   یطانش  ۀیناح مانع از آن شود که از که صورتی بودن عاملی در رؤیا به ( ج
 . در رؤیا  یبیغ  ی خبرها  یاقرآن  یا وجود معصوم 

خصوص، محکم  به   کردن شخِص و مشخص   یین تعکلی از نظر معنا برای    طوربه   رؤیا (  د
 . باشد

که وضعیت  ـ با وجود نّص    . ندارند  یت حجگیرند  قرار می مقابل نّص  نقطۀ  که در    هاییرؤیا ـ ۲
  یهر خواب  و  ، هستند تابع نّص    ها رؤیا  ـبه همین منوال است  ساعت   شدن از بعد از آدم تا برپا

از   خل دایرۀ  که  است    ی هوا   یا باشد  خارج  قبلی    یفۀ نص    یااست    یطانشناحیۀ  از    یا نفس 
  ، یفهخل با حتمًا همراه  ،بعد از آدماند. پس  جعل کردهها را آن شاناست که صاحبان ییهادروغ

  یفهنص از خل یعنی  نّص )  ین[ مصداق ا ی؛ پس اگر ]شخص وجود دارد  ی قبل  ۀیفاز خل  ینص 
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نباشدپیشین  آن  ییهاخواب  ، (  صاحبان  مدعکه  خ   اشی ها  و  وهم  صرفًا    ی هایال هستند 
[  خصوصدر ]مورد ادعا    های رؤیا  و است،    یشانهایطاناز جانب ش  یوح  یا هستند    ینفسان

 یی ها( هستند صرفًا دروغ پیشین   یفه فاقد نص از خلیعنی  )  ی شرع  یلکه فاقد دلافراد کذابی  
 .اندکرده تبانی ها بر آن منحرفشان  ین مذهب و د  تأیید   یبرا   یانگوکه دروغاست 

  یقطع  یلاو با دل  یتکه حج  یکسیعنی  یی که برای نفی خالفت خدا در زمینش ـ هارؤیا  ـ۳
که  است    ینّص الههمان    ،یقطع  یل و دل  شوند هیچ حجیتی ندارند؛دیده می   ـثابت شده است 

 است.  یده رس  یرمستقیمغ یا   یممستقطور ـ به خواهد آمد که  یلیبنا بر تفص ـ خداوند   یفۀ از خل

نص  از آنچه    یر ، غ ندارد  یتی حج تشریع احکام  و    یده عقرؤیا برای گرفتن    ، خدا   ین در د  ـ4
روا آ)قر  و  کرده  یاتن  ثابت  نکته ؛  است (  همان  برای  یعنی  که  خل   یصتشخای    ۀ یفمصداق 

که    ی اعتقاد  یابرای تأیید یک ادعا    های ادعاشدهرؤیا  پس  .بیانش کردیم  ینش خداوند در زم
توسط شورا    یامبرپ  ینیمعصوم و خالفت و جانشیراز غ   ید تقل  ۀیدمثل عق؛  یستن   یلبر دل  یمتک 

از عقا  یفۀ از خل   یرغ   یشخص   یتحج  یا آنچه  و  هیچ    ،ن استآ  یهمنحرف که شب  یدخداوند 
  ی کنند و نه حتی ماقامه ن  ی شرع  دلیل هیچ  ،  یدمعتقدان آن عقا  که  ی در حالحجیتی ندارد؛  

 . به آن تکیه کردکه بتوان  یتام ی عقل یلدلهیچ 

 

بر وی تصریح شده  که منصوب شده و    ی کس   ی برا   ی قبل   یفۀ از خل مستقیم  : نّص  دوم 

 است 

  یم نص مستق  نظر دارند. بر این مسئله، اتفاق دارند    یمانا   یاله  یکه به خلفا   ی تمام کسان
نص به   ین که ا  ی شنود و بر کسانیکه آن را م یبر کسـ روشنیبهـ  شا ی سابق[ بر وص ۀ یف]خل
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خودشان    یان که از م  ه استواجب کرد  نامؤمنخداوند متعال بر    رسد حجت است. ی آنان م
خداوند در زمان    یفۀ خل   یق( را از طر ی امام بعد یعنی  امر )  ینا   ینکه ا   ی برا اعزام کنند  را    یافراد

به   و  بشناسند  لِ کَوَما  فرماید:  تعالی می. حق برساننددیگران  خودشان  اْلُمْؤِمُنوَن  ْنِفُروا ی اَن 
َنَفَر ِمْن  ک ًة َفَلْواَل  ٍة ِمْنُهْم َطاِئَفٌة لِ کافَّ

َ
ِفْرق ُهوا فِ ی ل   َولِ یالد    ی َتَفقَّ ِإلَ یِن  َرَجُعوا  ِإَذا  ْوَمُهْم 

َ
ق ِهْم  یْنِذُروا 

ُهْم    یبا هم کوچ کنند پس چرا گروه یرا نسزد که همگ   انمؤمن)[ 122]توبه،    ْحَذُروَن ی َلَعلَّ
کنند و آن دم که بازگشتند قوم خود    یدا شناخت پ  یندر دتا  کنند  ی از آنان کوچ نم  یا از هر فرقه 

  ای بر   ی ستقلم  یلدل  خودخودی به   نّص   ینکه ا   یست ن  یشک و    (را انذار کنند، باشد که حذر کنند 
 . است ینشزم در  خداوند  یفۀخل

 است   که بر او نّص شده   ی کس   ی برا   ی قبل   یفۀ از خل   یم مستق یر : نص غ سوم 

  ی به شرط  ،کندی م  ینمعاست  که به او نص شده  را    یکس،یقبل  ۀ یفاز خل  یممستقیرنص غ 
،  آن نص   ی باشد که هنگام ادعا موجود    یدالالت  یا صفات    یگر نصوص د  یا که در خود نص  

:  یم مستقیرنص غ   ی برا   یمثال   عنوانبه باشد. و  بیش از یک نفر، ممکن ن انطباق آن نص بر  
  یکس  ینص را برا   ینا پیامبر  ؛ چراکه  است  یشاندر شب وفات ا   محمدخدا  رسول    وصیت
 1فرموده است.  یف توص ینگهدارنده از گمراه ، ن چنگ بزندآکه به 

 علم :  دوم 

ـ  از دیگر مردمان ـ خودش  یر است که خداوند او را از غ   ی معالِ   ، خداوندو جانشین    یفهخل
خداوند    چراکه؛  یستن   یاز ن یبش  از مردم از او و علمکدام  است در حالی که هیچکرده    نیازیب

( و اهل زمان او در  یدجد  یط مسائل و شرا مثاًل  شود )یم  یدخداوند تجد  ین در درا  هر آنچه  

 
 کنم. توضیحات بیشتر در فصل سوم »وصیت و آنچه به آن تعلق دارد« خواهد آمد. تنها به همین مقدار بسنده می  -1
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آن را بداند[ همان    ید با   یاله  یفۀ ]که خل   یواجب  علم   کند.یم  ی وحاو  دارند به    یاز آن ن   به   ینشان د
  ۀ یفخلپس باید  ؛و رساندن آن به مردم است یغخداوند مکلف به تبل  ۀیفاست که خل  ینیعلم د 

به خداوند   و خداوندمتصل  خداوند  یاد می  باشد  او  تبل  دهدبه  در  که  را  و    یغآنچه  رسالتش 
هر آنچه  نیز    و؛  ارد د  یاجبه آن احتاست،  داده    تیمردم رضا   یکه خداوند برا   یحق  ینرساندن د 

آنچه  وفصل  و حل )سخن نهایی(    الخطابفصلو    ،شودیمروز  و به   یدتجد  یاز احکام الهرا که  
 . مردم در آن اختالف دارند

  یدعلم به آنچه تجد   یعنیـ امر    ین که ا این امکان وجود دارد  که طالب حق است    ی کس  یبرا 
  یلی او راهنما و دل  یبرا   ـکردن آنچه مردم در آن اختالف دارندو حل   ،الخطابفصل و    شودیم

بر مدعیت نص ]و وص  یلدلاز  باشد که   برا   ی[  حمایت و    خداوند  یفۀشناخت خل  یخالفت 
کند استقرائ  .پشتیبانی  علوم  د  یحت  یا  یتجرب  یا  یدانستن  علوم  مثل    ؛گذشته   ینیدانستن 

چیزی  و    ،یستخداوند شرط ن   یفۀخل  یبرا ،  اند بودهقبل از او  که  خداوند    یخلفا   هایترسال
  ،و در همان ابتدا باشد  متصل به خداوند  وی فقط  است که   ینا واجب است  علم او  بارۀ  که در 

را  که خداوند    یدر رسالترا    ها نیازمندی   ین تر یی ابتدا خداوند   سوی  به رسالت  موجب آن  به او 
به وی تعلیم بدهد مردم فرستاده   از  خداوند    یفۀکه خل  یستمعنا نآن  به    ینا   ، واست  حتمًا 

خلفا استقرائ  ی تجرب  علوم  یا گذشته    ی اله  ی رساالت  نداشته    ی و  گاهی  فقط  بلکه    ، باشدآ
ن   ت و در رسالنیست،    «واجب»   ۀ یفخل   ها را بداند. آن   یلتفاصتمام    یا ها  که آن   یستاو شرط 

گاه و    ی خداوند  تحصیل  گاهی    ، یادگیریبا  طریق    یحتو  الهاز  هنگام    یا   ، یالهام 
دو طر آن   دانستِن ضرورت از هر  الهام(    یل)تحص   یقها  آنمیو  بگیرد؛تواند  یاد  را    یعنی   ها 

و    یفه او خل از آنجا که    اما؛  یردگی م  یاد و مطالعه  با خواندن    یگران مثال او هم مثل د   عنوانبه 
بر او منت    یدافزا ی او م]علم[  بر    ی الهام اله  ۀواسطبه  کهین، خداوند به ا وند استخدا جانشین  

باشد  ین به د  ،امرخصوص وقتی  به   گذارد؛می اثبات وجود خداوند سبحان  ؛ مربوط    یا   ، مثل 
پست  افراد سطحی برخی  اعتقادات در خصوص  ؛ اما  مربوط باشد  ین دفاع از د به  یکل  طوربه 
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هر  ( و  بیان)عدم سهو در  گفتار  عصمت در    یاها  تمام زبان بودن دانستن  واجب مثل:    یهفروماو  
(  ومتعالسبحان خداوند    یفۀ)خلبودن  مثل متصف   است؛   ییهاجهالتچنین    یهکه شبچیزی  

که    ی ساختن جهل کسانو روشن  مسائل   ینا ، بحث و بررسی  سنگ   روی   ش یاثر پا  به ماندِن 
 دارند، خواهد آمد. چنین اعتقاداتی

علمش را    وشود  میسکوت    ناگزیر بهخالفتش    از زماِن   یا خداوند در برهه   یفۀچه بسا خل
  مطلب و علت   ین ا   .ه است[ بودچنینین رت ]ا تف   ی هاکه در زمان  همان طور  ،کندی ظاهر نم

که   ی رتضرو  دلیلبه وی  یا  ، حق  برای )پذیرنده(  قابل  که عبارت است از: نبود  کردم یان را ب  آن
اراده   را  بر  را    ی تر مهم   مأموریت که    گویی کند،  فرموده است سکوت میخداوند سبحان آن 

  شود. یم  یم به او تسل   ایشانبعد از    ، یکه خالفت الهکسی است  ساختن  و آن آماده دارد  عهده  
ندارد تا    یا چاره   و   شده استمکّلف  خداوند به آن    ۀیفاست که خل   یامانت  ،یخالفت اله  یم تسل

، آن  ۀواسطبه انجام شود تا  صورت    ینبه بهتر کار    ین تا ا هر آنچه را در توان دارد انجام بدهد  
  ین و تخلف از د  یطانش   یهااز گام پیروی    ر د  یهر متخلف  یو برا گردد،  حجت بر مردم اقامه  

َه    ِإنَّ فرماید:  تعالی میای باقی نماند. حق و بهانه   عذر هیچ    ، خداوند   یبعد   یفۀ و خل ُمرُ ی اللَّ
ْ
ْم  کأ

ْهِلَها َوِإَذا َح 
َ
َماَناِت ِإَلی أ

َ
وا اْْل ْن ُتَؤد 

َ
ْن َتْح یْمُتْم بَ ک أ

َ
اِس أ ا  ک َن النَّ َه ِنِعمَّ ْم ِبِه  ک ِعُظ یُموا ِباْلَعْدِل ِإنَّ اللَّ

َه   اللَّ َسمِ کِإنَّ  َبِص یاَن  می   وندخدا که    راستیبه )[  ۵۸،  ء]نسا  ًرا یًعا  فرمان  شما  ه  کدهد  به 
  . دینک د به عدالت داوری  ینکان مردم داوری می ید و چون مین کها رد  را به صاحبان آن ها  امانت

.  (ناستیخدا شنوای ب که دهد  ه خدا شما را به آن پند میکزی است یو چ یک نکه این  راستیبه 
  ؛ است  ی بعد   یفۀد به خل کردن خالفت خداونیم ها[ تسلامانت به صاحبان آندادن  مراد ]از    و

این ]خالفت[    چراکه  ؛ وجه به آن اقدام کند  ینتر به کامل  یدحتمًا با  یقبل  ۀ یفکه خل  یامر مهم
  ، شودیناچار به سکوت م  ی[ گاهیاله  یفۀ ]خل  یل دل  ین و به هم   ،بر گردن اواست    ی اله  یامانت
  یفۀ که به خل  یاز امور   یبعض تا آنجا که برای  ،  (ی بعد   یفۀ او )خلاز زندگی  حفاظت    ی برا   سا چه ب
دارد    ی بعد  شود.  زمینه   وی   والدت  یحت  یااختصاص  بیان    یاتروا سازی  را  نکته  این  زیر 
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 کنند: می

وشاء از احمد بن عائذ از    یبن محمد از حسن بن عل  یبن محمد از معلّ   ین حس:  کلینی
بر   ینهاذابن است،  یعجل  یداز  کرده  از  گفت  روایت  این  در   اباجعفر:  خداوند  بارۀ  گفتار 

َه    ِإنَّ ل:  عزوج ُمرُ یاللَّ
ْ
ْهِلَها َوِإَذا َح کأ

َ
أ َماَناِت ِإَلی 

َ
وا اْْل ْن ُتَؤد 

َ
أ ْن َتْح یبَ   ْمُتْم ک ْم 

َ
أ اِس  ُموا  ک َن النَّ

که بعد از اوست    یکه ]امام[ اول به امامهستیم    تنها مرادش ما»فرمود:    .یدمرسپ  لِباْلَعْد 
که در    ی، به عدلید کنیمردم حکم م  یان که م  یزمان  و   بدهد.  یل و علم و سالح را تحو ها  کتاب

ا وا د. سپس ]خیددستتان است حکم کن  به مردم فرمود:  ا   یند عّزوجل[  را    یماناهل  خدا 
خاص ما را اراده    طور به ؛ تنها و  ید را اطاعت کنخودتان  االمر از  و و رسول و اول  یداطاعت کن
اگر از تنازع در    پس  است.فرموده  طاعت ما  ا امر به    یامترا تا روز ق  انمؤمن  ۀهم  .کرده است

نازل   یه آ ین ا  چنین این  . یداالمر از شما برگردانو آن را به خدا و رسول و اول ید خوفناک شد  یامر 
ر منازعاتشان به  که د  یامر کند در حال  یانو چگونه خداوند عّزوجل امر به اطاعت وال  ؛شد
که به آنان گفته شده  فرمان کسانی است  ین ا راستی که مخاطب به  ها رخصت داده باشد؟ آن

  1،2« . ...مک أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولی اْلمر مناست: 

ُمرُ »  خداوند متعالبنابراین گفتۀ  
ْ
وا اْلماناِت إلی أهِلهاکإنَّ الله یأ َتُؤُدّ   ۀیفخل   یعنی«؛  م أْن 

  یناول اوست. و به هم   یفتکل   ین بدهد که بعد از اوست. و ا   یکس  یلامانت را تحو  ،امام  یا  خدا 
خل   یلدل بسا  نم  یفۀچه  ظاهر  را  علمش  نم  کندی خداوند  سخن  مردم  با    ینکه ا   تا  گویدیو 

  ی است که برا   یکسسازی برای  زمینه   ،مأموریت  ینبرساند، و ا   یانرا به پااول خود    مأموریت 
 الرضا  یبن موس  یامام عل  خصوص در  این وضعیت  .  یدآی بعد از او م  یتحّمل رسالت اله

 اتفاق افتاده است: 

 
 . 276، ص 1کافی، کلینی، ج -1
 توانید مراجعه کنید. هست که به جهت اختصار نیاوردم؛ می در این منبع روایات دیگری هم  -2
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بن    یم عبدالله بن ابراه  : گفت  ،یالحکم ارمن  یاز اب  یاحمد بن مهران از محمد بن عل  از
گفت    ابوالحکمبه من گفت:    یدی ز   یط بن سل   یزید از    طالب  یبن عبدالله بن جعفر بن اب  یعل

که در    یحال  در:  خبر دادبه من  ط  یبن سل   یزیداز    یو عبدالله بن محمد بن عمارة بن جرم
که در آن  را    یشوم مکان  یتفدا   :گفتم  را مالقات کردم.  امام کاظم   ،یمعمره بود  یرمس

من و پدرم شما را   ، بله  : گفتم« ؟ی آور یم یاد به بله تو ]هم[  » : فرمود  ید؟ آور ی م یاد به  یم هست
که برادرانتان همراه    یدر حال  ید بود   و شما همراه امام جعفر صادق  یم مالقات کرد   ینجا ا 
شما امامان مطهر   ۀ هم .یتعرض کرد: پدر و مادرم به فدا  پدرم به امام صادق. بودند یو 

د از  پشت بع  ی که آن را برا   یزی ده به چب  یپس مرا خبر   ؛یسترا از مرگ چاره ن   یو کس  ید هست
تا گمراه نشود. فرزندان من    ینانا   !عبداللهابا  یا   ،بله»:    فرمود  خودم )فرزندم( سخن کنم 

ُحکم و فهم و سخاوت و  که    راستیبه و    ـو به شما اشاره کرد ـ هاست  آن  ی آقا  ینهستند و ا 
در آن اختالف دارند به    یشانا   یایو دن   ین و آنچه از امر د  یازمندندمعرفت آنچه مردم به آن ن 

تعل او  و    ، شده است  یماو  ُخلق  در  پاسخ میو  است  ُحسن  نیکو  از  است    یباباو  و    ،دهدنیز 
پدرم به    پس  .«بهتر است در اوست  هاین ا   ۀاز هم که    یگرید  یزو چ   ،خداوند عزوجل  یهاب با

خداوند عزوجل از  »  :فرمود  یت؟پدر و مادرم به فدا   یستعرض کرد: و آن چ  امام صادق
ا این امت،    یادرس فر او  و    ، کندی]صلب[ او خارج م امت    ینو علم و نور و فضل و حکمت 

  ینخون مسلم  اشواسطهاست که خداوند عزوجل به  ینوجوان  ینمولود و بهتر   بهتریناو    .است
  نماید،ی را برطرف م  هایپراکندگ  سازد، یبرقرار م  ی مردم صلح و آشت  یانم  کند، یرا حفظ م

م  های نابسامان سامان  م  بخشد، ی را  را  س  پوشاند، یبرهنگان  را    کند، ی م  یر گرسنگان 
.  آوردیو بندگان را رحمت م  فرستد یم  وجود او باران فرو  ُیمند، به  ساز یم  یمنزدگان را ا وحشت
آنچه    یعلم است. و   یحکمت و سکوتش از رو   ، . گفتارشجوان است  ین و بهتر   ردمَ   یناو بهتر 
  از بلوغ   یش پ  او   ۀ فیو طا  یرهعش و    سازدی روشن مآنان    یدر آن اختالف دارند برا مردم  را که  

امام  سپس.  «دارندسروری و شرافت    وی پدر و مادرم به فدا   پدرم به    یا آ  یتعرض کرد: 
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  ی گفت: کس  یزید «.  ی از سنش سپری شده استبله و چند سال»:  فرمود  متولد شده است؟
عرض    گفت: و به امام کاظم  یزید   .یمسخنمان را ادامه بده  توانستیم ی آمد که با وجود او نم

  ی در زمان  پدرم»به من فرمود:    مرا خبر داد.   ده مثل آنچه پدرتبکردم: و شما مرا خبر  
همین مقدار از  که به باشد  یکسبر عرض کردم: لعنت خدا    او به  . «بود که مثل االن نبود

رضایت کاظم  (یزید )دهد.    شما  امام  فرمود:  و    یدخند   یداً شد  گفت:  خبر  »سپس  را  تو 
( و در  ی)عل  یکردم به فرزندم فالن  یتاز منزلم خارج شدم و وص من  !  اباعماره  یدهم ا یم

کردم و اگر امر به    یتو در پنهان فقط به او وص  یدمگردان  یکشر   یتظاهر فرزندانم را در وص
]امر[   ینا اما    و رأفتم بر او.  ت حبّ م  دلیل، به دادمی در فرزندم قاسم قرار م  ا دست من بود آن ر 

  خبر خدا رسول   ؛ ودهدی جا بخواهد آن را قرار مککه هر است موکول به خداوند عّزوجل 
  یتوصکه است  ین چنین و ا  ؛ که با او بود به من نشان دادرا   ی او را و کس پس   آورد.  یم را برا  آن
به  ی نم الله عل  ی و جدم عل  خدا که خبرش را رسول  ینا مگر  از ما    ی حد ا شود    یه صلوات 

گفتم    یدم، را د  یا و عصا و کتاب و عمامه   یر انگشتر و شمش  خدا همراه رسول  یاورند.  ب
  یر ، اما شمشاست  : اما عمامه، سلطان خداوند عزوجلفرمود  ؟خدا رسول  ای    یستچ  هاینا 

و اما عصا قوت  است،    وتعالیتبارک و اما کتاب نور خداوند  است،    وتعالیتبارک زت خداوند  ع
  یر به من فرمود: و امر از تو خارج گشته به غ  سپس   امور است.   ینو اما انگشتر جامع ا   ،خداوند

:  فرمود  خدا رسول    پس  ده کدامشان است؟ببه من نشانش    خدا، رسول  ای    :. گفتم تو
و اگر امامت به محبت بود    یدمامر ند   ینا از    ییتر از تو بر جدا تابیاز امامان را ب  کدامیچ ه

  .«امر امامت از جانب خداوند عّزوجل است  ینکن ا یتر بود ولنزد پدرت از تو محبوب   یلاسماع
  ینمؤمنیرالام  شان را.زنده و مرده یدم،فرزندانم را د  ۀهم  و»فرمود:  امام کاظم  سپس

ا  و    ،پس او از من است و من از او  ی؛ و اشاره کرد به فرزندم عل  ؛ هاستآن  ی آقا  ینفرمود: 
ن کاظم   :گفت  یزید   .«است  یکوکارانخداوند همراه  امام    ین ا   یزید!  یا »  :فرمود  سپس 

و    شناسیی که او را صادق م  ی ا بنده  یا عاقل  مگر به  خبر مده  را  پس آن    . نزد تواست    یامانت
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:  استقول خداوند عّزوجل    ین ، به آن شهادت بده و ا یشهادت بده  که  اگر از تو خواستند 
و    : ه استبه ما فرمود  ینهمچن  ید،که امانات را به اهلش بسپار   کندی خداوند شما را امر م

از کس  یستک امام    : گفت.  «از خداوند نزد اوسترا که    یکه پنهان کند شهادت  یستمکارتر 
  یها را برا آن  یت پدر و مادرم به فدا   : رو کردم و گفتم  خدا به رسول    و»فرمود:    کاظم

است که با نور خداوند عزوجل نگاه    یاو کس  فرمود:   پس کدامشان اوست؟  ی، من گرد آورد
  دهدی درست انجام م  ید،گویشنود و با حکمت خداوند سخن می خداوند م  یمو با تفه   کندیم

و دست    ؛ است  ین ا   او  ماند. ی حکم و علم نم  یادگیری   جهالِت داند و در  یکند و میو خطا نم
  پس   (!! یدهتو با او )مرگت فرا رس   یچه کم است همراه  :سپس فرمود  . را گرفت  ی فرزندم عل

  فارغ شو؛  ایه کن و امرت را اصالح کن و از آنچه اراده کرد  یت وص  ی چون از سفرت بازگشت
  ی، علیچون اراده کرد  . پسهستی  آنان   یربا غ   ینینشو هم   ، انتقال از آنان  ۀتو در آستان   چراکه

وسیلۀ  مگر به   شود یاقامه نم  ، وتو  ی است برا   یزگیآن پاک، که  را بخوان تا تو را غسل و کفن کند
را به   یشخواب و برادران و عموهادر مقابلش به پهلو ب . پساست که گذشت یآن سنت ، وآن

و    یتوص  ینا   چراکه؛  ه مرتبهگفتن بر تو نُ   یرتکبو او را امر کن به  قرار بده  صف، پشت سر او  
او  ی فرزندانت را بعد از آنان برا   کند. پسی مهستی استوار که تو زنده  یرا در حالاو  یسرپرست

بگ   ای جمع کن؛ بر  را شاهد  بده و خداوند عّزوجل  شاهد    عنوانبه و خداوند    یر آنان شهادت 
شوم و ی روح مسال قبض   ین من در ا »به من فرمود:    امام کاظم  :گفت  یزید «.  یستکاف

 ی بن اب  یاول، عل  ی؛ و اما علاست  ینام علاست که هم   یسمت فرزندم علامر )امامت( به   ینا 
و محنت    ین و د  ی است؛ فهم و حلم و نصرت و دوست  ینبن الحس  ی عل  یگری و د   طالب،

  ، مرگ هارون او تا چهار سال بعد از است.  به او عطا شده  یگرید  ی سخت بر اول و محنت و ص 
و   ی مکان بگذشت ینکه از ا  یو زمان یزید! یا : »به من فرمود سپس«. گفتن نداردحق سخن 

او متولد    یمبارک برا و  مون  أم  ین،ام  یپسر   یزود، پس بشارتش بده که به یاو را مالقات کرد
ده که  ب؛ در آن هنگام او را خبر  یا که مرا مالقات کرده   کندی تو را با خبر ماو    ، و خواهد شد
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است    خدا رسول    ۀی، جار یممادر ابراه  یه،مار   یتبغالم از اوست از اهل  ینکه ا   یا یه جار 
،  گفت: بعد از وفات امام کاظم  یزید «.  کن  ین چن   یسالم مرا به او برسان  یو اگر توانست

  یست نظرت چ»و به من فرمود:  گفتن با من کرد  شروع به سخن   او  را مالقات کردم.   یعل
و    یدرج رفتن را دار خ  ییشما توانا  یت،پدر و مادرم به فدا   :گفتم«  ؟برویعمره  که به    یزید  یا 

  و  یم نکن   یتت اگر کفا   یم،کنی نم یفسبحان الله! تو را تکل»  : فرمود .یستن   هرا   ینزد من خرج
گفتن  سخن به ، بعد شروع کرد به آن مکان  یدیم تا رس یم خارج شد پس «  !!یمتو را نده  یخرج

  عرض «  ؟!یرا مالقات کرد  یت و عمو   یه همسا  یار مکان بس  ین در ا   یزید  یا »با من و فرمود:  
و چون آمد    یامدههنوز ن  یهجار آن  اما  »من فرمود:    به .  گفتم  ی و   ی سپس خبر را برا   . کردم: بله

گذشت تا    یکم  مدت.  یدو او را در آن سال خر   یممکه شد  راهی«.  رسانمیرا به او م  شسالم
دن شد  حامله    ینکها  به  را  آن غالم  عل  یا و  برادران  و  او شوند  ید ام  ی آورد؛  وارث  که  .  داشتند 

به خدا    : اسحاق بن جعفر به آنان گفت  پس .  کردند  یدشمن  ی گناههیچ  با من بدون    برادرانش
 1.« نشستمی که من نمدر حالی نشست ی م ، کاظمیمابراهابا ی سوگند او در مجلس پهلو 

 خدا   یت دعوت به حاکم :  سوم 

کند  یمخدا دعوت    یتکه به حاکم  یو اگر پرچم  شودی نم  ی و حق خال  یت از هدا   زمین 
،  خدا   یتدعوت به حاکم   دلیل  ینهم به    شده است.  یو حق خال  یت از هدا   ین، زمنباشدموجود  

 ی کس  ی برا همین  ،  وجود داشته باشد  به حق   ۀکننددعوت تنها یک  که    یزمانخصوص در  به 
و حمایت    یبانیپشت گفته،  پیش نص    یل دلاز  که  خواهد بود    یلیدل  شناخت حق است خواستار  که  

که نص را  است    ییلدل  یعنی  ؛است  «یلدل»،  نص انضمام    هب خدا    یتبه حاکم  دعوت  کند.یم
 دهد.افزایش می به حق را  ن امؤمن یقین و  کند می  یبانیپشت

 
 . 315و  314ص  ،1کافی، کلینی، ج -1
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؛  شودی مشامل    یز ن را  ، بلکه سطح اجرا  یست ن  یعفقط در سطح تشر خدا    یت مقصود از حاکم 
اینکه به  ، بدون  یمباش   یعدر سطح تشر خدا    یت امکان ندارد قائل به حاکموجه  هیچ به   چراکه

حکم    یافتدر   یاست و حتمًا برا   یرپذ ید، تجدیعتشر   نیز معتقد باشیم؛ چراکهآن در سطح اجرا  
  یست ن  ی ضرور   . باشدوجود داشته  متصل به خداوند    یگذرگاه  ید با  ،تازه   ینو و رخداد   ۀ یدهر پد
حکومت  و  است که بر نظام    ینا   ی ، بلکه ضرور اجرا کندخودش حکم را  حتمًا    خدا   ۀیفکه خل

های  گیری مسائلی مسلط باشد که به تصمیم به  مثالً  یعنی ؛ باشد ها مسّلط  خون خصوص به و 
 . اختصاص دارد ـثل احکام اعداممـ قصاص   یا  ،صلحوجنگ 



 

 

 : های مبحث اول و دومپرسش 

 : چرا استخالف امری است حتمی؟1س 

 باشد؟ رشدن ساعت همواره برقرامراه با اولین خلیفه تا برپا: چرا باید قانون شناخت حجت ه 2س 

 هستند؟  عناوینی: فقرات قانون شناخت حجت چه 3س 

 ها را بیان کنید. : نص بر خلیفۀ خدا دو نوع است؛ آن4س 

 : چرا نص از خلیفۀ پیشین برای مردم، وضوح و ظهور بیشتری دارد؟ 5س 

 که تنصیب خداوند بر خلفایش است. بیان کنید هایی از قرآن را : متن 6س 

 یا همان مصداق نص است؟ : چه دلیلی وجود دارد که رؤ7س 

 : حدود حجیت رؤیا چیست؟ 8س 

 دهید؟ زیر پاسخ می موضوعات: چگونه به  9س 

 گوید رؤیا دیده است. کسی که می گفتن احتمال دروغ .1

 شیطان بوده باشد.]جانب[ احتمال اینکه رؤیا از  .2

 نفس بوده باشد.از هوای  احتمال اینکه رؤیا .3

 خدا شرط است، کدام است؟  ۀ: علمی که در خلیف10س 

 : حاکمیت خدا چه معنایی دارد؟ 11س 



 

 

 فصل دوم 

  ن و ی مهد   ۀ عقید 

 مباحث این فصل:

 . ن و یمهد یت از هوای گوشه  یان اول: ب  مبحث

 .  است گفته شده بارۀ ایشان آنچه در  یان و ب ن و یدوم: رضورت اعتقاد به مهد مبحث

 اند.پرداخته ن و یکه به امئه و مهد یاتیروا بندییم مبحث سوم: تقس

 



 

 

 1یونمهد   یت از هوای  گوشه   یان ب   : اول   مبحث 
برا   ن ویمهد  یت هو  محمدآل عناو  ن ویمهد از    هاآن  . کنندی مروشن  ما    یرا    ینبا 
 ند از: ا که عبارت اند؛ یاد کرده  یمختلف

 هستند یامام مهد  یّهو از ذر بیتاهلاز  ـ۱

صادقاباعبدالله    از حد  امام  فرمودنداست  شده    یت روا   ی طوالن  یثی در  ای  »:  که 
 2« .هستند  یناز فرزندان حس ی مهد یازده حمزه! همانا از ما بعد از قائم  ابا

از فرزندان    یمهد دوازده    همانا از ما بعد از قائماست: »شده    یتروا   از امام صادق  و
 3« .هستند ینحس

ها  از آنگانه  دوازده  نو یمهدفرمایند که  می   یح تصر   امام صادق کنیم  مشاهده می   پس
تر  طور دقیق و به   ،هستند  ین از نسل حسطور مشخص از  فرمایند: »از ما« و به هستند و می 

   هستند.  ینسل امام مهد از 

امام صادق بارالها!  »ند:ا ه که فرموداست  شده    یتمشهور روا   یاز دعاها  یکیدر    از 
درود و    ینبر او و بر پدرانش برتر ـ   ی قائم به امرت، محمد بن الحسن المهد آن  ،  ّیت ول  یبرا 

ا   ـسالم باد  کننده  و تأیید   یاورو    یتگرسرپرست و نگهبان و هدا   ی،ا لحظه و هر لحظه  یندر 
را   او  تا  زمفرمانبردار  باش  ده  ینتدر  او  ،یاسکان  زم   و  در  طول   ینرا  آن  ودر  عرض 

 
 برگرفته شده است. این مبحث از کتاب »مهدیون، خلفای دولت عدل الهی هستند« از انتشارات امام مهدی -1
؛ معجم 145، ص53، جبحاراالنوار؛  158و ص    38مختصر بصائر الدرجات، ص  ،478غیبت شیخ طوسی، ص    -2

 . 362؛ االیقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة، ص 77، ص4، جاحادیث امام مهدی
 .148، ص 53، ج بحاراالنوار؛ 182و ص 49مختصر بصائر الدرجات، ص -3
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 1« .یده زندانش را از امامان وارث قرار و او و فر  ی،مندساز بهره 

از امام    یی گونه که در دعا  همان  ؛ و فرزندانش هستندآن حضرت    «، وارث  اماماِن بنابراین »
به وجود مبارک   ینکهتا ا ـ آمده است  محمدآل درود بر محمد و صلوات و  یفیتدر ک یمهد 

و مردمش و    یعیانشدر خودش و فرزندانش و ش   یا خدا »:  فرمایدی پس مس   ـرسدی خودشان م
ما را  آنچه    ، یا دن  اهل  ۀ اش و دشمنش و همو عاّمه   اشخاّصه و    ی روشن  ۀی که  اوست  چشم 

  ّیت درود فرست بر ول  و : »فرمایدی که م  ینجا تا ا   «...به او عطا بفرما  شودی آن مسرور م  ۀواسطبه 
و    یفزا ب   یشانهاکن و در اجل  یو حکومتشان را طوالن  ؛و امامان از فرزندانش  شعهد  یانو وال

 2«.و آخرت برسان  یاشان در دن یآرزو یتآنان را به نها

دعا   و رضا  یدر  مهد   ی برا   امام  غ   یامام  عصر  است:  یبتدر  در    خدایا »  آمده 
  یروشن  ۀ یمردمش آنچه را که ما  ۀاش و امتش و هم یه اش و فرزندش و ذر خودش و خانواده 

ها را جمع  ین تمام سرزم   ِی شاه دپا  یشو برا   ، فرماعطا    شودیچشم اوست و به آن مسرور م
عهد او و امامان بعد از او درود فرست، و آنان    یانخداوندا، بر وال: »فرمایدیم ینکه تا ا « ...کن
 3« . ... دارب یآنان را گرام یروزی و پ  یفزا ب  یشانهابرسان و بر اجل  یشانآرزوها  بهرا 

از آن    دارد؛ یکی  یبت امر دو غ  ین صاحب ا »شده که فرمودند:    یت روا   از امام صادق  و
کشته شد    یند گویم  یرد و بعض مُ   گویندیها ماز آن   ی بعض   ینکهتا ا   شودی م  یطوالن  یبت دو غ

  یکیچ ه  . دن مانینم  ی بر امر او باق  اندکی  ۀ عداز اصحابش جز    ، پس   . ند رفتگویی م  یو بعض 
   4« .که امر او را بر عهده دارد ییآن موال مگر  ندارد اطالع او  یگاهجادیگران از و  شیایاز اول

 
 .38، ص2؛ مکیال المکارم، ج349، ص 94، ج بحاراالنوار -1
 . 301؛ جمال االسبوع، ص186غیبت طوسی، ص -2
 . 618؛ مفاتیح الجنان، ص 409؛ مصباح المجتهد، ص309االسبوع، ص جمال  -3
 . 167غیبت طوسی، ص  -4
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از    دارد؛ یکی  یبت امر دو غ  ین صاحب ا »:  استکرده    یتلفظ روا   ینا   ا ب  ی را نعمان  یت روا   این
کشته    یند گوی م  یرد و بعض مُ   گویند ی ها ماز آن  یبعض   ینکهتا ا   شودی م  ی طوالن  یبت آن دو غ

بعض  و  رفت گویی م  یشد  جز    ،پس  .ند  اصحابش  باق  اندکی  ۀ عداز  او  امر    . دنمانی نم  ی بر 
که امر او را بر عهده    ییآن موال مگر    ندارداطالع  او    یگاهجادیگران از  و    شیایاز اول  یکیچ ه

 1«.دارد
 شده یرهذخ دارِامانتماندگانِ آن باقی ـ٢

  یاسین بر او و خاندانش از آل طاها و    خدایا! ر با »که فرمود:است  شده    یت روا   امام رضا  از
،  یعهدش و ول  یرش را و برادر رسولت را و وز   یامبرت پ  ّی را و وص  ّیت درود فرست. اختصاص بده ول

و ]درود فرست[ بر    ،را و دختر بتولش  محمد   یینخاتم نب  یبرا   یاو خاتم اوص  ینامام متق
اول  یدو آقا  از  ائمه راشد  ین،و آخر   ینجوانان اهل بهشت،  بر  ف گذشته و  لَ َس   یینمهد   ین و 
قائم   ینت، در زمات ماندهباقیو بر   ماندهی امامان بازماندگان باق یکوکار،ن  یزکارپره یزگانبرپاک 

 2« . ...شدهیرهداران ذخامانت آن ،نوی و بر بازماندگان مهد ،به حق در روز موعود 
 بعد از پدرشان یانزمامداران و فرمانروا ـ۳

  یل مسجد سه   ،در آن»کوفه فرمودند:    یاد در    روایت شده که  ،هعبداللاجعفر و ابااب  از
پ ا   یامبری است که خداوند  نکرد مگر  گ   ینکهرا مبعوث  نماز  باشداردزدر آن  از آن عدل    ه  و 

 یامبرانپ  یهاو آن منزل   هستندبعد از او    یاندر آن قائمش و فرمانروا شود و  ی خداوند ظاهر م
  3« .است ینا و صالحیوصا و 

 
 . 176غیبت نعمانی، ص  -1
 . 403فقه الرضا، ص  -2
 . 524، ص3وسائل الشیعه اسالمیه، ج -3
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 یعهد امام مهد یانوال ـ۴

  ین صاحب ا   ی کردن برا دعا   ای بر   رضاامام  :  استشده    یتعبدالرحمان روا بن    یونس  از
ب م  ینا   اامر  امر  ا ـ   کردیدعا  نقل مکه من شاهد  ی است طوالن  ییدعا   ین و  را  :  ـکنمی مثال 

برسان و    یشانها را به آرزوهاو آن  عهد او و امامان بعد از او درود فرست  یانبر وال  !خداوندا »
پ   یفزا ب   یشان در عمرها را گرامیروزی و  آنچه  ب  یشان  و  به آن را  دار  امرت    ی ها واگذار کرداز 

  ؛ دهب قرار    یاوران  ینت د  یتمام گردان و ارکانشان را ثابت گردان و ما را اعوان آنان و برا   یشانبرا 
  امر   یانو وال  تو   ین و ارکان د   ید ، ارکان توحتو  علم   یهاینه کلمات و گنج  ی هاآنان معدن  چراکه

خالص    تو بندگان  برگز تو  و  اول  یدگانو  و  تو  سالئل  یایخلق  و  اول  تو  و    یای )فرزندان(  تو 
 1« .و سالم بر او و بر آنان و رحمت الله و برکاته ،تو هستند   یفرزندان نب یدگانبرگز 

 
 امامان  ـ۵

قطعًا  »فرمود:  و  خارج شد    یرهسمت ح به   ینمؤمنیرال: اماستشده    یت روا   یحبه عرن  از
دو    ین ا   یان م  ی ذراع  ینکه تا ا   ـیره و با دستش اشاره کرد به کوفه و حـ   شودی متصل م  ین به ا   ینا 

در آن  ،  اردد  ب در پانصد  که    شودی بنا م  ی مسجد   یرهو در ح   شود،ی فروش میدوخر   ینارهابه د 
و   ،آنان تنگ است یمسجد کوفه برا  چراکه ؛اردزگی فرجه نماز م یقائم عجل الله تعالخلیفه 

 2« . ... اردزدر آن دوازده امام عدل نماز خواهند گ

 

 
 . 309؛ جمال االسبوع، ص 192؛ مختصر بصائر الدرجات، ص 409مصباح المجتهد، ص  -1
 . 112، ص 2، ج؛ معجم احادیث امام مهدی374، ص 52، جبحاراالنوار؛ 253، ص3تهذیب االحکام، ج -2
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 ا یاوصـ ۶

:  فرمایدمی  که در آناست  شده    یتروا   یحسن عسکر امام  روز سوم شعبان از    یدر دعا 
آقا » و  داردیاری   ـ ینحس  یعنی ـ   یراناس   ی....  ادامه  بازگشت  روز  تا  در    یکسهمان    ؛ اش  که 

کشته  اوعوض  نسل  از  امامان  پ   ، یند شدنش  و  اوست  تربت  در  در    یروزی شفا  اوست  همراه 
انتقام    یند، از نسل او  یبتشو غ   شانبعد از قائماز عترتش    ی ایوصا و    ، بازگشتش و    یرند گ بتا 

 1« .هستند یاران  ینبرتر آنان  و کنند،  یخواهخون

 
 هستند   بیتاهل ۀیعش نویمهد ـ۷

پسر رسول    یعرض کردم: ا   : به صادق جعفر بن محمداستشده    یتروا   یربص واب  از
فرمود:   . صادق«هستندامام دوازده بعد از قائم »که فرمود:  از پدرت یدمشن  ،خدا 

امامی فرمود: دوازده مهد فقط  پدرم  » نفرمود: دوازده  و  ما    یعیاناز ش  روهیها گآنولی    ؛، 
 2«.کنند ی با ما و شناخت حق ما دعوت م  یهستند که مردم را به دوست

 . کنندی گانه اشاره مدوازده  ن ویبه مهدها عبارت  ینا  یتمام و

  

 
 . 826؛ مصباح المجتهد، ص543مصباح کفعمی، ص -1
 . 115، ص53، جبحاراالنوار؛ 212؛ مختصر بصائر الدرجات، ص 358النعمه، ص الدین و تمامکمال  -2
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 مبحث اول: های پرسش 

 هستند!  تبی اهل کند مهدیون از روایتی را ذکر کنید که بیان می :  ۱س

 ستند! ه :. روایتی را بیان بفرمایید که مهدیون از نسل امام مهدی ۲س

 کند.طور مجزا ذکر می به  را : روایتی را بگویید که فرزندان امام مهدی۳س

به آن موالیی اختصاص دارد که    کند اطالع بر امام مهدی : روایتی را ذکر کنید که بیان می ۴س
 گیرد!این امر را بر عهده می

 ! کندمی بیان  را را ذکر کنید که وجود قائمان )فرمانروایان( بعد از امام مهدی : روایتی۵س

 والیان عهدی دارد!  کند بر اینکه امام مهدی: روایتی را ذکر کنید که تصریح می۶س

 کند مهدیون امام هستند! : روایتی را ذکر کنید که تصریح می۷س

 صیایی دارد!او  کند مهدی: روایتی را ذکر کنید که تصریح می۸س

 کند مهدیون، شیعه هستند! : روایتی را ذکر کنید که روشن می ۹س

 



 

 

گفته شده   آنان  بارۀ آنچه در  یان و ب  ن و ی اعتقاد به مهد ضرورت  : مبحث دوم 

 است 

 ن و ی ضرورت اعتقاد به مهد .  ۱

ا   بعد برا   یات روا   ینکهاز  مهد   ی متواتر  ا   نویاثبات  و  شد  امام    ینکهوارد  نسل  از  آنان 
امام مهد هستند    ی هستند و کسان  یمهد  از  بعد  زم را  خالفت    یکه  بر عهده    یندر 

خداوند    خلفای آنان امامان و  چراکه    ؛ است  یات به آنان از ضرور آوردن  یمان ا   یجهدر نت  گیرند؛ یم
  یکس  یجهدر نت  ؛ شزمان خود  ی برا است    یها امامکدام از آن هستند و هر   ینش سبحان در زم 

 . خواهد بود  یمرگ جاهل ،که او را نشناسد، مرگش

 ن و ی مقصود از مهد .  2

در    . یمکرد   یانند ب ا هروشن کرد  بیتاهل که  گونه  آنرا    نویمهد   یت از هوای  گوشه
ها گفته شده  آن  یص و تشخ  ن ویمهد   یات روا   یح که در توض  خواهیم پرداخت  ی به نظرات  ینجا ا 

 :است

 ن و ی مهد   یات اول: رد روا   یۀ نظر 

 .1بحث و بررسی آن را خواهیم آورد نظر و   ینصاحب ا گفتۀ 
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 داشنت روایات مهدیون و نپذیرفنت روایات رجعت : مقدم دوم   نظریۀ 

 : یدگویم « یبعد از مهد  ییفرمانروا »عنوان محمدصادق صدر تحت  سید

  یاست ر   یبعد از مهد که  است    ینوع حاکم برتر اشاره به  عنوان،    یناز ا»منظور بنده  
 : کنیمیتوجه م   یاصلفرضیۀ  خصوص به دو    ین و در ا  گیردیعدل را برعهده م  ی دولت جهان

 : اول: قول به رجعتفرض 

  ی حکومت بعد از مهد   ینکها   یبرا  یا به دن  ین معصوم  ۀشدن به بازگشت ائمملتزم  یعنی
 را ادامه بدهند. 

 :یصالح بعد از مهد یایدوم: حکومت اولفرض 

را اتخاذ    نویقول به مهد  ،تأیید که او )محمدصادق صدر( بعد از رد و    ینیم بی[ م ورطین]ا
 : گوید ی]و[ م  داندیبر قول به رجعت مقدم م آن را و  کندیو انتخاب م 

را  صالح    یای[ حکومت اولخصوص]در  یفهم کامل  ینکهمناقشات و قبل از ا  یناز ا  بعد
ا  یدبا  ناچاربه    یمها ارائه بده به آن کند پاسخ  یکه در ذهن خواننده خطور م   یسؤال  ینبه 

 : یمبده 

،  یم بدان  ی[ معتبر و کاف نوی]مهد  واقعهاین  اثبات    یرا برا   یاتیروا  توانیمیچگونه م  ینکها
رجعت   یاتکه روا ی در حال یم،اثبات ندان  یو معتبر برا ی رجعت را کاف  یاتدر همان حال روا

  ؟! استتر  روشن  یادیز   یهاو در ذهن  یشترب   یاربس  ، بعو از لحاظ منا  یشترب ،از لحاظ تعداد
قطعًا    ـزمان  ینمطابق با روش ما در اـاثبات واقعه    یبرا  یااول   یاتبودن روایکاف  اویۀو اما از ز 

  یادی و تا حد ز   یکدیگرند  یبانکننده و[ پشتو ]محکم  یادز   یاربس  ،ین صالح  یایاول  یاتروا
هم    ینرجعت، ا  یاتبا روا  یات روا  ینتعارض ا  یۀبه هم هستند، و اما از زاو  یهشب  یمعنا  یدارا

 
 مد. آبررسی آن خواهد 
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  ؛ شودیواضح م  ه استذکر کرد  یاتروا  یانجمع م   یبرا  یکه مجلس   یدو وجه   ستبعد از شک
موکول باشد به   ی حکومت بعد از مهد   ینکها  ینشود بمیهنگام امر دائر    یندر ا  چراکه

 صالح.   یایبه اول  یا ین]ائمه[ معصوم

  یا [ اخبار اولیدیمکه فهمو ]چنان  یستند اخبار رجعت قابل اثبات ن   بینیمیکه م  ی زمان   و
اثبات  نوی)مهد قابل  ـ(  که    ـیدیمطور که شنآنهستند  بود  خواهیم  ناگزیر    ی معناطبیعتًا 

کند،  کفایت می یبرهان   یر در سقط همین مسئله  ف  ینکها  با وجود ، و  یمرا اخذ کن   یا اول یاتروا
 : یمده یم  یحتوض یشتریب  یلمطلب را با تفص  یناما  اام

است   ینو آن ا  یست؛رجعت موجود ن  یاتدر روا  یااول   یاتدر روا  یقوت اصل  ۀنقط  قطعاً 
خالف  بر و توافق دارند؛  سازگاری  هستند که بر آن    یمضمون مشترک  یدارا  یال او   یاتروا  که
 . رجعت یاتروا

هر معنا    یمدلول و معنا هستند که برا۱۰  یحداقل دارا]روایات رجعت[  ها  آن  چراکه
 وجود ندارد.  ،یستاز خبر واحد ن یشترب  یکه گاه یاتاز روا یجز مقدار کم

کردن : تو مقدمگوییمیداند م یرجعت را برتر م  یاتکه روا  یجاست که به کس   یناز هم   و
امام  بازگشت  مثل  ـ  هستند  ینیمع  ی معنا  یها دارااز آن  ی که بعضترجیح دادی  را    ی اخبار 
 ! ؟یرجعت را برتر دانست  یاتکردن مجموع روامقدم  یاـ؟! ین حس

  ین شک ابال  یجه در نت   ؛رجعت است  یاتاز روا  ینمع  یقسمت   کردنمقدم  تو  اگر نظر  پس
بلکه شهرت    ،هستند  یا اول  یاتاتر از رو یفاز لحاظ تعداد کمتر و از لحاظ سند ضع  یاتروا
  یات ارو   این   از   ینیهر قسم معنکته در خصوص   ین همتمام،   با تأکید کمتر است و   یزها نآن

 کند. ی]رجعت[ صدق م 

ند که نک یم   طالب   یبن اب   یکه داللت بر رجوع )رجعت( امام عل  یاتیاز آن روا  غیر
م  یزودبه اشاره  آن  نظر  ؛یمکن یبه  اگر  روابرتر   تو   و  مجموع  روا  یاتبودن  بر    یات رجعت 
  ی معان  یرجعت معارض و دارااخبار    یدیمکه فهم   همان طور  ،نگاه  ین ، پس در استیااول
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 . شوند متفاوت می

  یم که بر انطباق آن بر خروج دابة االرض که قرآن کر   یعام اجمال   یاز آن معنا  غیر
به   ـیاتطبق لفظ رواـدابة االرض( ) او و؛ یماهآورد یل، دلاستسخن گفته  شخروجبارۀ در 

  ی دائم  یدۀ]معنا[ از هر مفهوم و معنا و عق  یناست و ا  ین مؤمنیرالام  یخروج عل  یمعنا
  چراکه   ؛یستن   یزیدر چ   ]خروج از سنخ[ رجعِت   ین بلکه ]اصاًل[ ا  ؛رجعت به دور است  یبرا

 از مفهوم رجعت است.   یرآنان غاز نظر مفهوم دابة االرض 

اول   مفهوم  ینا  و روا  یمنافات   ینصالح  یایبا حکومت  و معارض  که    نیست  یاتیندارد 
بر ما سزاوار است که    ینصالح   یای حکومت اول  یاتروا  یحبعد از ترج.  ندن کیداللت بر آن م

  یر کتاب س  ینکه طبق آن در ااست   یتسلسل فکر یک  به  وابسته که  رو به تکامل فهم  یک  
؛  کندیهستند رها نم  یکه بعد از او باق را    یامتهرگز    ی امام مهد   . ارائه بدهیم...  یمکرد

مطلب به    ین اگرچه اماند ـگمراهی باقی نمیتحت انحالل و  فقط تنها به این علت که    نه
از   یکیکه   یماست که آن را گفت  یزیهمان چ ینا و از آن. یشتربلکه ب ـ است یحتمامه صح

و    یمرکز  یعمومزیربناهای  [  یجاد]و ا  یسس أبعد از ظهورش ت  یمهد   یاصل  یفوظا
  ینکه ا  یبرا یجیتدر  تربیتی بشر است[. یات]ح  یدر خط طوالن یتبشر  یمدت برایطوالن

اجتماع نظام  برسد  مد]   یبه  معصوم  بهنظر[  ]نوع[    یناسازی  پیادهافسار    گرفتندست. 
  و   دولت عادل باشد.  یسکه رئ   یانسان صالح کامل مگر  [ امکان ندارد  یکس  ی]برا  یتترب
  یت ترب  ین و چه بسا خودش ا  ی بشناسد مگر خود امام مهد   تواندینم   ی را کس  یمرد  ینچن 

  ۀ یفوظ  ینا  انجام  ۀو آماد  یستهرا شا  یمرد  ینکه چن را  حاکم صالح کامل(    یت)ترب  خاص
جل  بگ  بر  کندیم   یل مهم  دربارۀ    و  . یردعهده  تع اما  برا   یمرد  ینچن   ییناحتمال    ی ]که 
وارد نشده چیزی  گوییمیطبق آنچه م ،انتخاباتوسیلۀ بهباشد[ شایسته کامل و ، حکومت 

 است. 

  یام ق   یاتشدر زمان ح  ینشجانش  یا  یعهدش ول  یینتع  یبرا  که امام   ینجاستاز ا  و
  ی دولت جهان  یبرتر برا یسفرد منتخب( رئ آن و چه بسا در سال آخر عمرش تا او ) کندیم
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 . 1«شود ینصالح  یایمان حکومت اول ز یحاکم برا اولین  و ایشان عدل بعد از 

 . کندیم  یاناش ب دصادق صدر در موسوعهمحم  ید است که س  یزی آن چ ۀخالص این

 

 : ه استکر یانب محمد صدر یدآنچه سبررسی 

  ی مبن  یحکومت بعد از امام مهد   یچگونگ   ه استکردی تصور م  محمد صدر  ید س  ـ ۱
  :امکان ندارد هاآن هر دوی به زمان  داشتن هم یمان است که ا فرض ضد یکدیگر بر طرح دو 

مهد   یا امام  از  امامانیبعد   ،  ا یمبر و  است؛    ینگردند؛  امام    ینکه ا   یارجعت  از  بعد 
 کنند. یحکومت م ین در زم فرزندان او یمهد 

ا   و انتخاب  درصدد مناقشه و مقدموی    ینجا از  ه  برآمدبر دیگری  دو  این  از    یکی کردن و 
ها سخن  از آنوی  که    یبه رجعت امامان  یربط  نویکه قول به حکومت مهد  یحال  دراست؛  

  ی از حجت خال ین زم تا  است   ی حق ضرور   یدۀعقیک   ،نویمهداعتقاد به    بلکه،  ندارد  یدگویم
که رجعت    ؛ همان طورندنکی م  یانآنان را ب   کرده و حکومِت   یح بر آنان تصر   یات روا   و  ؛نباشد 

مانع از   یو شرع یعقل یتنگنا   یچه و ثابت شده است.وسیلۀ متون، است که به  اییده عق  یزن
دو منجر به گفتار    ینبه ا   یمان ا   یجهنت   در  شود.یو رجعت( نم  نویدو )مهدهر  به  آوردن  یمانا 

 [. هستندندارند و قابل جمع منافاتی دو با هم  ینا  چراکه] شودینم ی حول ]اقوال[ متناف

درست    ینو ا ـ  هثابت کرد  یرا بعد از امام مهد   نویوجود مهد   محمد صدر  یدس ـ ۲
که رجعت را    یاتیکرده و از تمام روا   ی[ رجعت را نفنویکه ]به واسطه اثبات مهدینجز ا   ـاست

 است.  یبزرگ ی خطا ین و ا ه است کردنظر صرف  د نکنیثابت م
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  یم که در آن هست   یعالم مادهمین  که رجعت در    هکردی گمان م  محمد صدر  یدس  ـ۳
 ـ جداست و    ی عالم ماد  ین از ا طور کامل  به است که    یکه رجعت عالم  یخواهد بود در حال

 . درا دار  شلوازم خود ـخواهد آمدکه  همان طور

 و بعد از آنان رجعت است هستند،    ی بعد از امام مهد   ن و ی سوم: مهد   نظریۀ 

 : گویدیکرده و م  یح به آن تصر  یکوران یعل یخاست که شنظری همان  ینا 

  یعه مذهب ش  یات از ضرور   نیزو    یست اسالم ن  یات... و اعتقاد به رجعت اگرچه از ضرور »
و از اسالم    بیتاهلانسان را از مذهب    ،به آننداشتن  معنا که اعتقاد  ینبه اـ  یستنهم  

و اعتقاد به آن    ینانکه موجب اطم هستند    یادز   یبه قدر   جعتر   یثاما احاد  ـکندیخارج نم 
و  شود شروع می ی که رجعت بعد از حکومت مهد  ند ن کیم یانب  یاتروا یبعض .شود یم

او    یمهد ۱۱ از  میبعد  غکنند.  حکومت  صادق   ۲۹۹صفحه    یطوس  یبتدر  امام    از 
 1.« است ینفرزندان حساز   دیمه۱۱از ما بعد از قائم  :که فرموداست  شده  یتروا

 : گویدیم ۲۹۹صفحه در   یامام مهد  یثاحاد یمعجم موضوع  ،در کتاب خود وی 

 ، وعده داده شده  ِی که دولت اله کنند بر اینمیداللت    یعهشموجود در منابع   یاتاما روا»
  ن که فرزنداخواهد بود    ین ویمهداختیار  سپس در    ی مهد اختیار  در    یمتماد  یهاقرن

، و دارد   ینزمروی    یزندگ  یتکامل  یرس  یبرا  یابرنامهمتعال  خداوند  اینکه    وایشان هستند  
پیامبر ائمه   رجعِت  به  و  یا  این دنیا  یا آنبه زندگی  دیداری است،  ها مدت  صورت 

 کنند.« طوالنی حکمرانی می

شود،  کند که رجعت، در همین عالم انجام می ترین نکته در پاسخ به وی: او گمان میمهم 
م دیگری است که قوانین مخصوص به خودش را دارد و کسانی که  در حالی که رجعت، عال
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 گردند. ایمان محض دارند یا کفر محض دارند در آن عالم باز می

 است   رجعت ائمه تعبیر دیگری برای    ن و ی چهارم: مهد   نظریۀ 

 گوید: حّر عاملی می 

بن احمد بن    ی عل  از« روایت کرده است:  النعمهالدین و تمام»صدوق در کتاب »کمال
بن    ینحس  یشاز عمو  یبن عمران نخع  یاز موس  یدقاق از محمد بن عبدالله کوف  یموس
  یدم عرض کردم: شن  به امام صادق   :گفت  ،حمزه از پدرش وبن اب   ی از عل  ی نوفل  یزید

م  امام    :فرمودیپدرتان  دوازده  قائم  از  صادق  !!هستندبعد  فرم  امام  ود  فرمود:پدرم 
ما هستند که مردم را به    یعیاناز ش  یها گروه ؛ و اما آنامامدوازده  و نفرمود    یمهد دوازده  

 . کنندیما و شناخت فضل ما دعوت م یتوال 

است که  وجهی موافق آن  نیزو تناسب دارد،  1شدهگفته  وجوه با  یثحد   ین: ا گویممی
رجعت باشد احتمال دارد    ینف   این ]حدیث[که مراد از  این فرض    اب  ینکها  ؛یدآیم ]در ادامه[  

 اند. چنین تعبیری از آن داشته  ینمحقق  یکه بعض همان طور ، یم کن یهرا حمل بر تقآن 

 ینکها  پذیرفتن  یربر تقد  بنا  یادر خود دارد    یبتشده در کتاب غیتروا  یِث حد مطلبی که  
وجه   ینبا ا  یباشد منافات   ی نفر بعد از مهد ۱۲در خصوص    یبتدر کتاب غ  یثآن حد

  »ابنه«   احتمال دارد لفظاین دلیل که  ، به  باشدهمان رجعت    نویمهدمنظور از  ندارد که  
اصل    یفتصح)فرزندش(   و  باشد  بوده  شده  )پدرش(  »ابیه«  آن    و  باشد؛آن  عبارت،  از 

  ینرجعت حس   خصوصدر    یاریبس   یثآنچه در احاد   دلیلاراده شده باشد به  ین حس
مهد  وفات  حضرت  تا  است  شده    یتروا  یهنگام  غسل  آن  اسام  و؛  دهدبرا  آن    ی با 

هست    کدام از آنانهر   یاحتمال تعدد اسما و القاب برا  چراکه  ؛ندارد  یگانه هم منافات سه

 
 وی قبل از این حدیث، وجوه و تأویالتی را ذکر کرده است.  -1
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  ی وضع اسام  یداحتمال تجد  دلیلبهنیز    و،  یرخ   یباشد و باق   هها ظاهر شداز آن  یچه بعض اگر 
 . یحکمت اله ی اقتضا به جهتدر آن زمان  آن حضرت  ایبر 

  یست ن   بعید«  ین از فرزندان حس  یمهد »دوازده  حمزه  ا اب  یثدر حد   امام سخن  
باشد    یبرا  یزیچ گرفته  تقدیر  بهآن  ا  ۀواسطتا  تمام شود؛ مثل  گفته شود    ینکهآن کالم 

، متکلم رهنگام ظهور ام  ی گاهپوشیده نیست    در حالی که  ، اندینآنان از فرزندان حس بیشتر  
م  غالب  اکثر  بر  کالمش  در  را  )خالصهاراد  یا گذارد  یمبنا  اجمال  از  کندیم  (ییگو ۀ  و   ،

ا  یزهاییچ نزد  ۀاراد  یاغالب    یتاکثر   ی)مبنا  ینکه  را  میت)تقو  یکاجمال(  و   کندی( 
که نّص    وارد شده  یثیاست که در احاد   یزی آن چ  کند،یم  یلاحتماالت را[ زا  ین بودن ]ادور 

در اصول    یثحد  ین؛ و ااندو فاطمه  یها از فرزندان عل: که آندن کنیگانه م دوازده  ۀبر ائم
 است.  موجود  ینیکل

امام  ۱۲حکم )   ین از ا  ینکها  یبرا  ،یمکرد که گفت   یزیکالم را حمل بر آن چ  یدناچارًا با
]آن  [ تا  یمحمل کرد  ینو ]کالم را چن   شودیخارج م   ینمؤمن یرالو فاطمه( ام   یاز فرزندان عل 

احتمال دارد به  هم  ذکر شده در دو دعا    یرهایضم  و  شود.داخل  ]امام[    ۱۲در  حضرت[  
  که گذشت حمل بر رجعت شود؛  همان طوربرگردد، و احتمال دارد   ینو حسخدا رسول 

 . دعا در آن «فرزندش »وجود لفظ  دلیلبهآن هم  ،ی ، نه در اولدوم ی]فقط[ در دعا اما

لحاظ  که  است یگریحکمت د  دلیلدر آن به ین حس  یا  مبریاپ شدن داخل: و دوم و
  یص داللت بر تخص  ،بردنبا نام  یصتخص   ؛است  یاربس  ،در محاورات امر    یناامثال  نشده.  

 و صراحت در حصر ندارد.  شود ینمحکم به 

بر رجعت م سوم  و احاد   یادستهاید که  شما دانسته  .شودی: حمل  شده در  وارد  یِث از 
شده در  وارد  یثاز احاد  یادسته  و  ،هستندبر وجه خصوص    بنا  رجعت امامان  یاتروا

  ی است که دارا   یها رجعت مختص[ کسان همه ]آن  در .  صحت رجعت، بنا بر وجه عموم
بوده  یامحض    یمانا محض  )رواهر   و  اندکفر  قسم  دو  از  بالخصوص    یاتکدام    یا رجعت 

درجات  به  معنو   یبالعموم(  تواتر  حد  کرده  یاز  طوراند،  عبور  گذشته    همان  ابواب  در  که 
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( همان امامان  ی مهد یعنی  )ایشان  که امامان بعد از  ینا  یجه نت  ین بنابرا  !!دیمالحظه کرد 
از   حضرت  قبل  کردهآن  رجعت  مرگشان  از  بعد  که    با   یمنافات   یجهنت  در  اند.هستند 

  یان صورت م   ینبه ا  و،  شود ینم   یاد رجعت عدد ز   ۀواسطچراکه به  ؛بودن ائمه نداردنفر دوازده
دوازده امام(   یات)روا یاول یجهدر نت  ؛شودیحاصل م امام جمعیازده  یاتو روادوازده  یاتروا

بر داخل و در دستیم  یامبر پ  یا   یشدن مهد حمل  به  ـامام(  یازده    یاتدوم )روا  ۀشوند 
در ائمه لحاظ نشده    یامبر[پ  یا   ی مهد ]یعنی  این دو  از    یکیشدن  داخلـ  یگرد  ی حکمتجهت  
بردن داللت بر با نامدادن  یصتخص شود و  دیده می  یاردر محاورات بس از این موارد    .است
 حصر ندارد. به و صراحت  شودینم حکم به  یصتخص

  ینکه ا  پذیرفتن  یربر تقد  بنا  یامتضمن آن است    یبتشده در کتاب غیتروا  یثآنچه حد
  ین با ا  یباشد منافات   ی بعد از مهد   نفردوازده  در خصوص    یبتدر کتاب غ  یثحداین  

که   ندارد  از[  وجه  رجعت    یونمهد]منظور  بهباشد همان  لف  ینکها  جهت،  دارد  ظ  احتمال 
)فرزندش(   آن  یفتصح»ابنه«  اصل  و  باشد  بوده    شده  )پدرش(  آن  و  باشد؛»ابیه«    ، از 

به  ین حس باشد  شده  حس  خصوصدر  که    یاریبس   یثاحاددلیل  اراده    ین رجعت 
گانه سه  ی با آن اسام  و  دهد.ب را غسل  ایشان  تا  است  شده    یتروا  ی هنگام وفات مهد 

و  وجود دارد    هرکدام از آنان  یچراکه احتمال تعدد اسما و القاب برا  ؛ندارد  یهم منافات 
بر    یوضع اسام  یددلیل احتمال تجد به  یر؛ وخ یباشد و باق  هها ظاهر شداز آن  یاگرچه بعض 
حمزه  ا اب  یث در حد  قول امام  ی.حکمت اله  یاقتضا  جهتبهدر آن زمان    آن حضرت 

حس   یمهد دوازده  » فرزندان  بعیدین از  چ یر تقد  یستن  «  باشد    یبرا  یزیگرفتن  تا  آن 
هستند در    ینگفته شود اکثر آنان از فرزندان حس  ینکهآن کالم تمام شود؛ مثل ا  ۀواسطبه

، متکلم مبنا را در کالمش بر  ظاهر است]امر بر مخاطب[  پوشیده نیست وقتی    حالی که
  ی )مبنا   ینکه ا   یزهاییکند و از چیم   ( ییگواجمال )خالصه  ۀاراد  یا گذارد  یاکثر غالب م

  یل احتماالت را[ زا  یندوربودن ]ا و    کندی( میت)تقو   یکاجمال( را نزد  ۀاراد  یا غالب    یتاکثر 
وارد شده است:    کندیگانه م که نّص بر ائمه دوازده یثیاست که در احاد  یزیآن چ   کند،یم

ناچار  به  و  موجود است.  ینیدر اصول کل  یثحد  یناند؛ و او فاطمه  یها از فرزندان علکه آناین
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از فرزندان    امامدوازده  حکم )  یناز ا  ینکها   یبرا  یمکرد که گفت  یزیکالم را حمل بر آن چ   یدبا
]آن حضرت[  [ تا  یم حمل کرد ینو ]کالم را چن   شودیخارج م   یرالمؤمنین و فاطمه( ام  یعل

و  خدا  ذکر شده در دو دعا احتمال دارد به رسول    یرهایضم   شود.داخل  ]امام[    دوازدهدر  
]فقط[    ماا  برگردد، و احتمال دارد همان طور که گذشت حمل بر رجعت شود؛  ینحس

حدیث کعب و وهب    .دعا  در آن  «فرزندش »وجود لفظ  جهت  به  یدوم، نه در اول  یدر دعا
تر به آن است  کنند، نزدیکحمل بر رجعت می اندکه برخی از آنچه را که آن دو روایت کرده

بیت  دهد که آن دو این معنا را از برخی از اهلکه نظر آن دو حجت نباشد؛ اما ظاهر نشان می
کرده  عصمت فصل  نقل  این  مضامین  از  برخی  برای  بیشتر  بررسی  و  تحقیق  اند. 

 1شاءالله خواهد آمد.« ان

 کند: ی را بر دو وجه بنا م نویمهد  ۀمسئل  یعامل حرّ کنیم مالحظه می

این    :یه تق  ـ۱ نف  ن ویمهد   یاتروا که  فرض  با  را  پس  دنکنی م  یرجعت    یث احاد  ۀ هم؛ 
  یقول را به بعض   ینا   یو حر عامل  ،د نکن  ی تا رجعت را نف  اندصادر شده  یهتق  ی از رو   نویمهد

 نسبت داده است.  نااز محقق

م  نو ی مهد  یاتروا   یعنی:  رجعت  ـ۲ رجعت  بر  نت و  شود  یحمل  به    یرتعب  یجهدر 
 از رجعت است.  یگری د  یرتعب   ،نویمهد

از حد تواتر  اند  در خصوص رجعت وارد شده   ای که یفه شر   یاتروا   کندی م  یانب  یراحتبه   یو 
  نوی و مهدهستند    نوی مهدهمان    ائمه  یدگویبعد از آن مو  ،  اندعبور کرده   یزن   یمعنو 

کسانیعنی] مهد   ی[  امام  از  بعد  رجعت    ، ائمه هستندهمان    آیند، ی م  یکه  با  از    بعد اما 
 شوند. یم یده ائمه( نامیعنی از اسم اول)  یر، به غ هستنددر رجعت  ها آنچون و  ،مرگشان

  ی متصد   ی، حر عاملکندی را بر او وارد م  یادیاو اشکاالت ز   ۀ که کالم گذشت  ییاز آنجا   و
 

 . 369بالبرهان علی الرجعة، ص ایقاظ من الهجعة   -1
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 : شودتقدیم می ها آن  ۀمناقش یاناشکاالت و ب است.   پاسخ به آن اشکاالت شده 

کنند،  نیز ذکر می را    یمهد ۱۲همان طور  کنند،  را ذکر میامام  ۱۲  ، یاتروا از آنجا که در    ـ۱
همان طور که ائمه    وشود،  است متفاوت نمی بوده  ]قباًل[ آنچه  نسبت به  عدد در رجعت   پس
با عدد    ی مناف  نوی مهد  یاتروا   یجه نت  در   ؛ هم وجود داردنفر هستند همان عدد در رجعت  ۱۲
مجموعًا بشود    یجه در نت و    ی تا گفته شود دوازده امام و دوازده مهد نیست    گانهدوازده   ۀائم
ا آن  پس  . است  یکیعدد    بلکه تا؛    ۲۴ در  امام هستند  ها خود آن و    یا دن  یات ح  ینها دوازده 
 شود. ینم  یادپس عدد در رجعت ز  ؛ یندآیم نوی رجعت با عنوان مهد ۀواسطبه 

را    ن ویمهد  یگاه  ن ویمهد  یاتروا گرفته خواهد شد که  اشکال  سخن وی چنین    ین ا به  
بعد از من دوازده امام   یعل   یا »شده:    یتروا   یامبرکه از پ  همان طور  د،ن شمار ینفر م۱۲

 1« .یمهد ۱۲ها و بعد از آن هستند 

صادق  و امام  قائم»شده:    یتروا   از  از  بعد  ما  از  فرزندان    یمهد   ۱۲همانا  از 
 2« .هستند ینحس

همانا  »که فرمود:  است  شده    یتروا   امام صادق  از  شمارد؛ی نفر م۱۱را    نویمهد  یگاه  و
 3« .هستند یناز فرزندان حس یمهد ۱۱از ما بعد از قائم 

شان با  تعداد  یجه در نت هستند و  نفر  ۱۲  ن ویمهد  یگاه  ؛ کندیم  ییر عدد تغ  یب، ترت  ین به ا 
تعدادشان کمتر از    یجهدر نتهستند و  نفر  ۱۱  نویمهد  یو گاهدارد،    تمطابق  ائمهتعداد  

  روایات ه است که  و گفت  هو اضطراب برآمد  یش تشو  ینرفع ا   درصدد و او    ؛ است  تعداد ائمه

 
 . 150غیبت طوسی، ص -1
 . 148، ص 53، ج بحاراالنوار؛ 182مختصر بصائر الدرجات، ص  -2
 . 309غیبت طوسی، ص  -3
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از آن    یکیکه   ی پس زمان ،شودمی   در آن ]تعداد[   یامبر پ یا  ی شدن مهد حمل بر داخل  ۱۲
عدد شد  داخل  م  ،دو  روا   و  شود؛یدوازده  در  داخل۱۱  یاتاما  دو   یکیشدن  نفر،  آن  از 

مهد   یامبر)پ امام  ا لحاظ  (  یو  به  و  روا   ی مهد ۱۱  یاتروا   ین ب   یب ترت   ین نشده    یات و 
 . ه استرا جمع کرد ی مهد ۱۲

که    یتیوص  یتاست: روا چنین  که حاصلش  مواجه شده    یبا اشکالوی    آن،و بعد از    ـ۲
 : از جمله ؛کندی م یحتصر مواردی  کند به ینقل م یبت در کتاب غ  یطوس یخش

کند  ی م شیمتسل]وصیت را[  یکه مهد  یکسآن کند ی م یحتصر  یتوص یتروا ( الف
است که    ین و آنچه معلوم است ا   ، ستا   ی است پسر مهد   یعبدالله و مهد و  احمد    شو اسم

است    ینحس  گرددیکه در رجعت برم  یکس  یناول  ینکهبر ا   کنندی م  یحرجعت تصر   یاتروا 
 . یستن  یفرزند مهد   ینکه حس یحال در

از    :هستند  یناز فرزندان حس  نویمهد  ینکهبر ا   کنندیم  یحتصر   یاتاز روا   یبعض (  ب
امامان فرزندان    ۀ همهستند.    یناز فرزندان حس  یمهد ۱۲  است که  شده  یت حمزه روا ااب

 . یستندن  یناوالد حس طالب،  ی بن اب یو نه عل ،یامبرپ و نه ؛ یستند ن ینحس

احتمال    یت، بودن سند روا خ داد: بنا بر فرض سالم پاس  ین اشکال اول چن به    یعامل  حر
آن را به فرزندش    ید چون وفاتش رس   پس : »احتمال که مراد از قول  ین وجود دارد به ا   یف تصح

شده    یف تصح  « فرزندش»   لفظ   یجه در نت و  ؛  « فرزندش»  باشد نه« بوده  پدرش»  ، «کندتسلیم  
 . « بوده استپدرش» آن یح و صح

  یکه بر مهد است    یهمان کس  ینقطعًا حس  که،است    ینسبب در آن )احتمال( ا   و
م متولی خارج  و  از    یزتجه   یشود  بعد  ا شودوفاتش می او  به  و    تسلیم»  )عبارت(  یبترت  ین ؛ 

 «. فرزندشبه » نه « بوده است (ین کند آن را به پدرش )حسیم
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 « پدرش»  آن  یحشده باشد و صح  فی عبارت تصح  ینکه ا   کنیمیفرض م  :ییاگر بگو  و
  و  عبدالله  احمد،»اسمش    ین[ پدرش حسینکها   یگراما ]اشکال د  ،«فرزندش»  باشد نه

 ! یستن  «یمهد 

ا دهدی مپاسخ   اسم سه  یهااسم   ین :  که  دارد  احتمال  رجعت    ینحس  ی هاگانه  در 
که    همان طور   ، وجود دارد  کدام از آنانهر   یاحتمال تعدد اسما و القاب برا   چراکه؛  باشند 

 .وجود دارد یاله ی حکمت دلیلبه ها در رجعت شدن اسم یداحتمال تجد 

، به  هستند   یناز فرزندان حس  نوی: مهدگفتیاشکال دوم که مپاسخ وی برای    اما
حرّ است  صورت    ینا  تقد  یزیچ  یعامل  که  کالم  در  را  استگرفت  یر محذوف  گوه  گفته    یا؛ 
فرزندان حس  :اکثرشودیم از  از فرزندان حس   یعنیهستند؛    ینآنان  امامان    یناغلب 

باز  خودشانها  و آن هستند   بیشتر    یجه، در نت گردندیمدر رجعت  این دلیل که  از  به  امامان 
 است.  اطالق شده ین، فرزندان حسبر ائمه  هستند  ینفرزندان حس

  ـرده که خودش به آن اعتراف ک  همان طورـ است    یبو غر   یدجدًا بع   یه توج  ین ا از آنجا که  
شمارد استناد کرده  ی م  امام را از فرزندان فاطمه ۱۲  لوح که  یث گفتار خود به حد  تأیید در  
  ی حال  ر؛ دشوندمی   نفر  ۱۲طالب  یبن اب  یکردن عل)امامان( با اضافه   آنان  ینکها مالحظۀ  با  

  اماماناست که بیشتر  جواب داده  به این صورت  ، و  یستن   از اوالد فاطمه  یکه عل
[ از فرزندان  1یت اغلبرا ]از باب  امام  ۱۲  یت روا این    یجه در نت و  هستند    از فرزندان فاطمه

 فاطمه شمرده است.

شده   یت روا  بیتاهلهمچنان به آنچه از وی بلکه متوقف نشده،  حد  ین اشکاالت در ا 
:  ه استو گفت  ه[ نقل کردبیتاهلدو دعا ]از    اشکه قبل از کالم گذشته   ی، زمانه تاخت

 
 از اصطالحات فقهی. )مترجم( -1
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را روایت کرده است    الزماناز صاحب   ایوارد شده   یدعا  یر در مصباح کب  ین همچن   یخش
که اختصارات آن را ذکر    ی با سند   ، [ه استدر مکه ]آموخت یالحسن ضراب اصفهانو که به اب

ا کنیمی نم تا  آورده  را  دعا  تمام  سپس  گفت  ینجا ،  استکه  محمد    خداوندا :ه  بر  فرست  درود 
عل  یمصطف حس  یمرتض   یو  و  رضا  حسن  و  زهرا  فاطمه  جم  ین و  و  آن  ،یااوص  یع مصفا 

رت و امامان  ام یانو وال تیّ فرمود: و درود فرست بر ول ینکها  تا  ...یکیروشن در تار  یهاچراغ
  ی آرزو   یت نهابه  ها را  آنو    یفزا ب  یشانها کن و در عمر   ی شان را طوالناز فرزندانش و حکومت

  ین در کتاب مصباح بعد از ا   نیز   و  ... توانایی  یزهمانا تو بر هر چکه  ،  برسان  یو آخرت  ی ییادن  ِی نید
به عبدالرحمان از امام    یونساز    است:شده    یتروا   رضاامام  از    یی دعا  یگری دعا در فصل د

 صاحب امر  ی دعا برا   ینا تا با  کرد  یامر مما را    دائماً آن حضرت  :  روایت شده است  رضا
فرمود: خداوندا درود فرست بر    ینکهدفع کن ... تا ا   ینتو جانش  تیّ : خداوندا از ولیمدعا کن 

 برسان.   یشانها را به آرزوهاو آن یفزا ب  یشان هاو در عمر   ،عهد او و امامان بعد از او یانوال

امرت و امامان از    یانو وال  ت یّ و درود فرست بر ول.  ..»:  ید فرمایاول م  ی که دعا بینیم  می
از    یعنیعهدش و امامان بعد از او منحصرًا فرزندان او هستند؛    یانوال  یجه در نت  ؛ «فرزندانش

از اوالد    ینحسدر حالی که    گرددی برم  یبه امام مهد   ضمیر  .یفرزندان امام مهد 
باشد،  «  پدرش»  ،« فرزندش»  راد ازماین توجیه که    ؛ توجیه پیشین صحیح شودتا    یستن  یمهد 

و  )احمد، عبدالله    یپسر مهد   ۀگانسه   یهااسم   ینکها   یا؛  یفاحتمال وجود تصحدلیل  به 
 . استگذشته    مخالف با تأویل  ،یح تصر   ینا   پسباشند.  در رجعت    ینحس  یبرا   هایینام (  یمهد 

:  استشده  یتروا  دوم که از امام رضا یدر دعا یابیم می مطلب را  ینگونه که ا  همان
بر وال  ...» او...  یانو درود فرست  از  بعد  امامان  از وال  « وعهدش و  عهدش همان    یانمراد 

 گردد.یمبر یبه امام مهد «  بعده» و« عهده» در  یر ضم و هستند. نویمهد

موجود    یرهای ضم  : و احتماالً گویدمی   یحر عامل  شود؟ی اشکال مرتفع ماین  چگونه  حال  
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که    همان طور ،  است  و حمل بر رجعتگردند  بازمی  ینو به حس خدا  به رسول  در دو دعا  
 اول.  یدر دعا « ولده» وجود لفظدلیل به   اول ی، نه در دعا دوم  ی]فقط[ در دعا اما گذشت؛ 

  ی در دعا»عهده« و »بعده«    در  یراول و ضم  یدر دعا «  لدهر »و د  یرها]برگشت[ ضم   یعنی
 سه احتمال است:  یدارا  ،دوم

ازباشد  خدا به رسول    یربرگشت ضما   رودیاحتمال م  .۱ شود،  ی م«  ولده»  ؛ پس مراد 
و بعد  خدا عهد رسول  یعنی«  بعده« و »عهده» صورت مراد از  ین به همو ؛ خدا فرزند رسول 

 ؛ خدا رسول از 

 ؛ینبه حس یراحتمال برگشت ضما. ۲

  ینکه ا   یبرا   ؛اول  یکند نه دعایم  یدوم همراه  یاحتمال بادعا   یناما ا ؛  حمل بر رجعت.  ۳
که    یدوم  یبه خالف دعاهستند    یاز فرزندان مهد   نویمهد که    کندی م  یحاول تصر   یدعا

 وارد نشده است.« ولده» در آن لفظ

  این مطلبی است که حر عاملی بیان کرده و خالصۀ آن این است که منظور از مهدیون 
 همان ائمه است با این تفاوت که در رجعت است.

 بیان کرده است   ی ر عامل ح آنچه  نقد و بررسی  

تالش  وی  آنجا که    کند.مالحظه میرا  شده  گفته و ضعف کالم    یسستمیزان    ،منصف  فرد
توان دارد    ه استکرد ب   نویمهد  یاتروا با هرچه در  توج   ارا  وی    ین،ا با وجود    ،کند  یهرجعت 

مسئله    ین ا   گویا نهد؛  می بنا    ی احتماالتصرفًا  بلکه    ارائه بدهد، را    یکاملو    یم فهم سل   ه نتوانست
طبق نظر خودش  کس  ، تا هر بگیردو اقوال قرار  تضارب آرا  محل    است تا   یاجتهاد   اییه قض 

ذکر    «اثبات الرجعة  ی من الهجعة ف  یقاظ اال »  خود  که او در کتاب  یکند؛ در حال  یر آن را تفس
  ت تأویال  ایبر با این وجود وی    ولی  ،یست ن  یحصح  یلنص و دلبدون توجه به    تأویل  کندیم
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  « یلبدون نص و دل  سوم: در عدم جواز تأویل»:  گویدی مکند. وی  دلیلی ارائه نمی خود    ۀگذشت
 آورد.ی مسر هم پشت   دنکنی مطلب م ینکه داللت بر ا را  یاتیاز روا  ی و تعداد

 ن و ی مهد   یات روا در خصوص    یه اول: دفع احتمال تق نقد  

  یا  ،رجعت باشند   ۀکنندی ه نفک  شوند گذاشته می  یهبنا بر تقزمانی    نوی مهد  یاتروا ـ  1
 رجعت باشند. تعبیر دیگری برای خود ی خودخودشان به  ینکها 

مربوط  و    است   عالم  ینرجعت در ا   ندکی تصور م  ی که حر عاملاست  وضوح مشخص  به   ـ2
و    باشد، خودش    هاییت و خصوص  یط شرا   ی که دارا   نیست  عالم   ین از ا   یر غ  ییگر عالم دبه  

 . یستن  یح( صح است ن عالم یه رجعت در ا ک)دیدگاه  ینا همان طور که خواهد آمد، 

توجیهی  وجه    ـ3 روا قابل  بتوان  آن  با  تق  ن ویمهد   یات که  بر  حمل    یافت گذاشت    یه را 
متداول روشن  فهم  چراکه  ؛ند ننک  یچه نفو ند نک یرجعت را نف نویمهد  یات؛ چه روا شودی نم

  ینکها   یا،  کنندیحکومت م  ین در زم  یاز ائمه هستند و بعد از امام مهد   یرکه آنان غ کند  می
  یکه حر عامل  همان طور گردند  یمباز  نویهستند که در رجعت به اسم مهد  ها خود ائمهآن
 ؟ وجود دارد یهتق ی برا  ی چه وجه پس ه است. گفت

  یتی روا نوشتن توضیح برای  الدرجات هنگام  صفار در کتاب بصائر   یخچه بسا به آنچه ش  بله
بوده باشد،   ، ناظر ذکر کرده است هستند بیتاهل  یعیاناز ش یگروه ن ویمهد یدگویکه م

: آنچه را صاحب مختصر  است  محمد سند در آخر کالمش ذکر کرده و گفته   یخ را ش   ین ا   و
دلیل ؛ اما به استگانه  رجعت امامان دوازده  ن،وی که مقصود از مهد  کندیبصائرالدرجات ذکر م

را    عت فرمود[ تا رج  ین چن   ، ]امام معصومکندی به رجعت را تحمل نم  یده پرسشگر عق  ینکها 
الدرجات[  مختصر بصائر نگارندۀ  ]  شود.یانکار[ کافر ماین  ]  یجه [ در نت چراکه، ]انکار نکند

 : ه استگفت
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اختالفی نیست، بلکه   محمدآلـ که در علم  ه هدایتش هدایتت کندخداوند ب»بدان ـ
می تصدیق  را  آنیکدیگر  از  زیادی  احادیث  تحقیق  به  در  کنند.  علیهم  الله  صلوات  ها 

از پرسشگر ضعف   گانه برای ما روایت شده است؛ گویا امام خصوص رجعت امامان دوازده
از   هرکسی  سبحان  خداوند  که  علمی  است؛  دانسته  را  خاص  علم  این  تحمل  از  ناشی 

گرداند و با آن هر کسی از خلقش را که اراده خواصش را که بخواهد به آن مخصوص می
فضل الله    کذلفرماید:  ومتعال میدارد؛ همان طور که خداوند سبحانکند گرامی می

الل و  یشاء  من  العظیمیؤتیه  الفضل  ذو  به    )آن  [۲۱  ،حدید ]  ه  که  خداست  فضل 
آن    . در نتیجه امامدهد و خداوند دارای فضل عظیم است(کس که بخواهد می هر 

طوری که بر پرسشگر سخت نباشد تا قلبش آن را  به  ؛نمود   ، تأویلزیبایی   تأویل  روایت را با
 1« .و در نتیجه کافر شود کندانکار 

کنیم که آنچه شیخ  واهد آمد. در اینجا تنها به این نکته بسنده میکه نقد و بررسی آن خ
 کند.صفار بیان کرده تنها توجیهی ناشی از فهم خودش بوده و دلیلی قطعی برای آن ارائه نمی 

را ذکر    یمهد دوازده  واداشته تا  را    صادقامام    یهتق  یا آ عالوه ما حق داریم بپرسیم:  به 
امام سجاد   همان طور کند،   تا    پیامبرو    که    در شب وفاتش   نوی به مهدرا وادار کرده 
  یهدر شب وفاتش تق   طالب  یبن اب  یعل  یبرا   یتشدر وص  یزن  یامبرپ   یاآ  ونماید،  ح  یتصر 
استکرد حال  ه  را  دوازده  نو یمهد که    یدر  می گانه  ا فرماید  تبیین  امام    ینکه و  از  بعد  آنان 
 ! عهد او هستند و امامان از فرزندان او هستند؟ یانوال، فرزندان و یندآی م یمهد 

ائمه  ی ار یاز بس  نویمهد   یاتروا  زمان   از  با    ی هادر  و  الفاظ مختلف  با  و  مختلف 
 کند.یرا باطل م یه حمل بر تق احتماِل  ،ینو ا  اندشده  یت متعدد روا  یهاسند 

 
 . 112مختصر بصائرالدرجات، ص -1
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 عنکبوت.  ۀاز خان  تراست سست  ی، تنها احتمالینجادر ا  یه حمل بر تق یجهنت  در

 رجعت   یات و روا   ن و ی مهد   یات روا   یان تعارض م وجود  : دفع توهم  دوم نقد  

وجود دارد توهمی بیش نیست؛  تعارض    رجعت  یاتو روا   نویمهد   یاتروا   یانماینکه  
و در این عالم ]جسمانی[ نیست که در آن دولت   شود، در عالم دیگری واقع می رجعتچراکه 

که  هم    یتر فهم غالب طبق    یحت  بلکه کنند؛  شود و مهدیون حکومت میعدل الهی برپا می 
ا ا   هاست که عبارتآن  ین ب از  ا   :کهینست  در  واقع م  ینرجعت    یاتروا باز میان    شودیعالم 

 .  وجود ندارد یمنافات ائمهرجعت و  نویمهد

در کتاب دالئل    یو طبر   یبتدر کتاب غ  یخباشد که ش  یتی روا   ،توهم   ینچه بسا سبب ا 
از حسن   یدبن رش یمان بن سل یاز پدرش از عل یری االمامه از محمد بن عبدالله بن جعفر حم

وارد    حمزه به محضر ابوالحسن رضا  یبن اب  یگفت: علاست؛  کرده    یت خزاز روا   یبن عل
ایشان عرض  به    پس«  .بله»فرمود:    ی؟ امام هستآیا شما  :  ایشان عرض کرد شد و سپس به  

بن محمد  یدم: شنکرد ا   یست ن  یماما فرمود:  یم  جدت جعفر  نسل  ینکهجز  [  یعقب ]و 
باشد شیخ،  »فرمود:    . داشته  کرد ای  را    یا  یفراموش  فراموشخود    جعفر  ؟ یزد  یبه 

آن  ، مگر  دارد[  یاو عقب ]و نسل  ینکهجز ا   یست ن  یفرمود: امام  جعفر  . نفرمود  ین چنینا 
« پس به  .ندارد[  یو آن امام عقب ]و نسل  شودی بر او خارج م  یبن عل  ینکه حس  یامام

 1.فرمودی که جدت م  یدمشن   ینچنین ، ا شوم  یت فدا   ی: درست فرمودعرض کرد  رضاامام  

 : کندی را روشن منکته دو  یتروا  این

امام1  .  با نسل   یدحتمًا  و  و    یعقب  باشد  او خارج    ینکه حس  یامامآن  داشته  بر 

 
 . 436، دالئل االمامه، ص 224غیبت طوسی، ص  -1
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 .  ندارد  یاه یچراکه او عقب و نسل و ذر  ؛شودیم استثنا از این نکته  شودیم

 برد.ینام نم  یاماماز هیچ کند و ی م یحتصر « امام» بر لفظ یتروا   ین. ا 2

[  ]فقها  یبعض هستند و حتی    یارجدًا بس  کنندی را ثابت م  یکه نسل امام مهد   یاتیروا 
ثابت    یامام مهد   یبرا را و نسل   یه که ذر   یاتیروا بنابراین  اند.  ح داده ی ها را بر رجعت ترجآن

است  نکته    ین مضاف بر ا   ین ا   و  ، وجود نداردامکان انکار آن    یجه نت  در هستند و  متواتر    دنکنیم
،  استدر عالم رجعت  کند  بر او خروج می  ینکه حس  یامام  یم کردبیان  که    یتیروا آن  که  

  کردن آن امام به امام محمد بن الحسنمحدود   یجهنت  در  ؛نامی از وی به میان نیامده است 
بعد از عدم    مبتنی بر دلیلی نیست؛ چراکهکه    یبر اجتهاد و نظر مبتنی    است تنها محدودیتی  

روا  روا   ن ویمهد  یاتتعارض  ا   یات با  و  از حکومت مهد   ینکه رجعت  بعد  گانه  دوازده   نویرجعت 
واضح  روشنی تمام  به   دارد،   ی نسل  یامام محمد بن حسن عسکر ثابت شده که    ینکهو ا است  

امام  شودیم از  مقصود  حس  یکه  م  ینکه  خروج  او  م  کندی بر  از    هدیهمان  دوازدهم 
امام هستند    ، نویمهد که  کند  ی م  تأکید بر این نکته    یت روا   ینا   پس. گانه استدوازده  ن ویمهد

دوازدهم   یبر مهد  یتروا چراکه این ؛ شوداضافه می اند یده را امام نام  نویکه مهد  یاتی و به روا 
 .است لفظ امام را اطالق کرده 

 

 رسانند می   در رجعت را  امامان  معنای    ن و ی مهد   یات که روا ردکردن این :  سوم نقد  

ائمه  اینکه تعداد  همان ائمه در رجعت هستند و    ، نویمهد  کند یم  یح تصر   ی . حر عامل۱
بوده که    تاست۱۲هم    نویعدد مهد و  تاست  ۱۲ این دلیل  از خود    یگرید   یرتعب   نوی مهدبه 

شود.    فرن۲۴نفر تا مجموع  ۱۲هم    نوی نفر باشند و مهد12امامان    ینکهنه ا   ، امامان هستند
 .شودی کم نم یا  یاددر رجعت ز تعداد 
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  یخکه ش  یاند و با تأویلیح صر   یات روا   چراکه  ؛ وجه امکان نداردیچ همطلب به   ین ا پذیرفتن  
  ه که متوهم شده بود  یدر حالارائه کرده مخالف هستند؛  استدالل بر رجعت    یبرا   یحر عامل

روا   ین ب روا   یات مفاد  با  دارد؛ چراکه  نوی مهد  یات رجعت  و  به   یاتروا   تعارض وجود  وضوح 
  شوند؛محسوب نمی هستند و خود ائمه    از امامان  یر غ  نو یمهد کنند که  میصراحت بیان  به 

پس گفتار    یستند؛ نائمه  خود  لی  و ؛  َمَثل ائمه هستند  ـهمان طور که خواهد آمد ـ   نویبله مهد 
عل  پیامبر من  یعل   یا »:  یبه  از  بعد  آنهستند    امامدوازده  ،  از  بعد  دوازده  ها  و 

از فرزندان    ی مهد دوازده    همانا از ما بعد از قائم »  که  صادق گفتار امام  و    1« ...یمهد 
  ین ا   یجهنت  در   و کنند  ی تمام رد م  ِی روشن[ را به یحر عامل  یخ ]ش   تأویل   ینا   2« هستند  ینحس

 کنند. را بیان می ادله خالف آن چراکه  ؛ندارد ی اعتبار  یچ ه  تأویل

  که در آن فرموده   امام صادق   یث با حد  ی( وقتیاو )حر عاملکه خوِد    همان طور .  ۲
،  شودمی  مواجه  3« هستند  یناز فرزندان حس  ی مهد یازده  همانا از ما بعد از قائم  »:  است

که   تعداد  میآنجا  نفرندگوید  دوازده  حال  ، امامان  مهدک  یدر  ا   نو یه    نفر یازده    یتروا   ین در 
شدن  نفر حمل بر داخلدوازده    یات: روا ه استو گفت  هکرد  یلبدون دل  تأویل اقدام به هستند،  

در  اما    ودوازده تا؛    شودیمتعداد    ،ها داخل شدن از آ  یکیوقتی  شوند، و  ی م  یامبرپ   یا  یمهد 
 . است ( لحاظ نشدهی امام مهد  یا  یامبردو )پ  یناز ا  یکی، واردشدن  نفر یازده  یاتروا 

  ینکهبر ا   ی، مبنبپذیریماست  گفته    یحر عامل  یخ آنچه را ش باب جدل کوتاه آمده،  اگر از  
نیز  محض و   یمانکه ا  یاندر رجعت کس ینکها  و، در رجعت هستند  همان امامان نویمهد
 گردند ی بازم  یامام مهد   نیزو    پیامبر  یعتاً طب ،  گردندیم بر  اندکه کفر محض بوده   یانکس

 
 . 150غیبت طوسی، ص -1
 . 148، ص 53، ج بحاراالنوار؛ 182بصائرالدرجات، ص مختصر  -2
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به این نکته پایبند است    یحر عامل   که   ید در حالنشویتا مسیزده  کنندگان  رجعت   یجه در نت   و
 ! کندی نم ییر نفر( در رجعت تغ  دوازده) تعداد که 

تا  گردند  ی نمباز   ( در رجعتیو امام مهد   پیامبراز آن دو )  یکی  یدگوی موی    ینکها   و
و مهدیکسان امامان  در  تعداد  با  شودحفاظت    ن ویبودن  رجعت  شدن  ثابتوجود  ،  در  اینکه 

هیچ    یمان ا   یا آ   ؛ تواند چنین نظری داشته باشددارند، او نمی محض    یمان ا کسانی هستند که  
 !شود؟یباالتر م  خودش در زمان یامام مهد  یا  محمدایمان از کسی 

.  «ما هستند  یعیاناز ش  یگروه  نویمهد »که:  ینکند به ا یم   یح که تصر وجود دارد    یتی. روا ۳
عرض کردم:    : به صادق جعفر بن محمدگفت  که   یربص وکند از ابی م  یت صدوق روا   یخ ش

]امام    پسهستند«. امام  دوازده  بعد از قائم  »فرمود:    یدم شن از پدرتای پسر رسول خدا!  
فرمود:  صادق نم  ی مهد دوازده  فرمود  »[  گروهآناما    ؛امامازده  دو فرمود  یو  از    یها 

 1« .کنندیما هستند که مردم را به مواالت ما و شناخت حق ما دعوت م یعیانش

  ن هستند آنا  یعیاناز ش  یگروه  نویمهد  ینکهکند به ا یم   یحتصر   امام صادقبنابراین  
چگونه ممکن است گفته  کند. حال  که به وجود مغایرت میان امامان و مهدیون داللت می

 هستند؟ امامان در رجعت خوِد  ،نوی شود که مهد

از  .  4 اول  یات روا برخی  مهدنفر    ینبه  نام  ن ویاز  اسم    یدن و  به سه    و   عبدالله  ، احمد»او 
ا   شودینم   یافت   از ائمه  یامام  یچه  « تصریح دارند، در حالی کهیمهد    ا هاسم   ینکه به 

باشد   یده نام که    و  ،شده  آنجا  روا شده  ثابت  از  در  اولامامان  رجعِت   یات است  ها  آن  ین، 
باشد  ینحس  ی برا باید    ا هاسم  ین ا حتمًا    پس   است   ینحس حالبوده  در  امام  که    ی، 
 است! نشده یدهنامبا این اسامی  ینحس
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می  پاسخ  در  عاملی  که  حر  که  سهاسامِی    ینا گوید  دارد  احتمال    ی برا هایی  اسمگانه 
 !یمصلحتوجود  دلیلبه هنگام،  در آن اسامی  ید سبب تجددر رجعت باشند، به  ینحس

با وجود  تواند پذیرفته شود آن هم  میکالم    ین چگونه ا   است!   بعید  احتمال تنها یک    ینا 
مخالفتبودنش  فیضع ا نکیم  یانبصراحت  به که  متونی  با    شو  پسر    یبرا   یاسام  ینند 
 ان است؟! مؤمن یناول؛ همان کسی که  است یمهد 

ولی    ، کنندی م  یح تصر   هستند   یناز فرزندان حس  نوی مهد  ینکه ا   ه ب  یات از روا   ی. بعض 5
که   نظر  این  درنظرگرفتن  رجعت  همان    ،نوی مهدبا  در  فرزندان  ائمه    ۀهم هستند،  ائمه  از 

 !!و نه امام حسن ، طالب یبن اب  ینه عل، پیامبر نه نخواهند بود،  ینحس

 رود ی م  احتمال ،  یتروا این  سند  بودن  دهد: بنا بر فرض سالم ی [ جواب میحر عامل  یخ ]ش
« )وقتی وفاتش رسید آن را به  ابنه  یسلمها الیفاذا حضرته الوفاة فل »  یامبرپ این گفتار  در  

  بوده نه  «نی: حسیعنی ه: یأبد؛ در اصل »باش اتفاق افتاده  یفتصح  پسرش تسلیم نماید(،
 « است. هیأبدرست »شده و   تصحیف«  إبنه» پس لفظ «.إبنه»

د   یا احتمال می  یگریوجه  در  ینکه ا دهد:  را  وجود    ییر تقد صورت  به   ی محذوف  ،کالم : 
  ینشود که اکثر آنان از فرزندان حسی م  یجهپس نت  ؛«اکثرهم»  مثل کلمه   ؛باشد داشته  

ها در  و خود آن هستند    ین اغلب امامان از فرزندان حس  ینکه ا دلیل  به   یجهدر نتو  هستند؛  
 است.  اطالق شده « ینفرزندان حس از»آنان  تمامی بر    گردندیمرجعت باز

بر    یربه تقد و از آنجا که  است    یاتاحتمال و مخالف با ظاهر روا   یکتنها    ،کالم  ینا اما  
استفاده از    یجه نت  در،  که آن را مجاز کند  ایینه مگر با وجود قر   شودی نم  ییخالف ظاهر اعتنا

 وجود ندارد.  ایینه قر چنین  ، یفعل  یگاهدر جا  در حالی که  یستن  یحصح ینۀ جز با قر  یر تقد

کند  میتالش    یجه در نتو    ، اعتراف کرده است  تأویل  ینبودن ا یب به غر حتی خود وی نیز  
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  یعل  ینکه با وجود ا   نفر بودن ائمه از نسل فاطمه دوازده  بر    کندی م  یح که تصر   یثیحداز  
فاطمه  این »  .، کمک بگیردیستن  پسر  ترتیب  این  ه  کاست  بوده  باب  این  از    «یرتعب به 
ه  به لسان اغلب و اکثر آمد  یتروا این    یجه در نت هستند و    از فرزندان فاطمه بیشتر ائمه  

  د نکنیکه داللت مآمده است    یگری د  یث احاد   در مضمون  یثحد  ین ا در عین حالی که    !!است
سخنی    این  ؟!اندآمده   یباز باب تغل   یاتروا   ین تمام ا   یاآ. حال  نفر هستندسیزده  امامان    ینکهبر ا 

  ۀخوانندبنابراین    ؛ ارائه شد  یاتروا   بندی یم تقس،  کتاب   ینبحث اول از ا مدر    !!1یل بدون دلاست  
 . کند، مقایسه نمایدبیان می  یر عاملح آنچه را گفته شد با آنچه  یگرام

 

اینکه    چهارم: نقد   به  به رسول    : فرزندش« ولده »   معصوم   ۀ گفت این  در    یر ضم پاسخ 

 گردد ی برم   خدا 

.  از امام رضا  یو دوم  یاز امام مهد   یاول  است:شده    یتروا  بیتاهلدعا از    دو
و در   « امرت و امامان از فرزندانش یانو وال ت یّ و درود فرست بر ول» :اول آمده است ی در دعا

و   یفزا ب  یشان هاعمر بر هدت و امامان بعد از او و ع  یانو درود فرست بر وال»: است آمده یدوم
 .«برسان  یشانآرزوهاها را به آن

تصر   ینکها وجود  با   عبارت  که  است  ا ی م  یحروشن  به  امام فرزندان  ،  ن ویمهد  ینکهکند 
مبینیم  میرا    ی عامل  حر   ،هستند   یمهد  احتمال  ]ضمایکه  رسول  یردهد  به    خدا [ 

 
مراجعه کنید که داللت دارند بر اینکه ائمه سیزده نفر هستند؛ مثل    به مباحثی از انتشارات انصار امام مهدی  -1

ها، که  ، و دیگر کتاب داستانی دربارۀ دعوت مبارک یمانی  وگویگفت کتاب  امام، کتاب جامع ادله، کتاب بعد از دوازده  
 اند. به تمامِی این شبهات پاسخ گفته



  ...............................................................................  85انتشارات انصار امام مهدی

 

  در   یرو ضم  خدا فرزند رسول  شودی م« فرزندش»  یاول معنا ی در دعا  یجه در نت بازگردند و 
  و « عهدش» دوم در دو کلمه  یطور در دعا   ین؛ و هم خدا به رسول  گرددیبرم«  فرزندش»
 گردند.برمی  خدا به رسول  ها یر ضم «، بعدش»

با دعای اول؛  نه  سازگار است  دوم    ی احتمال با دعا  یناما ا   ؛ شودحمل بر رجعت    ینکه ا   یا
  ،هستند   یمهد امام    یعنیاز فرزندان او  ون  ی مهد  ینکهبه ا   کندی م  یحاول تصر   یدعاچراکه  

 است.  وارد نشده « فرزندش» [ دوم که در آن لفظی به خالف ]دعا

شاهد    تأویل در    را   یشرع  یدلیلبه بدون استناد    یواضح و اجتهاد   یآشفتگ در نتیجه ما  
 هستیم. 

آورده است    خدا به رسول    یر ضم در خصوص برگشتن  [  یآنچه ]حر عاملدر نتیجه به  
تنها  حالت    ین صورت در بهتر   ینا   یر در غ  و،  یقطع  ایینه قر   ۀواسطبه مگر    شودی نم  یتوجه

  چراکه   ؛خالف ظاهر است  ،تأویل  ین ا   ینکها   ر ب  ، مضاف ماندباقی میاحتمال  صورت یک  به 
متونی که  در    تریک و ]مرجع[ نزد است  تر  یک به ]مرجع[ نزد   یرضم  ن برگشت  فقها  ینمعروف ب

«  عهدش»  و  «فرزندش»  در کلمات  یر رجوع ضم   ینکها   نتیجهاست.    یامام مهد گفته شد  
 بازگردد.  خدا به رسول   ینکهنه ا شود  تعیین می آن حضرت به« بعدش» و

ها و ذوق  آن   ی طبق قواعد نحو   خدا به رسول    یر ضم  ن شدن به برگشتقائل عالوه  به 
که با آن    یکسکه هر طوری  به   دهندی قرار م  یزانرا م و آن  کنند  مباهات می که به آن    ی عرب

 نقض شده است. ماند، در امان نمی  ییانتقاد و بدگو تیغ مخالفت کند از 



 

 

 مبحث دوم:های سش پر  

 شود؟ ی شمرده م ینیرضورت دیک  یون اعتقاد به مهد  یل: به چه دل۱س

ند منجر به تعارض و تهاتف  نکی ها داللت مکه بر آن   یاتینکردن روایه توج  یا  یونبه مهد  یامن: عدم ا۲س
 توضیح دهید؟ مطلب را  ینا .شودی م  یات در رواهدفی( )پراکندگی و بی 

 !! یدشامرر ب ،اندکرده  یانب یونمهد یتهو  یاندر ب یعهش ی که علامنظراتی را : 3س

؟ چگونه فهم  ه استرجعت مقدم کرد یات را بر روا یونمهد یات روا محمد صدر یدس یل: به چه دل٤س
 ؟ دهینقد قرار می   ۀرا در بوت او

به  مطلب را    یناوی  چگونه    .از رجعت است  یگری د  یر تعب  یونمهد   یات روا  یدگوی م  ی حر عامل  یخ : ش٥س
 ؟بر او وارد است یاشکاالتچه و   کشد؟تصویر می

از پدرش از   یری مامه از محمد بن عبدالله بن جعفر حماال در کتاب دالئل    ی و طب   یبت،در کتاب غ  یخ: ش۶س

  حمزه به محرض ابوالحسن رضا ابن اب  یعلروایت کرده است:  خزاز    یاز حسن بن عل  یدبن رش  یامنبن سل  یعل

: فرمودی م   جدت جعفر بن محّمد   یدم: شنگفت  فرمود: بله. ید؟  پس به او عرض کرد: شام امام هست  ، وارد شد
  ی خود را به فراموش  آیا فراموش کردی یا  یخ!ش  ی فرمود: ا  .داشته باشد   یاو عقب و نسل  نکهیمگر انیست    یامام

  ی آن امام داشته باشد، مگر    یکه نسلینمگر انیست    ی فرمود: امام  جعفر   .نفرمود  چنینینا  جعفر   ی؟!زد

  ید او عرض کرد: درست فرمود  ندارد. پس  ینسلکسی است    کند، و اوی بر او خروج م  یبن عل  ینکه حس
 . فرمودیکه جّدتان م   یدمشن ینچنین! اشوم یتانفدا

 ؟ دهیدپاسخ می چگونه   .کنندیاستدالل م یتروا ینامام دوازدهم به ا ی نبودن نسل برا ای بر   بعضی

رسول ای پرس  عرض کردم:    گفت: به صادق جعفر بن محّمد  ،کندی م  یتروا  یر بصو صدوق از اب  یخ : ش۷س

پدرت   یدمشنخدا!   قائم    از  از  :بعد  فرمود  فرمود  هستند.  امام  ده  دواز که  پدرم  و    ی مهدده  ز دوافرمود: 
ما هستند که مردم را به مواالت ما و شناخت حق ما دعوت    یعیاناز ش  یها گروهآن اما    و  فرمود دوازده امام؛یمن
 کنند. یم

چگونه   شوند.محسوب منیهستند و امام  یعهاز ش یهگرو  یونکند که مهدیثابت م یتروا ینند ااهگفتای عده 

 کنید؟ را توجیه می  باشند بیتاهل  یعهآنان از ش  ینکهامام هستند و ا یونمهد ینکها

به این    یفتصحکه این  کند  ی م  یانو بورت گرفته  ص   یفتصح   یتوص  یتمعتقد است در روا  ی: حر عامل۸س

 است.  بوده ی »ابنه«  به جا«  یهاب  یال »فلیسلمها قول اوصورت بوده که 

 ؟ است یفقائل به تصحالف. چرا وی 

 دهی؟ ی او پاسخ م یفتصحادعای به  ب. چگونه

امرت و امامان از    یانو وال  ت ای درود فرست بر ول  »و:    گفتار معصوماین  در  گفته است    ی: حر عامل۹س

مهد  گرددی برم  پیامب به  »فرزندش«    در  یر ضم«  فرزندش امام  به  پاسخ    ینابه    چگونه  !ی نه  مطلب 
 ی؟ دهیم



 

 

تقس  مبحث  مهد   یاتی روا   بندی یم سوم:  و  ائمه  ب   ن و یکه  و    ، کنند ی م   یان را 

 امام سیزده    یات روا

 شوند: ی م یم تقسگروه ، به پنج ینبر تعداد معصومداشتن داللت از نظر  روایاتاین 

 هستند؛ نفر دوازده   ند ائمهنکیم یان که ب یاتیاول: روا گروه 

 ؛ نفر هستندسیزده امامان  ینکه بر ا  د نکنی که داللت م یاتیدوم: روا  گروه

 ؛ نفر هستند دوازده  نوی مهدبر اینکه   کنندیکه داللت م یاتی سوم: روا  گروه

 ها که این ؛  هستندنفر  یازده    نویمهد   ینکه بر ا   کنندیکه داللت م   یاتیچهارم: روا   گروه
 1هستد.  یت دو روا  ینا 

م  یاتی:روا پنجم   گروه داللت  ا   کنندیکه  مهد دوازده    ائمه  ینکهبر  و  هم    نوینفر 
 .کندی آن را نقل م یطوس یخ که ش است  یتوص؛ از جمله روایت  نفر هستنددوازده 

چراکه    ؛یم ندار   یبحثهیچ  اول(  گروه  گانه )امامان دوازدهمربوط به    یات روا در خصوص    اما
 شود.ی مانجام اقسام چهارگانه دیگر در و مناقشه بحث  نظر دارند. ها اتفاق بر آن  یعهش

  د نیگویسخن م  یکسانیموضوع  و چهارم در خصوص  سوم    ، دومگروه    یات روا از آنجا که  
برا   ویکسان،  گانه  اقسام سه این  تمام    بارۀبحث در  این دسته  استپنجم جدگروه    یبحث  ؛ 

روا گروه  ) ا   دنکنیکه داللت مهستند    یاتیپنجم(  نفر  ،امامان  ینکهبر  نیز    نویو مهد   دوازده 
پس بحث    دارد.آن را بیان می  یتوص  یتاست که روا ای  همان نکته   ین ، و ا هستند  دوازده نفر

 
 در مبحث چهارم سخن در خصوص این روایات خواهد آمد.  -1
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 .چرخدمی یتوص  یت حول روا خصوص این گروه در 

 نفر هستند سیزده  امامان    ند ن ک ی م   یان که ب   یاتی اول: روا حمور  

  اباجعفر  یدم:شنکند، گفتی م  یتسند خودش از زراره روا   اب  ینیکل   یخ: شاول  روایت
سخن    خدا رسول  طرف  ها از  آن  ۀ هستند که هم  محمدآل دوازده امام از  »فرمود:  یم

 . 1« هستند...  ها[]آن  پدراندو  هر    یو علخدا  هستند، و رسول    یو از فرزندان علگویند  می

می  روایتاین   امامکند  بیان  رسول    گیهم  ،دوازده  فرزندان  علخدا  از  الله   یو  صلوات 
رسول  طرف  ها از  آن   ۀهستند که هم  محمد آلدوازده امام از  »:  فرمایدمی  ؛هستند   یهماعل

به    امامانتعداد    یب ترت  ینبه ا   و «  هستند  ی از فرزندان علها  آنو  گویند  سخن می  خدا 
 !نفرسیزده   شودی ، میعل  ینمؤمنیرالامهمراه 

  ی بن عبدالله انصار   از جابر  جعفروسند خودش از اب  اب   یدر کاف  ینی کل   یخدوم: ش  روایت
بود    یلوح شکه در مقابل یدر حال  ،وارد شدم  فاطمه حضور :به گفت . جابرکندیم یتروا 

  ؛ بود  ئمشان قاینآخر   که  شمردم. من دوازده نفر  از فرزندانش در آن بود  یااوصهای  نام که  
 2. بودند ی ها محمد و سه ]نفر[ علسه ]نفر[ از آن

های  نام که در آن    هید را د  یجابر لوح  3. کندیم  یتاز جابر روا   را امام باقر  روایتاین  
ها پدرشان  اگر به آن. حال  بودندنفر  ها دوازده  آنو    ه استبود   از فرزندان فاطمه  یااوص

 
 . 531، ص 1کافی، ج -1
 . 532، ص 1کافی، ج -2
شبهه   -3 روایت  این  میبه  وارد  اینکه  ای  می   احمدالحسنشود؛  نقل  را  روایتی  طریق   ،کندچگونه  از  که  حالی  در 

 فرماید.از ابوبصیر روایت می غیرمعصوم روایت شده. پاسخ این است که امام باقر
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 1! سیزده نفر شوند یم مجموعاً  یماضافه کننیز را   ینمؤمنیرالام

  ، جعفروجارود از ابو کند: از ابی م  یتسند خودش روا   اب   یدر کاف  ینیکل  یخسوم: ش  روایت
رسول   تو که    راستیبه » فرمود:    خدا فرمود:  و  فرزندانم  از  نفر  دوازده  و    ی عل  یا   من 

به آن  یهاها و کوهیخ م  یعنی  ؛یمهست  ین زمهای  ستون زم  ۀواسط؛  استوار  را    ین ما خداوند 
برد و ی اهلش را فرو م  ینزمبروند  نفر از فرزندانم  دوازده  برد، و چون  ناهلش را فرو  تا  داشته  

 2« .شوندیمهلت داده نمها آن

  ی ا   دوازده نفر از فرزندانم و تومن و  که    راستیبه   »   فرمود:  یامبر: پ یدفرمایم  روایت این  
 . شوندی مسیزده نفر مجموعا که  یعلبا همراه  یامبرنفر از فرزندان پدوازده  ...«یعل

شچهارم  روایت کاف  ینی کل  یخ :  روا   ا ب  یدر  خودش  اب   : کندیم  یت سند  که    جعفرااز 
نق»فرمود:    خدا فرمود: رسول   همه  و فاضل،    یب نج   هستند،  یباز فرزندان من دوازده 

  ینشان آخر   . هستندشود(  ها فهمانده می)کسانی که به آن فهیم  ( و  یباز غ   دهندهمحدث )خبر 
پر شده    جور و ستماز  گونه که    همان کند  و داد پر می را از عدل    ینزم  ه قائم به حق است ک

 3«.است

  ی بن اب  یعل  در حالی که  شماردبرمیرا    خدا نفر از فرزندان رسول  دوازده    ،یتروا   ینا 

 
محمد و سه تایشان علی بود« ولی در منابع دیگر آمده است: »و چهار تایشان  ها  گوید: »سه تای آناین روایت می   -1

کمال اخبارالرضا،  عیون  فقیه،  در  صدوق  بود«.  از  علی  اباجارود  از  است:  کرده  روایت  االرشاد  فی  المفید  و  الدین 
ی بود که در آن  وارد شدم در حالی که در برابرش لوح  از جابر بن عبدالله انصاری، گفت: بر فاطمه  اباجعفر

ها محمد و چهار تایشان علی بود. من ال  بود. سه تای آن  اسامی اوصیا بود. من دوازده نفر شمردم. آخرینشان قائم 
 . 346، ص 2؛ االرشاد، ج269الدین، ص ؛ کمال 52، ص2، ج؛ عیون اخبارالرضا180، ص4یحضره الفقیه، ج

 . 534، ص1کافی، ج -2
 . 534، ص 1کافی، ج -3
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 . یستن خدا از فرزندان رسول  طالب

که    کند یم  یت روا   ینمؤمنیرالسند خودش از ام  ا ب  یدر کاف   ینی کل   یخ پنجم: ش  روایت
 1« .هستندها از من  و آندارند    یامبرشانپ   یۀاز ذر   یتامت دوازده امام هدا   ینا »فرمود:    ایشان

  ین ، به هم هستند   ی از فرزندان عل  نفراین دوازده    ینکهبر ا   کندی م  یح تصر   یتروا این  
آن »:یدفرمای م  یعلدلیل   من    ـنفر دوازده    یعنی ـ ها  و  اضافه هستند« از  با  پس  کردن ؛ 

 شوند سیزده نفر. می، مجموعًا یعل

کند:  ی م  یتروا   یه االثر به سند خودش از محمد بن حنف  یت در کفا  ی: خزاز قمششم  روایت
شن  ینمؤمنیرالام حدـ فرمود:  یم  خدا رسول    یدم فرمود:  ا   یطوالن  ییثدر    ینکهتا 

  ید که مرگم فرارس  یزمان  ی، ومن هست  یرتو برادر و وز   و  ،و من از تو   یتو از من  یعل  یا »:  ـفرمود 
  یسخت  یهاو بعد از من فتنه   شودی مبرای تو ظاهر  قوم  این    یهاینه در س ]موجود[    هایینه ک

  یشود؛ و آن زمانیساقط م  ییک مورد اعتماد و نزد   که در آن هر دوسِت خواهد بود    یر ]با[ شمش
اهل  برای فقدان او    دهد؛ی را از دست م  تاناز فرزند  ین از هفتم  ینپنجمتو    ۀ یعاست که ش

و  نشویم  ین اندوهگ   آسمان و    ین زم ناپیدا د  او  هنگام  بس شدن  و زن    یار چه  که    ی مؤمنمرد 
  . سکوت کرد  یمدت طوالن  شوند. سپسمی]و[ سرگردان    د نخور یافسوس و حسرت و غم م

  یهمن است و شب  یه نام و شبهم او  ،  یشو مادرم به فدا   : پدر سپس سرش را باال گرفت و فرمود
انوار نورانی    ـفراخ از نور   یا فرمود جامه   یاـ نور است    ای ازبر او جامه   .بن عمران  یموس که 

 2« . ... استخشان قدسی در 

تو    ۀیعاست که ش   یو آن زمان»:فرماید میاست که    یامبر پما این گفتۀ  شاهد  محل    و
 

 . 532، ص 1کافی، ج -1
،  1، ج؛ معجم احادیث امام مهدی47، ص  1؛ غایة المرام، ج349، ص26، جبحاراالنوار؛  156کفایة االثر، ص  -2

 . 440ص 
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از فرزندان    ین از فرزند هفتم  ین پنجم  «.دهدی از فرزندانت را از دست م  ین از هفتم  ین پنجم
 ؟ چه کسی است یعل

امام    ین، که هفتم   شودی م  ینا   یجهنت  ،یاز عل  امامانشمردن  به    کنیم   شروع  اگر
از حسن  در حالی کهاست    کاظم  یموس به شمردن کنیم    اگر  امام  ین،  هفتم شروع 
  یچه کس. حال  است  ی از فرزندان عل  مین هفت   ،امام رضا  یجهدر نتخواهد بود.    رضا

 ؟است یفرزند پنجم از فرزند هفتم از فرزندان عل

امام    قبل از او  چراکهاست؛  از فرزند هفتم    ینچهارم  محمد بن الحسن   یمهد   امام
امام عل امام حسن عسکر   یهاد  یجواد،  از فرزندان    ین از هفتم  ین؛ پس پنجم هستند   یو 

شمرده شده    همراه با ائمه  یتروا   ین در ا ! در حالی که این شخص  است؟  یچه کس  یعل
 ؟!است

  یونحوار در خصوص   خدا : از رسول  استشده    یتهفتم: از انس بن مالک روا   روایت
ها دوازده  آن و    ، ها بودندآن  ینو برتر   یدگاناز برگز »فرمود:    حضرت  . ال کردمؤس  یسیع

  امامان بعد از من دوازده نفر»:  فرمود   ایشان  ینکه کرد تا ا   یدا ادامه پ   یث و حد  «...بودند  نفر
الله عل   یاز صلب عل  هستند انصار من هستند،    یونها حوار و آن یها،  و فاطمه سالم  و 

 1«. بر آنان بادخداوند و سالم  یت تح

ها امام  و اگر به آنکند  میثابت    و فاطمه  ی نفر را از صلب علدوازده  وجود    یت روا این  
 . سیزده نفر  شودیمجموع مدر  یم را اضافه کن یعل

به اهل زم»فرمود:    خدا هشتم: رسول    روایت از  و    افکند،  ی نظر   ینو همانا خداوند 
  ی عل  یگری و د   یختپس مرا به رسالت برانگ   ؛از آن دو من بودم   ید؛ یکیها دو مرد را برگز آن

 
 . 220لمحات شیخ لطف الله صافی، ص -1
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  مخود  ینو جانش  یو وص  یر را برادر و دوست و وز   یکرد که عل  یو به من وح  بود؛  طالب  یبن اب
گاه باش   .گردانم را    م بیتاهل از    یبعد از ما دوازده وص؛ و  افکند  یو همانا خداوند نظر دوم  ید آ

برگز کرد؛ آن  یار اخت را  قرارداد  یدگانها  یکیامتم  د  ،  از  مثل ستارگان آسمان که    ؛یگری بعد 
 1« . ... کندمیطلوع  یاشود ستاره  یبغا  یا هرگاه ستاره 

تبیین    و آلهما را   یهماصلوات الله عل  یو علخدا  بعد از رسول    وجود دوازده امام  یتروا این  
گاه باشفرماید »کند؛ چراکه میمی بعد از ما دوازده  ؛ و  افکند  یو همانا خداوند نظر دوم  یدآ
  یهما عل  یو علخدا بعد از رسول  یعنی   «کرد یار از ما اخت بعد« ».کرد یار را اخت  م بیت اهل از  یوص

 نفر.  یزدهسشود می  یدوازده نفر با عل ین پس تعداد ا  ؛ و آلهما السالم

  یگفت: به محضر حسن بن علاست؛ وی  شده    یتروا   یدامی نهم: از جنادة بن اب  روایت
به وفات وی منجر شد    یماریب آن  در   تشت  یوارد شدم در حالکه  بود که    یکه در مقابلش 

و کبدش    یخت ر یدر آن خون م  ـد انده بور او خو)لعنت خدا بر او( به    یهکه معاو  ی سم  ۀواسطبه ـ
؟  دیکنی معالجه نمخودتان را  چرا    ،من   ی موال  ی ا عرض کردم:  ...  شدی قطعه خارج مقطعه

چ  ا ب  ! عبدالله  یا »فرمود:   کنم؟  یزیچه  معالجه  را  ال  « مرگ  انا  و  لله    راجعون.   یه گفتم:انا 
  خدا که رسول  است    ی عهد   ین ا سوگند    »به خدا حضرت به من توجه کرد و فرمود:    سپس

ا   ،از ما گرفته است را    ینکه  از فرزندان علدوازده  امر  الله عل   یامام    یها و فاطمه سالم 
 2«.شود کشته  شود یامسموم مگر اینکه  یستکنند؛ از ما ن  یتصاحب م

ا محل    و در  این یتروا   ین شاهد مثال  امام  ،  را    ینا : »است  گفتار  از  دوازده  امر  امام 
که امامان  یندر ا   یتروا «. پس این  کنند  ی تصاحب م  یهاو فاطمه سالم الله عل   یفرزندان عل

این عده همراه  ، و صراحت دارددوازده نفر هستند  یهماو فاطمه سالم الله عل  یاز فرزندان عل
 

 . 148، ص 22، جبحاراالنوار؛ 379کتاب سلیم بن قیس با تحقیق محمد باقر انصاری، ص  -1
 . 226کفایة االثر، ص  -2
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 . امام  یزدهسشوند  می مجموعًا    طالب  یاببن    یعل  ین، مؤمنیرالام  ین، موحد   ید س   ،با پدرشان 

اب  روایت که ابوبکر هالک و    یگفت: زمان   است؛ ویشده    یتروا   یخدر   ید سعودهم: از 
بودم  ین عمر جانش یکاو شد من حاضر  بزرگان    یهودی   .  گمان  شهر    یانیهود که    یثرباز 

سوی تو  به من    ،عمر   ی ا   :گفت  . یدرس به عمر  زمان خودش است آمد تا    ین تر او عالم کردند  می
اصحاب ]به[    ینتر تو عالم   چراکه  ؛پرسم   یآنچه از آن م  ازده  بمرا خبر  آمدم تا اسالم بیاورم.  

: و عمر به او گفت: من  گفت.  یال کنم هستؤهم از آن سخوا یآنچه مهر کتاب و سنت و    ینا 
به کتاب و سنت و    امت ما  ین تر که عالم   یکنم به کسیم  ییاما تو را راهنما  ؛ یستمن   چنین ینا 

تا  ...  ـاشاره کرد  یو به علـ است این فرد و او  ؛یپرسیاز او ماست که  چیزی آنبه تمامی 
، از  دارند   یت امت دوازده امام هدا   ینهمانا ا »به او فرمود:    ینمؤمنیرالامآنجا که گفت:  

  گاه ؛ آن منزلاست  در بهشت ما یامبر، و اما منزل پ هستندها از من و آن یامبرشان،نسل پ
با او در    یاما کسان   است. و  بهشت عدنیعنی  بهشت  ترین  شریف و  بهترین     شمنزلگاهکه 
فرزندانشان  و   ـمادرشان یاـ شان و جده  ، و مادرشان هستند او ۀ ذریها دوازده نفر از آن هستند؛ 
 1«.یستن شریک آنان در آن با  دیگری کسیچ ه که هستند 

  یت امت دوازده امام هدا   ین همانا ا »است:  امامگفتار  این    ، یتروا این  شاهد در  محل  
« این عبارت صراحت دارد بر اینکه امامان،  .هستندها از من  و آن  یامبرشان، ، از نسل پ دارند

از   هافرماید »و آن اینکه امام می ؛ به هستند یو از فرزندان عل یامبرپ دوازده نفر از نسل 
امام    یعنی من هستند«؛   اب  یعل]فرزندان[  از  دوازده  که  طالب  یبن  دارد  پدرشان    وجود  با 

 . سیزده نفر شودی تعدادشان م یعل

زنان دو عالم را  سرور  من فاطمه دخترم،    یعل  یا »فرمود:    خدا : رسول  یازدهم   روایت

 
 . 152غیبت طوسی، ص  -1
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دو نفر    .آورمی به ازدواج تو درمبرای من است  ها  آن   ینتر یداشتندوست کسی را که بعد از تو  و  
مغلوب در    ۀبه خون آغشت  یدانشه  وهستند،  جوانان اهل بهشت  سرور  شما دو  از ]فرزندان[  

ها ظلم را خاموش و حق را زنده  آن  ۀواسطکه خداوند به   یفاضالن نوران آن    ؛بعد از من  ینزم
م  کندیم را  باطل  آن  .میراندی و  عدد  تعداد  به  است  یهاماه ها  مر   یسیعکه    ؛سال    یم بن 

 1«.خواندی نماز مآخرینشان سر پشت

سال    یهاها به عدد ماه تعداد آن»است:    این سخن پیامبر  یتروا   یندر ا   شاهدمحل  
هستند و تعدادشان به   یهماو فاطمه سالم الله عل یعلفرزندان که از  ی کسان ینا پس  «.است

  زندان[ تعداد امامان از فر یعنی ]ـ  هستند دوازده تا  سال    یهاو ماهـ سال است    یهاتعداد ماه
فاطمه  یعل که  نفر  دوازده    و  نت هستند  عل  یجه در  پدرشان  اب  یبا  تعدادشان    طالب   ی بن 
 .سیزده امام شودیم

  ، آمدم  علی   ینمؤمنخدمت امیرالاست:  شده    یتدوازدهم: از اصبغ بن نباته روا   روایت
  :به ایشان عرض کردم  .زندبه زمین می متفکرانه  و  است  دیدم ایشان چوبی در دست گرفته  

  ؟ زنیدزمین می   ر بینم متفکرانه سر چوب را بکه شما را می است  چه شده    ! ینمؤمنای امیرال
قت رغبتی به زمین  وخیر، به خدا قسم هیچ »  : حضرت فرمود  ؟ ای داریدآیا به این زمین عالقه 

کنم که از نسل فرزند یازدهم از فرزندان من است،  ام، اما در بارۀ مولودی فکر می و دنیا نداشته 
که از ظلم و جور پر شده است.  کند چنان او همان مهدی است که زمین را پر از عدل و داد می 

غیب  و  میحیرت  پیش  او  برای  و  تی  گمراه  اقوام  بعضی  آن  در  که  هدایت  آید  دیگر  بعضی 
امیرال  : عرض کردم«  .شوندمی غیبت چه مدت  ! ینمؤمنای  و  بود  حیرت  حضرت    ؟ خواهد 

  ؟ گیردصورت میاتفاق  آیا واقعًا این    :عرض کردم«  .شش روز یا شش ماه یا شش سال»  :فرمود
  ؟آیا من آن زمان را درک خواهم کرد  : عرض کردم  .«آری، گویی او خلق شده است»  :فرمود

 
 . 58غیبت نعمانی، ص  -1
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آنای  »  :فرمود کار؟  امر چه  این  با  را  تو  نیکان  اصبغ!  این  ا اّمتاین  ها  نیکان  با  ند همراه 
شود؛  از آن، هرچه خدا بخواهد می پس  »   : فرمود  ؟شودبعد از آن چه می   : عرض کردم  «.عترت

 1«.داردهایی ها و غایات و پایان خدا بداءها، ارادهزیرا 

کنم که از نسل فرزند  دربارۀ مولودی فکر می اما  »است:  این گفتار امام  :شاهد محل  
می  داد  و  عدل  از  پر  را  زمین  که  است  مهدی  او همان  است،  من  فرزندان  از    ؛ کندیازدهم 

، امام محمد بن الحسن  ی از فرزندان عل  ینیازدهم«  .که از ظلم و جور پر شده استچنان
فرزند   یعسکر  و  الحسن  ی است،  بن  محمد  امام  پشت  از  امام  ان  هماست،    که 

 . است یزدهم س

 یات روا   ین ا   خصوص در    یعه ش   ی علما   گیری موضع   دوم: حمور  

رها کرده   یاتروا   ینا   یعه ش  یاز علما   سیاریب به آن  را    یگری د عدۀ  و  اند،  نپرداخته ها  و 
  ۀ که خالص   اند،گیری منفی اتخاذ کرده موضع   یاتروا   ین شده و نسبت به ا   یاتروا   ین متعرض ا 

 : از این قرار استآن 

 . یفتصح یا اند شده  یفتحر  یا  یاتروا ینا ینکهاول: اادعای 

  ادعای دوم: تأویل این روایات. 

 
؛ هدایة 339و ص  165؛ غیبت طوسی، ص 209؛ اختصاص، ص 530؛ دالئل االئمه، ص379، ص 1کافی، ج - 1

، 1، مکیال المکارم، ج464، ص7؛ نهج السعادة، ج62، ص3، ج؛ معجم احادیث امام مهدی362الکبری، ص
 . 113ص 
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 ( یف تصح   یا   یف حتر ادعای  اول ) بررسی ادعای  

 : تحریف

از  به معنی    ،یفتحر   پس.  از جهت خودش   یزیبرگرداندن چ»یعنی   برگرداندن کالم 
  همان طور   ،افتد یدر کالم اتفاق م   یزیکردن چیاد با ز   یگاه  یفتحر   خودش است.جهت  

از  تر  یزعز   ید آیم   یامتروز ق»تجیء یوم القیامة أعز ما کانت« ):  است  آمده  ییث که در حد 
  یار آنچه بود بس »اغزر ما کانت« ):  به این صورت روایت کرده استآن را    یثور ( و  چه بودآن

تحر   . (شد م   یزی کردن چکم  با  یگاه   یف و  اتفاق  آن  زمن  افتدیاز  مثل: »مسح وجهه  ؛ 
گفتند:  تحریف کرده، از آنان کالم را ای و عده ( او صورتش را زمان فتح مسح کردالفتح« ) 

حمل کالم بر  نیز با    یو گاه   ،کلمات   یبعضبا تغییر    یگاه و    (؛یزشت   یاز رو »من القبح« )
 . افتد اتفاق میکالم از مقصوِد  یرغ

ماندن صورت  یحرکات حروف با باق  یاوف  حر   یهادر نقطه  ییر تغبه معنی : یفاما تصح
با  را  تواند عبارت کلمه  نمی،  کتاب   بردارکه نسخهافتد  دلیل اتفاق می  ینبه ا؛ و  خط است

بوده باشد صورت کلمه بدون نقطه  درستی درک کند؛ اگرتوجه به معنای مورد نظر از آن به
نقطه نداشته  که وقتی    «فحمة»مثل    ؛کندیقرائت موجه خودش    یر بر غآن را    که خواننده

را    باشد »قحمة»آن  یا  به  .دن خوانیم«  فخمة«  مواردی  داده چنین  تشخیص  درستی 
 . یوخشزبان آن از  یافتبا در شوند مگر نمی

 .« گم شده  یدش است که کل یقفل  ،یف : تصحاست  هاالبرار گفت یعدر رب محشریز

  است.  یف از تصح تر کلی ، یفتحر 
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 یف تصح   یا   یف به حتر   ین قائل نقد و بررسی  

 : یدگومی « نیمعالم المدرست» خود در کتاب یعسکر   یمرتض  سید

که شاهد    همان طور  بیت اهل  ۀمدرس  یِث حدهای  کتاب  یگذار ارزش »در خصوص  
در    خداتا رسول    بیتاهل  ۀدر مدرس  یثی با وجود تسلسل اسناد در جوامع حد  یم هست

کتابنسخه از  است؛    هایی خطا  یث حدهای  برداری  داده    ۀمدرس  یهان فق  یجهنت  دررخ 
جامعیه   بیتاهل حد  ی چ  جوامع  نزدشان    یثیاز  که  »را  اسم  به  نام    « یحصح است 
را  شان  یثجوامع حد  یند و بعض اهکرد  ین چن   خلفا  ۀکه مدرسبه همان صورتی  نهادند ـنمی

(  یحصح  عنوانبه  یثیاز جوامع حد برخی  بردن  نامیعنی  کار )  ینبا ا  وـ  اندگذاردهنام    «یحصح»
ها  آن  .بستندیزمان نمای از  برهه  یچرا در ه  یبستند و باب بحث علمیها نمبر عقل  راه را

آن   یجنتاتابع  کردند و  یعرضه م  یثحد   ۀیبود بر قواعد درا  شانکه در جوامعرا    یثیهر حد
که  نسیان ـخطا و  از   یثآن احاد  یاندانستند راویبود که آنان مرو  ازآنن  یو ابودند  مطالعات 

در    .اندنبودهمعصوم  ـ  شودینداشته است عارض ممعصوم  که خداوند او را    یهر بشر   یبرا
ـ  یعنی کتاب ]اصول[ کافیـ  بیتاهلدر مذهب    یثیحد هایکتاب  یندر مشهورتر عمل نیز  

و    ۱۴و    ۹و    ۷های  با شمارهچهارگانه    یثمثل آنچه در احادخطاهایی    ؛خطا واقع شده است
روایت    ندوازده ]امام[ و نّص بر آنا  خصوصباب آنچه در    یاز کتاب حجت کاف   ۱۸و    ۱۷

 : یمدهیمطلب را در ادامه شرح م ین، که اشده، اتفاق افتاده است 

سماعه  سند از ابن  اب  :یدر اصول کاف  یثدر هر دو حد  1چهاردهم: و  هفتم    یث: حد اول

 
از حدیث هفتم    -1 اباجعفرمنظور وی  زراره نقل کرده است: شنیدم  از  با سندش    حدیثی است که شیخ کلینی 

گویند و از فرزندان علی هستند، و رسول سخن می  همگی از رسول خدا  محمددوازده امام از آل فرمود: » می
 « ... .ها هستندپدارن آنخدا و علی
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  ابوجعفر   یدم: شن: گفتاستشده    یتروا  از زراره  ینهاذبن رباط از ابن  ینبن حس   یاز عل
از  »:  فرمودیم امام  هممحمدآلدوازده  محدث آن  ۀ،  رسول    ،اندها  فرزندان  از 

 « .هستندها[ ]آندو پدر  ی و علخدا رسول  هستند.  یو از فرزندان عل ،خدا 

 1.« یثحدمتن  بن راشد گفت ...    یعل»]آمده[: از آن  هفتم بعد یثدر لفظ حد و

؛ امام  استنفر    یزدهس   بیت اهلائمه از  تعداد    ینکه : امغز و جان هر دو حدیثاما  
 !همراه دوازده امام از فرزندانشبه یعل

اند  نقل کرده یاز کاف  ی الور در اعالم یدر ارشاد و طبرس  یدرا مف یت روا ین که ا  یحال  در
  محمد آل اند از  ها محّدثآن  ۀ دوازده امام که هم»:  است به این صورت  دو نفر    ینو لفظ ا

صلوات الله    یو علخدا  نفر از فرزندانش، و رسول    یازدهطالب و    ی بن اب یعل  هستند، 
 2«.هستند ها[]آن دو پدر هر ، یهماعل

 
روایت کرده است که   ز ابوجارود از اباجعفرو حدیث چهاردهم، حدیثی است که شیخ کلینی در کافی با سندش ا

  یعنی  یم،هست  ینزم یهاستون  یعل  ای  راستی که من و دوازده نفر از فرزندانم و توبه فرمود: » فرمود: رسول خدا
را استوار داشته تا اهلش را فرو نبرد، و چون دوازده نفر از فرزندانم    ینآن؛ به واسطۀ ما خداوند زم  یهاو کوه   هایخم

 «شوند.ی ها مهلت داده نمو آن بردیاهلش را فرو م ینبروند زم
سماعة، از علی بن  محمد بن یحیی، از عبدالله بن محمد خشاب، از ابن  -7این متن کامل حدیث هفتم است:    -1

هستند که  محمددوازده امام از آلفرمود: » می  ره، که گفت: شنیدم اباجعفراذنیه، از زراحسن بن رباط، از ابن
هر دو پدران    یهستند، و رسول خدا و عل  یها از فرزندان علو آن  گویندی سخن م   ها از طرف رسول خداآن   ۀهم

اما اصرار کرد و فرمود: »  ابوجعفر«. علی بن راشد که از مادر برادر علی بن حسین بود و آن را نپذیرفت. پس  هستند
 . 531، ص1« کافی، ج.هاستپسر مادر تو یکی از آن

ابو علی   قاسم به من خبر داد، از محمد بن یعقوب، ازارشاد با این سند آورده است: ابواین حدیث را شیخ مفید در    -2
لی بن حسن بن رباط، از عمر بن  الله(، از حسن بن موسی خشاب، از علی بن سماعه، از عاشعری، از )حسن بن عبید

 . 347ص، 2...«. ارشاد، ج فرمود: »دوازدهمی  جعفراذنیه، از زراره، گفت: شنیدم ابو
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نقل    ینیرا از کل  یتروا  ینا  1« خصال» و    «اخبار الرضا  یونعخود »  در کتاب  یزصدوق ن  و
 : صورت زیر استبه، و لفظ آن کرده

از  » امام  دوازده  رسول خدا   محمدآلما  از  بعد  محدث    هستیم، که همگی 
 «.ستهاستند و علی بن ابی طالب از آن ه

  اند؛ اخذ کردهآن را از او  که    یان و کس  یکاف از    یثحدبا بررسی این  :  یسهبحث و مقا  ۀ نتیج
  ید مف یخشدوران  شود که ناسخان بعد از  یم مشخص    ی، و طبرس   یدصدوق و مف  یخش   یعنی

حد کتابت  کاف  یثدر  طبرس  گوییمینم  واند،  شدهخطا  دچار    ی در  زمان  از    چراکه   ی؛بعد 
بر منوال  کالمش را  و  گرفته  می  ید مف   یخ از کتاب ارشاد ش   یاخبارش را در اعالم الور   یطبرس

 .یر کعس ی مرتض  یدسپایان کالم   2کرده است.« مرتب میاو 

 

 :یعسکر ی مرتض  یدسهایی بر سخن توقف 

  :اولتوقف 

به همین  باشد،  بوده    یدخطا از ناسخان بعد از عصر مف  رودیکه احتمال م  همان طور:  اول
  یحیو ترج  ، حاصل شده باشد هم    ید مف  یخ شاز    برداری هنسخ  ی رود که خطای احتمال مصورت  

 . وجود ندارد یگریدو احتمال بر داین از  یکی یبرا 

که  است    یدبع  چراکه  است؛ نبوده    مفیداز شیخ    یر خطا از ناسخان غتوان گفت  حتی می
 

؛ صدوق این حدیث را در این دو کتاب با این سند آورده 480ص  و خصال،  60، ص2، جعیون اخبار الرضا  -1
به ما خبر داد: از علی بن سماعه، از علی بن حسن بن رباط، از پدرش، از    علی بن ماجیلواست: محمد بن  

محمد هستیم، که همگی بعد  ما دوازده امام از آل فرمود: »می  اذنیه، از زرارة بن اعین، گفت: شنیدم ابوجعفرابن
 « هاست.محدث هستند و علی بن ابی طالب از آن از رسول خدا

 . 259ص، 3ن، جمعالم المدرستی -2
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  یت ها را روا آن  ، یدر کاف  ینیکل  یخ که ش  یا گانهپنج   یهایثدر کل حد  برداریه خطا در نسخ 
  ـ یث احاداین  متون  در  با وجود اختالف  ـ   هاه نسخ  ین وجود مفاد ا   ینو با ا   ،کرده تکرار شده باشد

در  اختالف وجود ممکن است با  یاآحال  داشته باشد. هستند داللت  سیزده تاامامان اینکه بر 
داشتن بر  در داللتگفته شود    کنندداللت می  نفر سیزده  بر  همگی که  این  با وجود و  متون    ینا 

 است؟! اتفاق افتاده تکرارشونده   ی یفتصحسیزده نفر، 

اما  دوم ن»  : یعسکر   ی مرتض این گفتۀ سید  :و  اخبار    یوندر کتاب خود »ع  یز و صدوق 
 است:  یرز  صورتبه نقل کرده، و لفظ آن  ینی را از کل یتروا  ینا  الرضا« و »خصال«

  ی محدث هستند و عل  بعد از رسول خدا   یکه همگ   یمهست  محمد آل ما دوازده امام از  »
اگرچه سند    ، باشد یدوم  یت، روا یت روا   ین امکان دارد که ا «؛ بسیار  ستهاطالب از آن   ی بن اب

اتفاق افتاده است و    یار بس  یات در روا چنین چیزی  مثل    .باشدبوده    اول  یت روا سند  عین  ،  آن
و متن آن دو به یکدیگر نزدیک  ،  اندآمده مختلف  و با دو متن  یکسان  با سند    یاتاز روا   یاریبس

 شوند.  ی نم  شمرده یتروا  یک علت،  ینبه ا  بوده است ولی

 
 دوم: توقف 

در    ینیکل  شیخ نویسد. متن روایت:»توضیحی می دوم    یت روا   ای بر   ی عسکر   یمرتض   سید
:به محضر فاطمه  گفت  ، یاز جابربن عبدالله انصار   جعفراسند از اب  ا کند بی م  یتروا   یکاف

  در از فرزندانش    یااوصاسامی  بود که    ی که در مقابل او لوح  یوارد شدم در حال   یها سالم الله عل
  ی علتا  ها محمد و سه  از آنتا  سه    .بود  شان قائمینآخر که  شمردم،  دوازده نفر  ؛ پس  آن بود
 1.«بودند

 
از جابر بن    جعفرمحبوب، از ابوجارود، از ابابا سند از محمد بن حسین، از ابن  . کلینی آن را532ص،  1کافی، ج  -1
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 : یدگویم و

در اعالم    یو طبرس  1کند یلفظ نقل م  ینا   اب  یدر کتاب ارشاد از کاف   ید را مف  یثحد  ینا»
  ین گانه اسه  یهالفظ در کتاب  ینبا امضمون کلی این حدیث    2. کندیمپیروی  از او    یالور 

نفر از پسرانش  دوازده  با    یامام عل   :نفر است سیزده    یامبرپ  یای اوص  اماماِن تعداد  است که  
  ی کند و از کاف یم  یترواسندش    ارا ب  یثحداین  که صدوق که    یاز فرزندان فاطمه؛ در حال

نم راینقل  آن  ع  کند  الرضا    یوندر  سند  اباخبار  کمال    3دو  در  نقل    یکبا    یندالو  سند 
سپس  و  ،  کندیجمع متا جابر   یسند کاف سپس سندش را با    ،ین از محمد بن حس   4کند: می

که در مقابل او    ی، در حال وارد شدم به محضر فاطمه»کند که گفت:  یم   یت از او روا
شان قائم  ین، آخر شمردم، دوازده نفر بودند  ها را ، آنبود یااوص   یهااسمبود که در آن    ی لوح

 
 انصاری روایت کرده است. عبدالله

  القاسم جعفر بن محمد به من خبر داد، از محمد بن یعقوب، از محمد بن یحیی، از )محمد . ابو 346ص،  2ارشاد، ج  -1
الله انصاری، گفت: »به محضر  از جابر بن عبد جارود، از ابوجعفر محمد بن علیمحبوب، از ابوبن حسین(، از ابن

لو  دختر رسول خدا  فاطمه در آن اسم حوارد شدم در حالی که  برابرش بود که  در  از  ی  ائمه  و  های اوصیا 
فرزندان فاطمه، سه تایشان محمد و چهار  ها را شمردم. دوازده اسم بود که آخرینشان قائم بود از  فرزندانش بود. آن

 تایشان علی بودند«.
 . 166ص، 2اعالم الوری، ج -2
به ما گفت: پدرم از محمد بن حسین بن ابو    اول: احمد بن محمد بن یحیی عطاراند از:  دو سند عبارت  -3

 صاری.الله ان ما گفت: از حسن بن محبوب، از ابوجارود، از اباجعفر، از جابر بن عبدخطاب به 
،  به ما گفت: پدرم به ما گفت: از احمد بن محمد بن عیسی و ابراهیم بن هاشم   دوم: حسین بن احمد بن ادریس

،  2، جالله انصاری. عیون اخبار الرضا، از جابر بن عبدجعفرهمگی، از حسن بن محبوب، از ابوجارود، از ابا
 . 52ص

الله بن  ما گفت: محمد بن یحیی عطار و عبدبه    وکل رده است: محمد بن موسی بن متبا این سند روایت ک  -4
، از جابر بن  جعفرمحبوب، از ابوجارود، از ابومحمد بن حسن بن ابی خطاب، از ابنجعفر حمیری به من گفتند: از 
 .269ص  عبدالله انصاری. کمال الدین،
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 بودند.«  یعلتا  ها محمد و چهار بود، سه تا از آن

  ی کاف   ۀکه در نسخ  «از فرزندان فاطمهعبارت »شد که  روشن  :  یسهبحث و مقا  نتیجۀ 
زائد آن»  عبارت  و،  وارد شده،  از  تا  در    یدمف  یخشاینکه    واست،  شده    یفتحر نیز    «هاسه 

است که در لفظ   یزی چو صحیح،  قطعًا درست    واست،  از او نقل کرده    ـارشادـ  خود  کتاب
ها  چهار تا از آنصورت: »آورده، آمده است به  1و خصال   یونصدوق در ع  یخ که ش   یتی روا
 .یعسکر  ی کالم مرتض  یانپا 2«.از فرزندان فاطمهافزودن »بدون  «یعل

 : پاسخ

  یت در روا   یسهمقا  یجۀنتزیرا    متفاوت است؛  یقبل  یسهمقا  ۀیج با نت  یسهمقا  ین ا   ۀیج: نتاول
صدوق    یخ به نفع ش   یتروا   یندر ا   یسهمقا  که   ی، در حالبود  ید مف  یخ اول که گذشت به نفع ش 

 : گفته استاول  یتاش در روا یسه مقا  آنجا که در است؛

صدوق    یخش  یعنی ،  انداخذ کرده آن را از او  که    یانو کس  یکافاز    یثحدبا بررسی این  »
  یث در کتابت حد  ید مف  یخشدوران  شود که ناسخان بعد از  یممشخص    ی، و طبرس   ید و مف

اخبارش را    یطبرس  چراکه  ی،بعد از زمان طبرس  گوییمینم   واند،  شدهخطا  دچار    یدر کاف 
کرده  مرتب میبر منوال او کالمش را و گرفته می  یدمف  یخاز کتاب ارشاد ش  یدر اعالم الور 

 3است.« 

 
الله به ما گفت: محمد بن حسن بن ابی به ما گفت: سعد بن عبد  صال با این سند آمده است: پدرم در خ  -1

به محضر  ، از جابر بن عبدالله انصاری، گفت: »ماگفت: از حسن بن محبوب، از ابوجارود، از ابوجعفر  خطاب به
دند،  ها را شمردم، دوازده نفر بو وارد شدم درحالی که در مقابلش لوحی بود که در آن اسامی اوصیا بود. آن  فاطمه

 . 477« خصال، ص ها قائم بود، سه تایشان محمد و سه تایشان علی بود.یکی از آن
 . 262، ص3معالم المدرستین، ج -2
 . 259ص، 3معالم المدرستین، ج -3
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 : یدگوی جا مینا در که  یحال در

  عبارت   و،  وارد شده، زائد  یکاف   ۀ که در نسخ  «از فرزندان فاطمهعبارت »شد که  روشن  »
از او نقل    ـارشادـ  خود   در کتاب  یدمف  یخشاینکه    واست،  شده    یفتحر نیز    «ها سه تا از آن»

صدوق در    یخ که ش  یتی است که در لفظ روا  یزی چو صحیح،  قطعًا درست    واست،  کرده  
به  1و خصال   یونع است  آمده  » آورده،  از آنصورت:  تا  عل چهار  از  افزودن »بدون    «یها 

 «. فرزندان فاطمه

شما بیان کردی  که    اییسهمقا این    یابپرسد: آ  یعسکر  یمرتض   یدحق دارد از س  یکسهر 
لفظزائد  که فاطمه  از»  بودن  را  فرزندان  روا «  است    یتدر  کرده  صورت  ثابت  همان  به 

ویقین  به آن قطع   یر ک عس  یدکه س   یطور به کند  ثابت می را  «  هاتا از آن  سه»  شدن لفظیف تحر 
هستند نادرست است    نفرسیزده  که امامان    یایدکه در آن ب   یا نسخه هر    یاآو    ؟کرده است  یدا پ

اندازند تا آن را طوری تعبیر کنند که به  دیگران خود را به سختی می و    یعسکر طوری که  به 
و   کند؟!  اشاره  امام  نسخدوازده  در  که    یزی چ  ید مف  ۀ اگر  امامان  تأییدآمد  نفر   کند    دوازده 

از نسخ  لیو   ، است  یحاو صح  ۀ نسخهستند،   کرد بیان می آشکار شد که    یزیچ  یدمف  ۀاگر 
 دوازده نفرند؟! او آمده امامان  ۀ حق با صدوق است که در نسخهستند  نفرسیزده   امامان

از پیش   ینکه نه ا گویند  ببینیم روایات چه می   یداست که در آن با یعلمیک تحقیق  ین ا  یاآ
 ؟ رانده باشیم حکم  یات بر روا 

باعث شدعاملی  :  دوم پیروی کرده و    ی عسکر   مرتضی  ید س  ه که  او  از  به  اند  کسانی که 

 
به ما گفت: محمد بن حسن بن ابی  عبدبه ما گفت: سعد بن  در خصال با این سند آمده است: پدرم   -1 الله 

به محضر  ، از جابر بن عبدالله انصاری، گفت: »محبوب، از ابوجارود، از ابوجعفرماگفت: از حسن بن    خطاب به
ها را شمردم، دوازده نفر بودند،  وارد شدم درحالی که لوحی در مقابلش بود که در آن اسامی اوصیا بود. آن  فاطمه

 . 477خصال، ص  «ها قائم بود، سه تایشان محمد و سه تایشان علی بود.یکی از آن
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تحر   یفتصح بوداین  ،  شوند قائل    یفو  روا   هاعتقاد  نفر  به  را  امامان  تعداد    ،یاتکه  دوازده 
شود  ی عدد ظاهر م  ینکه از آن خالف ا   یتیهر روا خصوص  در  دلیل    ین ؛ به هماندمنحصر کرده

اتفاق    یف تصح   یا اند  شده   یفتحر   یا   بوده است، ناسخان    یاز خطاناشی    که حتماً شود  حکم می
 . افتاده است

 . رسانندانحصار را نمی ، نفردوازده  یاتروا تر گفته شد که پیش 

دارای سیاق متفاوتی  ،  سیزده نفر هستند امامان  اینکه  بر    دنکنی که داللت م  یاتی : روا سوم
اینکه ه  با وجود  تنوع در  هستند  این  امامان سیزده نفر هستند.  اینکه  بر  مگی داللت دارند 

  یف تحر   یا  یف احتمال تصح  کنندی مداللت گانه  سیزده بر امامان  گی هم ینکها همراه متون به 
 .کندی م یفرا ضع

 
 سوم:توقف 

است  یعسکر   ی مرتض   یدسسپس   نقل کرده  با سند  آورده  کافی  در  کلینی  را  از    : آنچه 
اب  جارودواب رسول    ، جعفرواز  از  که    راستیبه »فرمود:    خدا فرمود:  نفر  دوازده  و  من 

تو  و  و کوهیخ م  یعنی ،  یم هست   ینزم های  ستون   یعل  یا   فرزندانم  به   یهاها  ما   ۀواسطآن؛ 
  ین زمبروند    من   نفر از فرزنداندوازده  برد، و چون  ناهلش را فرو  تا  داشته  استوار  را    ینخداوند زم

 1«.شوندی مهلت داده نمها آنبرد و ی اهلش را فرو م

دوم    یت روا   .ه استکرد  یسه مقارا    یت دو روا این  سپس  کند و  میرا نقل    یگرید  روایت وی  
از محمد بن    یحیی بن    محمد»  : آورداست، میسند نقل شده    ینا   ا که ب  یقبل  یترا بعد از روا 

 
 . 534، ص1کافی، ج -1
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 .«جعفروجارود از اب واز عمرو بن ثابت از اب  ی عصفر  یدسع واز اب ین احمد از محمد بن حس

 : ه استگفتوی 

فرمود:  که  ،  جعفرو از اب  ،جارودواز اب  ، از عمرو  ،: عباد یو در ]کتاب[ اصل عصفر »
و  »فرمود:    خدارسول   تو  یازدهمن  و  فرزندانم  از    ینزمهای  ستون  یعل  یا   نفر 

تا  داشته  استوار  را    ین زم  [ ما خداوند  ۀواسطبه ] آن؛    یهاها و کوه یخ م  یعنی ،  یمهست
برد و  ی اهلش را فرو م  ین زمبروند من    نفر از فرزندانیازده  برد، و چون  ن اهلش را فرو  

 « .شوندیمهلت داده نمها آن

االثنا عشر من  »نفر از فرزندانم( و    دوازده)»اثنی عشر من ولدی«  : و  یسهمقا  ۀ نتیج
است    یزیو درست آن چ وجود دارد،    یفتحر   یکاف   ۀنفر از فرزندانم( در نسخ  دوازده)ولدی«  

نفر از فرزندانم( و    یازده )»أحد عشر من ولدی«  وارد شد: و    یکه در ]کتاب[ اصل عصفر 
کرده    یتروا  یثحد  ینیکه از کل   یکس  و  نفر از فرزندانم(؛  یازده) »واْلحد عشر من ولدی«  

 . یعسکر  یمرتض ید کالم س  یانپا 1.« [دارد یفتحر  نیز]

 : پاسخ

البته اگر بنا را بر این  ـ   باشد  یکی  یتسند دو روا وقتی درست خواهد بود که    یسهمقا  ینا 
  ید بع  ینا   در حالی که،  شود  یکی  یتمتن روا   شودیبودن دو سند موجب میکی بگذاریم که  

،  ه استنقل کردچنین    یبتدر کتاب غ  یخ ش  چراکه  متفاوت است؛  ها که سندوقتی  نه    ـاست
از عمرو بن    ،یاز اشعر   ،از پدرش  ،یریحم  مد از مح  ،یبانیمفضل شواب  از  یجماعت»  گفت:

 ».2جعفرواز اب  ، جارودواز اب ،ثابت 

 
 .264ص ، 3معالم المدرستین، ج -1
 و بعد از آن. 137ص غیبت طوسی، -2
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  یح ، تصر هکردبیان    یبتآن را در غ  یطوس  یخکه ش  یگریبا سند د  العقولمرآةدر    یمجلس  و
  ین جارود مثل ا واز عمرو بن ثابت از اب یگریبا سند د یبتدر کتاب غ یخ: شه استو گفت هکرد
 اظهر است.  ین و ا « وجود دارد نفر از فرزندانمیازده من و : »و در آن هکرد نقل را  یتروا 

یازده  من و  »  کردن:ذکر صرف  اول باشد، و    یتاز روا   یرغتواند میدوم   یتروا به این ترتیب  
 . باشد  شده یف تصح  یا  یف اول تحر  یتکه روا  یست معنا ن  ینبه ا «  نفر از فرزندانم

درنظرگرفتن  بلکه با  کند؛  ویقین ایجاد نمیقطع ،  یفتحر   یا  یفتصح کم برای وجود  دست  و
  ین زمهای  ستون   ی عل  یمن و دوازده نفر از فرزندانم و تو ا »  یتبا روا موافق  که    یگرید  یاتروا 

های متفاوت دارند، اما داللتشان بر سیزده نفر یکسان است  « هستند در حالی که متن یمهست
 کند. و اینکه تصحیف اتفاق نیفتاده باشد را تقویت می

 یات روا   تأویل دوم :    ی ادعا بررسی  

ـ به تأویل روایاتی  با استناد به ادعای تغلیب دنبال وی سید کاظم حائری ـ و به   ی مجلس  شیخ 
 است.نفر  یزده ساینکه تعداد ائمه بر کنند می که داللت اند متمایل شده 

سیزده  اند که امامان  کردهاین توهم را ایجاد  که    روایاتی به نام »بررسی    ی عنوان  یحائر   سید 
این عنوان  نفر هستند ا « آورده است. وی  از  بعد  که داللت بر  کند  را ذکر می  یاتی که روا ینرا 

 آورده و گفته است: ، دنکنی بودن ائمه منفر دوازده

که ما از روایاتی متوجه شدیم که  مفهوم انحصار امامان در دوازده نفر ـمقابل نقطۀ  در»
کنند  یم   یجادارا  توهم  این  د که  ن شویم  یافت  یاخبار آحاد نادر ـ  از حد شمارش خارج هستند

س ائمه  هستند  یزدهکه  کاف  یاتا رو   ینا  .نفر  شده  یدر  مااندوارد  ذکر  آن  .  را  بررسی  ها  و 
 کنیم:می

و اسم  ـاز عبدالله بن محمد خشاب    یحیی: از محمد بن  باباین  هفتم از    یث: حدلاو 
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  ینه اذبن حسن بن رباط از ابن  یسماعه از علاز ابن  ـه استرجال ذکر نشد  هایبااو در کت
ها  آن  ۀهم و    محمدآلامام از  دوازده  »فرمود:  یم   جعفر ابا  یدم گفت: شن که  از زراره،  

هستند رسول    ؛ محّدث  فرزندان  عل خدا  رسول    ی. علو  خدا  از  پدران    یو  دو  ]هر[ 
 « .هستندها[ ]آن

به آن صورتی  ،  کند را قصد نمی گانهامامان دوازده  ، عبارتاین که ظاهر پوشیده نیست 
نفر و از فرزندان  دوازده    ها ، آنیت روااین  ظاهر  طبق    .اندکرده  یر را تفس  یت روااین    ی که بعض
ایشان و    ،امامان خارج است  ۀیر از داخدا  مثل رسول    یعل  یی گو  .هستند  یو علخدا  رسول  

 .پدر هستند  امامان یبراخدا   سولو ر 

از آنجا که بیشتر    یعنی؛  استب کرده  ی را حمل بر تغل  یتروا  ینا  العقولمرآةدر    ی مجلس
ها  آن  ا عنوان »همۀها ب، از آنهستند   یو علخدا    نفر از فرزندان رسول  یکاز    یرامامان به غ

 1. کرده است  یرتعبهستند«  یو علخدا ، از فرزندان رسول  محّدث هستند 

  یدالله از حسن بن عب یاشعر  یعلواز اب ۱۴ ۀشمار با  یکاف   در کتاب یگرد بار یثحد ینا
بن سماعه از    یخشاب از عل  یحسن بن موس  از  ـباشد  یداللهبن عب  ینحس  یحصح   یدو شاـ

  اباجعفر  یدمکه گفت: شناست  شده    یتاز زراره روا  ینه اذبن حسن بن رباط از ابن  یعل
خدا  از فرزندان رسول  و    ،آنها محّدث  ۀهم  . هستند  محمدآلدوازده امام از  »  :فرمودیم

 «.ندا هر دو پدران  ی و علخدا ؛ پس رسول هستند طالب  یبن اب  یو از فرزندان عل

به   ،347، ص1،جرا در کتاب ارشاد  یتروا ینا یدمفشیخ : ه استگفت  یحسن   یرنذ یدس
  ؛ها محّدث هستند آن   ۀهم  ؛هستند  محمدآل امام از  دوازده  »:  ه استشکل نقل کرد  ینا

 
 ؟ به چه معناستتغلیب  -1

لت اگر  دهم: اگر ده مرد به همراه دو زن بیایند، تعداد بیشتر از آِن مردان خواهد بود. در این حابا یک مثال توضیح می 
اند و به  طور مشخص دو زن آمدهگویید بهگویید: جماعتی آمدند، و نمیده است؟ میمکسی از شما بپرسد چه کسی آ

 اند.صورت مردان مخاطب قرار گرفتهاین ترتیب زنان هم به
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 «.ندا هر دو پدران  ی و علخدا نفر از فرزندانش؛ و رسول یازده  و  طالب  یبن اب یعل

  یلویه ماج  ی: محمد بن عله استگفت  یوندر کتاب خصال و در کتاب ع  صدوق  و
از    یداللهبن عب  یناز حس  یاشعر   ی : ابوعلبه ما گفت  ینیکل  یعقوبما گفت: محمد بن  به  

  اذینه بن حسن بن رباط از پدرش از ابن  یابن سماعه از عل   یخشاب از عل ی حسن بن موس
اع بن  زرارة  شن که    ین،از  از  »فرمود:  یم   جعفرابا  یدمگفت:  امام  محمد  آلدوازده 
هم  رسول    ۀهستند،  از  بعد  هستند  محّدث  علخدا،  آنها  اب  یو  از    طالب  یبن 

 «.هاستآن

 . پایان کالم وی  1.« کندیم  تأییداست  یدهرس  یدمف یخرا که به ش  ی کاف ۀنسخ ،یت روا ینا

 

 :یحائر ر سخن بهایی توقف 

 نفر دوازده در حصر امامان  یادعاپاسخ به اول: توقف 

این توهم  که    روایاتیگذاری کرده است: »این صورت عنوانرا به    یات روا   ین ا   ی : حائر اول
که  این گمان    یاتروا   ینا «. واقعیت این است که  نفر هستندسیزده  اند که امامان  کردهرا ایجاد  

که قائل است    یکسبر آن صراحت دارند! و  بلکه    اند؛را ایجاد نکردهنفر هستند  سیزده  ائمه  
دچار توهم شده است توصیف    ینکهاست به ا شایسته    ندنکیداللت م دوازده  بر عدد    یاتروا   ینا 

  یکس  یحائر خوِد  پس    د!ننکی داللت مسیزده امام  بر    یاتروا   ینا   یدگویکه مکسی  نه  گردد  
عدد سیزده  بر    یاتروا   ینو گفته است که ا   ستوکه مخالف ا   ینه کس  متوهم شده،که  است  

 . ندنکیمداللت 

و  ،  کنند صربودن »تعداد« به »دوازده« داللت میمنحبر    یات روا کند  میادعا    ی : حائر دوم
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مفهوم انحصار امامان از روایاتی که از حد شمارش خارج هستند، ما    ، مقابلنقطۀ    در»:گویدمی
 « .در دوازده نفر دانستیمرا 

  «حصرمفهوم »ند  ا هگفت  علما رسانند بشناسیم.  را میکه حصر    یادواتپس ناگزیر باید ابتدا  
و    «،عدا »و    ی«سو »و    «یرغ»و    «إال»مثل  نفی  بعد از   یاستثنا ادوات  و    «اّنما»مثل    یاز ادوات

  بودن منحصر ه ب« که  نعبد  یاک ا »  گوییم:اینکه می ؛ مثل  شوددانسته می  کردن مفعولمقدم نیز  
 . کندمتعال داللت میخداوند برای عبادت 

استفاده  ،  کندداللت میبر حصر  گفته است از جمله مسائلی که    محمد باقر صدر  شهید 
« معرفه   « موضوع»  عنوانبه   « عاماز  با  »و  ش،  بودنهمراه  از  عنوان به   « خاصاستفاده 

  ین ا ک«؛ که هو ابن محمد»  ی به جا«  هو محمد ک ابناینکه بگوییم: »مثل  « است؛ محمول»
 1کند. »فرزند« به محمد داللت می بر حصراز نظر عرفی عبارت 

انحصاری  ها  در آن   بررسی کنیمند  نکی گانه مرا که داللت بر امامان دوازده  یاتی اگر روا حال  
  ی اگر ادعا  است.  نگفته   یاز حائر   یرغ به    یکسنیز  حصر را  و این  ،  بینیمدوازده نمی عدد    رب

محمد بن    دوازدهم وجود امام بعد از امام    ۀکه مسئل   یهنگام  مرتضی  ید س پذیرفتنی بود،  حصر  
   :گویدکه می  ؛ آنجا کردی م یانب نیز حصر را   ۀکرد مسئلمیرا مطرح  یالحسن العسکر 

 ۀیعبه شاعتقاد  از    یمبشو  یر کعسبه وجود امام بعد از محمد بن حسن  معتقد  اگر »
م  یاثناعشر  اگر    ،شویمیخارج  امام به  معتقد  و  دوازد  یوجود  امام  از    یم نشو نیز    همبعد 

بودن  یخال ُقبح  اصل  یعنی    ؛یمامذهب است باطل کردهرا که ستون این  ستون    ترین یاصل
پا بر جا   یطوالن  یعالم به مدت این ، ی ندارد که بعد از امام مهد  اشکالی ... زمان از امام

بعد از امام مهد   یستن   یز، اما جا باشد است بعد از    یز جا  و باشد    یل از امام خا  ی زمان 
این    به پا خیزند و  ین و مصالح اهل د  ینحفظ د   یاز امامان باشند که براایشان، تعدادی  

 
 . 112ص، 2دروسی در علم اصول، ج -1



 ادلۀ دعوت مهــدوی ..........................................................................................   110

 

به آن ما  آنچه    ؛ چراکهرساندینمپیماییم آسیبی  میاز طرق امامت  ما  که    یریمسنکته به  
را  ت این دوازده نفر  امامعبارت است از اینکه: ما  ،  یمد به آن هست و متعبّ   یماشده  یفتکل

  یند به ما بگو  ینکهما را از ا   ،گفتار   ین... و اروشن کردیمقاطع    یانیبا ب ما نیز آن را  ، و  بشناسیم 
که به  شود  اطالق می  یبر کس از نظر ما  اسم    ینا  چراکهکند؛  یخارج نمدوازده امامی   ۀیعش

م  امامدوازده  امامت   و  کندیاقرار  اثبات رساندیم  ما  ،  به  را  این  این و  نیز  بر  دیگری  کس 
کس  ایم و نه هیچمتمایز و شناخته شدهاسم    ینما به ا تنها  پس  مذهب با ما موافق نیست؛  

 1دیگر.«

رسانند  انحصار را می   ،دوازده امام   مربوط به   یات اگر معتقد بود که روا   ی مرتض   ید س بنابراین  
تقدیم  آنچه    و  کردیم  یانحصر را ب   ین بعد از امام دوازدهم ا   یوجود امام  ینف  یبرا طور قطع  به 

رنج و  و  دلیل بیاورد  حصر  با استناد به مفهوم  بود که    ین بلکه افضل ا   راند؛ بر زبان نمی را  شد  
 زحمت توجیهی را که گفته شد از خودش دور کند. 

 
 ینی نبودن نسخه کلکامل ی ادعاپاسخ به  :دومتوقف 

 ه است: گفت ( لوح  یث معروف به حدگفته )پیش   دوِم  یت بعد از نقل روا  ی حائر  سید

« فاطمه  از»این سخن وی  گمانی  فرزندان  که  ن کیم  یجادا« چنین  از  د  امام،  دوازده 
شود سیزده  اضافه شوند مجموعشان میطالب    ی بن اب  یعل و اگر به    هستندفرزندان فاطمه  

 نفر.

؛  شدیم  یبحمل بر تغل ـکه گذشت همان طورـ کامل بوددرست و نسخه این اگر  حال
چنین  را با سند خودش بدون    یت روا  ین صدوق ا  چراکه  ؛نسخه است  یت بحث در تمام ولی  
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عطار    یحیی : احمد بن محمد بن  آنجا که گفته است  ه است؛کرد  یت روا  ی اضطراب تشویش و  
خطاب از حسن بن محبوب از   وبن اب  یناز محمد بن حس به من گفت:    گفت: پدرم  به ما 

به محضر فاطمه وارد شدم در  » گفت:    ، یاز جابر بن عبدالله انصار   عفرجو جارود از ابواب
لوح  یحال او  آن  یااوص   یهابود که در آن اسم   یکه مقابل  نفر  بود،  ها را شمردم، دوازده 

 .« بودند  یعلچهار تا ها محمد و  ، سه تا از آنشان قائم بودین، آخر بودند 

ادر   ین: حسه استکرد  یتروا  نیز  و پدرم  به ما    یس بن احمد بن  به من  گفت: 
از حسن بن محبوب از   ،بن هاشم  یمو ابراه یسیاحمد بن محمد بن عهر دو نفر از  گفت: 

ابواب   ند و سنقل کرده،  را    یتروا همین  و    ؛یاز جابر بن عبدالله انصار   جعفروجارود از 
 1ه است.« بار رضا ذکر کرداخ یونمتن در ع  ینبا هم را نیز  یدوم

 پاسخ: 

که  نکته است    ینو سبب شک او ا وتردید دارد  نسخه شک بودن این  کامل در    ی : حائر اول
 : یدگویمهمین روایت را نقل کرده است. وی  ،صدوق

ا  چراکه» با سند خودش بدون    یت روا  ین صدوق  و  را    یت روا  یاضطرابچنین تشویش 
به من    گفت: پدرم  به ما عطار    یحیی : احمد بن محمد بن  آنجا که گفته است  ه است؛کرد

  عفرجیجارود از اب یخطاب از حسن بن محبوب از اب  یبن اب   ین از محمد بن حسگفت:  
  ی که مقابل او لوح  یبه محضر فاطمه وارد شدم در حال » گفت:    ، یاز جابر بن عبدالله انصار 

،  شان قائم بود ین، آخر را شمردم، دوازده نفر بودند   هابود، آن  یااوص   یهابود که در آن اسم
 .« بودند یعلچهار تا ها محمد و سه تا از آن

بیان داشته است  که صدوق    یتیروا و اضطراب« یعنی    یش تشو»  ۀاز کلم   ی حائر منظور  
«  فرزندان فاطمه  ازعبارت »بعد از حذف    یجه نت   در « را در خود ندارد؛  فرزندان فاطمه  ازعبارِت »
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  که از فرزندان فاطمه  یایینه فقط اوصیاست  اوص  یانصدد ب در ـ  طور کلی به ـ   یت روا این  
  قطعاً که  ـ باشد بوده  لوح موجود  این  در    طالب  ی بن اب  یعل و بر این اساس اگر نام    هستند

نکته    ینا   و!  نه سه نفرباشد    یعلباید    یاچهار نفر از اوصـ ناگزیر اسم  هم موجود بوده است 
  یشانمحمد و چهار تاها  از آن سه تا    ه:که هفت اسم را ذکر کرداست  صدوق    یتمطابق روا 

ها  ها محمد و سه نفر از آناز آننفر  سه  بیان کرده به این صورت که    ینیکه کل  یتیروا   نه،  یعل
 .گرددرفع می  شدهادعا یو نابسامان یشتشوبودند. به این ترتیب این   یعل

حمل بر    ـکه گذشت  همان طور ـ نسخه کامل بود  این  اگر    حال»:یدگوی م  ی: حائر دوم
شد  یحتوضتر  پیش   یب تغل  یادعابودن  باطل   «.شدی م  یبتغل   ، ادعا  ین ا   چراکه  ؛داده 

  ی اعتقاد امثال حائر   ۀ یجنتدر    تأویل   ین ، و ا استاست که خالف ظاهر    ی تأویلکردن  منحرف
در حالی که    ؛رسانند کنند حصر را میمیامام  دوازده  که داللت بر    یاتیروا   ینکهبر ا   یمبن  بوده
 رسانند. انحصاری را برای عدد دوازده نمی، دوازده امام یات روا تر گفته شد پیش 

 
 یزدهسعدد  یاتنادربودن روا ی ادعاپاسخ به  سوم:توقف 

سند خودش   ا ب  یدر کاف ینیکل یخ : ش این روایت است؛زده  ی یقچهارم تعل یتبر روا  حائری 
  یباز فرزندان من دوازده نق »  فرمود:  خدا که فرمود: رسول    جعفروکند از ابیم  یتروا 

فاضل،    یبنج   هستند،  )خبر همه  و  غ   دهنده محدث  و  یباز  آن فهیم  (  به  که  ها )کسانی 
کند  و داد پر می را از عدل    ین زم  هقائم به حق است ک  ینشانآخر   . هستندشود(  فهمانده می

 «.پر شده است جور و ستم از گونه که  همان

 

 : ه استگفتوی 
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ا» مقصود  ینا  العقولمرآةدر    یمجلس  ینجاو  که  را  و    ،احتمال  از   یازدهفاطمه  نفر 
  « امام »  ۀکلم  یبه معنا  «یبنق»  ۀاعتبار که کلم  یناست؛ به ادانسته    یدفرزندانش باشند بع 

اولی    ؛است  یکنزد دروشنی  به  ینجادر  می  یگریاحتمال  احتمال  کند  خودنمایی  آن  و 
 است.  « یبتغل»

  این   از   ی: اگر بعضگوییمیم و    یمکن یم  یپوشگذشته چشم  یهاتاز توج ما  به هر حال  
در مقابل آنچه تقدیم شد مبنی بر اینکه اخبار دوازده  ،  د نباشو کامل هم بوده  تمام    یاتارو 

 . دنشوینادر محسوب م و واحد  یخبر امام که از حد شمارش بیرون هستند،  

ائمه اطهار در زمینۀ  سخن   و  است طوالنی    امامت  به اختصار فراوان،  جا  ین ادر  ، 
 کنم.« به خوانندگان گرامی واگذار می  راهای قطور کتاب ۀمطالعبنده ؛ و شد یانبمطالبی 

 پاسخ: 

  یح که تصر ه است  نقل کرد  یاز مجلس  ی کنم آنچه حائر ی م  بیانطور قطع  بنده به   :اول
آن  ؛  احتمالی بعید استنفر از فرزندانش باشند،    یازده ، فاطمه و  روایتاز این  کند مقصود  یم

به    «یبنق »  ۀکلمواردشدن    دلیلبه هم   و  نزدیک است  «امام»  ۀ کلم  ی معنا که  آنجا  ،  که  از 
 . یستندنفر از فرزندانش ن  یازده فاطمه و   ،مقصودپس  یستفاطمه امام ن 

اینجا   در  د وی  احتمال  »  یگری به  بیشتر    یعنی؛  بردمی پناه    « یبتغلیعنی  که  آنجا  از 
پ   امامان فرزندان  علهستند   یامبراز  پس  ـ   ی،  تغل از  نیز  فرزندان  جزو    ـیب باب 

 شمرده شده است!  یامبرپ

ترتیب   این  را  آنبه  در بینیم  چنین میها  توج که  روا   یاتروا   ین ا   یه صدد  با  تا    یاتهستند 
امام ا   یدر حال  ؛شوند منسجم و هماهنگ    ،دوازده  همان طور که گفته شدـ  ـ   یاتروا   ینکه 

 .هستندو هماهنگ منسجم  ،هاتالش  ینا کدام از هیچ به  یاز بدون ن 

دلیل گفته است:    ین و به هم  یست، ن   یراضاز این توجیهات    ی حائر رسد  به نظر می   دوم:
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حال  » هر  توجما  به  می یمکنی م  یپوشگذشته چشم   یهاتاز  اشاره  که  این  به  کند  «،  اینکه 
 توجیهات از نظر او قابل قبول نیست.

 : یدگویم سپس

در مقابل آنچه تقدیم شد مبنی  ، د نباش و کامل هم بوده تمام  یات ا رو  این از  ی اگر بعض»
نادر محسوب  و  واحد    یخبر بر اینکه اخبار دوازده امام که از حد شمارش بیرون هستند،  

 « .دن شویم

  ین اگر ]داللت ا   یحت  یدگوی سپس مو  کند  ی اخبار شک م  ین ا   یتاو در تمامپس ظاهرًا  
اخبار    یات، روا   یناکه ا چر ها اعتقادی بنا کرد؛  توان بر اساس آن ؛ پس نمی [ تمام باشد یاتروا 

چگونه  شوم  شود. بنده متوجه نمی یثابت نمآحاد  با اخبار    یده عق ها  از نظر آنو    نادر هستند آحاد  
در حالی که توقیع   ؟!!استثابت شده   یسمر  یع خاصه با توق  یابت ن یافتن پایان ،  یحائر از نظر 
سند  نظر گونه که از  ، همانوجود دارد نظراختالف ش داللتدر  است که  یخبر واحد  ،سمری

اختالف  هم   آن  عده عده؛  هست در  و  است  مرسل  حدیث  این  معتقدند  به  ای  نیز  ای 
 بودن راوی آن معتقد هستند. مجهول 

خودش  که  نیست    یاز امور مرتبط به بحث امامتنبودنش    یا خاصه    یابت نوجود  ثبوت    آیا
 ی؟ اعتقاد است  ی بحث

بر    یاتیروا عالوه  به  داللت  که  نفر  ق نکیمسیزده  در  روا   یاس ند  نادر    یاتبا  امام  دوازده 
 . یستندن

عدم    که  یدر حالگیرد  در نظر می امام تعارض  سیزده  دوازده امام و    یاتروا میان  او  عالوه  به 
 تعارض، ثابت شد.   یادعا  یت تمام

انسان به  آحاد توصیف کرد؛ چراکه    یخبر عنوان  به را    یاتروا   ینا   ۀمجموعتوان  نمی   :سوم
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ا  مفاد  و  معنا  م  یاتروا   ین صدور  داللت  ا   د نکنیکه  هستند    یزدهس  امامان  ینکهبر  نفر 
بر   یات روا  ین آن، داللت ا  ۀواسطکه به  ی راه فن ۀ با مالحظخصوص به ؛ کندی م یدا پ ویقین قطع

هیچ    دون ب  یات روا   ین که ا   کندی م  یدا پ ویقین  انسان قطع   یجهدر نتروشن نمودم.  مام را  سیزده ا 
 .اندکردهقصد  هدف و مقصودی را بلکه اند نبوده  یزهانگ مقصود و هدفی بی 

  خود   در کتابرا    یمجلس  یخشسخن  و بعد از آن    هرا نقل کردپیشین    یت روا   حائری  :چهارم
 :ه استو گفت هنقل کرد العقولمرآة

دوازده   مقصود ازاینکه    است؛کرده  مطرح  را    یاحتمال  العقولدر مرآة  ی مجلس  ینجاا  و»
و  نفر باشندیازده  ، فاطمه  فرزندانش  از  ا   چراکه  ؛نفر  نشده    یث حد  یندر    که آن است  ذکر 

:  است هگفت یمجلس  و... هستند   ینزمهای ستون، و تنها گفته آنها هستندنفر امام دوازده 
  یت را روا  یتروا  ینجارود مثل ا   واز عمرو بن ثابت از اب  یگری با سند د  یبتدر کتاب غ  یخش

 «.اظهر است ینو ا« وجود دارد نفر از فرزندانمیازده من و : »و در آن هکرد

کنم و خود را از رنج  بنده به همان پاسخ پیشین که به شیخ مجلسی داده شد بسنده می
آنجا که مجلسی همان عبارت  گویی مجدد آسوده می پاسخ  بیان کرده است؛  نمایم؛  را  دوم 

 منظورم »من و یازده نفر از فرزندانم« است. 

 
 : یمجلس یخشنقد سخن 

  1: یدگوی ، میطوس  یخش  یبتاز غ پیشین  یت بعد از نقل روا االنوار در بحار  یمجلس شیخ

از محمد بن    ، از محمد بن احمد   ،یحیی از محمد بن    یدر کاف   یتروا  ین : ... و ابیان»

 
در    -1 را  آن  از محمد وی  ابومفضل شیبانی،  از  کرده است: غیبت شیخ طوسی، جماعت،  روایت  این سند  با  بحار 

 . حمیری، از پدرش، از اشعری، از عمرو بن ثابت، از ابوجارود، از ابوجعفر
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اب  ،ین حس روا   ،یغضنفر   یدسعواز  ثابت  بن  تا  است شده    یتاز عمرو  ایشان،  :  این سخن 
  یا ،  است   فاطمهبه همراه  نفر  دوازده  پس  «؛  ...نفر از فرزندانم و تودوازده  من و    همانا»
را  فرموده است و »انت«  اطالق    «یبتغل »  ی از رو   ین مؤمن یرالکه لفظ فرزند را بر امینا

؛ مثل عطف یفو تشر   تأکیدبه جهت    ؛عام استعطف خاص بر  نوع  کرده که از  به آن  عطف  
 1. بر مالئکه یلجبرئ 

اگویمیم   بنده از  میسند    ین:  اشعر شود  مشخص  ش  یکه  سند    یف تصح  2، یخدر 
 . یمجلس   کالم.« پایان   تأمل کن... پس 3؛ باشد یغضنفر 

 : پاسخ

 شود: یخالصه مبند در سه بیان کرده   یآنچه مجلس

؛  هستند  طالب   یبن اب  یاز عل  یرغ   ائمه  یهفاطمه و بق   ،نفر این دوازده    یدگوی موی    :اول
نفر از فرزندانم و تو  دوازده  من و    همانا»  :است  و فرمودهجدا کرده  را    ی، علیامبرپچراکه  

همراه  به را    ه فاطم  ینکهجز ا   یستن  یا نفر باشند چاره دوازده    ینکها   یپس برا «؛  یعل  یا 
 . هستنددوازده نفر  همراه فاطمهبه امامان  ینکه ا  یجه و نت یمکنوارد در عدد دوازده  هاآن

به  است،  فرزند را اطالق کرده   ۀ کلم یب از باب تغل ینمؤمنیرالبر ام خدا :رسول دوم
ا  رسول    یشتر ب  ینکهاعتبار  فرزندان  از  نت و    ؛ هستند  خدا امامان  ،  خدا رسول    یجه در 

 
ُکِلّ  :  تعالی استمنظورش این سخن حق  -1 ِمْن  ِهْم  َرِبّ ِبِإْذِن  ِفیَها  وُح  َوالُرّ اْلَماَلِئَکُة  ُل  ْمرٍ َتَنَزّ

َ
)در آن    [4  ،قدر]  أ

؛ از این نظر که روح که همان جبرئیل است  [ فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان، برای هر کاری فرود آیند(]شب 
 ها است. بنابراین این عطف از نوع عطف عام به خاص است.عطف به مالئکه شده است، در حالی که او جزو آن

سندی که در کتاب غیبت آورده آمده است: )اشعری(، از عمرو بن ثابت، از  منظور وی شیخ طوسی است که در    -2
 .ابوجارود، از ابوجعفر

 . 259ص  ،36ج  بحاراالنوار، -3
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 .خودش به حساب آورده استفرزندان جزو   یب تغل  بابرا از   یعل

نفر از  دوازده  من و    همانا در این گفتار: »  خدا توسط رسول  کلمۀ »انت«  : عطف  سوم
؛ مثل عطف  یف و تشر   تأکیداست، به جهت  عطف خاص بر عام  نوع    از«  یعل  یفرزندانم و تو ا 

 . بر مالئکه یل جبرئ

وی بیان کرده فقط تأویالتی هستند که هیچ دلیلی ندارند  که  یا گانهوجوه سه  ینا تمامی 
تر گفتیم  پیش ؛ و  در تعارض است گانه  امامان دوازده  یاتبا روا   یتروا   ین ا به جز این توهم که  

در  و اختالف    شانکثرتبا وجود  ـ دوازده امام    یاتروا چراکه    ؛است نادرست  ،  تعارض  ی ادعاکه  
 کنند. هیچ حصری را بیان نمی ـهاالفاظ آن



 

 

 : سوم مبحث های پرسش 

و   یدرا نام ببها شوند؛ این گروه اند به چند گروه تقسیم می را ذکر کرده محمدآلکه  یاتیروا :۱س
 .یدبزن یمثالگروه  هر  یبرا

 نفر است.سیزده تعداد امامان  ینکهبر ا کندی که داللت م ید کنبیان را  ییت: روا۲س

دوازده   یات با روا یاتروا ینا  یاآ .نفر استسیزده ند تعداد امامان نکی مبیان که هستند  یاتی: روا۳س
 گانه تعارض دارند؟ دوازده  ن و یمهد  یاتروا یاامام 

  یحها را با توض آن   اند.کردهکنند دو ادعا مطرح  ی امام مسیزده  که داللت بر    یاتی رواها برای  آن :  ۴س
 .یدذکر کن

 ؟ دهیدپاسخ می  کندیگانه مسیزده که داللت بر امامان  یاتیدر روا  یفتصح یچگونه به ادعا: ۵س

و    ؟یست چسیزده نفر هستند  امامان  کنند  می که داللت    یاتیروابرای    یکاظم حائر   یدس  یه: توج۶س
 دهید؟ چگونه به آن پاسخ می 

. شام چگونه به این ادعا  حرص وجود دارد  گانهامامان دوازده   یاتدر رواکند  ادعا می   یحائر   ید : س۷س
 دهید؟ پاسخ می 

  .نادر هستندکنند بر اینکه تعداد امامان سیزده نفر هستند  داللت می که    یاتیمعتقد است روا  ی: و ۸س
 کنید؟ این سخن وی را چگونه نقد می 

نم و  نفر از فرزندادوازده من و   هامنا»  یست؟چ یت روا ینا خصوصدر  یعالمه مجلس یه: توج٩س
 ید؟ دهی پاسخ مآن و چگونه به «؟ ی عل یا تو



 

 

 یات روا   ین و مجع ب   ن و ی مهد  یات روا   یان ب   : چهارم   مبحث 

بعد    ی، عل  یا »:  فرمایدمی   یبه علکه  آنجا    ؛در شب وفاتش  خدا رسول    یت. وص1
  1« ... .یمهد دوازده ها و بعد از آنهستند از من دوازده امام 

اب2 از  قائم»:  اشت  شده  یت روا   عبداللها.  از  بعد  ما  فرزندان    ی مهد دوازده    از  از 
 2« .هستند ینحس

کند و بعد از او  ی م  یامقائم ما ق »که فرمود:  است  شده    یتروا   ینبن حس  ی. از عل3
 3«.هستند  ی مهد دوازده 

ا   گفت: به صادق جعفر بن محّمد است،  شده    یت روا   یربص و . از اب4   ی عرض کردم: 
خدا  رسول  پدرت  ، پسر  فرمود:  شنیدم    از  قائم  »که  از  حضرت    «.است  امام دوازده  بعد 

 4.«  ...دوازده امامنفرموده و  ی، مهد دوازده پدرم فرمود »فرمود: 

؛  هستندها گروه دوم  آن و  ،  نفر استدوازده    نویند که تعداد مهد نکیم  یان ب  یاتروا این  
 ... یمهد  هگروه اول دوازده امام و گروه دوم دوازد یعنی

 : یت دو روا  ینا  . نفر استیازده   نویتعداد مهد  یندفرمای که موجود دارند  یتروا  دو

امامان بعد    خصوصگفت: در  است که  شده    یتروا   عبدالله ااز اب  ،ی محارب  یح . از ذر ۱
، امام بعد  یه صلوات الله عل  طالبی بن اب  یعل»پس فرمود:    ؛ سؤال کردم  ایشاناز    یامبر از پ

 
 این حدیث در فصلی خاص خواهد آمد. -1
 . 148ص ، 53؛ بحاراالنوار، ج49؛ مختصر بصائرالدرجات، ص354و  353ص  االنوار المضیئه،ب منتخ  -2
 . 400ص، 3قاضی نعمان مغربی، ج االخبار،شرح -3
 . 358ص النعمه،الدین و تمامکمال  -4
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! از  یباش  ین از شاهدان خدا در زمگفتم تا تو  را    ین ا »پس به من فرمود:    ...« بود  یامبر از پ 
قائم    آنان   ین هفتم  . طاعه هستنداال هست که امامان واجب  یهفت وصخدا  ما بعد از رسول  

  یمحک   یزعز   ، خداوند که    راستیبه او بخواهد(،    ی )اگر خداوند برا بخواهد  او    ی است اگر برا 
پ    یم حک   یز و او عز   اندازدیم  تأخیر و آنچه را بخواهد به    اندازدی م  یشاست، آنچه را بخواهد 
 1«.  ...هستند  یناز فرزندان حس یمهد یازده  ، است؛ سپس بعد از قائم

همانا از   ، حمزهابا یا »که فرمود: است شده  یتروا  یطوالن یث در حد عبداللهاز ابا. ۲
 2« .هستند یناز فرزندان حس ی مهد یازده ما بعد از قائم 

 یات روا   ین ب   مجع 

  شوند بندی میبه پنج گروه دسته کند  ی که تعداد امامان را ذکر م  یاتی روا تر گفته شد  پیش 
 ند از: ا که عبارت 

دوازده نفر هستند. این گروه از روایات با الفاظ مختلفی    هکنند ائمگروه اول: روایاتی که بیان می 
 اند. روایت شده

 کنند بر اینکه امامان سیزده نفر هستند. گروه دوم: روایاتی که داللت می

 دوازده نفر هستند. کنند بر اینکه مهدیونگروه سوم: روایاتی که داللت می

 ازده نفر هستند. ی  ونکنند بر اینکه مهدیگروه چهارم: روایاتی که داللت می

دوازده نفر    دوازده نفر و مهدیون  کنند بر اینکه ائمه گروه پنجم:روایاتی که داللت می

 
 . 90گانه: ص اصول شانزده -1
 . 478شیخ طوسی: ص  ،غیبت -2
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 کند. از جمله روایت وصیت است که شیخ طوسی آن را نقل می ؛هستند

اول حصر وجود ندارد  گروه  در  زیرا    ند؛یستدوم در تعارض ن گروه    یاتاول با روا گروه    روایات
 .  ...شود یمدانسته دوم گروه  یات که از روا  نفی کند   را تعداد سیزده نفر تا  

  ید فرمای مگروه  دو    یناز ا   یکی ندارند؛ زیرا    یسوم تعارضگروه  دوم با  گروه    یات روا   ین همچن 
و اینکه    کندتعیین می را    نو یتعداد مهد  یگرددر حالی که گروه  ست  ا نفر  سیزده  تعداد امامان  

 .وجود ندارد  ی تعارضمتفاوت مطرح شده است و  موضوع  دو    یجه ؛ در نت نفر هستند یازده  ها  آن

اول و گروه    یاتبا روا است  دوازده نفر    نویند تعداد مهد نکی م  یانسوم که بگروه    یاتروا 
  اول و دوم ناظر به ائمهگروه  است؛ دو  ها متفاوت  آنموضوع    چراکه  ؛ ندارد  یدوم تعارض

 . متفاوت هستنددو موضوع  هاین و ا است  نویسوم ناظر به مهد در حالی که گروه هستند  

چهارم  در حالی که گروه  نفر هستند  دوازده    ن ویکند مهدی م  یانسوم که ب گروه    ماندیم
و  یازده    نویمهد  کندی م  یانب امامان  یم   یانب که  پنجم  گروه  نفر هستند  و  دوازده  کند  نفر 

وجود    ی و سازگار هماهنگی    هاین ا   یان چگونه ممکن است محال    . نفر هستنددوازده    ن ویمهد
 باشد؟ داشته 

وجود ندارد؛    نفر هستند دوازده    ن وید مهد نکنیم  یان که ب   یاتی روا اشکالی در داللت  :  پاسخ
 . وجود دارد مطلب ینا  ای بر  چراکه دالیلی 

شود  ی نفر هستند منحصر میازده    نوی مهد  ندنکیم  یانکه ب  یاتیروا   ۀحل مسئل  یجهنت  در
در    ؛نفر هستند سیزده  امامان    د نکنیم  یانکه ب قرار دهیم    یاتیروا کنار  ها را در  آن   ینکهدر ا 

نفر و  شود سیزده  میتعدادشان    یجه در نتکه  شود  یبا ائمه ذکر م  یگاه،  یااز اوص  یکی یجهنت
  ن وی مهدتعداد    یجهدر نت  کهشود  ی شمارش م  نویبا مهد  یگرد   یو گاه  ،نفریازده    نومهدی تعداد  

 نفر. شود دوازده  می یز امامان نتعداد و شود دوازده نفر می
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  ن ویمهدتعداد  نفر و  دوازده    است که تعداد امامان را   یتوص  یت، روا بستنجمع   ین بر ا   یلدل
 .ه استنفر ذکر کردنیز دوازده را 

باقی می نکته  ا   یکیماند؛ چرا  یک  م   ی گاه  یا صواز  ذکر  ائمه  گاهیبا  و  با    یگرد   یشود 
 ن؟ ویمهد

او  یگاهجا علت  به  این  :  پاسخ اواست  نویامامان و مهد  یانم  یاو حائل  ست.و مقام    ، و 
 . تصریح فرموده استبر او   یتوصـ همان طور که خواهد آمد ـ که  است  یاول یمهد همان 

 

 یات روا این    یان و دفع توهم تعارض م   یگر د   ی مجع به شکل   تقریب 

از    یبعض   چراکه   هستند؛تعارض  با یکدیگر در    یات روا اند که این  دچار توهم شده   بعضی
  یبعض   ؛نفردوازده    گویندیم   یگرد  یبعض   در حالی کهنفر هستند  سیزده  ائمه    گویندیها مآن

گویند این  می   یگرد  یبعض   که است در حالی  نفر  دوازده    نویند تعداد مهد نکی م  یانب  یات از روا 
 . نفر استیازده  تعداد 

ندارند  به همین دلیل عده  گاهی  آ از حقیقت    یات روا   ینا   یانمکه  ند  ا ه کرد  یالخای که 
ای خطور  عدهآنچه در ذهن  در کار نیست، مگر    یکه اصاًل تعارض  ی، در حالوجود داردتعارض  

: »الجمع أولی است  ینا   اشیجه که نت اند  ده بنیان نهارا    یا ها قاعدهآن   ینکها وجود  با    کند؛می
« یعنی  الطرح«  از  جمع من  بهتر  است    1«؛ استدورافکندن  به کردن  در صورتی  این  که  تازه 

تعارض  وجود  که    یه کس؛ چراکیستن   یتعارض  ینجا ا و حال آنکه در  ،  وجود داشته باشدتعارض  

 
 . 45، ص1المطلب، عالمه حلی، جمنتهی  -1
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 : یست از چند صورت خارج نشود متصور می را 

  دنکنی گانه داللت مدوازده  نویکه بر مهد   یاتیگانه با روا امامان دوازده  یاتروا   تعارض  :اول
ا  روا ادعاست    ینبا  بر    یاتیکه  نفر    دنکنیمداللت  امام  دوازده  که  دوازده  به  را  امامان  تعداد 

  یعنی   ؛ است  ی منتفطور کامل  به ها  بعد از آن   ان دیگریوجود امام  یجه در نت کنند و  منحصر می 
 1.اول و سومتعارض میان روایت گروه 

  یاتیروا نفر هستند با  امامان دوازده  اینکه  بر  کنند  داللت میکه    یاتیروا   یانم   تعارض  دوم:
اول  تعارض میان روایات گروه    یعنی ؛  استنفر  سیزده  تعداد امامان  کنند بر اینکه  داللت میکه  

 و دوم.

که    یاتی روا   بانفر هستند  یازده    ن ویمهد  ینکه به ا   دنکنیم  یح که تصر   یاتی روا   تعارض   سوم:
 سوم و چهارم. روایات گروه  یعنی  ؛ نفر هستنددوازده  نویمهد  د نکنیم یح تصر 

اند  بودنشان دچار توهم و خیال شده متعارض در هستند که  یا گانه سه  یهاصورت  هااین
 صورت دیگری وجود ندارد. و 

افراد    ینتا تعارض موهوم ا   کنیمو بررسی می  بحث گفته شد  که  را    یی هاصورت در ادامه  
 روشن شود. 

اول  اما روا امامان دوازده  یاتروا میان  تعارض  وجود  توهم  یعنی  :  صورت  با  که    یاتیگانه 
وابسته به اثبات وجود  تعارض    ینا وجود    هستند.   دوازده نفر  ن ویمهد  ینکهبر ا   د نکنیداللت م

از    یرغ به این ترتیب  تا  هستند    دوازده نفر   ،امامان  کنند یم  یح که تصر است    یاتی حصر در روا 
  ی امامان دوازده نفر هستند حصر   دنکنیکه داللت م  یاتیروا   که  یحال  در  ؛شود  فیها منتآن

 
ائمهچنین تصور کرده شیخ حر عاملی است. وی میاز جمله کسانی که این  -1 در   گوید: »و نیز احادیث حصر 

 . 365ص   ظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة،االیقا ده امام نیز واقعًا بسیار هستند.«دواز 
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ادوات  و  «اّنمااز جملۀ این ادوات »؛ داردحصر نیاز ادوات به آالت و حصر  چراکه، رسانند نمی 
؛  مفعول استکردن  مقدمنیز  و    «، عدا »و    ی« سو »و    «یرغ»و    «إال»مثل  نفی  بعد از    یاستثنا 
متعال داللت  خداوند  برای  بودن عبادت  منحصر   ه ب« که  نعبد یاکا »  گوییم: اینکه ما می مثل  

 .کندمی

باقر صدر  شهید  از جمله مواردی که    محمد  ،  کندداللت می بر حصر  گفته است که 
عنوان  به   «خاصاستفاده از »و  ش،  بودنهمراه با معرفه   «موضوع»  عنوانبه   «عاماستفاده از »

  ین ا «؛ که کهو ابن محمد»  ی به جا«  هو محمد ک ابناینکه بگوییم: »مثل  « است؛ محمول»
ادوات حصر   ینا کند. در حالی که  »فرزند« به محمد داللت می  بر حصراز نظر عرفی  عبارت  

  وجود ندارد.اصالً ادعاشده  حصرِ  یجهدر نت و در بحث ما مفقود هستند 

نفر  دوازده    تعداد امامان  کنند یم  یح که تصر   یاتیروا در خصوص  شود:  چه بسا گفته    اما
وگرنه    ،شودیاز آن م  یشترکردن بیداللت بر منتفان دوازده نفر هستند  امامهمین که  ،  است
 . رساندرا می حصر  ، عدداین  یانب  یجه ؟ در نتاین عدد بیان شده استچرا 

 : یمگومی

اگر    یعنی  »تعداد« حجیت دارد؛مفهوم  گفته شود  ، اگر  استدرست  کالم تمام و    ینا .  ۱
 یر؟ خ یا  کندیرا م»تعداد« دیگر  ینف این »تعداد«، اثبات  یاآ بیاید   یلدر دل تعدادی  

 : یدگویمظفر م شیخ

از آن    یرغبرای  شدن حکم  یخاص بر منتف  یبا عدد  یموضوع   یین تعکه    یستن  یشک»
خاص   نمیعدد  اگر  داللتی  پس  بگشود  گفته  کند.  روزه  را  ماه  هر  از  روز  بر   ینا  یرسه 

و  داللتی نمیسه روز  آن  از    یرغبه  نبودن روزه  مستحب با دل  یجهنت   درکند  بر    یلمعارض 
باشد و وجوب    یحکم براـ عنوان مثالبهـبله اگر    .شودینم  یگرد  یاستحباب روزه در روزها

ای نخواهد  این صورت شبههدر  ن عدد از نظر زیادت برای بیان حد باال باشد،  کردمشخص
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 ۀ روز  یل مثل دل   کند؛داللت می یادتز  ب بر عدم وجو تعیین عدد و حد باال ینکه ایندر ابود 
اصل  نظر  ، نه از  است  این مسئله  بودنخاصداللت از جهت    ین؛ اما اروز ماه رمضان  یس

است    ینپس حق ا  است. مفهوم    یخود عدد داراگفت که    بتوان، تا  عدد کردن با  مشخص
 1.« ندارد ]دیگری[ مفهوم ،با عدد  یین که تع

 : یدگوی م ییخو  سید

«  درهم صدقه بده  پنج»   مثل  یایهقض  یباشد که برا  یناگر مراد از عدد ا»مفهوم عدد:  
هم  طور    ین، اگرچه در واقع هم یست ن  یهم کاف در ۵کمتر از  صدقه    ینکهبر اکند  میداللت  

جهت  این  بلکه از    ؛داللت داشته استمفهوم  این  بر    ،عدد از آن جهت نیست که  باشد، اما  
به بر آنچه   مورأم  یعنی  است؛  یامدهن  2« مأمور به» درهم  ۵  زدادن کمتر ا صدقه  یاست که برا

گفته  کفایت کند و  باشد ]و    یتا مجز  شودیدرهم( منطبق نم ۵انجام داده )پرداخت کمتر از  
«؛ در روز جمعه  مثالً را اکرام کن    زید »  :گویدیکه موال م  ی زمان  یر؛ نظ امتثال امر کرده[شود  

مور با  أ شدن منمنطبقجهت  ، بهکندینم   یتکفاکند را در روز پنجشنبه اکرام    یدز او  پس اگر  
و او نماز  «  قبله نماز بخوان  سوی»به  : یدفرمایکه م  یزمان ینهمچن است؛  آنچه انجام داده

 یگر و به عبارت د   [ یگرد  یها]مثال  ینهمچن؛  کند[ینم   یت بخواند ]کفا  یگرید  سویبهرا  
هم،  ر دادن با پنج دبودن صدقهکند جز بر واجبیداللت نم   « پنج درهم صدقه بده»  ۀیقض

؛  ساکت است  یهقضاین  درهم[  یعنی پنج  ]این کمترین مقدار  کردن به  اما نسبت به اضافه
بیش از آن  دادن وب صدقهوجنه و  ی بر نفنه   یعنی ؛اثباتدر جهت و چه  ی فندر جهت چه 

آن، این از آن جهت است    به کمتر از نکردن  در خصوص کفایت  اما   . کندمقدار داللتی نمی
در خصوص اضافه بر این  ، اما شود نمیبر مقدار کمتر منطبق  یهقض  یندر ا «به مورأم»که 

 
 .181ص  ،1ج  اصول فقه، -1
آن    یگر،د  یاناست که امر به آن تعلق گرفته است؛ به ب  یندادن کار انجام  یادادن  انجامکه    یزیبه، آن چ  مأمور  -2
  یری آن در خارج، با به کارگ  یجادا   ی »مأمور« را برا  یطلوب آمر بوده و و دلیل وجود مصلحت در آن، ماست که به  یزیچ
 فقه( سایت ویکی )مترجم، منبع، .کندیامر، روانه م یغۀص
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شرط   ،عددکردِن این  منحصرو    یینکه موال در مقام تعشده باشد اقامه    یاینهاگر قر   مقدار،
  یعنی   خواهد کرد؛داللت    تیاد وجوب ز ینف  بر   یه، قض نشدن به آن را لحاظ کرده باشداضافه
با شش درهم  صدقه تنها  دادن  ننه  کردن در  یاد ز مثل    ؛هم هستبلکه مضر    یستواجب 

است    ین اطالق کالم موال ا  ی ، پس مقتضانباشد مطلب قائم    ینبر ا  یاینهو اگر قر   ، نماز
 1.« شودینم «مور بهأ م» مانع از حصول  مقدار اضافه،که 

اول    یلکه آنچه را دل  دهدرخ می   یگرید   یلو دلکننده  اثبات   یِل دل  یان. تعارض فقط م ۲
است   تناف  یطور به   کند،نفی می ثابت کرده  به  دلیل    منجر شود.   یکه  تعر به همین    یف در 

و  »:  است  گفته شده   و  2«است   یل دو دل  مدلوِل میان    ی تناف»  :که تعارض   شود یتعارض گفته م
ا  ،  یلکدام از دو دلچراکه هر ؛  شودی تعارض محقق م  ،یلدو دلاست که میان  هنگام    ین در 

 3.«کندیم یرا نف یگرد  یلمدلول دل

محمد    .ود نداردوج  یتعارض کننده،  اثبات جمالت  میان    است که گفته شده  به همین دلیل  
 : یدگویم یباقر ملک 

تعارض  اثبات کننده،  جمالت    یان، و م شودیو اثبات تصور م   ینف  ین تعارض فقط ب»
نم اثبات    چراکهشود؛  یحاصل  اثبات  چیزی،    یبراچیزی  ضرورتًا  چیز  با  چیز    یبراآن 

 4شود.« دیگری به تعارض منجر نمی

نفر هستند و    دوازده  ائمه اطهار   ند نکی که ثابت م  یاتیروا میان  ،  تقدیم شدبر آنچه    بنا 
 وجود ندارد. ینفر هستند تعارضدوازده   ن ویند مهدنکی که ثابت م یاتیروا 

 
 . 150ص، 5وگوهایی در اصول فقه، خویی، جگفت  -1
 . 217ص ، 3دروسی در علم اصول، ج -2
 . 416ص ، 3دروسی در علم اصول، ج -3
 . 155ص  باقر ملکی،توحید امامیه، محمد  -4
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اثبات به   همچنین جمالت  میان  اینکه  نمی دلیل  محقق  تعارضی  دربارۀ  کننده،  شود، 
اینکه  شود  ی گفته مصورت دوم   و  دوازده  امامان  میان    هستند   نفر زده  سیها  که آنایننفرند 

ندارد.  یتعارض م  یاتروا   وجود  ثابت  امام  آنان  نکنی دوازده  و  دوازده  د    یاتروا   نیزنفر هستند 
همان  هستند و  اثباتی  دو جمله    ینپس ا   ؛هستند نفر  سیزده  ها  آن  دنکنی امام ثابت مسیزده  

 .کنندهاثبات   یلدو دلمیان  نه  کننده است،  اثبات و  کننده  نفی  ینکه گذشت تعارض فقط ب   طور

بر    ینفر هستند داللتدوازده    امامان  دنکنی م  یانکه ب  یاتیروا گفته شد  که    همان طور
  ۀ تر از خان سست که    ایم سادهّه توهم وجود ندارد مگر    یتعارض  یب ترت   ین حصر ندارند و به ا 

 است. عنکبوت 

که    یاتیروا یعنی تعارض میان  ،  گفته شدتعارض که    یهاگانه از صورت سه   یهااما صورت
این مسئله نیز به همان دلیل    ،دانندی نفر میازده  را    نویکه مهد  یاتی روا   نفر ودوازده  را    نویمهد

که   د نکنی ثابت م  یدوازده مهد  یات روا ها تعارضی نیست، تعارضی ندارد. کننده که میان اثبات 
آنان  که  کند  ی نفر هستند ثابت میازده    نوی مهد  یدگویکه م  یتینفر هستند و روا دوازده    نویمهد

اثباتی  دوی این گروهنفر هستند؛ پس هر  یازده   گفته شد  که    همان طور هستند و  ها از نوع 
مگر  اثبات جمالت  میان    تعارضی وجودندارد  روا   ینکه ا کننده  شود  مهد   یاتیگفته  را    ن ویکه 
مفهوم    ، عدد مذکور خصوص  د در  ندانینفر میازده  ها را  که آن  یاتی روا   یا د  ندانی نفر مدوازده  

  ،عدد برای آن    «مفهوموجود »که ما قائل به  است    ینبر ا   یقول مبن   ین و ا رسانند  حصر را می
 کدام از این دو وجود ندارند. که هیچ  ، یمشووجود حصر قائل به   یا

است، از وهم و  جاهالن را پر کرده    اذهانکه    یاوهامدیگر  قول به تعارض مثل  بنابراین  
 رود.خیال فراتر نمی 

 : یم دو امر را بدانما که این ماندیم

را    یاتی . روا ۱ امامان  را    ن ویکه مهدهستند    یاتی روا راستای  د در  نشمار ی نفر مسیزده  که 
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با امامان شمرده    ی( گاهاحمدالحسناول )  یمهد به این دلیل که    ،د نکنیم  یاننفر بیازده  
یازده    نویهنگام مهد این  شود و در  ی نفر مسیزده    تعداد ائمهبه این ترتیب  و    شودیم

و  ،  شودینفر مدوازده  ها  و تعداد آن  شودیشمرده م  نویبا مهد   یگرد  یو گاه  شوند،می  نفر
 . شودینفر منیز به این ترتیب دوازده   تعداد ائمه

  ی مهد   چراکه  ؛مقام اوستجایگاه و    ی بزرگ  سببشمارند، به ی م  اول را با ائمه   ی مهد   ینکها 
را در کتاب  نکته    ینا   احمدالحسن  ید که س  همان طور،  را دارد  یت اول دو مقام رسالت و وال 

 . کرده است یانب  ید توح

  شده کهبندی گفته تقسیمپنجم از  گروه    دنکنیمروشن  تمام    وضوحبه گذشته    یات. روا ۲
هم دوازده    نوینفر و مهد دوازده  امامان    کندی ثابت مروایتی که  ـ   کندی م  را ذکر   یت وص  یتروا 
این حدیث )حدیث وصیت(  در جمع ـ مرجع  هستند   نفر این    مادرِ بستن روایات است.  تمامی 

را متوجه    یف شر   یت وص  ین ارزش ا   ینجا ا   ازهاست؛ زیرا هر دو را در خود دارد؛ و  بندی تقسیم 
 شویم. می

 1یاست اوص   ین و آخر   یا خامت اوص   یمهد   امام 

و با وجود   ، استخلیفه  نو آخری  اوصیاخاتم  است که امام مهدیوارد شده در روایات 
 شود:روایت زیر تقدیم می آورد. وجود می ه تعارض ب نومهدی

و با این استناد از ابراهیم بن محمد علوی که  النعمه آمده است: »الدین و تمام در کمال 
من   به  ابونصر  طریف  صاحب گفت:  حضرت  بر  ایشان  الزمانگفت:  شدم.  فرمود:    وارد 

بیاورید» برایم  را  قرمز  فرمود:  «.  صندل  آوردم.  برایشان  را  عرض    شناسی؟«آیا مرا می»آن 

 
 اند. این عنوان )با اندکی تغییر( و مطالب بعد از آن، از کتاب جامع ادله دکتر عبدالرزاق دیراوی گرفته شده -1



  ..............................................................................  129انتشارات انصار امام مهدی

 

  طریف «.  در این خصوص از تو سؤال نکردم»کردم: شما آقا و فرزند آقای من هستید. فرمود:  
فرمود:   بفرمایید.  روشن  برایم  گرداند؛  شما  فدای  مرا  خداوند  کردم:  عرض  من  »گفت: 

به ختم  و  هستم  اوصیا  دفع  کنندۀ  من  شیعیان  و  خاندان  از  را  بالها  خداوند  من  وسیلۀ 
 1« فرماید.می

 : لهئمساین توضیح  

وصی بعد از  به معنی وجودنداشتن  اوصیا    ین که آخر چنین برداشت کنیم  ایت  رو از این  اگر  
پیداکردن  تعارض اما    پیش خواهد آمد؛ن تعارض  وصورت با روایات مهدی  در اینایشان باشد،  

متواتر روایات  با  می  ،آن  جای  نامعمول  روایات  دستۀ  در  را  روایات  که این  حالی  در    دهد؛ 
ی که  همانند روایتبرگیریم؛  ها  که از روایات معروف و مشهور آناند  فرمودهبه ما امر    امامان

 اند.نهاده  نام  « بن حنظله  عمر»مقبوله را  آن

دلیل   همین  نمی چاره به  اینکه  ای  جز  روایت  ماند  این  ظاهر  روایات  به از  با  آنچه  سمت 
چون    ی روایاتبرخی  است که  ای  نکته واقع همان  و این در سازگار است گذر کنیم    نومهدی
 : کندتشویق می به آنما را روایت کرده است صدوق در عیون  ی کهروایات

به ما  علی بن محمد بن عیینه    :گفتبه ما  محمد احمد بن حسین بن یوسف بغدادی  »
: محمد بن عباس بن  گفتبه ما  طالب    : حسن بن سلیمان ملطی در مشهد علی بن ابیگفت

: علی بن  گفتندبه ما  نهشلی    ن هبیره و دارم بن قبیصه بن نهشلموسی علوی در قصر اب
  طالب  به نقل از پدرش به نقل از پدرانش به نقل از علی بن ابی  رضا موسی بن جعفر  

جز اینکه مثل  من از پروردگارم چیزی نخواستم    !ای علی»فرمود:    رسول خدا   :ود فرمبه ما  
پس از تو    : پیامبریفرمودپروردگار    تنها با این تفاوت که   کردم؛آن را نیز برای تو درخواست  
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 ادلۀ دعوت مهــدوی ..........................................................................................   130

 

 1« .ستو علی خاتم اوصیا تی هس تو خاتم پیامبران  .نیست

با همین سند، گفت: رسول خدا  روایت کرده است:  انبیا  فرمود: »  همچنین  من خاتم 
   2«هستم و علی خاتم اوصیا.

در حالی که سوار بر    روایت شده است که حضرت ابراهیم و در بحاراالنوار آمده است: »
اسبش لغزید و ابراهیم روی زمین افتاد، سر آن  کرد که ناگهان  اسبی بود از سرزمین کربال عبور می

حضرت شکست و خونش جاری شد. او شروع به استغفار کرد و گفت: خداوندا چه چیزی از من سر  
زده است؟ جبرئیل بر او نازل شد و گفت: ای ابراهیم، گناهی از تو سر نزده، لیکن در این مکان نوۀ 

 3« ...و خون تو در موافقت با خون او جاری شد شودخاتم انبیا و فرزند خاتم اوصیا کشته می

امیرالمؤمنین بر  است:  نقل شده  اسدی  ربعی  بن  عبایة  که من    از  در حالی  وارد شدم 
برادرم  فرمود: »ها بودم. شنیدم که می ترین آن سال پنجمین نفر از یک گروه پنج نفری و کم 

ه خاتم  تو  و  پیامبر  هزار  خاتم  من  فرمود:  من  به  خدا  به  رسول  من  و  هستی  وصی  زار 
 4« ها مکلف نشده بودند.هایی مأمور شدم که آنسختی 

مدین کتاب  است: ة در  آمده  باقراباجعفر  از    المعاجز  روایت    امام  و  فرماندر  ُبرداری 
قسمتی از آن را که به  تنها    طوالنی واست    یکه روایت  امیرالمؤمنینگفتن خورشید با  سخن 

فرماید:  است که می  ام، و این قسمت، سخن رسول خدا برگرفته شود  بحث ما مربوط می 
و من آخرین انبیا و خاتم فرستادگان  ست  اوصیاو آخرین، او آخرین  او    ۀگفت  خصوصو اما در  »

 
 . 78ص ،  1عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق، ج -1
 . 78ص ،  1، شیخ صدوق، جعیون اخبار الرضا -2
 . 243ص ، 44بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج -3
 . 266ص  ،نعمانیمحمد بن ابراهیم  ،غیبت -4
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  1« .هستم

توانیم چنین برداشت  معرفی شده است نمی   خاتم اوصیا   علیدر این روایات  اینکه  از  
   از او وصی دیگری نبوده است.هاست و بعد کنیم که او آخرین آن

ـ و     ،ثابت شده است ـ مسّلم و  علی امام  بعد از    اوصیاوجود  یعنی  از آنجا که این نکته 
ای تأویل کنیم که با وجود اوصیای پس  گونه ماند جز اینکه این روایات را به ای نمیپس چاره 

  ربارۀ امام مهدی تعارضی نداشته باشد؛ همانند چنین سخنی برای آنچه د  از امام علی
شود. )انتهای نقل از کتاب جامع  وارد شده که او خاتم اوصیا و آخرین خلیفه است نیز گفته می 

 ادله( 
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 مبحث چهارم: های پرسش 

 ید؟ دهیرا چگونه پاسخ م یمهدیازده  یات و روا یمهددوازده  یات روا یان م موهوِم تعارض  :۱س

کنند را چگونه  ی م یمهددوازده که داللت بر   یاتیدوازده امام با روا یات روا یان مموهوِم تعارض  :۲س
 ید؟ دهی پاسخ م

بعد   ن و یبا وجود مهدست یااوص ینآخر یمهد ینکهبر ا دنکنی که داللت م یاتیگفته شده روا :۳س
 ید؟ دهی اشکال پاسخ م ینابه چگونه است. در تعارض   یاز امام مهد



 

 

به  پنجم:    مبحث  در    ی اشکاالتپاسخ  گفته    نو ی مهد   یات روا   خصوص که 

 شود ی م

  ،یمالصراط المستق»  خود در کتاب   ی هجر   ۸۷۷سال    یمتوفا   یعامل  یونسبن    یعل  شیخ
 گوید: است. وی می مطرح کرده نویمهد یاترا بر روا  یاشکاالت «۱۵۲ص  ،2ج

هنگام    یامبرکه پاست  اسناد داده    ی به عل خود   در رجال   یجعفر طوس ابو   شیخ »
: بعد از  است  آمده یتآن وصهایی از  قسمتدر    .امال فرمود  ی را به عل  یتشوفاتش وص

امام   دوازده  اول است  من  هست آن  ینکه  تو  را    ؛یها  فرزندانش    امر و  شمارد  برمیسپس 
آنکه  فرماید  می از  تسلیم کند  ها وصیتهرکدام  فرزندش  به  آنان را  از  بعد  و  فرمود:  و  ؛ 

 . است یدوازده مهد 

مخالف روایات صحیح متواتر  بعد از دوازده امام شاذ و    یدوازده مهد   یات: رواگویممی
گویند هیچ دولتی بعد از قائم وجود ندارد، و ]پس از ایشان[ بیش مشهوری هستند که می

در آن فتنه و آشوب، عالمت خروج اموات و برپاشدن   از چهل روز دنیا باقی نخواهد بود که 
را »َبعد از نظر   (یامبر )پحضرت در گفتار  ساعت خواهد بود. پس وجود عبارت »بعد از« 

«.  من بعد الله دیهیه فمن » : ه استفرمودتعالی حقکه  همان طورکند؛ زمانی« اقتضا نمی
 د. توانند در زمان امام و نائبان امام باشن ها میپس آن

  ـ ی مهد   یعنیـ  یدکه وفاتش رس   یپس زمان »  :استفرموده    یتکه رواشما بگویی: ایناگر  
کند  یداللت نم این جمله    :گویمی؛ مکندیم نفی  را    تأویل  ین ا  «کند یمآن را به فرزندش تسل

ایشان به باشد تا مرگ  دار  را عهده  یت وصا  ۀ یفوظبماند تا    یباق بر اینکه بعد از ایشان کسی  
مهد است    یزجا  بلکه  ؛نباشد  یتجاهل  امام  از  بماند    یکس  یبعد  امام  باقی  امامت  به  که 
  ( و پدرانش   یامام مهد )کردن امامان به دوازده نفر  منحصر  به  یناو  کند،    وتدع  ی مهد 
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 . کنداشکالی وارد نمی

  شود؛ میزائل  یفتکل   ی وفات امام مهد که بعد از    یمندار ما یقین  :  یدگویم   مرتضی 
و    کنند؛  یام ق  ینو مصالح اهل د  ینکه به حفظ دباشند    یامامان آن  بعد از  ت  اس  یز بلکه جا

ا  ،گفتار   ینا از  را  شویم  دوازده  ۀیعش  ینکهما  نامیده  نمامامی  تکلیف  کند؛  یخارج  ما  زیرا 
امامت آنشده بیانی    ها ایم که  با  را  آن  و ما  را بشناسیم؛ زیرا مورد اختالف، همین است 

  ین پس ما به اها با ما موافق نیست؛  کس دیگر دربارۀ آنهیچو  روشن و کافی بیان کردیم  
 ایم. ـ جدا و متمایز شدههااز مخالفان آناز دیگران ـاسم 

م   و م  یخبر   ،یت روا  ین ا  : یمگویمن  است که موجب ظن  حالی که ،  شودیآحاد    در 
  یامبر پ  ،به شناخت آنان  یازکه با وجود ندیگر این، و  است   یعلمای  مسئله  ،امامت   ۀمسئل
بر نداشته است،  ها پرده  از صفات آننفرموده و    یانگذشتگان ب  یها را براآناسامی  تمام  

]تعداد امامان[ شاذ ]و  افزایش  ینا ینهمچن گرداند؛میالزم را  حاجت یانب  تأخیرپس این 
 . کندتعارضی ایجاد نمیمعروف  یِع در برابر شاطوری که به، است نادر[ 

  یات روانهایی  هدف    چراکه  یست،[ نیات دو ]دسته از روا  ینا  ینب   ی: تعارضییبگو  اگر
  « هستند  یلاسرائیبن   یامامان بعد از من به تعداد نقبا»   هستند«، یفهبعد از من دوازده خل »
ذکر  در  ،  باشد  پذیر( امکاننداشتن )تعارضاین  : اگر  گویممییات از این دست؛  دیگر رواو  

گمراهی  عدد   و  بیهودگی  بیشتر  و  ؛  یدآیالزم مدوازده،  آنجا که در  از  نُ »  و  یاتروااز  نفر  ه 
این دلیل که  به  نیز  ؛ و  چنین است[]اینحصر مبتدا در خبر  بودن  واجبو    «ینفرزندان حس 

ها در  آن   یدنبه دنیز    یامبرپ  ؛شوندید نمیار آن  یت و غیحیاشعار مسآنان در تورات و  
نفر دوازده که امامان را و هنگامی ؛ از آنان خبر ندادخود به محضر پروردگارش  یشب اسرا

را    یفزمان تکلاین سخن  از  ایشان  ، و  شود ینم   ی از آنان خال  ین: زم به حسن فرمود  شمرد
که    ؛ یدفرمایم  اراده حالی  امامان اگ در  آنان  از  بعد  زم   یر  آنان    ینباشند  امامان ]از  از 

 آنان  فرزندان  «[ین]زم   شدنیخالکه منظور از » است    ید و بع  ؛ شودیم  یخال   [گانهدوازده
باشد است    ینا  چراکه،  بوده  کهمجاز  حالی  ن  یستن  یضرورت   در  ما  پ  یازکه  مجاز    یدا به 
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 . یمصاحب کتاب صراط المستقپایان کالم  1.« یمکن

نُ  یک اشکاالت وی را در بوتۀ نقد و  بهو ما در اینجا یک ،  بیان کرده استه اشکال را  او 
 دهیم: بررسی قرار می

 ه گان دوازده   ن  و ی مهد   یات ودن روا ب اشکال شاذ پاسخ به  .  ۱

  ؛ است  نوی مهد  یاتبودن روا ، شاذاش مطرح کردهسخن قبلی در    یکه عامل  یاول  اشکال
 .«[ بعد از دوازده ]امام[ شاذ استیدوازده ]مهد  یتروا »: گفته استوی 

 شود:ی پاسخ او گفته م  در

 کند یم  یتاست که ثقه آن را روا   یخبر  ـ ندا ه کرد  یحتصر   یه درا   ی بنا بر آنچه علماـ   «شاذ».  1
ندارد،  اسناد  و بیش از یک  ند،  ا هرد کت  یروا   یتثر کاست که ا   یزهاییمخالف آن چش  و مضمون

آنجا  ،  کرده استح  یتصر بر این مطلب    «یهالرجالفوائد. نگارندۀ »و شاذ در مقابل مشهور است
 : گویدمیه ک

  یت ثقه، مخالف آنچه اکثر   یاست که راو   یزی ، آن چیهاهل درااز نظر    «شاذ»و مراد از  »
از نظر برخی،  شاذ    یتروا  مقابل مشهور است.«  شاذ»، و  کرده است   یتروا  کنندیم  یتروا
به  هستند که قائل  هم    یکسان   و،  مقبول و از نظر بعضی دیگر،  مردود است  طور مطلق  به

این صورت که    ؛تفصیل هستند   یت شاذ روا  یمشهور که[ مخالف ]راو   یاتروا  یان]راوبه 
و اگر    شودیشاذ[ مردود م  یت ]روا  یجه ، در نتضبط و اعدل باشند ، اگر احفظ و ااند[کرده

]روا باشد  نم   یت برعکس  رد  ا   چراکه   ؛شودیشاذ[  از  کدام  هر  )ضابط  ین در  و دو  بودن 

 
 . 152ص ، 2صراط مستقیم، علی بن یونس عاملی، ج -1
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 1هستند.«  در تعارض یجهدر نت  ؛راجح و مرجوح است ی، صفت بودن(اغلب

 : یدگوی مکرده، شاذ ارائه  یبرا   یگرید یف تعر   یانصار   یخ حسن صدر به نقل از ش ید س و

از    یر است که غ  یزی مراد از شاذ آن چ» :استگفته    ی انصار   ی ما عالمه مرتض  یخو ش
 2... .« دن شناسیآن را نم  اندکی، ۀعد

 شاذ بر دو قول مختلف شدند:   یف علما در تعر   یجهنت  در

،  قهث  یآنچه راو   : عبارت است از  «شاذ»که    آمده  یهالرجالدر کتاب فوائدتعریفی که  :  اول
 و شاذ در مقابل مشهور است.  کرده است،  یتروا   کنندیم یت روا  یتمخالف با آنچه اکثر 

  ی کم ۀ که جز عد ستا  یزی شاذ آن چ ینکها مبنی بر نقل شده   یانصار  یخ:آنچه از شدوم
 شناسند. ی آن را نم

در   کندیم یفرا شاذ توص یها خبر از آن یکی یگاه عواقبی به دنبال دارد؛ ،اختالف ینا 
؛  ها نیز متفاوت خواهد بود پیامدهای بعدی آن  یجه در نت و  ؛  یستشاد ن   یگریدحالی که از نظر  

نم  یکس را اخذ می که آن را شاذ  را اخذ    نددا ی منکه آن را شاذ    یگریکند و د یداند آن  آن 
 کند؛ ی نم

 وجود دارد. ، اختالف شاذواقعیت وجودی  در به این ترتیب 

اول   یفتعر طبق نه  چراکه ؛یست، شاذ ننویو مهد یت وص یتروا  ،یف طبق هر دو تعر 
 شود.طبق تعریف دوم، صفت شاذ بر آن منطبق نمی ، و نه شاذ  یبرا 

شاذ    ی که خبر معنی    ین ا   به ؛  معارضه اخذ شده است  ید، قیف تعر   ین در ا :  اول  یف تعر   اما

 
 .45ص  در علم درایه،  هایی؛ پژوهش 34فوائدالرجالیه، ص  -1
 .220ص  نهایة الدرایه، -2
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ا نیست   د   ینکهمگر  اخبار  باشد  یگری با  تعارض  که  ، در  حالی  روا   یت وص  یت روا   در    یات و 
  ین و به هم  ـخواهد آمد  یانشکه ب  همان طورـ   تندیستدر تعارض ن   یگربا اخبار د  نویمهد

بلکه متفرد  نیست؛  شاذ    ،کرد   یت روا   ی: اگر ثقه بدون مخالفتاست   هحسن صدر گفت   ید س دلیل  
 1.  ...است

و    یت وص  یات بر روا   یاشکال  یز ن ـ  گفته است آن را    ی انصار   یخکه شـ دوم    یف تعر طبق  اما  
نم  نویمهد روایات    چراکه؛  شودیوارد  مهم این  و شده   یتروا   یعهشهای  کتاب   ینتر در  اند 

و بررسی  را بحث    یاتروا   ین، ا دیگرانو    یو عامل  یو طبرس  یو مرتض   یداز فقها مثل مف  یاریبس
  ین بنابرا   «؛ شناسندی ها را نمآناندک    ایجز عده »:  توان گفتنمی   روایات  ینپس به ا   اند؛کرده

 . وندشی شاذ خارج م ی دوم برا  یفاز تعر 

از    یخالاست    ی، گفتار شاذ  یاتبه روا   نویمهد  یاتو روا   یتوص   یتروا توصیف    بنابراین
الله یب که مال حب   همان طور   ؛ شودی منطبق م  «مفرد»اصطالح    ، یاتروا   ین ؛ بلکه بر ا یلدل

 گفته است: چنین  ،یه در درا خود  ۀدر منظوم  یکاشان یف شر 

 2. ، مفرد استیتروا این  ینا  یاصطالح برا پس ، منفرد استیک نفر روایت کرد، آنچه   و

 یر؟ خ   یاشود  پذیرفته می مفرد    یت روا خوِد این فقها،  طبق قواعد    یا است آ  ینال ا ؤس   ینا بنابر 

 : گویدی م یکجور  ی مهد  شیخ

در میان جماعت راویان، تنها یک راوی آن را نقل کرده باشد،  است که    یتیآن روا  مفرد»
به  تنها  مفرد    یثحد.  بصره  یامثل مکه  آن را نقل کرده باشند؛    ین شهر معیک  اهل  تنها    یا
استه  ک]  یلدل  ینا بهمفرد  تضعِی خود [  بلشود ینم   یفخود  را ه  ک،  آن  دیگری  عوامل 

 
 .220ص نهایة الدرایه، -1
 فاالصطالح السم ذالک المفرد      وما رواه واحد مفرد ،357الدرة الفاخرة، ص  - 2
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 1.« شود یرد مکه به این علت ، ود ملحق ششاذ  یات اگر به رواکنند؛ مثاًل  تضعیف می

روایتی است که  به شاذ ملحق شود و شاذ    ینکه ، مگر ا شودی ، رد نممفرد   یتروا   یجه نت   در
 داشته باشد.  یمعارض

با روایات دیگر در تعارض نیستند؛ بنابراین    تر گفته شد که روایات وصیت و مهدیونپیش 
 شوند. شاذ محسوب نمی 

نظر  ، سه  شاذ   یتروا   خصوصدر  ها  آن،  نقل شد  یهالرجالفوائدتر از  پیش که    همان طور .  ۲
 : دارند

 .شودی رد مطور کلی  به : اول

 .شودی مطور کامل پذیرفته به : دوم

 شوند:  به دو دسته تقسیم می : سوم

شاذ رد    یتروا   احفظ و اضبط و اعدل باشند  «،شاذ»  یتروا   مخالِف   یِث حد  یانراواگر    .۱
 .شودیم

ا   .۲ احفظ و اضبط و    «شاذ  یت روا »  یانراواین صورت که  ، به  باشد حالت    ین اگر عکس 
 . آیدپیش می تعارض  این صورت  ، در اعدال باشند

ـ  اب جدل از بـ ، اگر ما  نظر وجود داردسه  گفته شد که  شاذ  خصوص  طبق آنچه در  حال  
بودن رد  شاذدلیلی  صرفًا به ،  شاذ هستند   نویمهد   یاتو روا   یتوص  یتروا و بگوییم    یاییمکوتاه ب 

نظر    شوندی نم طبق  گفت  یاولمگر  نه    یمکه  همهو  نظر  پس  طبق  و    یت روا پذیرفتن  ؛  شاذ 
  ی طبق قواعد   بیتاهل  یاتچگونه روا حال    ؛اختالف است مورد    یا ، مسئله آننپذیرفتن  

 
 . 192ص  فوائد الرجالیه، -1
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 ! شوند؟یرد موجود دارد، ها اختالف که در آن

نقل کرده آن را    صدوق  یخش فقط    ینکها با وجود    یسمر   یتبه روا ها خودشان  آن.  ۳
پاک و مقدس    ی هابودن خونمهدورالدم و به  کنند  می اند عمل  از او نقل کرده   یگراناست و د
داده تفساند آن هم  فتوا  اهلش محکم  و  که متشابه است    یع سمر ی توق  یرطبق  توسط  جز 

این عالوه بر آن است که اشکاالت دیگری هم در خصوص این روایت وجود دارد،   ؛شودی نم
که با    یاتی به روا ها  آنچرا  حال    1ی. بودن راو مجهول بودن و چه از جهت  از جهت مرسل چه  

  ینکهبر ا   مضاف  ؟!کنندیعمل نم   نقل کرده است  را   هاآنتنها شیخ طوسی    ، وجود وثاقت سند
 !کند؟ی م تأکیدها را صحت آنهم وجود دارند که  یقرائن

]روا ها  آن.  ۴ و  ندا ه قطعًا عمل کرد  «مقبول»[  یاتبه  به چنین مضمونی مشهور  ؛  عمل 
دو    یان در حکم م  «مقبوله عمر بن حنظله»؛ مثل  چه نباشندو  ثقه باشند    شیانچه راواست،  
،  مقبول تلقی کردندآن را    ـوجود دارد ثقه  یر غ  یراو   ،مقبوله  یت وا ر   ینسند ا در    ینکهبا ا ـخصم  
در نظر  تفقه    ۀادلستون  مقبوله عمر بن حنظله را  و حتی  ،  ندا ه عمل کردبه مضمونش  و    پذیرفته 
  یاتیو روا   د نکنی مبیان  را    نو یکه مهد   یاتیروا   ینا   ۀچرا هم حال    ند. ید و آن را مقبوله نامگرفتند  

را    یبعد از امام مهد قائمان    وایاتو ر   د نکنیثابت منسل و ذریه    یامام مهد   یکه برا 
 !؟شودمی رد  ـشان با وجود وثاقت سندـ

  ین و آن را از ا   تأکیدصحت آن  بر  که    2محفوف است   یاریبس  ینقرا به    یتوص  یت. روا ۵
  یاشاذ    یات کدام از روا چراکه هر   ؛ و نه منفرداست  شاذ  نه   یجه؛ در نت دکنی خارج م  بندی یم تقس

 
 نقد و بررسی این توقیع خواهد آمد. -1
مقابل خبر    ینه، خبر محفوف به قر   .شودیداّل بر صدق اطالق م  ینۀقر   یبه خبر واحِد دارا خبر محفوف به قرینه:    -2

  یا   ییممکن است شهرت روا  ینهقر ...  استآور  یناناطم  یا  یقطع  ین خبر واحد همراه با قرا  یمعنا، و بهینهمجرد از قر 
 فقه( ویکی )مترجم، منبع، سایت  موافقت با عقل، نص کتاب، سنت و اجماع باشد. یا یتروا ِی عمل یا ییفتوا
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محفوف به    ،یتوص  یتروا   اما.  شودمی   شانهستند که موجب صحت  یاز قرائن  یمنفرد خال
  شیخ.  کندی خبر واحد خارج م  بندی یم و آن را از تقس  شودیم   ش که موجب صحتاست    ی قرائن

 : یدگوی م یحر عامل

  یح و صح  یفخبر به ضع   یمتقس  یعنیـ  یمتقس  در خصوص  ینکهدارند بر ا نظر  علما اتفاق»
اخبار  ای که  دانستهکه شما    ی در حال  ؛است  ینهاز قر   یخبر واحد خال منظور    ـو موثق و حسن

ما   ی هاکتاب جدمشهور  اصطالح  اصحاب  و  هستند  قرائن  به  محفوف  مواضع    ید ،  در 
  بندی یمتقسپس ضعف    .یمها را نقل کرداز آنبرخی  اند که ما  کرده  اعترافبه آن    یاریبس

و   اعتماد  یهاکتابخصوص  در  نداشتنش  موضوعیتمذکور  شد.  ،  مورد  صاحب  آشکار 
  ، ذکر شده  ینخر أمتمیان    یثالحدیةکه در درا  یثانواع حد بیشتر  :  گفته است  یکتاب المنتق

از وقوع معان آن هم  ،  است از مستخرجات عامه     ین ابیشتر    و  ،یثشانها در احادآن  یبعد 
  یل قب   ین مذکور را از ا  بندییم، تقسکنی مل  أتاگر  ، و  ندارند   یگاهیاما ج  یثموارد در احاد

 1یابی.« می

 یح صح   یات با روا   یون مهد   یات روا   بودن اشکال خمالف پاسخ به  .  2

:  از این قرار است  ،وارد کرده  « یمصراط المستق»کتاب  نگارندۀ که   یدوم  اشکال خالصۀ  
از  کنند  بیان می که    متواتر مشهور   یح صح   یات با روا   ن ویمهد  یات و روا   یت وص  یتروا  بعد 

  ، شودبرپا می  که در آن فتنه و آشوبگذرد  نمی چهل روز  بیش از    یا و از دن   یست نحکومتی    ، قائم 
و قاموات  خروج و عالمت   بودساعت    یام ،  ا است  ، مخالف خواهد  اشکال دوم    ۀ خالص  ین ؛ 

 است.

  یتی ذکر کرده و به آن روا را    مطلب  ین ا نیز    یگری د  ی در جا  یمکتاب صراط المستق  صاحب

 
 . 262ص ،  30البیت، ج، چاپ آل الشیعهوسائل  -1
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 :است اضافه کرده و گفته  یامبراز پ

  یام شاذ که ق  ییت ؛ مگر در روایستن  ی دولت  ی، بعد از مهد شده وارد  یات طبق روا»
عباس از قول  است که از ابن  یتیکند، و آن روایم  یانرا بایشان  بعد از    یفرزندان مهد 

  یسی آن هستم و ع  یکه من ابتدا  یامتشود  یهالک نمهرگز  » :  است  شده  یتروا  یامبرپ
  یت از انس روا  یتروا   ین اشبیه  و    «.در وسط آن قرار دارد  یمهد ، و  است  ش آخر   یم بن مر 

  ؛ وجود دارد ی، دولتیبعد از دولت مهد  ینکها رب کنندی[ داللت م یتدو ]روا ینا است. شده
آن زمان  گذرد، و  نمیروز  بیش از چهل    یامتکه قبل از ق   کنندیم   یانب  یات روا بیشتر    لیو 

 1.« حساب است یو عالمت خروج مردگان برا ،آشوب و فتنه

ا   کنند یداللت م   یات روا   ین ا   از آنجا که   و از    ین زم   ، یامتروز تا قچهل    ۀ در فاصل  ینکهبر 
  یاتروا   ین ا کند بر  بعد از اینکه سخن پیشین را بیان می  یحر عامل  یخ، ششودیم  یحجت خال

و    یقتعل اینجا  ها  آن  ۀهمبیان  داده که    هابه آن  ی متعددهای  پاسخ زده  ما مقدور    یبرا در 
« مراجعه 365، ص  الرجعة  یمن الهجعة بالبرهان عل  یقاظاال »  وی  به کتاب  یدتوان   یم  ؛ستین

 نمایید. 

 است: نکته ف بر دو  ، توق اهمیت داردما  یبرا آنچه   اما

ادعااول روا   یتوص  یت روا   بودنمخالف   ی:  روا   نوی مهد  یاتو  متواتر    یحصح  یاتبا 

 
صراط  ؛  77تاج الموالید: ص  ؛  387ص    2ارشاد: ج  ؛  478ص    ، کتاب سلیم بن قیس با تحقیق محمد باقر انصاری  -1

. این اشکال را چندین دانشمند از جمله شیخ مفید و شیخ طبرسی  266؛ روضة الواعظین: ص  254ص    2المستقیم: ج  
دولتی نیست    کنم: »و روایت صحیح آمده است که بعد از دولت قائم اند. سخن شیخ طبرسی را نقل می ده بیان کر 

شده بر آن وارد  صورت ثابتـ روایت شده است، و روایت با قطع و یقین و بهالله تعالی شاءانمگر آنچه از قیام فرزندش ـ
در  که ز دنیا نخواهد رفت مگر چهل روز پیش از قیامت، ا کنند که آن حضرتنشده است، و بیشتر روایات بیان می

و خدا داناتر   شدن مردگان و آمدنشان برای حساب و پاداش پدید آید،های زندهآن چهل روز فتنه و آشوب شود و نشانه
 .295ص ، 2ج   ،است«. اعالم الوری
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 . یستن یدولت ، بعد از قائمگویند که می مشهور

شب گذشته گفته شد  م  توّه   ینا پاسخ  ؛ و  شاذ است  ینکهبه ا وصیت    یتروا   یف : توصدوم
 . یستشاذ ن  ،یت روا که این 

 شود: می یم به دو فرع تقس  که خودش شودیاول منحصر منکتۀ کالم ما در  بنابراین 

 . متواتر مشهور  یح صح  یات با روا   نویمهد   یات و روا   یتوص  یتمخالفت روا   ی : ادعااول

 . یستن یدولت  بعد از قائم ینکه ا  ی : ادعادوم

 . یستن مخالف  یحصح یاتبا روا  ن ویات مهدیروا گفته شد که ، فرع اولدر خصوص 

  ین ا   یقت در حقـ  یستن   ی دولت  بعد از قائمیعنی این ادعا که  ـ   فرع دوم در خصوص  اما  
 یامتداد دولت امام مهد همان    نویدولت مهد  چراکه  ؛یستمحض ن   یتوّهمنیز جز  مطلب  

است  ای  نکته   ین ؛ و ا شودمحسوب نمی  یگرید ]مستقل[  است و دولت    محمد بن الحسن
 : است که گفتهآنجا  ،آن را ذکر کرده یحر عامل یخ که ش

  ی با رجعت منافات ؛ پس  یستن  ید یجد  دولت  ی،است که:بعد از دولت مهد   ینمراد ا»
فاصله    ،دو دولتمیان    رود چهل روز  یاست و احتمال م   یگر یدولت د   ، رجعت  چراکه؛  ندارد
 1.« باشد

یست؛ پس  جدیدی ن   ی، دولتبعد از دولت مهد ـ: »استسخن وی    منظورم گفته ـ   ینا   و
 کند: ی بر آن داللت مزیر   یتروا  «. است یگر یدولت د  ،چراکه رجعت؛ ندارد  یبا رجعت منافات

:  که گفتاست  شده    یتروا   یاز سلمان فارس  ، یهالل  یسبن ق   یماز سل  ، ابان بن تغلب  از
پس  »:فرمود  ؟ گفتند:بله  « بشارت ندهم؟  ی شما را به مهد   یامردم! آ   یا »فرمود:  خدا رسول  
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را    ین کند که زمی دادگر مبعوث م  یعادل و امام  ی سلطان  من،  که خداوند متعال بر امت  ید بدان
از فرزندان    ینو او نهم   و ستم پر شده است،ظلم  گونه که از    همان  ،کندیپر از عدل و داد م

او  است،   ین فرزندم حس و کن  ، اسم  باش است من    ۀیاش،کنیه اسم من  گاه  آ در    از بعد    ید !  او 
 1« .یامتروز قبل از ق چهل مگر او پایان نخواهد پذیرفت و دولت  یستن  ی یر خ یزندگ

است   آن که  معلوم    ی طوالن  یامتداد   یدباناگزیر  پس  ؛  هاستدولت   یِن آخر   هادولت 
  ی، گفتار شودی برپا م  ی روز بعد از شهادت امام مهد   چهل  یامت،قاینکه  ؛ و  باشدداشته  
  ین ا  نویمهد  یات روا چراکه ؛ شده است ارائه بر خالف آن   یلدل و حتی ؛ یلاز دل یخالاست 
چگونه  . زیرا  کندینمهای ذهنی نیز کمکی به آن  برداشت که    همان طور ؛  کندی را باطل مگفته  

  ینشخروج کند و خداوند د  یتا مهد کشند انتظار می  یطوالن  یاسالم و مسلمانان روزگار 
بعد از هفت    یسپس مهد و  ،  یایدرکان را خوش ن گرداند اگرچه مش  یروز پ   هاین را بر تمام د 

 ! د و بعد از او رجعت باشد؟برو یا از دنـ است آمده  یات روا  یکه در بعض  گونهآنـ سال 

تضاد و  رجعت  یاتو روا   ن ویاخبار مهد شده که میان  یتوهمدچار چنین  یز ن  ی عامل حّر  اما
دارد؛  ی تناف حق  وجود  در  آن   یقت اما  ندارد  یتنافها  میان  و  وجود  چنین  ،  وجود  پندار  علت 

نکته است   ین بر ا ـ داردصراحت بیان میهمان طور که خودش به ـ  ی ، اعتقاد حر عاملمنافاتی 
می داللت  امامان  بودن  نفر  دوازده  بر  که  روایاتی  میکه  را  حصر  مفهوم    ی و رسانند؛  کنند 

ا   یثاحاد  و»  :یدگویم ن ندوازده  در    ئمه حصر  در  حصر  عدم    و  2هستند.«   یار بسجدًا    یزفر 
 تر تقدیم شد. دوازده نفر پیش 

ا  سبب  بسا  ش  یتیروا   ،توهم   ین چه  که  غ  یخباشد  کتاب  طبر   یبتدر  کتاب    ی و  در 
از    یدبن رش   یمانبن سل  یاز پدرش از عل   یری االمامه از محمد بن عبدالله بن جعفر حم دالئل 

 
 . 478با تحقیق محمد باقر انصاری: ص  ،سکتاب سلیم بن قی - 1
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  حمزه به محضر ابوالحسن رضاوبن اب  یگفت: علکه  است  کرده    یتخزاز روا   یحسن بن عل
به   ایشان  به    « پس.بله»فرمود:    ی؟امام هستآیا شما  :  ایشان عرض کردوارد شد و سپس 

او عقب ]و    ینکهجز ا   یستن  یماما   فرمود:ی م  جدت جعفر بن محمد   یدم: شنعرض کرد
  جعفر  ؟ یزد  یفراموشبه  خود را    یا  یفراموش کرد ای شیخ،  »فرمود:    .داشته باشد[  ینسل

آن  ، مگر  دارد[  یاو عقب ]و نسل  ینکهجز ا   یست ن  یفرمود: امام  جعفر  . نفرمود  ین چنینا 
امام  «. به  ندارد[  یو آن امام عقب ]و نسل  شودی او خارج م  بر  یبن عل  ینکه حس  یامام
 1. فرمودیکه جدت م یدم شن  ین چنین ، ا شوم یت فدا   ی: درست فرمودعرض کرد رضا

رجعت    یکه بعد از امام مهد این تفکر نقش بسته بود    یعامل در ذهن حرو از آنجا که  
:  ه استحمل کرد یبر امام مهد   ،وارد شده  یت که در روا را   ی لفظ امامخواهد بود پس وی 

بر او   یبن عل ینکه حس  یامامآن  ، مگر  دارد[ یاو عقب ]و نسل  ینکهجز ا   یستن  یامام»
  ی برا را  ه و نسل  یکه ذر   یاتیروا   که  یر حال« د .ندارد[  یو آن امام عقب ]و نسل  شودی خارج م

ا   یارند،جدًا بس  کنند یثابت م  حسن المحمد بن    یامام مهد  با توجه به فهم  ـ   یتروا   ینو 
  ؛ را ندارد  یات معارضه با آن روا ـ شایستگی  ها؛ یعنی رجعت بعد از امام مهدی معروف از نظر آن

  یانآنان وال  ینکهآنان و ا   یبرا   امامت بعد از پدرشان  ن ویمهد  یاتروا با توجه به    چراکه
 شود.یثابت م هستند   عهد پدرشان

  یخ که ش  یتیروا   ینو ا هستند    نویکه قائل به حکومت مهد   یاتیروا   ینجمع بعالوه  به 
دوازدهم    ی ندارد مهد   یکه نسل  یکه مقصود از امامکند  است مقتضا میکرده    یت روا   ی نعمان
[  یو آن امام عقب ]و نسل  شودی بر او خارج م  یبن عل  ینکه حس  یامامآن  مگر  »  : باشد
  ؛شودی مروشن    نویمهد  یات رجعت و روا   یات روا   یانعدم وجود تعارض م   یجهدر نت  و «  .ندارد
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 .نداردوجود  یتعارض نوی مهد یاتگانه و روا دوازده ۀ ائم یات روا میان که  همان طور

 اشکال جواب داده و گفته است: نیز به همین ترتیب به  محمد صادق صدر یدس

هیچ کسی دولتی نخواهد داشت، این    ،که بعد از دولت قائم  شودیمگفته  که  این  اما»
نظر  قائم مدّ   یحکومت نظام و سیستم    ،دولت قائممنظور از  اگر    چراکه  ؛استمطلب درست  

ـ  تقریبًا یا تحقیقاً ـتا  دار طبق آنچه به ما رسیده است  خواهد بود ادامه  ینظام   ینابوده باشد  
 . یستن  یحکومت دیگر  و بعد از آن  ،یتبشر  یتنها

تا زمانی که ایشان در قید حیات است بوده    یحکومت امام مهد منظور،  اگر    لیو 
پا  ی امام مهد   یات بالفاصله بعد از ح  یتکه بشر   یصورت بهباشد،   چنین  ،  برسد   یانبه 

مثل روایات رجعت، روایات اولیا، و روایاتی که  زیرا بسیاری از روایات ـ  ؛محتمل استچیزی نا
ـ آن را نفی  شود مگر بر شرورترین خلق خدا و دیگر روایاتکنند ساعت برپا نمیبیان می

االرض  عدم خروج دابةدانستن  ، بعد از  االرضدابة  ۀیمثل آـ  قرآن  یاتآ  یبعضکنند؛ حتی  می
 کنند. ـ بر این نکته داللت میی در زمان خود مهد 

،  نظام هم استمرار خواهد داشت آن  ماند و  یم   یباق   ی بعد از مهد   یتبشر بنابراین  
از  کدام    یچدولت ه   ،از دولت قائم و از این گفتار تنها این نکته مّدنظر بوده است که: بعد  

 ن بوده است برقرار نخواهد شد.« ایشا که قبل از ظهور یشکل هن بیو کافر  ینمنحرف 

 : گویدمی  ی همچنینو 

رود مگر چهل  کنند وی از این دنیا نمیبیان میکه  یاتیروابیشتر : و اواین گفتۀ و اما »
روز  شود یعنی چهل  ها استدالل میبه آنو  شنویم  را ما می  یاتروا  یناروز پیش از قیامت....  

که  ما مالحظه خواهیم کرد  و    ـمیردیم حجت    یعنیـ  شودیحجت برداشته م   ،یامت قبل از ق
؛  است  یگریشخص دمنظور، ، بلکه یستن یشخص امام مهد خوِد   ،از حجتمنظور 
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 1خواهد بود.«  یطوالن  یروزگار   یبعد از زمان مهد طوری که به

س یمگومی ا   ید :  در  آنچه  مضمون  به  ماست  آمده    یت روا   ینصدر  :از  کندیاشاره 
زمان»فرمود:    نقل شده است که  عبداللهااب زم  یتا  در آن    ینکه  برپاست خداوند متعال 

  ینو حجت از زم   ،کندیبه راه خدا دعوت مو    ،شناساند یاز حرام مرا  که حالل  دارد    یحجت
توبه بسته    وقتی ، و  یامت از ق  قبل مگر چهل روز    شودی نمبرداشته   باب  حجت برداشته شد 

ندارد ... تا    یشبرا   یسود  یمانشا باشد    یاوردهن  یمانکه قبل از آن ا کسی    یجهدر نتو  شود،  یم
آ آنآخر  آن شرورترین    هایه.  و  هستند  خدا  کسانخلق  ق   ی ها  که  آن   یامت هستند  برپا  بر  ها 

 2«.شودیم

وارد  در آن    یاسم امام مهد حجت است، و  است، انقطاع  موجود    یتروا این  آنچه در  
 . حجت هستند  یز ن  []  نوی و مهد ،نشده

 3.« حجت هستند  یز ، نائمه   یای و اوص  یا انب  یای و اگرچه اوص»:  است  گفته   یمجلس  عالمه 

  ؛ هستند  یامام مهد   یایاوص  ،نوی مهد ـ گذشته ثابت شد   یات که در روا   همان طور پس ـ 
در    ی ، حر عاملیاتحجت در روا شدن عبارت  دلیل واردبه ، و  حجت هستند   یزها ن آن بنابراین  

الهجعه یاال »  خود   کتاب من  د«  قاذ  وجه  وجوه    یگری در  جمع از  که  برای  روایاتی  بستن 
از حجت[    ینچهل روز ]زم  د نیگویکه م  ییاتو روا کنند،  را بیان می  تاز حج  یننبودن زم یخال

 : است گفته و رده کر یت را[ به عقل تفس، ]حجشودی برپا م  یامتو بعد از آن ق ماند خالی می

ا   ینکها  یا» بر  یاتروا  ینحجت در  امامتر  مفهومی عام،  مبه  و    ،از   ؛شودیعقل حمل 
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خداوند بر  که    راستیبه:که  اندکرده  یتروا  بیت اهلاز    دیگرانو    ینیآنچه کل   دلیلبه
حجت   دو  ظاهرداردمردم  ]حجت[  باطن؛  و  ظاهر  ائمه  یا انب  ::  و    ،هستند   و 

 1« .عقل است : ]حجت[ باطن

 از«   بعد مفهوم » اشکال  پاسخ به  .  ٣

   : ۀ اشکال: خالصاشکال سوم

  ی زمان»بعد« از نظر    یاقتضا  2ها«»بعد از آن :  خدا رسول  این گفتار  در    از«  بعد عبارت »
)بعد از خدا    ِه ه ِمن َبعد اللّ یهد یَفَمن  است  تعالی  جنس این سخن حق   ، بلکه ازکندیرا نم
او را هدایت میچه این ترتیب  ؛ و  کند( کسی  امام مهد توانند  میافراد    ین ا به    یدر زمان 

 بان آن حضرت باشند. ی و ناحضور داشته، 

 :  گویدوی می  ؛ دهدیو جواب مگیرد می یاشکال ، بعد از آنسپس 

ایناگر  » بگویی:  رواشما  زمان»  :استفرموده    یتکه  رس  یپس  وفاتش    یعنی ـ  یدکه 
داللت  این جمله    :گویم ی؛ مکندیمنفی  را    تأویل  ینا  «کند   یمآن را به فرزندش تسل   ـیمهد 

باشد تا مرگ  دار  را عهده  یتوصا  ۀیفوظبماند تا    یباقبر اینکه بعد از ایشان کسی  کند  ینم
  امت که به ام باقی بماند    ی کس  یبعد از امام مهد است    یز جا  بلکه  ؛نباشد  یت جاهل ایشان به  
اکند،    دعوت   ی امام مهد  نفر  منحصر  به  ینو  به دوازده  امامان  و    یامام مهد )کردن 

 « .کنداشکالی وارد نمی (پدرانش

 عاملی وجود دارد:   چند نکته دربارۀ سخن حرّ 

 
 . 367الرجعة: ص االیقاظ من الهجعة بالبرهان علی  - 1
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 : شوددسته تقسیم میدو  به   از« بعدمفهوم »اول:  ۀنکت

:  ییبگومثل اینکه  است؛  مطرح    یزمان، که در آن، تأّخر از نظر یزمان« از نظر بعد»:  اول
ا   آنچه   بعد از محمد آمد؛   یعل از    ؛ است  یزمان»بعد« از نظر  ،  شودیده میفهم  یرتعب   ین عرفًا 

 شود. یبعد از زمان آمدن محمد محقق م ی زمان آمدن عل یعنی

مثل این سخن    وجود دارد؛  و مرتبه«  رتبه از نظر »ر در آن  تاّخ   که»بعد« از نظر مرتبه،  دوم :  
ْو دَ یٍة  یِمْن َبْعِد َوِص تعالی:  حق

َ
ن سفارش شده  آه  ه بکتی  یس از انجام وص )پ  ٍن یوَصی ِبَها أ

ابتدا    یجهدر نتاست؛ و    یندَ   و  یت خر از وصأمرتبۀ ارث مت  ؛ یعنی([ باید استثنا شود]یا َدینی که  
 . رسدیسپس نوبت به ارث مو شوند ی مقدم ماست کرده  یت ت به آن وصیو آنچه م یند

 :استدر بحث اخراج خمس بعد از مؤنه گفته   یی خو ید سدلیل  ین هم به

تا بر حدوث خمس    یستن  یزمان« از نظر  عدبَ »   یت،است که مراد از بعد   ینا  و اما ظاهراً »
این سخن    یرنظ  « از نظر رتبه است؛بعد»بلکه مراد    داللت داشته باشد؛بعد از اخراج مؤنه  

َوِص   :تعالیحق َبْعِد  دَ   یوَصیٍة  یِمْن  ْو 
َ
أ از  )پ  ٍن ی ِبَها  بس  که  وصیتی  آانجام  ن  ه 

  است؛ متأخر از مؤنه    ، خمس  ۀمرتب  یعنی،  [(باید استثنا شود]سفارش شده یا َدینی که  
 1... .« است ینو دَ  یتخر از وصأارث مت ۀکه مرتب  همان طور

 : گویمیم ، یدیمفهم  از«این دو مفهوم را از »بعد که یناز ا  بعد

از  اول از«  : مراد  آ»بعد  در  اشکال خود ذکر میـ   یفشر   ۀیکه  در  دارد:    ـکنند که  وجود 
  ِه ه ِمن َبعد اللّ یهد یَفَمن   ؛ یست ن  ی زماناز نظر    کند( کسی او را هدایت می )بعد از خدا چه  

است    یزی هر چو حتی خارج از    ست ا ابعاد زمانی  خداوند جالل ثناؤه خارج از زمان و    چراکه
را  است که کجا   یاو کس  .از صفات مخلوق استکه   اوکندتعیین میبودن  و  است  اول    ، و 
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 آخر...

؛  الفارق استمع   ییاسق »بعد از او دوازده مهدی است«    با این سخن پیامبر  یاس قاما  
ابعاد زمانی  قطعًا خداوند متعال از زمان و  چراکه است؛ واجب  «یتبعد » تأویل  ، یه آاین در  زیرا 

است سخن    ییزچچه اما    ؛منزه  این  تأویل  است«  یامبرپباعث  مهدی  دوازده  او  از   »بعد 
 شود؟یم

از خود    ایینه به وجود قر گیرنده  و خود اشکال وجود دارد    تأویل   ین برخالف ا   یل : دلدوم
که او دوباره آن  ین، مگر ا کندی اطل مرا ب  تأویل  ینکه ا اعتراف کرده است    یتوص  یِت روا همین  

به   از یک  هم    تأویل   ینا و  ،  ندارد ایش  بر   یلیکند که دل  تأویل  یگری د  تأویل را  احتمال  بیش 
  یگری به آن معتقد باشد و شخص د   یکه شخص   یستن   حتماالتا از    ایمجموعه   ین، و دنیست

« است:  گفته  وی  بگونباشد.  روا ییاگر  در  است:    یت :  رس و  »گفته  وفاتش    ییعنـ   ید هرگاه 
 .«  ...کندمنتفی می را  تأویلن یا  «،پسرش کند  یمآن را تسل  ـیمهد 

»فذلک اثنا عشر امامًا، ثم یکون من بعده اثنا عشر مهدیًا«    :فرماید می   یامبر: پ سوم
:سپس«  ثم»  آنجا که حرف  از  .«این دوازده امام بود، سپس بعد از آن دوازده مهدی است»

داللت    یب در حکم و ترت   یک عرب بر تشر زبان  است که در    یحرف عطف  « ثم»  آمده است و 
  1.« ندکی مداللت  یو تراخ  یباست که بر ترت  یثم"حرف عطف»" :است ه گفت ی؛ جوهر کندیم

 کند: ی بر دو امر داللت م [ آمدن ثم در عبارت] ینو ا 

و    هستند،  در مرتبه اول  معنا که ائمه  ینبه ا   ؛نو یو مهد   ائمهمرتبۀ میان  :  اول
 . قرار دارد نویمهد ۀها مرتب بعد از آن

مهدیک شر   :دوم ا   نویکردن  هستندیندر  حجت  آنان  طور ؛  که  ائمه  همان    که 
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از نظر    یت ها بر بعدآنندارد  آمده است که امکان    یگرد  یاتیمعنا در روا   ین و ا   ؛حجت هستند 
 رتبه حمل شوند. 

راستی  به اباحمزه!    یا »که فرمود:  است  شده    یتروا   یطوالن   یثی در حد  عبداللهااز اب
 1« .است یناز فرزندان حس یمهد یازده ،  از ما بعد از قائم که 

از    یمهد دوازده    همانا از ما بعد از قائم »که فرمود:  است  شده    یتروا   ایشاناز    و
 2« .هستند ینفرزندان حس

ای پسر  عرض کردم:    : به صادق جعفر بن محمدگفت  روایت شده است،  یربص واز ابو  
خدا!   پدرترسول  قائم  »فرمود:    یدم شن   از  از  ]امام    پس هستند.«  امام  دوازده  بعد 

فرمود:  صادق نم  ی مهد دوازده  فرمود  »[  گروهآناما    ؛امامازده  دو فرمود  یو  از    یها 
 3« .کنندیما هستند که مردم را به مواالت ما و شناخت حق ما دعوت م یعیانش

از نظر رتبه و مرتبه آمده    یاتروا   ینا   ۀدر همکه گفته شود  است  درست    یاآحال   »بعد« 
حق  سخن  با  را  آن  و  کرد:است؟!  مقایسه  اللّ یهد یَفَمن    تعالی  َبعد  ِمن  خدا    ِه ه  از  )بعد 

کند  چنین برداشتی می   یاتا رو   این   از زبان  انسان عرب یک    یاآ؟!  کند(می کسی او را هدایت  چه
 ! ؟»بعد« از نظر رتبه است نه از نظر زمانی ، هاکه مراد از آن

پ چهارم آن    یعلبه    یامبر:  که  فرمودند  حسن]وصیت[  امر  به  به    و   ، را  حسن 
تسلیم نماید.    یگری بعد از خودش آن را به د نیز    یهر امام  ین و همچن تسلیم کند    ینحس
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خواهد  به همین صورت  هم    نوی باشد در مهدبوده    ی زماناز نظر  در امام آخر  «  بعد»اگر  حال  
نیز به همین صورت خواهد بود؛ چراکه یک وحدت    باشد بوده    ه و مرتبه رتباز نظر  و اگر    ، بود

 رویه در طول حدیث وجود دارد.

کند؛  ی را ثابت مما  ، مطلوب  اینظر مرتبه از  چه  و  باشد  بوده    ی زماناز نظر  چه  «  بعد»:  پنجم
من    یزندگهمانند  دوست دارد    هرکس»  :است  آمده  یامبرپ این گفتار  که در    همان طور
شود که پروردگارم آن را غرس کرده  ساکن    یبهشت عدندر  و بمیرد  و بر مرگ من  زندگی کند  

ها  آن  چراکه   ؛ کند و به امامان بعد از من اقتدا کند  یدوست  لی بعد از من با ع  ید ، پس بااست
 1«.اندمن خلق شده  ینت از ط که عترت من هستند 

 : گویدیم ینی ام عالمه

  ی ا در مرتبه  ین مؤمنیرالام  یبرا  یتوال   ینکها  ؛دهدیرا به ما م   یخبر   ،یرتعاب   ینا»
برا  یمساو  آنچه  شده  ی با  ثابت  رسالت  ثابت  صاحب  به  ؛  استشده  ،  توجه  با  البته 

، چه از  [یبر عل  یامبرداشتن ]پ یتبودن و اولواول  ۀدو مرتبداشتن تفاوت میان  نظردر
 2و چه »بعد از من« مفهم رتبه و مقام را برساند.« اراده شود    یزمان عبارت »بعد از من« مفهوم  

 : گفته است  یالنی م  یعل سید و 

  ۀ ، کلمهاآن   یشترب  یاهمه  در  ،  یث حداین  در الفاظ    »بعد از من«  ۀوجود کلم  دلیلبه»
از نظر    یااست    یزماناز نظر    یا  از«   بعد »   ینا  چراکه؛  صراحت داردمعنا    ینابه    از من«   بعد»

  ی عل در نگاه اول چنین به نظر برسد که »رتبه و مقام« مدنظر باشد »بسا    چهرتبه و مرتبه.  
  ی علاز نظر رتبه و مرتبه    ،از من  یر غبه    یعنی  ؛به غیر از من  یعنی  «شماست  ّی بعد از من ول 

  ّی ولبعد از من  یعل»زمان و ظرف باشد،  یمعنابه از من« بعد» ۀکلماگر ؛ اما شماست ّی ول
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م  ست«شما ا  کندیداللت  سرپرست    یول   ینمؤمن یرالام  ینکهبر  رسول    نامؤمنو  از  بعد 
از من« را در    عدب»  ۀ ها کلماز آن  یبعض  صورت   ینا  یردر غ ای؛  خداست بدون هیچ فاصله

 1.« کردندینم یفتحر از من«  بعد» ۀکلمحذف با  را یث حد کردند و این  حدیث حذف نمی

این   در  به همین صورت است  خدا گفتار رسول  وضعیت  از من    ی،عل  یا »:  نیز  بعد 
و چه  باشد  بوده    یزماناز نظر    از من«  بعد»  چه«  .یمهد دوازده  ها  و بعد از آناست  دوازده امام  

  ـایرتبه هم از نظر  و    یزمانهم از نظر  ـ بعد از ائمه  نیز    نو یکه مهد  شودی، ثابت مایمرتبه 
 حجت هستند. 

چه  و    یم بکن   یر تفس  یرا زمان   یت ؛ چه بعد حجت است   یامبر بعد از پ  طالبی بن اب  یعل
شود و  ی م  یجار نیز    یامام مهد   یالحسن وصاحمد خصوص  معنا در    ینهم  . از نظر رتبه

هم از نظر زمان و هم از نظر رتبه بعد از رسول خدا قرار دارد،    طالباز آنجا که علی بن ابی 
وی  گفتار    ین ا بودن  باطل جا  ین از ا نیز به همین صورت است؛ و    الحسنمهدی اول احمد 

  ـ ی مهد  یعنیـ   ید فرموده است: پس چون وفاتش رس یتروا این  : ییبگو اگر » :شودروشن می 
بعد از  ماندن وی باقی بر   ین: ا گویمی م شود،ی م یمنتف تأویل ین ، ا کند تسلیم آن را به پسرش 

 ... .« کندی نمداللت  ایشان

 در این مقام گفته است جای شگفتی دارد:  یحر عامل یخ ش آنچه  و

  ؛ شودیگرفته م در نظر    یرمضاف در تقد ناچار  به  بعد از آن«  :من بعد» گفتار او    »اینکه
یا »من بعد غیبته: بعد از غیبتش«    : بعد از والدتش«من بعد والدته »پس امکان دارد که  

بزرگان  به    یااشاره داشته باشد  و وکال بر انس و جن    یرانو به سف  ،باشد   ییر تقد صورت  به
:  من بعد خروجه صورت تقدیری »بهامکان دارد  نیز  و    ،حضرت  یبتغدوران  در    یعهش  یعلما
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 1.«  ...آن حضرت باشندبان یآنان نا یجهنت در بعد از خروجش« باشد و

به  که  حالی  علتی  هیچ در  هیچ  مضاف  یر تقد  یبرا وجه  ندارد  گرفتن  از  تا  وجود  »بعد 
صورت تقدیری »بعد از  به   شود، یا   در نظر گرفته   یالن و وک  یرانبه سف  ایاشاره بتواند  والدتش«  
حضرت    بتواند غیبتش«   غیبت  زمان  سف در  بزرگان    یاناعاز    یرانبه  امام    یعۀ ش  ی علماو 

ها  آن  به این ترتیبتا  در نظر گرفته شود  صورت تقدیری »بعد از خروجش«  به   یا،  ای باشداشاره
 .حضرت در نظر گرفته شوند بان ینا

را روا این  [  یحر عامل  یخ ]ش   گویا م  یت  ما هستند    یعیان از ش   یگروه   نویمهد   گوید یکه 
 آورده است. پیشین بعد از گفتار  چراکه وی آن را  است؛داده  بر احتمال سوم قرار  یشاهد 

رجعت    یات با روا ـ  از یک سو ـ   نویمهد   یات که روا است  کرده    یالخ  یحر عامل  : ینکها   یجه نت   و
همان طور که گفته  ـ   یکه امام مهد است  کرده    یالخسوی دیگر وی  و از    ،هستندتضاد  در  
 ما در ادامه نیز به این نکته اشاره خواهیم کرد. و  ؛ندارد  ی نسلفرزند و   ـشد

باشد تا  دار  را عهده   یتوصا  ۀیفوظ بماند تا    یباقبعد از ایشان کسی  »:وی  ۀ گفتاین  :  ششم
؛  کنمدرک نمی   یوجه علمهیچ  عبارت    ین ا   ی برا بنده    یقتحق  در «  .نباشد  یت جاهل وی به  مرگ  

ای خواهد  به کسی وصیت کند که هیچ حجیتی ندارد چه فایده   یامام مهد زیرا اینکه امام  
آشوب فتنه خواهد  روز  چهل  مدت  به   ،ی بعد از مهد   گویندیها م آنخوِد  که    یدر حالداشت،  

 !شود؟ی پا م بر یامت قسپس  و بود 

قائل    ید باناگزیر  پسکند؛  وصیت می بعد از خودش    ِی وص  یبرا   یوصمشخص است که  
سنت    ینا   و ؛  است  یوصخودش    ،کندی م  یت به او وص  ی که مهد   یکس  ینکه به ا   یم بشو
سنت    یناز ا باید    یمهد و مشخص است. حال چرا امام  معلوم  برای همه،  که  ست  یااوص
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دل  !؟شودجدا   چه  وصی   یلیو  که  کند  وصیت  شخصی  به  ایشان  فقط  که  دارد  اش وجود 
 نیست؟! 

ایشان  تا مرگ  شوم: »زده می گوید بسیار شگفت بنده از این توجیهی که وی می   عالوهبه 
وفات کرده باشد مرگ   یتبدون وص  یامام مهد اگر  ینکها  ی برا  یعنی  .« نباشد یت جاهل به 

  ِی ، وصکندیم  یتبه او وص  یکه مهد   یشخص   یدگویماو    صورت جاهلیت نبوده باشد؟!وی به 
و در ع استبوده    یت مرگ جاهلتنگنای  دفع    ی برا صرفًا  بلکه    ،یستنامام   ها  آنحال    ین، 

 ،یاول یقبه طر نکرده است؟! آیا در این صورت  یتهنگام وفاتش وص پیامبرکه  یندگویم
  یا است؟!    از جدش محمدبرتر    یامام مهد   یاآ]پیامبر[ به مرگ جاهلیت نمرده است؟!  

ی  خاص  یل دل  یا   ! است؟  یتجاهلبر  ، مرگ  یت که مرگ بدون وصاز این نکته غافل بوده  محمد  
 ! ؟ه باشداستثنا شد یتاز وص که محمدوجود داشته است 

که دعوت به  باقی بماند    یکس  یبعد از امام مهد است    یزجا  بلکه »:  استگفته  وی  :  هفتم
مهد  امام  ا کند،    یامامت  نفر    کردنمنحصر   به   ینو  دوازده  به  مهد )امامان  و    یامام 

 «.کنداشکالی وارد نمی  ( پدرانش

کسگویممی مهد   ی:  امام  از  بعد  امام  دعوت   تا   ماند ی م  یباق  یکه  امامت  به  کننده 
 به دو صورت قابل تصور است: باشد   یمهد 

و    ؛ صغرا بودند  یبتاربعه که در زمان غ  اب، مثل نوّ باشد  یانسان عاد وی یک    ینکه: ا اول
 گوید: کشد. وی می پیش می حر  یخ شهمان احتمالی است که  ینا 

ها  آنو    ،باشند حضور داشته    ی که ذکر شدند در زمان امام مهد   یافرادتوانند  میو  »
 1زمان.«برای یک ناحیه یا برای یک مدت یبهر ناآن حضرت باشند؛   یباننا
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  یابت ن  ؛ یبعد از وفات امام مهد   فرمایدیم  یاتروا توان پذیرفت؛ زیرا  این سخن را نمی 
ن   !؟تواند داشته باشدچه معنایی می بعد از وفات   است نه بعد از    یاتدر زمان ح  یابتچراکه 

 وفات!

در این  و  است    یامام مهد   ی، وصماندیم  ی باق  ی که بعد از امام مهد   ی: کسدوم
 .باشدمعصوم باید حتمًا  صورت وی 

 . وجود ندارد یلیصورت اول دل ی: برا صورت اول اما

بر   و ـ  همان طور که گفته شد ـ   چراکهدلیل وجود دارد؛  صورت    ینا   ای اما صورت دوم: 
  یانو وال یمهد  یایآنان اوص ینکه بر ا   کنندیداللت م ن ویمهد یاتو روا  یتوص یتروا 

 . هستند یامامان بعد از امام مهد و ، عهد او

اگر دلیل برخالف آن  را مقدم    ییلدلهرگونه  از    یخال  یاحتمالما  چگونه  حال   بداریم؟! 
 وجود داشته باشد چطور؟! 

  ( و پدرانش  یامام مهد کردن امامان به دوازده نفر )به منحصر  ینو ا »:  گفتار اواین  اما    و
ـ در آن  هیچ اختالفی  است که    یمطلب   ینا «  .کنداشکالی وارد نمی یعنی  وجود ندارد. ایشان 

و  منافاتی ندارد  مطلب    ین با ا   نویبه وجود مهداعتقاد  خاتم امامان است و    ـیامام مهد 
 : کندینقل م مرتضی  ید از س  گیرندهاشکال همین شخص  کهاست ای نکته  ینا 

  شود؛ میزائل    یف تکل  یمهد وفات امام  که بعد از    یم ندار ما یقین  :  یدگویم  مرتضی»
و    کنند؛  یام ق  ینو مصالح اهل د  ینکه به حفظ دباشند    یامامان آن  بعد از  ت  اس  یز بلکه جا

ا  ،گفتار  ینا از  را  بشویم  دوازده  ۀیعش  ینکهما  نامیده  نمامامی  تکلیف  کند؛  یخارج  ما  زیرا 
امامت آنشده بیانی    ها ایم که  با  را  آن  و ما  را بشناسیم؛ زیرا مورد اختالف، همین است 

اسم    ینپس ما به اها با ما موافق نیست؛  کس دیگری دربارۀ آنو  روشن و کافی بیان کردیم  
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 1« ایم.ـ جدا و متمایز شدههااز مخالفان آناز دیگران ـ

 2، خرب آحاد است یت وص   یت روا که    اشکال این  . پاسخ  ۴

  یت که وص  یتی: روا یمالمستقاز اشکاالت صاحب کتاب صراط اشکال    ینچهارم   ۀخالص
در حالی  شود  میموجب ظن    که ]فقط[ آحاد  است    ی ، خبر ه استکرد  یان را ب  خدا رسول  

 شود. یثابت نم یقین جز با قطع و   یجه در نت و   ی علم  ای استمسئله  که امامت،

بحث  مورد  آن را    یموضوع  صورتبه و    کنیمی م  یتوقفبر این کالم    ـفرزندانم   یا در اینجا ـ 
تاب و توان  اشکال    ین ا   یاآ   ینیم و بب دست یابیم    ی علم  ۀ یجنتیک  تا به    دهیمو بررسی قرار می 

 ؟ را دارد یا خیر  ینقد علمایستادگی در برابر  

اخبار آحاد است و اخبار آحاد موجب  جمله از  خدا رسول  یتکه وص ه استاو ادعا کرد
  ، ثابت شودظّنی    یر غ  ِی قطع  یقینِی   ِی علم  یِق از طر باید  امامت    ۀ مسئل، درحالی که  دنشوی ظن م

  یند آیم  یکه بعد از امام مهد   یکسان  یتواند امامت را برا ی نم  یتوص  یتروا و به این ترتیب  
 . کندو گمان را افاده میظن  تنها  ، بلکه  یست ن  یقین قطع و    یدمف]این روایت[    چراکهثابت کند؛  

 گوییم: با توجه به چند نکته به این اشکال پاسخ می 

  کندی را ذکر م یاتاز روا  یا و مجموعه  یتوص یتروا  ینکهبعد از ا   یطوس یخ: شاول ۀنکت
 : گویدیم

اخبار    ،یات روا  ین ا  چراکه   ؛یاوریدب   یلدل  یاتروا  ینصحت ا   ایاگر گفته شود: اواًل بر »
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طر   یآحاد در  که  آن  یعلم   تیقهستند  نمبر  اعتماد  و  شود یها  این  ،  آنکه  مسئله  حال 
همان  ،  یاتارو منظور از این    ینکها  ایبر   یاوریدب   یلدل  سپس.  یعلم  ای استمسئله  [امامت]

ا  یکسان امامت  به  شما  که  هست   یشانهستند  از    یاخبار   چراکه؛  یدمعتقد  شما  که  را 
اگر    یدکنیم   یت( روایعهش یعنی  که از خاصه )بیشتر مطالبی  و    یدکن یم  یتتان رواینمخالف

  یات روا   ینا  چراکه؛  ها وجود ندارددر آن  هستید به آن معتقد  شما  سالم باشند صحت آنچه  
  پس شوند.  عدد دیگری غیر از آن را شامل نمیو  خصوص هستند  به  عددِ تنها یک  متضمن  

معتقد شما   کجا  امامانتان  ید از  همانکه  به  ی کسان  ،  که  اراده    یاتروا  ینا  ۀ واسطهستند 
 ؟دیگراناند نه شده

اییمگومی بر صحت  آنچه    ین ا  یهامام   ۀیع است که ش  یناکند  داللت می  یاتروا  ین: 
شمردن  صحیح  ۀیق؛ و طر نداهکرد  یتپشت روابهنسل و پشتبه، نسلرا بر وجه تواتر  یاتروا
این  و    ،موجود است  ین مؤمن یرالام  برشده  وارددر نصوص    یهامام   هایبا در کت  هاآن
 1یکسان است.« [  ائمه اطهار یرسا بارۀت در یا روا ینابودن صحیح] یقهطر 

تر از آن  مشهور  یطوس  یخ و ش ه است، کرد یتروا  یطوس  یخ ش را  یت وص یت : روا دوم  نکته
  چراکه  ؛ نداشته باشدکند که بر آن اعتماد  را نقل    یتی و امکان ندارد روا   بشود   ی است که معرف

نسبت داده شود. شیخ حر    یفه طا   یخکه امکان ندارد به شجمله صفات ناجوری است  از    ینا 
 گفته است: 

س» بزرگان  حال  از  توار   هیر بلکه  است    یخو  آنمشخص  کتکه  از    های با ها 
های مورد اعتماد  ؛ چراکه این امکان را داشتند که از کتابکردندینقل نم اعتماد  قابلیرغ

رئثقة  ،ین محدث  یسبه رئنسبت  است    یظناین چه    پسنقل کنند؛   و    ۀ یفطا  یساالسالم 
 2!«؟َحّقه
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است  سوم  ۀنکت معروف  آحاد:  اخبار  قرائن  وقتی  ،  که  به  تقسباشدمحفوف  از    ات یم، 
  یخ را ش   ییمعنا چنین  و    شودی اند خارج مکرده   ی بند یم تقساحادیث را  که طبق آن    یا چهارگانه 
 :است ذکر کرده و گفته  یحر عامل

و موثق و    یحو صح  یفخبر به ضع   یمتقس   یعنیـ  یممورد تقس  ینکهاتفاق دارند بر ا  علما»
خالمنظور    ـحسن واحد  قر   یخبر  حال   ؛است  ینهاز  شما    یدر  که  دانستهکه  اخبار  ای 
ما   ی هاکتاب محفوفمشهور  جد  ،  اصطالح  اصحاب  و  هستند  قرائن  مواضع    ید به  در 

  بندی یمتقسپس ضعف    .یمها را نقل کرداز آنبرخی  اند که ما  کرده  اعترافبه آن    یاریبس
و   اعتماد   یهاکتاببارۀ  در نداشتنش  موضوعیتمذکور  شد.  ،  مورد  کتاب  آشکار  صاحب 

از    ،ذکر شده   ینخر أمتن  میا  یثالحدیةکه در درا  یثانواع حدبیشتر  :  گفته است  یالمنتق 
موارد   ین ابیشتر  و  ، یثشانها در احادآن ی بعد از وقوع معانآن هم  است؛مستخرجات عامه  

احاد جا  یثدر  و  ندارند   یگاهیما  تقسکنیمل  أ تاگر  ،  ا  بندییم،  از  را    یل قب  ینمذکور 
 1یابی.« می

است که داللت بر صحت    یاریبس   نئمحفوف به قرا   ،یتوص  یتکه روا تر گفته شد  پیش  و
 ها در اینجا وجود ندارد. و نیازی به تکرار آن ، کندیآن م

  یقین جز با قطع    یجه در نتو  است    یعلمای  مسئله   ،و امامت»  او:  ۀ گفتاین  چهارم:    نکته 
 .« شودیثابت نم

 شود که: چنین پاسخ داده می : یمگو می

، پس چرا  شودیثابت نم  یقین جز با قطع  و باشد   ی علم ای مسئله  ، امامت ۀ : اگر مسئلاول
  یع [ توقجستن بهبا ]تمسک   صاحب العصر و الزمان  ۀعدم امکان مشاهداین جماعت به  

محسوب  اخبار آحاد  جمله  ها از  آن از نظر    یسمر   یعکه توق   یدر حال  اند؟!معتقد شده   یسمر 
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به ،  شودمی یا  دلیل مرسلو حتی    وراوی در سندش خدشه وجود دارد،  بودن  مجهول بودن 
!  ؟کندافاده نمی  یقینقطع و    یاخبار   ین چن کنند  خودشان از آن پیروی می که    ینیطبق مواز 

  ی علم  ایمسئله   یزنناحیۀ آن حضرت  سفارت از    یامام و ادعا  ۀمشاهد  ۀمسئلو حال آنکه  
 !است

و  دوم قطع  م  یقین :  چراکه  شودی حاصل  قرائن  ،یت وص  یتروا ؛  به  که    یمحفوف  است 
  بر امامت توان  با این روایت می  ینبنابرا   .تر تقدیم شدپیش ؛ که  گرددمی   یقینموجب قطع و  

 . استدالل کرد

 ه است را ذکر نفرمود   ن و ی مهدهای  نام   پیامرب   ه ک اشکال    ن ی ا پاسخ به  .  ۵

پ   اشکال بعد   یهااسم  ۀهم  یامبرپنجم:  ب  [نوی مهد ]یعنی    یامامان  ه  نفرمود  یانرا 
  تأخیر   ه؛ پس در اینجاپرده بر نداشتخصوصیاتشان  از  ها  و با وجود نیاز به شناخت آن،  است

 ؛شودالزم می  ، از حاجت یانب

 : پرداختتوهم  ینا توان با استفاده از چند نکته به بررسی می

وقت    ،یزیبلکه هر چ  الزم نیست؛   و ائمه  خدا رسول  چیز بر  بیان همه اول:    ۀنکت
متعلق    یاریاسرار بسعالوه  به   ؛وقت داناترنداین  ها از ما به  و آن،  و اهل خودش را دارد  شخود

  اصلی  به مسائلها  آن ، و  اندرا پنهان داشته   هاآن   بیتاهلوجود دارد که    یبه امام مهد 
به  امامامتها  آن  ۀواسطکه  م  خود  ،  اشاره کردیرا  ا ندا ه شناسد  و  از  ای  نکته   ین،  که  است 

روا   یاریبس حضورتان    یاتا رو   این   ازبرخی    من،  فرزندان  یا   .شود یمآشکار    یاتاز  تقدیم 
 شود:می

  ی زماندارد.    یاو علم  .قائمروش  است    ینچنینو ا ...  »:  استکرده    یتصدوق روا   شیخ
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 1« .کندیمنتشر معلم را که وقت خروج آن برسد آن 

که در  دارد    خودش را  علم خاص  ،یهر وقت و زمان  چراکه  ؛حکمت است   یمقتضا  ینا   و
زمانشود  می منتشر    زمانآن   در  ا   ؛یگر د  ینه  روا ای  نکته   ینو  آن    یاریبس   یاتاست که  به 

 از جمله روایت زیر:  .دهندیمگواهی 

حرف است و تمام آنچه  هفت  وبیست علم  »  :که فرمود است  شده    یتروا   اللهدعبا از اب  و
که    یپس زمان  . شناسندیاز دو حرف را نم   یرغمردم تا امروز به   . اند دو حرف استآورده   یامبرانپ

نیز  و آن دو حرف را کند میمردم منتشر  یان حرف را خارج و در مپنج وبیست کند  یام قائم ما ق
 2«سازد.می حرف را منتشر هفت وبیست کند تا ی م میمه به آن ض

  که قائموجود دارد    «شدهذخیره  یعلم»  ینکهبر ا   ندنکیداللت م  صراحتبه   یاتروا   ینا 
 :یدگویم ی یخو  یدس دلیل  ینو به هم  ،آوردیآن را م

  االمر نزد صاحب  یاحکام  است که  وارد شده  ، یاتروا  یدر بعض »و به همین دلیل  
 3فرماید.« یم  یانمردم ب   یبعد از ظهورش آن احکام را برا ایشان و  ،است یباق

م  یاتروا   یبعض   همچنین بیان می که    یابیمی را  اسم مهدیفرمایند  جمله  از    نکردن 
 . عهدش را ستانده است طالبیبن اب یعل خدا از است که رسول  یموارد

از مهدی    : مرا پرسید  نیالمؤمنر یما   عمر بن خطاب از  :روایت شده است  باجعفرا از  
است  حبیبم از من پیمان گرفته  ،  اواسم    خصوصدر  اما  فرمود: »  ؟خبر بده که اسمش چیست
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 1... .«مبعوث بداردرا  که از نام او سخن نگویم تا آن زمان که خداوند او

از فرزندان   ی دهم بر مردی و شهادت م»:  است که فرمودشده    یتروا   ینمؤمنیرالاماز    و
را از عدل    ین و زم   ، امرش ظاهر گردد  ینکه، تا ا اشه یکننه  شود و  یمنه نامش برده  که    ینحس

 2.«  ... پر شده استظلم و ستم گونه که از  نهما ،کند  پر و داد 

  ۀ کنندنگهبان و حافظ و پنهان   بیتاهل  دنکنیم  یانکه ب شوند  نیز یافت می   یاتیروا 
 ه است.االمر از اسرار بودصاحب  یتچراکه شخص  ؛ندا ه االمر بودصاحب  یتشخص 

ای  دربارۀ مسئله   از امام رضا   :گفتروایت شده است،  نصر  ی بن اب  احمد بن محمد  از
خواهید به شما  می که  اگر آنچه را  »  : ایشان خودداری کرد و درنگی نمود و فرمود   . پرسیدیم

 3«.گیریدمی را  صاحب االمرشود و گریبان می  یبرایتان شرّ   بدهیم

خاطر  را به   یت شخص   ین ا   محمدند که آل نکی تأکید مدیگر روایت  و    یات روا   ینا ی  تمام
  ای از پرده   در هست  به وی  که متعلق  را    یاز امور   یاریو بس  کرده،  یمخف  یتی که دارداهم

  یانی را با بآن    ها،که آن شاهد هستیم  در زمان خودش  و در عین حال ما  ؛  اندنگاه داشته   ابهام
روشن    یشاف روز   یدخورش همچون  ـ و  وسط  کردهدر  واضح  ترتیب    .اندـ  این  حکمت  به 
محکم و مدعیان را از دستیابی به آن منع  امر را    ینکه ا آنجا  ،  شودگر میجلوه   محمدآل

 .فرمایند   یانب  یو واف ی شاف یانی در وقت خودش آن را با ب تا  ،ندا هکرد

 : استگفته  یدمف شیخ
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ائمه » ظاهری  ،  گفتار  باطنششدند  میخارج  بر  کهموافق  حالی  در  از  ایمن    ان، 
جهت  بهبود  که خالف باطنش  شد  میخارج  برخی سخنانشان بر ظاهری  ، و  بودند   شعواقب

در    که  یدر حال وجود دارد  و الزام    یجابادر ظاهر برخی از سخنانشان  ، و  و اضطرار  یهتق
  ، است ب  مستح نافله و  برخی دیگر در ظاهر  ، و  مستحب و نافله و استحباب استدرونش  

جمله سخنانی است که عام هستند ولی خاص از  و از آن  ؛واجب است]باطنًا[ که  یدر حال
 یت است به عار   یظاهر ها اراده شده، و  ها اراده شده، و نیز سخنان خاصی که عام از آنآن

برایش بسته شده  یرغدر  شده  گرفته آنچه حقیقت کالم  و  از  برا  یایهکنانیز  ،    ی در گفتار 
  ی به قرآن است و نه نوظهور. سوگند  یب از آنان عجنه  ینها، و امدارا و حفظ خوناصالح و  

شفا آن  در  و  است  خداوند  ب  که کالم  آن،  است  یانو  کالم  ظواهر  بسا  یکدیگر  چه  با  ها 
 1دچار اختالف باشند... .«  یکدیگربا  هاآن یمعانداشتن به اعتقاد، و مردم در مختلف باشد 

گاهی  جهل  پس با وجود     ید مف  یخ که ش   همان طور ـ  ینمقاصد امامان د  یقتحقاز  ما  و ناآ
امور متعلق به عصر    بیتاهلکه    یمدانست از سوی دیگر  ، و  یک سو از  ـ  بیان کرده است 

امامان    یامبرپچرا  گفته شود:  که    یست ن  یح ، صحداشتند عمد مخفی نگاه می به ظهور را  
با اسم و    یبعد    سرّ   ،ینا که    اندکرده  یانب   یاتروا آن را  ؟ علت  انده نام نبردخصوصیاتشان  را 
گاه شوند؛ به دالیل بسیار: از آنخواستند مردم یو نماست بوده  محمدآل  ها آ

وقت  این به  ها، و آنخود را دارد و وقت  خود  اهل  ،یهر علم اینکه گفته شد : جمله از
 . داناتر هستند

از فاش جملهاز    و ترس  دلیل می و    ؛شدن سّرشان:  که  به همین  بر    بیتاهل بینیم 
 فرمودند. تأکید می   شانکتمان سرّ  ۀمسئل

اب کردم  آرزو  به خدا سوگند  »:  فرمودروایت شده است،    ین بن حس  یاز عل  ، حمزه ااز 
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:  بین برود[]تا از   ما ۀیعدو خصلت در شبرای را بدهم بازویم گوشت از فدیه قسمتی عنوان به 
 1« .کتمان سّر قّلِت و   ، حماقت

  یل و جبرئ  ، گفته شد   یل به جبرئ پنهانی  خداوند    یت وال » :  است   شده  یتروا   جعفرااب  از
آن را    یگفت، و عل  یبه عل   ی پنهان  طوربه   در نهان گفت، محمد   آن را به محمد

که  ید! کیست آنکنیم  شما آن را افشاو حال  گفت؛    خواستبه هرکس که خداوند    یانهمخف
است که  در حکمت آل داوود سزاوار  »فرمود:    ابوجعفر  «؟بازگو نکرد  ید،را که شن   یحرف

، عارف به اهل زمانش  توجه داشته باشدخودش    یگاهمسلمان مالک نفس خودش باشد، به جا
 2« .یدما را افشا نکن  یث د و حدیکن  یشهخدا پ  یتقوا پس  ؛ باشد

و این اشکال،    وجود دارد؛اختالف    «از وقت حاجت  یانب   تأخیرقبح  در مسئلۀ »:  دوم  ۀنکت
رد  آن را  از آنان  ای دیگر  عدهو  این نظر را قبول دارند  از علما    یگروه  چراکه  اساسی است؛ 

این    چراکه  یست؛را قبول ندارد وارد ننظر    ین که ا   یبر کسشده  گفته اشکال    ینبنابرا .  کنندیم
 . است ییمبنا ، مناقشه

 گوید: هستند؛ آنجا که اولی میو صاحب معالم  ی، عالمه حلبه قبحجمله افراد قائل   از

ی که تاب تحملش نیست الزم  یفتکل  گرنهو   ، جایز نیست؛از وقت حاجت  یانب  تأخیر»
 شد... .« می

 : است گفتهنفر دوم  و

  ی از وقت حاجت اختالف   یانب  تأخیر عدم جواز  خصوص  اهل عدل در  در میان  بدان که  »
و  دانند  طور مطلق جایز میای بهعده،  وقت حاجت تا  آن از وقت خطاب    تأخیر اما    ؛یستن
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 1.«  اند...منع کردهطور مطلق آن را  به یگردای عده

است؛ آنجا که    یینی محقق نامعتقد است  قاعده    ین نبودن ا یح که به صح   ی کسانجمله    از
 گفته است: 

  ی هستند اگرچه بنا  یانکه در مقام ب   یزمان ُعقال  د  گفته شودرست این است که  اما  »
انداختن  تأخیر  به  عدم  نیز  و  تعلق دارد    شاناحکامبه  است که  چیزهایی  تمام    یانها بر ب آن
در    یانتأخیر ب »اما    ـ،در[ مقام حاجت  یانبه ]تأخیر ب  سد چه بر ـ  است  وگوگفتاز مقام    آن

بر اظهار تمام    ـیمصلحت وجود    دلیلبهـکه عادت متکلم  است    ییدر جا فقط    «مقام حاجت
  کند یم اقتضا که تأخیر را  یبا وجود مصلحت بنابراین  .نباشد یمرادش با قرائن منفصله جار 

م وقت خطاب؛ و چون فرض شد که متکلبه چه برسد   ، قبیح نیست  یازاز وقت ن یانتأخیر ب 
مراعات    ،وقتهمان  طبق    یدر هر وقت   ،مرادش   یانمت و مصلحت را در باست و حک  یمحک

 2.« یستو منفور ن  یحاز مرادش از وقت حاجت قبقسمتی  تأخیر، کندیم

 :است گفته  ییخو  یدشاگرد او س و
فقط  از وقت حاجت    یانب   تأخیرقبح  :  است که گفته شود  ینمقام ا  یندر ا»پس حقیقت  

 ندارد:  یسوم مورد زیر است، و مورد دو   یناز ا یکیبه منحصر 

بدون    قرار بگیرد؛و مشقت  تکّلف  مکلف در  شود  از وقت حاجت موجب    یانب   تأخیر :  اول
حکمی    یم کنیکه فرض م   یمثل زمان   ؛باشدعمل وجود داشته  آن در    ی برا  ییاقتضا  ینکها

در واقع مشتمل بر حکم   ش افراد   ی ، اما بعضدر ظاهر باشد  ی الزام  یعام مشتمل بر حکم 
عالوه    شود؛وقوع وی ]در مشقت[ میالزام مکلف و  قطعًا موجب    هیج؛ در نت باشند  یصیترخ

و    گیرند،تکلف قرار میدر مشقت و    اییموجب و مقتضبدون هیچ  مباح    افرادِ آن  بر آن که  
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 است.  یحقب  یماز حک  ینا

شدن  موجب فوت  یا  ،از وقت حاجت موجب انداختن مکلف در مفسده  یانب  تأخیر:  دوم
در    یصیمشتمل بر حکم ترخ   «علم»  یمکه فرض کن  یزمان   مثل ؛  بشوداز مکلف    ی مصلحت

موجب   یبر اول بنا یجهدر نت باشند؛ حرام  یااز افراد آن در واقع واجب  ی، اما بعض باشد  ظاهر
موجب انداختن مکلف در مفسده    یبر دوم   و بنا  شود یشدن مصلحت ملزمه از مکلف مفوت

 است.  یحقب یمحک یاز موال هاینا یشود؛ و صدور هر دو یم

کردن نظرصرفقابل،  ترقوی  یبه ضرورت مصلحت بنا    یحی قبچنین  است    بدیهی   اما
فوت  از او    یمصلحت   ای بیندازد یامکلف را در مفسدهکند که  اقتضا    این ضرورت  اگر  ؛است
  ؛ نخواهد بود در آن    یقبح صورت اصالً  یندر اکه  ،  در سختی و مشقت بیندازداو را    یا،  شود

شدن  جدا  ،مثل قبح ظلمچنین نباشد  ایناز وقت حاجت    یانب   قبح تأخیراگر    یزمان  یجهنت   در
ا  از آن ناممکن خواهد شد؛   یعنی ،  است  ییگوبودن دروغیح[ مثل قب یانب  تأخیر]  ین بلکه 

 بر آن.  یگرید یکشدن هر عنوان ن با قطع نظر از عارض ، است یحنفسه قبیف  ییگودروغ

آن مصلحت  و    کنداز وقت حاجت را اقتضا    یانب  تأخیر  یمصلحت بگیریم،  فرض  اگر  
بوده  از تأخیر    تریقو   ایمفسده  ،یانبداشتن  مقدمدر    یا   ،بوده  یانب   تأخیر  ۀاز مفسد  تریقو 

این صورت طبیعتًا  ،  باشد ب در  ا  یانتأخیر  ن  نیست؛  یحقب حالت    یندر  ضروری و    یکوبلکه 
ب  یجهنت   در  ...است تأخیر  حاجت   یانقبح  وقت  ـ  ،از  است  ذاتی  که  آنجا    ی معنا بهاز 

که    وقتی  ،وجود نداردآن از وقت حاجت    تأخیرِ برای    ی مانع  ـعلت تامهبدون  ،  شدناقتضا
تر  قوی  یامفسده  یان،ب   یِم تقددر    یا،  وجود داشتهتأخیر    ۀداز مفس   تریقو   یاملزمه  مصلحِت 

 . نیست   یحهنگام قب  یندر ا که وجود داشته باشد؛ان ی ب تأخیرِ از مفسدۀ 

تأخیر    وضعیتمثل    ،از وقت حاجت در محل کالم  یانتأخیر ب   وضعیت  یگریعبارت دبه
یگری  بعد از د  یکی،  یجیصورت تدر احکام به  یانب  زیرااست؛ مقدس    یعت در اصل شر   یانب

بر مردم  تسهیلمصلحت  جهت  به  ، ه استبود ب   نکته  ینا  داشتننظربا در  ؛احکام    یان که 
 موجب نفرت و اً تعیطب  ینو ا  شودی، موجب مشقت بر مردم م یرف عُ  یکبارۀصورت احکام به
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  کند یمفسده اقتضا م   یناست که ا  یعیو طب   شود یم  ین و عدم رغبت به د  یناعراض از د
ب ر   یجیتدر   صورتبهاحکام    یانکه  آن  به  مردم  تا    ینکه ا  رغمیعل  ،کنند  یداپ  غبتباشد 

و   یانب  تأخیر  یجهدر نت   اند؛بودهمشتمل بر مصالح و مفاسد  از همان ابتدا  متعلقات احکام  
بر  گرفتن  سهلو آن  ـ  گرداند یم الزم  را  آن  است که    یخاطر مصلحت ه، بیان بودن بیجیتدر 

مصلحت  آن  از    تریمصلحت قو   ینو واضح است که ا  ـ است  ینمردم به دکردن  راغبمردم و  
 شود. یاز مکلف فوت م  هاست ک اییواقع

مانده    یباق  االمرنزد صاحب  یاحکامکه  آمده است    یاتروا  یدر بعضبه همین دلیل  
معلوم است که   و یدفرمایم  یانمردم ب یبعد از ظهورش آن احکام را برا ایشاناست و 

  ی اشکال ین... بنابراشیاندر ب یامفسده یادر آن است  ی مصلحت  دلیلبه ،یاندر ب تأخیر ینا
شده در  واردتخصیصات  با    اکرم  یدر عصر نبوارده  عمومات کتاب و سنت   یصدر تخص

اقتضا  آن را از وقت حاجت و عمل    تأخیر   ی مصلحتچراکه    وجود ندارد؛  عصر ائمه اطهار
 1شده است.« می که مانع از آنبوده  یاملزمه ۀها مفسدکردن آنمقدمدر  یاکرده، می

از    نویمهداسامی  اگر عدم ذکر    یحتاند  بیان داشته  ییو خو  یینیکه نا  یطبق کالم
باشد  یان ب  تأخیر   یل قب وجود    دلیلبه   یامبرپ   چراکه  ؛ یستن   یح قب باز هم  ،  از وقت حاجت 

 . کرده است یآنان را مخف یهااسم آن،  یان از بتر قوی  یمصلحت

بلکه   ؛ یستاز وقت حاجت ن  یانب  تأخیر نوع از  نویمهد یها: عدم ذکر اسم سوم ۀنکت
 است. یز جاـ به اجماع ـ   ینو ا است، از وقت خطاب  یانب  تأخیر جنس  از 

از وقت    یانب  تأخیر از علما به جواز    یاری از وقت خطاب، بس  یانب  تأخیر جواز  در خصوص    اما
 : است هگفت یطوس شیخ اند؛ تصریح کرده  خطاب

  از وقت حاجت فقط ]تأخیر بیان[  و  جایز است،  از وقت خطاب    یان ب  تأخیر »از نظر ما  
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 1جایز نیست.« 

و همان  ،  از وقت خطاب است  یانب   تأخیر نوع  از  ی که ما در آن قرار داریم  بحثاین  اما  
کتاب  در    ینعمان  یخکه شنیز هست    ییتروا عالوه  به   گفته شد؛اول    ۀاست که در نکتمطلبی  

 :است کرده  یتآن را روا غیبت خود 

کث  از بن  محمد  یر معاذ  بن  جعفر  ابوعبدالله  است،    از  شده    یتوص»:  فرمود روایت 
شده صورت مختوم و ُمهر به   یکتابچ  هی، و  فرود آمد  خدا بر رسول  شده  هر مُ   ی کتاب  صورتبه 

در  یوص  ین ا   ، محمدای  فرمود:  یلجبرئ   یت. وصبه جز  نازل نشد    اللهبر رسول  تو  ت 
برا  اهل  خدا   رسول  . توست  بیت اهل  ی امتت  کدام  فرمودجبرئ  یا   م،بیت فرمود:    : یل؟ 
تو به ارث    هیم را از قبل از ابرا   تا علم نبوِت فرزندانش،  و  از نظر خداوند،  آنان    تریِن بافضلیت 

که در آن بود  امری را  خاتم اول را گشود و آن    یپس عل.  بود  ییهاآن خاتم   ؛ و بر برند ب
انجام داد، را که  خاتم دوم را گشود و آنچه    سپس حسن.  انجام داد بود  امر شده  او    به 

بر  و    ،یشو ی و کشته م  ،بکش  ، : بجنگیافتخاتم سوم را گشود و در آن    ینسپس حس
  ین چناو  تو؛ پس  همراه  مگر به   یست ها نآن   یبرا   یو شهادت  شدن خروج کن،شهید   رای ب  یقوم
  حسینبن    ی تا اینکه عل  داد و گذشت،   یل تحو   ینبن حس  یرا به عل  یت سپس وص  .کرد

علم    چرا که ؛ و ساکت شود  یدو سخن نگو شود که خاموش   یافت در آن   ؛خاتم چهارم را گشود 
داد و او خاتم پنجم را گشود و در آن    یل تحو   یآن را به محمد بن عل  س سپ  پوشیده شد. 

بگذار    یراثمبه  و علم را نزد پسرت    کن  یقو پدرت را تصد  یر،متعال را تفس  ی: کتاب خدا یافت
سپس   .کرد ینچناو حق را بگو و جز از خدا نترس، و  یتو در خوف و امن دهب و امت را فرمان 

  ی : و آن نفر بعد عرض کردم ت: به امامگف یرمعاذ بن کث  «. داد یلتحو بعدیرا به نفر  یتوص
  یت از من روا را  این  و  ـ  ای معاذـ  تو فقط باید بروی  ؟! با این چه کارتو را  »:  فرمود  ی؟ شما هست
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  . عرض اسم را برشمرد و سپس سکوت کرددوازده  من    یبرا   ینکهتا ا   .«بله من او هستم  ی؛کن
 1« .ستا  یتو را کاف» : فرمود ی؟کسچه  کردم: سپس

آنچه در آن است عمل  طبق  که  دارد    ی، خاتمیهر امام ،یت روا   یندر ا کنیم  مالحظه می
؛  اندشده خاتم مکلف  ین کردن به ا عمل برای از جانب خداوند متعال   هاآن چراکه  ؛کندیم

،  کندنمی الزم  را  از وقت حاجت    یانب   تأخیر این،  ؛ و  خودش   و وقت  خودش   هرکدام طبق زمان 
تو را  فرماید: »عالوه اینکه امام میبه   . مت استا راهبری  و    یغارتقا در تبل  ی، مقتضا ین بلکه ا 

ا «  ستا   یکاف ا   ینکه اشاره دارد به  از  در زمان    آن  وقت هنوز  که    است  ی ، کالمکالم  ین بعد 
 است.بوده   یده نرس پرسیدن پرسشگر فرا 

پس   .هاآن یِن مگر هنگام ظهور اول یستیمن نویما مکلف به شناخت مهد عالوه به 
بوده    «از وقت حاجت  یانب  تأخیرنوع »از    «آنان  یهادر عدم ذکر اسم  یانب  تأخیر»چگونه  

ا   !؟است در  الزم    ین چراکه  که  میصورت  شرا   ۀ ائمهای  نامذکر    تأخیر شود  در    یع معصوم 
چنین   یکس یستممکن ن کهدر حالی  بوده باشد؛از وقت حاجت  یانب  تأخیر یلاز قب  ،گذشته
 . یدبگوچیزی 

 : است گفته یمرتض  سید

  شود؛ میزائل    یف تکل  یوفات امام مهد که بعد از    یم ندار ما یقین  :  یدگویم  مرتضی»
و    کنند؛  یام ق  ینو مصالح اهل د  ینکه به حفظ دباشند    یامامان آن  بعد از  ت  اس  یز بلکه جا

ا  ،گفتار  ینا از  را  بشویم  دوازده  ۀیعش  ینکهما  نامیده  نمامامی  تکلیف  کند؛  یخارج  ما  زیرا 
امامت آنشده بیانی  ایم که  با  را  آن  و ما  را بشناسیم؛ زیرا مورد اختالف، همین است  ها 

اسم    ینا   اپس ما بها با ما موافق نیست؛  کس دیگری دربارۀ آنو  روشن و کافی بیان کردیم  
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 1« ایم.تمایز شدهـ جدا و مهااز مخالفان آناز دیگران ـ

  به آن پاسخ داده؛از کتابش    یگری دجای  در    گیرنده اشکالخود  که  باید توجه داشته باشید  
 : است آنجا که گفته

خدا و رسولش که    راستیپس به  باشدبوده    یندر د  یرکنامامت  اگر    :شوداگر گفته  »
کَمْلُت َلکْم ِدیَنکْم   : این آیه  چراکه  ؛اندکرده  یدر آن کوتاه   یرقبل از روز غد

َ
)امروز    اْلیْوَم أ

  ی کس   ید آیم   زم ال به این ترتیب  و  دربارۀ غدیر نازل شده است    دینتان را برایتان کامل کردم(
ین،  در او  شده است،  فوت  چراکه رکنی از ایمانش    ؛باشدنبوده    مؤمن،  مردهآن  که قبل از  

ب    رساند؛ زیانی نمیکردن آن  رک ت   نباشد  اگر رکن  لیو ؛  از ]وقت[ حاجت هست   یانتأخیر 
و  ، شود ایشان ب مقاِم قائم ، امام، تا است وفات پیامبررکن بعد از یک  ،: امامت ییمگویم

نت ن   یجهدر  از حاجت  د  یستن  یو شک  یست،تأخیر  تدر به  یامبرپ   ینکه  و    یجیصورت 
  . استبوده  شده  کامل    یف،شدن تکلقبل از واجب  ینکها   یا،  دهش یم   یلمطابق با حوادث تکم

و  ،بود  ینحاضر  یبرا]آیه[ و خطاب  بود، کامل شده  یامبر پبا  یرمردگان قبل از غددین 
است  ینحاضر   یرغ  یبرا  یند  یلتکم در    یابتداهمان  از    یامبرپزیرا    ؛نبوده  امر 

 2تصریح فرموده بود... .«  یعل همختلف ب  یهایگاهجا

ا گویممی می که  سخنی    ین :  بیان    ی جار   یز ن   نویمهد  خصوص   در دقیقًا    کندوی 
 شود.یم

پچهارم  ۀ نکت طاهر   یامبر:  خاندان  حضرت  و  مهدآن  امت  را    نوی،    ی معرفبرای 
بعد    ی را کهنوی مهد  یهااسم  اما ائمه  هستند؛   یها بعد از امام مهد آن  ینکه ، و ا کردند

همان    اند؛شده بیان    یاجمال  صورتبه   ن ویمهد  واند،  بیان نفرموده  آیند ی م  اول  یاز مهد 
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؛ مثل عالم برزخ و بهشت و  بیان کرده است یاجمال صورتبه شرع را   دیگر امور یاری بس طور
 چراکه  ؛ شودی عوالم نمآن  انکار  توجیهی برای    ، یاجمالباید توجه داشت این بیان  و    دوزخ؛ 

  که خداوند ی یقاز حقا یاری بس صورت  ین ا  یر در غ یست؛ ن  یلیعلم تفص  ، نکردنمالک در انکار 
ما به رجعت  شدند؛ اما  باید انکار می  اندها خبر دادهآناز    انیایشو اوصالهی    یایانب  متعال،

  ی برا  یلیتفص  صورتاین دلیل که به نه به  اینکه برایش دلیل وجود دارد،    دلیلبه ایمان داریم  
 است.شده  یانما ب

است؛   صورت  همین  به  وضعیت  نیز  داریم  قرار  آن  در  ما  که  شرایطی  خصوص  در 
  محمد بن الحسن  یامام مهد   ییاها اوصآن این توصیف که    ابرا    مهدیون  بیتاهل

  کرده تفضیل روشن  به ها را  آن نقش    ، یاتو روا   ،ندا هکرد  یانهستند بایشان  بعد از  قائمان  و  
اگرچه نشده است ـ   یانب انآن ی هااسم توانیم بگوییم این است که میچیزی که  یت نها است.

گاهی نداریم آن  از  ما  ولی  اند  کرده   یان ب   یات ها را در روا آن  بیتاهل که  بنده اعتقاد دارم   ـ  آ
روایت شده است    نویمهد بارۀ  در دهد تا تمام احادیثی را که  موضوع به ما اجازه نمی  یناما ا 

 تر گفته شد. ن احادیث پیشبرخی ایو رد کنیم؛ 

 یت وص منت  زائد در    ۀ اشکال وجود اضاف پاسخ به  .  ۶

است،  شاذ    متن اضافه،  ین، و ا ای وجود داردمتن اضافه   ، یتوص  یتدر روا   :ششم  اشکال
و  است،    یامبرپ توسط    نویمهد متن اضافه، ذکر    ین ا   شده.منتشر   یِع شا  تعارِض یک  نه  

که بعد از  یعنی با این  در تضاد است؛است    یعشاها  و نویسندگان کتاب  میان مؤلفینبا آنچه    ینا 
این تعارض  و  خواهد بود؛  رجعت    ی، بلکه بعد از شهادت امام مهد یست ن  یدولت  ، دولت قائم
 . یتروا  ینکردن ا با رد مگر   شودی برطرف نم

 بود و طی چند نکته آن را روشن خواهم کرد: اشکال ششم  ینا 



  ..............................................................................  171انتشارات انصار امام مهدی

 

  یِع شا زائد شاذ، با    ینو ا   ، شاذ وجود دارد  ی زائد   ،یتوص  یتدر روا که    این ادعا :  لاو   ۀنکت
 شده در تعارض است. منتشر 

زائدی«  از  وی    :گویممی در وص»اضافۀ  ا   یت که  پ   ین آمده  کرده  را    یامبرگفتار  قصد 
که  آن را به پسرش    یدرسفرا   ـیمحمد بن الحسن عسگر یعنی  وی ـ و چون وفات  »:  است

و آن عبدالله  ـ مثل اسم من و اسم پدرم    ی اسمدارد:  او سه اسم  است تسلیم کند؛    ینمقرب  یناول
 .« است نامؤمن یناو اولاست،  یو اسم سوم مهد  ـاست و احمد 

بلکه در    ، یامدهن   یت، فقط در وصکه ذکر کردهای  این مطلب اضافه که  تر گفته شد  پیش 
که در    یمان بن    ة یفحذ   یتروا از جمله    ؛ آمده است   یم ها اشاره کردبه آن   قبالً که    یاری بس   یاتروا 
 است. آمده ، وجود دارد یتوص یتدر روا  ای کهگانهسه  ی هااسم همان  ،آن

از  فرزندی دارد که    ی کبر   یبت در زمان غ   یکند امام مهد یم  یان که ب   یتی : روا از جمله
 . ایشان اطالع دارد

داده  ها  یتبه فرزند صاحب وص  هاپرچم   ینکهبر ا   کندیاست که داللت م   یتی:روا از جمله
  شود ایشان داده می  به پسر  هاو پرچم   ،است  یامام مهد   ،هایت و صاحب وصشوند،  می
 ذکر شده است. یتدر وصکه 

  یند آی م  یگانه که بعد از امام مهد دوازده   نویکه بر وجود مهد هستند    یاتی: روا از جمله
 . کنندداللت می

امام   بیت اهل و از کند خروج می که در مشرق  ی که بر وجود جوانهستند  یاتی : روا از جمله
 . کنندداللت می   است یمهد 

و  کنند،  ثابت می   یامام مهد   یرا برا و ذریه  وجود نسل  هستند که    یاتی : روا از جمله
 .است گانهدوازده  نویمهد ، هین ذر یا منظور از 
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 کنند؛ داللت می یبعد از امام مهد قائمان که بر وجود هستند  یاتی : روا از جمله

 جلسات قبلی گفته شد.در ـ امای فرزندان گرامیها ـ روایت  ینا  ۀهم و

کنند  داللت می است    یدهنام  « یادیز وی »که    یزی آن چبر  که    یاتی همه روا   ینا با وجود  
دیگر  مثل    کردناشاره با    یاگفته شد،  مان که  ی بن    ة یفحذ  یتبر آن مثل روا صریح  نص  با  چه  ـ

   ؟!شودب  یف توصمطلب اضافه »شاذ« چگونه ممکن است که آن  ـیاتروا 

  ـید گویموی که  گونهآنداشتن این »مطلب زائد« با روایات شایع ـ در خصوص تعارض  اما
بیش نیست؛   ینا  دلیلی  از هرگونه    یاتکه روا   یم ثابت کرد  قبالً زیرا    جز وهم و خیالی خالی 

تعارض  رجعت    یاتبا روا   که  ؛ همان طورد نندار   یگانه تعارضن دوازدهاماما  یاتبا روا   نویمهد
مییاتروا با    ینهمچن  ؛د نندار  که  چهل  ی  مدت  زمگویند  از  حجت  شود  می برداشته    ینروز 

 در ادامه نیز خواهد آمد. و تر تقدیم شد پیشکه   همان طور تعارضی ندارند؛ 

  یل دلخالی از هرگونه    یظن  هایاجتهاداز  محصولی  و    ،توهم محض تنها    ،قول به معارضه 
 است.

که  است    یعشاتفکری که میان مؤلفین و نویسندگان  شاّذ با    یادِی ز   ینا اینکه  :  دوم  ۀنکت
 در تعارض است.  ،یست ن یدولت  ،بعد از دولت قائم   یندگویم

 : مدهیپاسخ مبه آن  

  اند؛ ها را نفی نکردهبا اطمینان آنو  اند  پرداخته   نویمهد  یاتاز علما به روا   یاری: بساول
  یاتاز روا ها  حال چرا آن   .ند ا هنکرد  یرا نف  یبعد از امام مهد   یف ها تکل که آن   همان طور 

 اند؟!برداشت نکرده   یتعارض  نویمهد

 گوید: یم ی مرتض  سید

ت  اس  یزبلکه جا  شود؛میزائل    یفتکل  ی وفات امام مهد که بعد از    یمندار ما یقین  »
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ما را از   ،گفتار  ینو ا کنند؛ یامق  ین و مصالح اهل د ینکه به حفظ دباشند   یامامانآن بعد از 
بشویم  دوازده  ۀیعش  ینکها نامیده  نم امامی  شدهکند؛  یخارج  تکلیف  ما  امامت  زیرا  که  ایم 

با بیانی روشن و کافی بیان  آن ها را بشناسیم؛ زیرا مورد اختالف، همین است و ما آن را 
آن و    کردیم دربارۀ  دیگری  نیست؛  کس  ما موافق  با  اها  به  ما  ـ اسم    ینپس  دیگران  از  از 

 1«ایم.ـ جدا و متمایز شدههامخالفان آن

 : ه استگفت یطبرس شیخ

هیچ دولتی نیست مگر آنچه از    »و روایت صحیح آمده است که بعد از دولت قائم 
ـ فرزندش  تعالیشاءانقیام  بهالله  و  یقین  و  قطع  با  روایت  و  است،  شده  روایت  صورت  ـ 

از دنیا نخواهد    کنند آن حضرت شده بر آن وارد نشده است، و بیشتر روایات بیان میثابت
وج اموات، و  رفت، مگر چهل روز پیش از قیامت، که در آن آشوب و فتنه است، عالمت خر 

 2شدن قیامت است؛ و خدا داناتر است.« برپا

درصدد    یاماماسم فرقۀ دوازده از  حفاظت    با هدفاو  شود  روشن می   ی مرتض   ید س از سخن  
با   ه   ؛استدشمنان  محاّجه  یقین  م  یدگویمدلیل    ینمبه  از    یم ندار ا  بعد  امام  که  وفات 

  ین حفظ دبعد از شهادت ایشان کسانی برای  ت  اس  یز ، بلکه جاشودمیزائل    یف تکل  یمهد 
خارج  امامی نامیده بشویم  دوازده  ۀ یعش  ینکه ما را از ا   ، گفتار  ینو ا   کنند؛   یامق  ین و مصالح اهل د

تکلیف شده کند؛  ی نم ما  امامت آنزیرا  و  ایم که  ما  اختالف میان  بشناسیم؛ زیرا مورد  را  ها 
به  پس  اعتقاد ندارد در حالی که ما معتقدیم؛    هادیگران همین است، پس غیر ما به امامت آن

 . ایماز دیگران جدا و متمایز شده اسم  ینا  اما باین ترتیب 

 : صراحت دارد بر اینکه یمرتض  یدس کالمو 

 
 . 368الهجعة: ص ن ماالیقاظ ؛ 152ص  2صراط المستقیم: ج  - 1
 . 295ص  2اعالم الواری بأعالم الهدی: ج  - 2
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 .یبعد از شهادت امام مهد  یف شدن تکلبه برداشته نداشتن یقین : اول

بعد از ایشان  د که  نبمان  ی باقکسانی    یکه بعد از شهادت امام مهد ینبودن ا یز : جادوم
 برای حفظ دین و مصالح اهل دین قیام کنند. 

ضمن   در  ا ملتزم که    گویدیم  مرتضی  سیدو  به  امر  ین شدن  ا   ، دو  از  را    ۀ یعش  ینکهما 
را بشناسیم؛ زیرا    هاایم که امامت آنزیرا ما تکلیف شده ؛ »کندی خارج نم  یمباشامامی  دوازده

کس دیگری دربارۀ  و مورد اختالف، همین است و ما آن را با بیانی روشن و کافی بیان کردیم 
نیست؛  آن موافق  ما  با  ا ها  به  ما  ـاسم    ینپس  دیگران  آناز  مخالفان  متمایز  هااز  و  جدا  ـ 

 « ایم.شده

است   یاثناعشر اسم به  یعه بودن شفرد  بهمنحصر  یاندرصدد ب  یمرتض  یدکالم سپس 
 بوده است. یامامدوازدهنام  شدن به یده دفاع و حفاظت از نامفقط و هدف او 

  ید عبارت س آنجا که وی  ؛  گیرنده نیز مشخص استاین نکته از کالم خود فرِد اشکال  یحت
 : گویدمی و کند می کالم خودش ذکر  تأیید   یرا برا  یمرتض 

ایناگر  » بگویی:  رواشما  زمان»  :استفرموده    یتکه  رس  یپس  وفاتش    یعنی ـ  یدکه 
داللت  این جمله    :گویم ی؛ مکندیمنفی  را    تأویل  ینا  «کند   یمآن را به فرزندش تسل   ـیمهد 

باشد تا مرگ  دار  را عهده  یتوصا  ۀیفوظبماند تا    یباقبر اینکه بعد از ایشان کسی  کند  ینم
که به  باقی بماند    ی کس   ی که بعد از امام مهد است    یزجا   بلکه  ؛د  نباش   یتجاهل ایشان به  

  ی امام مهد )کردن امامان به دوازده نفر  منحصر  به  یناو  کند،    دعوت  ی امامت امام مهد 
 . کند اشکالی وارد نمی (و پدرانش

یقین  :  یدگو یم   مرتضی از    یمندار ما  امام مهد بعد    شود؛ میزائل    یفتکل   ی وفات 
و    کنند؛  یام ق  ینو مصالح اهل د  ینکه به حفظ دباشند    یامامان آن  بعد از  ت  اس  یز بلکه جا

ا  ،گفتار   ینا از  را  شویم  دوازده  ۀیعش  ینکهما  نامیده  نمامامی  تکلیف  کند؛  یخارج  ما  زیرا 
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امامت آنشده بیانی  ایم که  با  را  آن  و ما  را بشناسیم؛ زیرا مورد اختالف، همین است  ها 
  ین پس ما به اافق نیست؛  ها با ما مو کس دیگر دربارۀ آنهیچو  روشن و کافی بیان کردیم  

 «. ایمـ جدا و متمایز شدههااز مخالفان آناز دیگران ـاسم 

است؛    و به همین صورت  نیز  را ی وجود مهد نیز  او  سخن طبرسی  امام    هایی  اوالد  که 
ا از نظر  کند و فقط  ی نم  یباشند نف  یمهد  ب   یناو  ثابت نشده  مرتبۀ قطع و یقین    امطلب 

  گویند ی که م  یاتی روا میان  تعارض  عدم اطمینان، تصور وی بر وجود    ین ا چه بسا علت  و    ؛است
کنندۀ  تأیید باشد، و  بوده    یونمهد  یاتروا   با  رود،یم  یا از دنحجت    یامتچهل روز قبل از ق

بعد از   امام انفرزند یامکه بر قاست  یاتیاز روا یقین بعد از ذکر عدم این مطلب سخن وی 
  یا از دن   یشانکه ا کنند  بیان می   یاتروا بیشتر  و  گوید: »کنند؛ آنجا که میایشان داللت می

 1.«  ...یامترود مگر چهل روز قبل از ق ی نم

گفت   همان طور:دوم در جلسات گذشته  تعارضرجعتو    نوی دولت مهدمیان    ، یمکه    ی، 
 .  یستتکرار ن   یبرا دلیلی و  وجود ندارد 

 . استرجعت  یشهادت امام مهد : بعد از سوم  ۀنکت

رجعت بعد از امام    چراکه  ؛ شودیروشن م  یماز آنچه در جلسات گذشته گفت   نکته  ینا پاسخ  
  ی مهد همان  است و او    دوازدهم   یبلکه بعد از مهد   ؛یستن   یمحمد بن الحسن المهد 

 
نیز این مطلب را    266ص ،  3ج  ،الغمةابوالفتح اربلی در کشف و همچنین ابن  386ص  ،  2ج    ،شیخ مفید در ارشاد  .1

 اند. گفته 
او    ؛دوازده نفر است  گفته است: »... اینکه تعداد امامان  77ص    النعمهالدین و تمامکمال شیخ صدوق در کتاب  

کند؛ سپس بعد از ایشان، یا همان کسی خواهد بود که گفته امام بعد از زمین را پر از قسط و عدل میکه  کسی است  
 « . امام...ایم، مگر به اقرار به اعتقاد به دوازده اوست، یا برپا شدن قیامت است؛ ما به این مطلب تکلیف نشده 

کند شیخ علی نمازی است که گفته است: »اشکالی تصریح می  از جمله کسانی که به مهدیون بعد از امام مهدی
 . 516ص ، 10ج،البحار« مراجعه کنید به مستدرک سفینة . اند...در آن نیست و روایات بر آن تصریح کرده
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م  ینکه حساست   خروج  او  مهد   ،کندیبر  همان  او  ر   شدهگفته   ِی و  که  است    یوایاتدر 
 ندارد.   یفرزند گویند  می

 .یت وص یتکردن روا شود مگر با رد ی تعارض برطرف نم : چهارم ۀنکت

  نوی مهد  یات روا   یان شما واضح شد که م  ی برا   ینکه بعد از ا   ؛ استروشن    ، نکته  ین ا پاسخ به  
از حجت است    یخال  یتوهم  معارضه صرفاً گرفتن  و فرض   ،وجود ندارد  یرجعت تعارض  یاتو روا 

 .برقرار استبرخالف آن    ،حجت ـ دلیل و گفته شد که  همان طور  و حتی ـ 

  یات که روا   ی، در حال« پایانی نداردیتکردن وصرد   باجز  سخن وی »   ین از ا شگفتی بنده  
جا داشتن  صراحتدر    بیتاهل روا یز بر  رد  مستفآن  یات نبودن  و  هستند  یض ها  ای  ـ ؛ 

 : شودتقدیم حضورتان می یاتا رو   این  از  یبعض  ـمن  فرزندان

گاه  »فرمود:  یمایشان    یدمشن   : گفتاست،  شده    یتروا   جعفرواز اب  ،حذا   یدهعب واز اب آ
  ین تر ها و بافهم آن  یِن تر اصحاب من نزد من باورع  ینتر یداشتنبه خدا سوگند دوست   ید! باش
کتمان آن و  مورد  آن   ینبدتر که    راستیبه و    ؛ماست   یث حددر  ها  آن  ین تر کننده ها  و  ها 

  یتبشنود که به ما منسوب و از ما روا   یون کالماست که چ  یها نزد من کسآن  یِن تر غضب
 ی و کس کند یبو آن را تکذ  شود ، از آن بیزار پذیرد و قلبش آن را ن نکند  را درک آن ، باشدشده 

شده و به  صادر  از ما    یثآن حد  یدشا  داندی او نم  در حالی که  ؛ کند  یرتکف  ،که آن را اخذ کرده
 1«.شودی ما خارج م یتکارش از وال   ین با ا  یجه در نت و  د مستند باش  ما

روز  در  من دشمن او    ، از من به او برسد رد کندرا که    یثیکه حد  یکس»فرمود:    پیامبر
اعلم  الله    ییدبگوشناسید،  ی آن را نمو    ید به شما رس  یثیو چون از من حد  ،خواهم بود  یامت ق

 
 . 557ص  ، الدرجاتبصائر - 1
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 1« .)خدا داناتر است(

 2هرجئمُ از    ییک که  را    یثی حد»:که فرموداست  شده    یتروا   از آن دو  یکیاز    ،یر بص واب  از

شما  زیرا    ید؛نکن  یبتکذ  استبه ما نسبت داده شده    و  هتان آوردیبرا   4ی خارج  یا یک  3یه قدر   یا
  شعرشباالی  عزوجل را    وند خدا و به این ترتیب  باشد،  بوده  از حق  ای  گوشه   یدشا   یددانی نم

 « .یدکنی م یبتکذ

 ین« ه نفر از فرزندان حس و ن  »  :ائمه این گفتۀ از مستفاد اشکال حصر پاسخ به . ٧

و  اند،  « سخن به میان آورده یننفر از فرزندان حس  از »و ُنه  یات روا بیشتر  هفتم:    اشکال
 

 .549ص  1ج  ،الحکمةمیزان - 1
اهل سنت    یاز مذاهب کالم  ی ک ی  مرجئه  .رودی در اسالم به شمار م  یق انحرافرَ از شعب و فِ   یکیفرقه مرجئه،    -  2

  ین . ایابدی در اواخر قرن اول بروز م  یعنوان مکتب کالمبه  یول   ،بوده است  یو تفکر در حکومت امو   یدهعق  یناست. ا
  شود ینم  یمانموجب ضرر به ا   واست    یمانو ا   یتر از نّخ ؤمعنا که عمل، م  ینبرداشت شده، بد  یشانا  یدۀاصطالح از عق

مرتکب شده باشد، مخلد    یرهگناه کب  کهی کس  گویندی م  و  دهدی م  یفرقه معن  ینادر    یزن  (داشتنیدام)  رجاء  یجهدر نتو  
 فقه( )مترجم، منبع: سایت ویکی .شودی بلکه کار او به خدا واگذار م  ؛یستدر آتش ن

خارج    یو قدرت اله  یتگناهان او( را از قلمرو مش  یژهوانسان )به  یاریاخت  یاست که کارها   یگروه   یهمقصود از قدر   -  3
  یه نظر   ین مگر گناهان انسان. هدف آنان از طرح ا  ،گیردیصورت م  یاله  به قضا و قدر   یزچ: همهگویندینموده و م

انسان  یباور بودند هرگاه کارها ین بر ا  یراناروا بود؛ ز  کارهایدانستن ساحت خداوند از ظلم و و منزه   یدفاع از عدل اله
: انسان اً یو ثان  یست، عادالنه نیارانسان بدون اخت  یف: انسان مجبور بوده و تکلمتعلق اراده و قدرت خدا باشد، اوالً 

)مترجم،   ح به خداست.یانتساب قبا ،آن ۀ باشد، الزم یاو متعلق قدرت اله ی و اگر کارها شودیناروا م  یمرتکب کارها
 فقه( منبع: سایت ویکی 

به مخالفت برخاسته و حکم    یرالمؤمنین با ام  ینجنگ صف  یانیپا  یمسلمان است. در روزها  یهاخوارج از فرقه  -  4
از آنان    یاتشدند. در روا   یده که اعتقادات آنان را داشتند، خوارج نام  یو کسان  ینانو جواز جنگ با او کردند. ا   یبه کفر و 
به شمار آمده و محکوم به    یباغ  یعت، و نقض ب  امام  یهبه لحاظ شورش عل  خوارج شده است.    یرتعب  یزن  «ینبه »مارق

 فقه( بع: سایت ویکی)مترجم، من کافرند. یو به لحاظ اعتقاد اندیاحکام بغ
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 شود... . حصر مبتدا در خبر، واجب می

 اشکال:  ه اینپاسخ ب

منافاتی  ند  نکیرا ذکر م  نوی که مهد  یاتیو با روا هستند    ناظر به ائمه  یاتروا این  :  اول
 . ندارند

حصر مبتدا  همیشه  جه  یدر نتو  ،  کنندانکار می را  قانون    ین ا بودن  برخی همیشگی:  دوم
ن واجب  خبر  میستدر  بحث ص  یبحران  حدث .  در  حدائق  واقع    اییغه در  طالق  آن  در  که 

 : استگفته  شودیم

چراکه آن )حصر مبتدا در خبر(    ؛یستوارد ن  آن  ]مطلب[ حصر مبتدا در خبر  ینبر ا»
 1همان طور که در محل خودش تأکید شد.« ،؛یستنهمیشگی 

 : استآمده  ی دسوق ۀ یباب در حاش  یناز هم

جار و مجرور    یا ظرف    ش جنس باشد و خبر   " معرفه بهالبا "که    یو بدان مبتدا زمان»
و    "کرم"الحصر مبتدا در خبر، مثل    یعنی   ؛کندیحصر م   ۀ افاد  ، باشد از  "االئمه"  در عرب 

  یش و ال أئمة اال من قر )کرامت فقط در عرب است(  العرب    یال کرم اال ف   : یعنی  ؛یشقر 
 2)امامان فقط از قریش هستند(.« 

 ندارد. جنس معرف  «ال»ه ک یدر حالنفر« است   در اینجا مبتدا »تسعة: ُنه

بحث  به    یربطقانون    ین باز هم ا   ،یریمرا بپذقانون    ینا کوتاه آمده،  : اگر از باب جدل  سوم
هنگامی که نصوص بر وجود    .است  یحصح  ،نص در صورت نبودن  قاعده    ین ا ما ندارد؛ زیرا  

ـ   مهدیون از فرزندان حسین حصر  یعنی وجوب  داللت داشته باشند این وجوب مورد ادعا 
 

 . 203ص  25حدائق الناظره: ج  - 1
 . 415ص  4حاشیه دسوقی: ج  - 2
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را لغو  مورد ادعا  حصر  پایداری این    ،یات روا   ینا پس    شود.به کناری نهاده می  ـمبتدا در خبر 
 کنند. یم

  ین آخر به ند که ا هرا امر کرد یعیانشانها شکه آناست شده  یتروا  بیتاهل : از چهارم
  ی برا   یثی گر امسال حد »که فرمود:  است  شده    یتروا   عبداللهااز اب  عمل کنند.گفتار آنان  

از آن دو    یکبه کدام    یمبه تو بگو  یقبل  یثبر خالف حد   یکه آمد   ینده سال آو  کنم    یانتو ب 
خداوند تو را  به من فرمود: »  کنم.ی عمل م  یآخر   یث : به حدعرض کردم  «؟یکنی عمل م

 1« .رحمت کند

اب   ، یس بن خن  یمعل  از عرض    گفت: به امام صادقاست.  شده    یتروا   عبدالله ااز 
امام بعدی از شما به ما برسد،  از دیگری  یث شما به ما برسد و حدیکی از از  یثی حداگر : کردم

ها عمل کنید تا از امام زنده سخنی به شما  به یکی از آنفرمود: »  ؟ یک عمل کنیمبه کدام 
فرمود:    « گفت: سپس ابوعبدالله.عمل کنیدبرسد و چون از امام زنده سخنی رسید به آن  

 « توانتان باشد.کنیم مگر اینکه در وارد نمی چیزی به خدا سوگند، ما شما را به »

 2« .عمل کنید یدترجدبه »: یگرد  یثی: و در حداست خبر گفته ینبعد از نقل ا  کافی درو 

در ساعت وفاتش    یامبر که پرا    یکلمات  ین تر یدو جد  ینآخر   یتوص  یتروا روشن است که  
 شده باید به این کلمات عمل شود. گفته  یاتروا و با توجه به ،  کندبه زبان آورده است بیان می 

کند گفته    ییرمجتهد تغ  ی فتوا اگر  معروف است که  امروزی    ۀ یعلم  ۀ در فقه حوز عالوه  به 
یک مفتی    عنوانبه حتی  را  خدا  ها رسول  اگر آن  حال   ؛ عمل شودآخر    ی به فتوا شود باید  می

گیرند  عنوان مردمانی عادی در نظر می بیتش را به ایشان و اهلکه    همان طوردر نظر بگیرند ـ 

 
 . 67ص  1کافی: ج  - 1
 . 67ص  1کافی: ج  - 2
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که    یدر حال  ، کنندی شود حمل می م  یدهفهم  هاکه در عرف از آن به مفاهیمی  و کلمات آنان را  
از  ای  ن فرستاده عنوا به نه    ـ شودگفته نمی مد  فه ی، طبق آنچه عرف ماهآنسخنان  از    یاریبس

رأی و نظرش  که    یه فقهمانند یک    ایشان نیزها واجب است با  پس بر آن  ،خداوند متعالسوی  
  ینآخر   ،یت وص  ین و ا عمل کنند  آخر    ی فتوا و باید به  ،  رفتار نمایند  کندی م  ییرتغ  یا در مسئله 

اصرار  همه    ین؛ پس ا اش سخن گفته استدرباره درشب وفاتش    است که محمد  یزیچ
 !؟به چه دلیل است  یت رد وص ایبر 

نکته  نظر در   با این  امامانگرفتن  رسول    که  از  بعد  که  ـ   آمدند  خدا که  همان طور 
 اند.تأکید کرده   یتوص ین مضامـ در چندین روایت بر تر اشاره شد پیش 

رد    یت وصکه  است    یحصح   ،قرآن و سنت   ینمواز   یمقتضاها طبق  تمامی این بعد از    آیا
 ! ؟پذیرفته نشودو  شود 

میان نیاورده  سخنی به آن  از    خدا که رسول  بگویند ثقل سومی وجود دارد    ینکها   مگر
ا   !دنشوی م  یدهسنجبا آن    یاتاست که روا موازینی  و    یارها معجمله  از  این  و    است!   ینو به 

؛  کنندمنحصر فرموده است مخالفت میرا در قرآن و عترت    یتکه هدا   یامبرگفتار پترتیب با  
 کند.«کفایت میکتاب خدا ما را »: گویدمیکه شوند می  یمثل کسواقع در 

توان گفت این است  کند« میکفایت می کتاب خدا ما را  چیزی که دربارۀ گویندۀ »   یتنها
را    یسومثقل  ها  که آن  یدر حال یعنی به قرآن؛  ،  بسنده کرده استاز دو ثقل    یکیبه  که او  

کرد نظر    ،ندا هاضافه  و  رأی  نت؛  یهانفقیعنی  چ  یجه در  هر  اعتقادات    یحتـ   یزیدر  و  در 
پایبند به نظر و گفتار فقها  ها تقلید کرد از نظر خود فقها نباید در آن که    یاتیضرور  ـ متعبد و 

 شدند! 

نه  ینکها   یجه نت   و به قرآن    یکسروش  :  نه کس  ،بودصحیح    کردبسنده  که  وزنۀ  که    ی و 
 بسنده نکرد! ین را اضافه کرد و به ثقل  یسوم
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را رد    یتوصبسنده کرده در واقع  که به کتاب خدا    یکسنگاه کنید خواهید دید  اگر با دقت  
هرگز در ساحت آن برگزیده خدا  و  ـ   متهم کرده است  گویییان را به هذ   خدا و رسول  ه  کرد

بر ثقل   یکسکنید  به همین ترتیب مالحظه می و  ـ  چنین نیست  را اضافه    یسوموزنۀ    ، ینکه 
  هرا رد کرد  محمدخدا  مقدس رسول    یت وصکرده است در نهایت به همان نتیجه رسیده، و  

 . به کناری نهاده استو 

 های دیگر کتاب در تورات و    ن و یمهد نیامدن یاد  اشکال  پاسخ به  .  ٨

ها نیامده،  های یادی از آن نه در دیگر کتاب در تورات و  ه  ن  ،نویمهد   ین هشتم: ا   اشکال
ها نداده است، و از آنجا  خبری از آنمحضر پروردگارش به خود معراج شب در نیز   پیامبرو 

نیز    خدا و نه رسول  ها به میان نیامده  های دیگر یادی از آن کتاب نه در تورات و نه در  که  
که    یاتی و روا   یتوص  یتبه روا توان  پس نمی   ده است، ها ندا اج رفت خبری از آن معر به  وقتی  

 . اند عمل کردکرده را ذکر   نویمهد

 : توهم  ینا پاسخ به 

از  کتاب در    نوی مهدنیامدن  به  اعتقاد  :  اول پیشین، فقط  گاهی  جهل  های  ناآ   ینده گوو 
اند.  کرده اشاره    نویو مهدائمه  گذشته به  های  کتاب در  موجود    متون   چراکه  دارد؛ برمی پرده

 : شودتقدیم حضور می یشین پ کتاب های از متنی 

گشوده در آسمان    یناگهان باب   ،نگاه کردم  یناز ا   بعد  1)  :در اصحاح چهارم آمده است
  ینجا گفت: تا ا یکرد و میپور بود که با من تکلم م ی ش  یمثل صدا   یدمکه شن  یبود، و صوت اول

در روح شدم، و به    الفورفی  2ی،  بگرد   ید با  ین بعد از ا دهم آنچه را که  بتا به تو نشان    یا باال ب 
در صورت، مانند سنگ    یننده،و آن نش  3.  اییننده نش  در آسمان بود و بر آن تخْت   یناگاه تخت
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و گرداگرد    4گرداگرد تخت که به منظر شباهت به زمّرد دارد    ی کمان  یناست و رنگ   یق و عق  یشم
ب تخت ویست تخت،  آن  بر  و  است؛  تخت  ب چهار  پویست ها  جام  یر چهار  در    یدسف   هایهکه 

ها، رعدها  و از تخت، برق   5بود  ینزّر  یهاتاج   یشانکه بر سر ا  یدر حال ؛یدمبردارند نشسته د
 1...(. آیدی و صداها برم

الحسن احمد   ید که س   همان طور   ؛ن هستند وینفر همان امامان و مهد   وچهاربیست   ینا 
 .انده فرمود یانب « یتهدا کتاب »نامۀ در  یمانی

 .خوانی داردهم  یتبا وصطور کامل متن به  ینکه ا  ید کنیمالحظه م

خبری  محضر پروردگارش به خود  معراجشب در نیز  پیامبر و این گفتۀ وی: »: اما دوم
 ها نداده است.«از آن

 : گویممی

ح  یقب تر  مهم   یمصلحتوجود    دلیل به از وقت حاجت    یانب   تأخیر گفته شد  که    همان طور   ـ1
به    ، یستن از وقت خطابچه برسد  بودن آن  طور کلی هیچبه ، که  تأخیر آن  به قبیح  کسی 

ندارد. ا   اعتقادی  از  ما  بر آن    یو طبرس  یکه مرتض   همان طور  ؛ استنوع    ینمورد ]بحث[ 
امامان دوازده بیان کردند که    صراحتبه که  آنجا    ؛ندا ه کرد  یح تصر  گانه  ما مکلف به شناخت 
بشود    ین او در زم  ینجانشو   یایدب   یکس  یکه بعد از امام مهد شود  این مانع نمی و    یم هست

ـ ا ـ  فرزندانم   یا و  نفر    ینگفتار  تقدیم حضورتان شد.پیش دو  اینکه    تر  از    خدا رسول  پس 
دادن عدم حاجت به خبر   دلیلبه تر بوده است،  مهم کتمان  یا مصلحت  ،  دهدیخبر نم  ن ویمهد

زمانآناز   آن  در  است   ها  همانبوده  عمل گونه    ،  تدریجی  و  که  احکام  رساندن  در  کردن 
؛  ها برای کسانی که تحملشان را دارند، عهدی بوده است از سوی ایشان برداری از واقعیت پرده

 
 .399ص  ،انجیل، اصحاح چهارم - 1
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صع  چراکه آنان  و    بامر  طور  ؛مستصعباست  ام  همان  فرماید:  ی م  ینمؤمنرالیکه 
ما صعب  که    راستیبه» و  امر  نم  ؛ مستصعباست  تحمل  را  بندی آن  مگر  که    یمؤمن  ۀکند 

و    ین ام  یهاینه مگر سکند  را حفظ نمی ما    یث و حد  است،آزموده    یمانا برای  را    ش خداوند قلب
 1« .هوشیار یخردها

مقتضا  یم حک   محمدخدا  رسول    ـ۲ و  ب یجی تدر   ی است  در  را    یق حقا  یان بودن 
امر شدآن  چراکه  ؛شناسدیم به ا ه ها  با مردم  همان    سخن بگویند؛   شانیهاعقل  ۀانداز ند که 

جمع»:  ید فرمای م  پیامبرکه    طور  شده   یامبران پ  یت ما  به   هک  یم ا امر  مردم   ۀانداز با 
 2« .ییمسخن بگو  یشانهاعقل

ما بر    ینکها   نه ـ  3ید فرمای م  که امام صادق  همان طور ـ ترند  دانا]مناسب[ آنان به وقت  

 
 . 129ص   2البالغه با شرح محمد عبده: ج نهج - 1
؛ و آن را با این سند روایت کرده است: جماعتی از اصحاب ما، از احمد بن محمد بن عیسی، 23ص    1کافی: ج    -  2

 .اباعبداللهاز حسن بن علی بن فضال، از بعضی اصحاب ما، از 
 قمون رقی، گفت: در محضر آقایم صادأآشوب در المناقب روایت کرده است: ابراهیم، از اباحمزه، از مشهرابن  -  3

سول خدا!  ر بودم که سهل بن حسن خراسانی وارد شد. بر ایشان سالم کرد و نشست. به ایشان عرض کرد: ای پسر  
قیام    شود که در برابر حّقت،یچیز مانع از آن مچهبیت امامت هستید.  شما خاندان رأفت و رحمت هستید و شما اهل 

 یخراسان  یا»بنشین  فرمود:   امام    ؟!تو شمشیر بزنندکه صد هزار شیعه هستند که حاضرند در راه    یدرحال  ینکن
که اخگر   یتا جایروشن کرد  او تنور را    «.تنور را بیفروز حنیفه!  یسپس فرمود: ا  ـخداوند حق تو را در نظر داشته باشدـ

گفت:  یخراسان .برخیز و در تنور بنشین یخراسان یفرمود: ا امام .گرایید یآن باال گرفت و شراره هایش به سفید 
از تو در »فرمود:    امام  !از من درگذر، خداوند از تو درگذرد  مرا با آتش عذاب مکن،   !خدارسول  ای پسر  سرورم!  
رسول ای پسر  که در سّبابه داشت. عرض کرد: سالم بر تو    یوارد شد با انگشتر   یهارون مکّ   همین حال،  در  «.گذشتم 

گوید : هارون خاتم از انگشت بیفکند و در یفرمود: خاتم از دستت بیفکن و در تنور بنشین. مأمون م  امام  !خدا
سپس    بیند.ی ها را مآن   یاو گفت که گوی  یکرد و چنان اوضاع خراسان را برا  یرو به خراسان  تنور نشست و امام  

او  .من برخاستم و هارون را دیدم که چهارزانو نشسته است گوید:یاو م «.برخیز و در تنور بنگر !یخراسان یا»فرمود: 
به گفت:  یخراسان«  ؟ یچند تن همچون او در خراسان سراغ دار »   فرمود:  از تنور بیرون آمد و بر ما سالم کرد. امام 
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و  فقط در شب وفاتش بیان کرده است،  را    ن ویمهدکه چرا ایشان    یمحکم بران  خدا رسول  
آنان   انجام مین چن اینمادام که  از آنچه  امر    ؛شوندی نم  یدهدهند پرسیاند  را  بلکه خداوند ما 

نبفرموده است که   از جانب  آنچه  باشیم.   ید آی م  یبه  َوَما    : فرمایدتعالی می حق  متعبد 
ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَها کآَتا  َه َشدِ کُم الَرّ َه ِإَنّ الَلّ ُقوا الَلّ که  و آنچه را  )  1ُد اْلِعَقاِب یْم َعْنُه َفاْنَتُهوا َواَتّ

ه  کد  یپروا بدار د و از خدا  یست ید و از آنچه شما را باز داشت، بازا یر یفرستاده به شما داد، آن را بگ 
 .یدآی م عترتشسوی  به آنچه از نیز  ، و (فر استکیخدا سخت 

معنای عدم  به   ،دهدنمی  خبر  اسراء و معراجدر    از دیدن مهدیون  اینکه پیامبر  ـ۳
دارد که   خدا بر رسول  یتی وال  یکس یا آها در شب وفاتش نیست. دادن از آنجواز برای خبر 

را اصالح  تواند کارهای  می خودشان  از    ن امؤمنبه  نسبت    اینکه رسول خدا   یا نماید؟!  او 
گیرد. به این ترتیب ما متوجه  در نظر میمصلحت اسالم را  ایشان طبیعتًا  و    ؟استسزاوارتر  

و  تر  مهم   یهدفجهت  به دهد،  در آن زمان خبر نمی  شویم اینکه رسول خدا از مهدیونمی
 .رددگی مبازکه به اسالم  ه استبودباالتر  یمصلحت

ْن کُد  ی رِ یَبْل :  یدفرمای متعالی  حق
َ
َرةً یُلّ اْمِرٍئ ِمْنُهْم أ دام که هر ک بل)  2ْؤَتٰی ُصُحًفا ُمَنَشّ

 . (فرستاده شود شیای برا انتظار دارد نامۀ جداگانه ها از آن

آنان    یشوای پ  ،کتاب و  کتاب هستند    یشوای آنان پ  یاگو»  ه است: فرمود  ینمؤمنامیرال
 3« یست!ن

 
امام  کی  یحتخدا، ندارم.  تن  یحت  ،یآر »  فرمود:   تن سراغ  امام«یك  زمان»فرمود:    . سپس  در    خروج   یما 

 . 362ص  3« مناقب آل ابوطالب: ج .شناسیم یپنج یاور نداشته باشیم. ما زمان را بهتر م]حتی[ کنیم که ینم
 . 7حشر:  - 1
 .52مدثر:  - 2
 . 31ص  2البالغه: ج نهج - 3
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 گانه از حجت بعد از امامان دوازده   ین زم ماندن  ی اشکال خال پاسخ به  .  ۹

به حسن فرمود:  امامان دوازدهوقتی    پیامبر:  نهم   اشکال برشمرد،  را  از    ینزم»گانه 
،  د باشن  یها اماماناگر بعد از آن  بود. حال  یفزمان تکل   منظور ویو  «  شودینم  یها خالآن
)از آن   ین زم این خالی  ید، و بعشودیم  یگانه( خالامامان دوازدهیعنی  ها  این  است  بر  شدن 

  یمجاز است و ضرورتچنین تعبیری،    چراکه  ها بوده باشد حمل شود؛ منظور که فرزندان آن
 ندارد که در اینجا مجاز آمده باشد.

 اشکال:  ینپاسخ بر ا 

 اند:آمده  یا گانه، با الفاظ سه ندا هکرد یح تصر  هاآناز   ین نبودن زمی که بر خال یاتیروا 

حجتی که  از    ینزم»:  ه استفرمود  ینمؤمنیرالکه ام  همان طور  ؛لفظ حجتبا  :  اول
و    نامگم   چه خائِف و  مشهور باشد    ظاهرِ ]این حجت[  چه    شود؛ی نم  یخالبرای خدا قیام کند  

 1« .دنباطل نشو ناتشیّ و ب یاله یهاتا حجت   س؛ناشنا

  نمانند قطعًا یکی  یدو نفر باقبیش از    ین اگر در زم»:  استشده    یتروا   عبداللها از اب  و
 2«.خود حجت است ین نشاز آن دو بر هم 

از  را که  که آنچه    یماز حجت عالِ هرگز    ینزم »که فرمود:  است  شده    یتروا   ایشاناز    و
ُدوَن  یرِ ی:  تالوت فرمود  را   یه آ  ین سپس ا   « .نخواهد شد  یکند، خالمی زنده  میرد  یمدر آن  حق  
ْن  

َ
ْفَواِهِهْم وَ یأ

َ
ِه ِبأ ْن  یْطِفُئوا ُنوَر الَلّ

َ
ُه ِإاَلّ أ َبی الَلّ

ْ
خواهند نور خدا  می)  3اِفُروَن ک ِرَه الْ کِتَمّ ُنوَرُه َوَلْو  یأ

 
 . 37ص   4نهج البالغه با شرح محمد عبده: ج  - 1
 .52ص  32: ج بحاراالنوار - 2
 .32توبه:  - 3
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،  کند امل  کنور خود را    خواهد جز اینکهنمینند، ولی خداوند  کخاموش    دخوهای  دهان را با  
 1. (دیا یافران را خوش ن کهرچند 

در آن  خداوند  برجا نیست مگر اینکه  پا   ین زم»که فرمود:  است  شده    یت روا   ایشاناز    و
و حجت از    ،کندیمدعوت  شناسد و به راه خدا  یاز حرام مرا  که حالل  حجتی داشته باشد  

د باب توبه بسته  وو چون حجت برداشته ش یامت،روز قبل از قچهل  مگر  شودی قطع نم  ینزم
  یاورده ن یمانا   ، آن نشانهبخشد اگر از قبل از  ی نمبه حالش   ی سودکسی  پس ایمان    ؛شودیم

 2« .شودیها برپا مبر آن   یامتهستند که ق  ی کسانهمان  خلق خدا هستند و    ین ها بدتر آن  . باشد

  :عرض کردم  اباعبداللهگفت: به  است،  شده    یتروا   یحمزه ثمالااز اب  ؛امامبا لفظ    :دوم
قطعًا در خود فرو  بماند   یبدون امام باق  یناگر زم»  ماند؟ فرمود: ی م  یبدون امام باق ینزمآیا  
 3« .ریزدمی

اب  ]نفر[؛  دوازدهلفظ  :  سوم   خدا فرمود: رسول    ، باقر از پدرش از جدشامام  جعفر  ااز 
  ینزم  یهایخ ماست،  طالب  ی بن اب  یها علآن   یناولکه    مبیتاهل من و دوازده نفر از  »فرمود:  

نفر از  دوازده  و چون    ؛ها آن را نگه داشته تا اهلش را فرو نبردآن  ۀواسطکه خداوند به   یمهست
 4« .شوندی مهلت داده نمها آنبرد و یاهلش را فرو م ین زم بروند اهل من 

به آن اشکال وارد    گیرندهکه اشکال   یتیدر روا   کنیم یاست که مشاهده م  ین هم  ی برا   و
»،  استکرده   به    واست؛    هستند ذکر شده   محمدآل که همان  هدایتگر«  عترت  عبارت 

لفظ امام بر حجت عطف شده    یگرو بار د   ،بار لفظ حجت بر امام عطف شده  یکهمین جهت  

 
 . 507الدرجات: ص بصائر  - 1
 . 339کمال الدین: ص  - 2
 . 508بصائر الدرجات: ص  - 3
 . 534ص  1کافی: ج  - 4



  ..............................................................................  187انتشارات انصار امام مهدی

 

،  شود؟ فرمود: بلهی نم  یاز حجت خال   نی زمخدا این گفتۀ شما که  رسول  ای  :  گفتماست:»
جمله مواردی  از  این    «،یو تو حجت و امام بعد از او هست  ،امام و حجت بعد از من است  ،یعل

که رسول    همان طور،  هستند   ین در زم  یاله  یهاآنان حجت   ینکهند بر ا نکی که داللت ماست  
  خود   حجِت از  را    ینت زم  ، توراستی که  به و  »:  ه استفرمود  یحتصر   یتروا همین    خودِ در    خدا 

ت  اس  یترسان  یا   ، شودیاطاعت نمولی  [ ظاهر است  ی که]حجت  ، گذارینمی   یبر خلقت خال
 و ناشناس.«  نامگم

 شما: تقدیم به  یت متن روا 

 که فرمود: است شده  یتروا  یحسن بن عل از

ثنا   . فرمود  یما سخنران  ی برا   خدا رسول    ی روز » و  از حمد    یا »فرمود:    یاله  ی بعد 
است( و    یکوفات من نزد   ینکهاز ا   یهکنم )کنا یاجابت مپس    شوم،ی خوانده مگویا من    ،مردم

دو    ینکه به ا   ی ، تا زمانمبیت؛ کتاب خدا و عترتم، اهل مگذار ی مباقی  شما دو ثقل    یان همانا م
  ؛ یاد بدهیدها  آن به    ینکهنه ا   ، یریدبگ   یادها  پس از آن  ؛ یدشوی هرگز گمراه نم  یید تمسک بجو 

داناترند  از شما  آنان  اگر خال  شودی نم  یها خالاز آن  ینزم   ؛چراکه  ناگاه  شود  ب  یو    ین زمبه 
رود ی نم  ین علم از ب   دانمیمتی که من  راسبه   ، خداوندا »:  رمودو سپس ف  «.بردمی اهلش را فرو  

ی  [ ظاهر یا حجت ، ] یگذار ی نم  یخلقت خالبر    خود  حجِت را از    ینتتو زمو    ،شودی و قطع نم
  یای و اولنشود  باطل  تو  ؛ تا حجت  و ناشناسگمنام    ی استترسان  یا   ،شودی که اطاعت نم  است

منزلت    ین تر بزرگ   ، تعداد  رین کمتبا وجود  آنان    ؛ گمراه نشوند  ی کرد  یتشانتو بعد از آنکه هدا 
حجت بر  شما    یاآ   ،رسول خدا   ی ا »آمد، گفتم:  یین چون از منبرش پا  « پس.را نزد خداوند دارند

خلق   فرمودکل  م  ،حسن  یا » :  هستی؟«  تو  »به:  ید فرمای خداوند  تنها  که  راستی 
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هدایتگر    ی، و علانذاردهنده هستم    ، منپس    « .دارد  یتگریهدا   یو هر قوم  ی، ا دهنده انذار
  یاز حجت خال  ین زمراستی که  به   : گفتار شمااین    خصوصخدا، در  رسول  »ای  گفتم:    «.است

  ی امام و حجت بعد از من است و تو حجت و امام بعد از او هست  یبله، عل»:  فرمود  «؟ماندی نم
خبر داده است که از صلب    یرخب  یف و مرا خداوند لط  ،امام و حجت بعد از توست  ین، و حس

که   یپس زمان  ؛ینام جدش علهم  شود،یگفته م یکه به او علشود ی خارج م یفرزند  ینحس
  ،و او حجت و امام است   یرد،گی امر را بر عهده مبعد از او این  پسرش    یا رفت، علیاز دن   ینحس

مردم به من    ین تر یه نام من و شبهم که  کند  یخارج م  ی فرزند   یاز صلب علخداوند متعال  و  
و   ؛ و او امام و حجت بعد از پدرش استاست، حکم او حکم من  ، علم او علم من استاست، 

مولودخداوند   او  صلب  از  م  یمتعال  خارج  می را  گفته  جعفر  او  به  که    او   ؛شودیکند 
و خداوند متعال    ؛استو او امام و حجت بعد از پدرش    ،گفتار و عملنظر  مردم از    ینگوتر راست

مردم    یدترینشداو    ؛بن عمران است  ی نام موسکه هم   سازدیرا خارج م   ی از صلب جعفر مولود
را    یفرزند   یمتعال از صلب موس  داوندو خ  ؛است حجت بعد از پدرش  امام و  و  در عبادت است  

  تش حکم  یگاهمعدن علم خداوند متعال و جا او    ؛شودیگفته م  یسازد که به او علی خارج م
را خارج    ی مولود  یو خداوند متعال از صلب عل  ؛پس او امام و حجت بعد از پدرش است  ،ستا 
او محمد گفته م   سازدیم به  از پدرش    شود،یکه  امام و حجت بعد  او  و خداوند    ؛ استپس 

شود، پس او امام و  یگفته م  یسازد که به او علی را خارج م  یمتعال از صلب محمد مولود
سازد که به او  یرا خارج م  ی مولود  ی و خداوند متعال از صلب عل  ؛ حجت بعد از پدرش است

اما  شود، یگفته محسن   او  از پدرش استپس  بعد  از صلب    ؛ م و حجت  پس خداوند متعال 
پنهان    یدگاناز داو  سازد،  ی را خارج م  یایش دهندۀ اولامام زمانش و نجات   ئم، حجت قا  ،حسن
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  گویند:یو م»شوند  یمستوار  ا بر امر او    یگرد  یگردند و گروهیاز امر او برم  یگروه  ،شودیم
اگر راست م  یوعده ک  ینا  بود  از دن   یید«گویخواهد  اگر  باشد    یروز باق  یک  فقط  یاو  مانده 

را پر از عدل    ین کند و زم یکه قائم ما خروج م ینگرداند تا ا یم  ی خداوند عزوجل آن روز را طوالن
م داد  استگونه  همان   ، کندی و  پر شده  و ظلم  از جور  زم   ، که  خال  ینو    .شودی نم  یاز شما 

وتعالی را خواندم که علم  خداوند تبارک  یقتحقو به عطا فرمود  مرا به شما    خداوند علم و فهم 
 1« .من و نسل نسل من و از فرزند من و فرزند فرزند من قرار دهد نسلو فقه را در  

هستند،    یاله  یهاحجت  یزن  یونهستند مهد   یاله  ی هات حج  که ائمه  همان طور
پسرش    ی رفت، عل  یااز دن  ینکه حس  یپس زمان»  :است  بیان کرده  شدهگفته   یِت روا چنانچه    و

این   او  از  مبعد  بر عهده  را  استیردگی امر  امام  و  او حجت  و  ائمه،    « ،  که  قائم  همان طور 
  امام  یونمهد ـ  همان طور که قباًل ثابت شد ـ و  هستند    ینچنین ا   یز ن   یونمهد،  هستند

نها  هستند.  می  یت هم  ـ   توانآنچه  پیش گفت  که  طور  شد همان  گفته  این  تر  که  ـ  است 
 . هستندتر پایین   مقام از ائمهنظر جایگاه و از  نویمهد

ها بوده باشد  شدن بر این منظور که فرزندان آناست این خالی  ید و بع  این گفتۀ وی: »  اما
 مجاز آمده باشد.« ندارد که در اینجا  ی مجاز است و ضرورتچنین تعبیری،  چراکه حمل شود؛

عنوان به   ،که مراد از دوازده امام  یدیم که ما فهمینمطلب واضح است بعد از ا   ین بطالن ا   اما
شود؛ نه در گذشته و نه در  ینم  ی ها خالاز آن ین زم  ین که ا بوده است  یی هاحجت  ی برا مثالی 

 . یندهآ

اسامی پک  ی امامان  پس  بوده که  ،  فرموده استر  کذ  یامبره  این دلیل  ها عترت  آن به 

 
 . 338ص  36االنوار: ج بحار؛ 165االثر: ص کفایة - 1
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  دلیلبه نه    ، ها و امامان بر خلق هستند ها حجت که آن   یدر حال  ، ندا ه بود  پیامبرتگر  یهدا 
 . استتا گفته شود حمل آن بر فرزندانشان مجاز   یگرید

وجود  اعقاب    امامت در اعقاِب که  ند  ا هکردروشن    یاتشاندر روا   بیتاهلعالوه بر آن،  
 .دارد

  اباعبدالله  یدم که گفت: شن است  شده    یت روا   ین بن اع  ینزد عبدالعل  یسیحماد بن ع   از
عل »  : فرمودیم وص  یخداوند عزوجل  به  پ   خدا رسول    یت را  که  را  آنچه    ی برا   یامبر و 

وی استوار    ی را برا   ینحسن و حسبا وصیت،  پس    ید؛ مخصوص گردان  قرار داد   یعل
  ینامر به حس  ینکهحسن بود تا ا   یم تسل   ینحسو  حسن بود،    ی برا   یتسپس وص  گرداند؛

کسـ آن  در  نم  یکه  منازعه  او  با  گذشتگان  وصیدرس  ـکردی از  و  عل  یت،  بن    یسزاوار 
ِبَبْعٍض فِ   گفتار خداوند متعال:جهت این  به   ،بود   نیالحس ْوَلٰی 

َ
أ ْرَحاِم َبْعُضُهْم 

َ
وُلو اْْل

ُ
  یَوأ

ِه ک ؛ پس  (تاب خدا سزاوارترندک[ در  گرانیگر ]از د یدیک شاوندان نسبت به  یو خو)  1َتاِب الَلّ
 2« .مگر در اعقاب و در اعقاب اعقاب]این امر[ نخواهد بود  ینبن الحس  یبعد از عل

  «عقابا عقاب  این سخن »ا و    ،کندی ماشاره    به ائمه  «عقابا در  »  این گفتار امام
به مهد  بلکه    ،یستند ن  ائمه  یبرا   یمنسل مستق  ،نوی مهدزیرا  ؛  دارد گانه  دوازده   نویاشاره 

  ۀی اول از ذر   ی مهد که    ـ فرزندانم  یا ـ به شما گفتم به همین جهت و   ؛ ها هستندنسل آن   نسِل 
 .»اعقاب اعقاب«از  یعنی ، است یامام مهد 

  یعنی : از ما«  عبارت »مّنا  یاتدر روا دلیل    ینبه همهدایتگر هستند؛  از عترت    نوی مهد  ینا 

 
 . 75انفال:  - 1
ماندن ائمه در اعقاب و در کافی بابی با عنوان »باب ثابت؛  257ص    25: ج  ؛ بحاراالنوار48ص    ة،تبصر الو    ةماماال  -  2

 . 285ص  1گردد« آورده است، مراجعه کنید به: ج و اینکه به برادر و عمو بازنمی
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 آمده است. بیتاهلاز 

صادق  از فرمود است  شده    یت روا   امام  قائم »  :که  از  بعد  ما  از    ی مهد ازده  و د  از 
 1« .هستند ینفرزندان حس

از اصبغ    شوید:به این ترتیب منظور روایتی را که اصبغ بن نباته ذکر کرده است متوجه میو  
دیدم ایشان چوبی در دست    ؛ آمدم   علی  ین مؤمنامیرالخدمت  است:  شده    یت بن نباته روا 

چه شده    ! ینمؤمنای امیرال  : به ایشان عرض کردم  . زندبه زمین میمتفکرانه  و  است  گرفته  
  ؟ای دارید آیا به این زمین عالقه   ؟ زنیدزمین می   ر بینم متفکرانه سر چوب را بکه شما را می 
مولودی    بهولی    ؛امرغبتی به زمین و دنیا نداشته خیر، به خدا قسم هیچ وقت  »  : حضرت فرمود

او همان مهدی است که زمین را    .است  من   که از نسل فرزند یازدهم از فرزندانکنم  فکر می 
کند چنان که از ظلم و جور پر شده است. او حیرت و غیبتی خواهد داشت  پر از عدل و داد می 

  !ینمؤمنای امیرال  :عرض کردم«  .شوندکه در آن بعضی اقوام گمراه و بعضی دیگر هدایت می
«  .شش روز یا شش ماه یا شش سال»  : حضرت فرمود  ؟خواهد بود  حیرت و غیبت چه مدت

  « .شده است، گویی او خلق آری» : فرمود  ؟افتدراستی اتفاق می به  این واقعه آیا  : کردمعرض 
اصبغ! تو را با این امر چه کار؟    ای»  : فرمود  ؟ آیا من آن زمان را درک خواهم کرد  :عرض کردم

با نیکان این عتر ا ها نیکان این امت آن   ؟ شودبعد از آن چه می  :عرض کردم   «.تند همراه 
هایی  ها و غایات و پایان شود؛ زیرا خدا بداءها، ارادهآن، هرچه خدا بخواهد میپس از  »   : فرمود
 2«دارد.

 آمده است:نیز  یگری لفظ د اب  یتروا  ینا 

 
 . 148ص  53: ج بحاراالنوار - 1
 . 379ص  1کافی: ج  - 2
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ا «از پشت:  من ظهر»:  اول کاف  ین؛  در  مف  ه،االمامل ئدال   ،یلفظ    یبتغ   ،ید اختصاص 
احاد  ، یبیخص   ایالکبر ةیهدا   ،یطوس مهدی  یثمعجم  محمود نهج   ، امام  و    یالسعادة 

 المکارم آمده است. یالمک 

است،  وارد شده    یکافهای  نسخه   یدر بعض نیز  لفظ    ین؛ ا « از پشت من  : یمن ظهر »:  دوم
که در  به رسمی    ؛ دهدی قرار م  یومه دو گ  ین را ب   یاء حرف  محقق  بینیم که  دلیل می  ین و به هم

 . شده استشناخته  یق تحق

 : گویمی م ،شما روشن بشود  ی برا وضعیت  ینکها  یبرا  و

محقق در  چه بسا  ها،  آن   یقتحق  یقۀو طر   میی قد  هایب ادر کتمشخص است که  :  اول
  شود. میاشتباه  دچار    یمیقد   یهانسخه   کتابِت ماهیت و چگونگی  سبب  از امور به   یاریبس

  یست؛ ن  ینچنین ا  یقتدر حقولی ، باید وجود داشته باشد یاءحرف کند تصور می محقق  یگاه
، به  بوده است مؤلف  نظر  مد که  بوده    یحرف  ه مشاب  یگریحرف د  یافاصله، نقطه    یبلکه گاه

 . های دیگربه علت مرکب و  ها،نوشتاری آن  ی ابزار  ، قدما کتابِت ماهیِت سبب 

 کند: یم تأییداز جمله مواردی که این امور را  

  ی اطالع  ین که کمتر   یکس برای    ین ها، و ا در آن   یف ها و وقوع تصح: اختالف نسخه اول
 .شده استشناخته ها داشته باشد، آن یقو تحق هاکتاب  ماهیِت  بارۀ در 

انسان به عدم  به این ترتیب    اند. نقل نکردهند و لفظ دوم را  ا ه ردکلفظ اول نقل  با    : علما دوم
کند و آنچه در  یم  یدا پاست یقین  اضافه کرده    یتبه روا   یکاف  ۀ که محقق نسخ  « یائی»وجود  

  ماهیِت به  ی وسو ط ید مفپس   ناسخان بوده است.  ی از خطا ها وجود دارد ناشی نسخه  یبعض 
را  »یاء« اضافه    ین ها ا که آن  یحال  در   ؛ اند آشناترندآن عادت داشته   ه ب  که قدما   یو خط  ابت کت

 .«عشر ی الحاد ي ظهر  منتا حدیث به این صورت بشود: »اند نقل نکرده 
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 «. عشر یالحاد  يظهر  من»نه « است عشر ی ظهر الحاد من درست »لفظ   ینا بنابر 

روا سوم کاف  یت:  دالئل   یدر  باو  استیکسان  سند    االمامه  مف  1، آمده  را    یدو  در  آن 
و   3؛ دو سند نقل شده است  اب  یتروا گفته است این    یو طوس  2ه است، کرد  یتاختصاص روا 

من  صورت »به   یعنی،  ندا هرا ذکر نکرد»یاء« اضافه  آن    یو طوس  یو طبر   ینیکل آن،    رغمیعل
 «. یعشر من ولد   یالحاد  یظهر 

ا   کند ی داللت م  یت روا   ین : مفاد ا دوم به همین دلیل    هستند؛ نفر  سیزده  امامان    ینکه بر 
عشر    الحادی»  که در آن لفظ  یتیروا   ای بر ای  کنند. بنابراین عده  شتأویلاند  ها تالش کرده آن

ولد  است  «  یمن  نوشته  آمده  گفت توضیح  "  :ندا ه و  امام  گفتۀ    یبرا   ی یانب ی"  ولد   من »این 
این  بلکه    ؛است  آن حضرتفرزند نهم از فرزندان    مهدیپس    ؛ یستن"  عشر  الحادی"
 4.« استمن از فرزندان  ، یازدهمامام  یعنی ، است " یهبعض ن"، "م"

 
بن جعفر،    عبداللهو این سند: ابوالحسن محمد بن هارون به من خبر داد، از پدرش، از پدرم علی محمد بن همام، از    .1

از    عبداللهاز حسن بن علی زبیری، از   بن محمد بن خالد کوفی، از منذر بن محمد بن قابوس، از نصر بن سندی، 
 ن مغیره، از اصبغ بن نباته. ابوداوود، از ثعلبة بن میمون، از مالک جهنی، از حارث ب

به ما گفت، از محمد بن خالد طیالسی، از منذر بن محمد،    عبداللهبا این سند: محمد بن قولویه به ما گفت: سعد بن    .2
از نصر بن سندی، از ابو داوود سیمان بن سفیان مسترق، از ثعلبة بن میمون، از مالک جهنی، از حارث بن مغیره، از 

 اصبغ بن نباته.  
الخطاب کوفی به ما گفت، حسن بن علی بن فضل به ما گفت، از  سعد بن عبدالله گفت: و محمد بن حسین بن ابی

 ثعلبة بن میمون، از مالک جهنی، از حارث بن مغیره، از اصبغ بن نباته. 
داوود ز ابوبن محمد بن خالد کوفی روایت کرد، از منذر بن محمد بن قابوس، از نصر بن سندی، ا  عبداللهگفت: و    .3

لک جهنی، از حارث بن مغیره، از اصبغ بن نباته. و نیز آن را روایت اسلیمان بن سفیان مسترق، از ثعلبة بن میمون، از م
الخطاب، از حسن بن علی بن فضال، از ثعلبة بن میمون، از ، از محمد بن حسین بن ابی عبداللهکرده است سعد بن  

 . 164طوسی: ص  مالک جهنی، از اصبغ بن نباته. غیبت
ن، گفته است: »در حاشیه  یآمده است، و بعد از عبارت پیش  209این توضیح در حاشیۀ کتاب االختصاص: ص    -  4
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. به همین دلیل  آمده است اول ی سبب عدم حضور ذهن نسبت به مهد به توضیح   ینا 
  نویوجود مهد ی ه با اعتقادشان که نافکنند ک تأویل طوری را   یات روا  کردندی تالش مآنان  

را    یاتی روا   که   همان طور   بوده است هماهنگ شود؛  محمد بن الحسن  ی بعد از امام مهد 
امام بر  کردند  کردندیمگانه داللت  سیزده ان  که  در    ، تأویل  ما  این  و کالم    یاتروا خصوص 

 خواهد آمد.

تبعیض  »من« در شرایطی که ما در آن قرار داریم    گفته شود اینکه    داشت توجه    باید  بر 
دارد  نظر می  ،داللت  به  بعید  اضافه   ؛ رسدبسیار  و  »یاء«    کردنهمان طور که  موجب سست 

  عبارت همان    یح صح  ینبنابرا   یست؛نپوشیده  بر اهل علم    ینو ا   ،شودی م  یرشدن تعب ارزشکم
 .  «عشر یمن ظهر الحاد » یعنی ؛اول است

  محمد بن الحسن  ی امام مهد   ر ناظر بآن را  که  وجود دارد    ایینه قر   یت روا این  : در  سوم
که در  خواهد داشت  حیرت و غیبتی  او    : » است  گفتار امام  ین ا   ، ینه قر   ین و ا دهد،  قرار نمی 

حیرت    !ینمؤمنای امیرال  : عرض کردم«  .شوندآن بعضی اقوام گمراه و بعضی دیگر هدایت می 
و واضح  « .شش روز یا شش ماه یا شش سال » : حضرت فرمود ؟ خواهد بود و غیبت چه مدت

شش  ماه و نه  شش  روز بود و نه  نه شش    محمد بن الحسن  یامام مهد   یبت است که غ
سخن درست  و    ، است  یگریشخص داز وی،  مقصود  که  شود  ی ممشخص    ین بنابرا   ؛سال

از    ینیازدهم   یاکه از پشت امام دوازدهم  است  اول    یمهد   ، یگرشخص د آن  ، و  همین است 
شب وفاتش ذکر    یتدر وص  خدا است که رسول    یاحمد همان  او    و  ؛است  یفرزندان عل

 . فرموده است

 
های حدیث »یکون من ظهری الحادی عشر من « و در برخی از نسخه .چنین آمده استکتاب غیبت طوسی نیز این

فتار حضرت »من ولدی« صفتی برای مولود است  : این گ336ولدی«. درحاشیه کتاب غیبت طوسی آمده است: ص  
 .یازدهم« تعلق داشته باشد؛ یعنی مولودی از فرزندان من از پشت یازدهم از ائمه :نه اینکه به »الحادی عشر



 

 

 مبحث پنجم: های پرسش 

 ید؟ دهیچگونه پاسخ م است.شاذ   ، بعد از دوازده امام یمهد دوازده   یت: گفته شده که روا1س

 ید؟دهی؛ چگونه پاسخ مهستند  یح صح  یاتدر تعارض با روا  یونمهد  یاتکه روااند  گرفته اشکال    ی: بعض۲س

 ین بنابرا؛  کندی را من  یزمان« از نظر  بعد »  یاقتضا«  بعدهم  من»  :اماماین گفتۀ  : گفته شده که  ۳س
 .یدپاسخ ده ؛باشند یدر زمان امام مهد ن و یچه بسا مهد

ظن است نه    یدمف که تنهاخب آحاد است    ،یتوص  یت روادهید که  به این گفته پاسخ می: چگونه  ۴س
 . یدده یحتوض ؟علم

  تأخیرچراکه    اند؛گرفتهاشکال بیان نکرده است  را    ن و یمهد  یهااسم   پیامبکه  ایناز    ی: بعض۵س
 ید؟ دهی ؛ چگونه پاسخ مگرداندرا الزم می از وقت حاجت  یان ب

چون   و»  :وجود دارد؛ و این قسمت کهشاذ  یک قسمت زائد    یت وص  یتمعتقدند در روا  ی: بعض۶س
او سه    ؛ کندتسلیم    ینمقرب  ین، آن را به پرسش اولیدرس  ـیر کمحمد بن الحسن عس   یعنیـ وفاتش  
  ین اول او. یمهد، اسم سومو  ،و آن عبدالله است و احمد ،مانند اسم من و اسم پدرم ی؛ اسمدارداسم 
 ید؟ دهی چگونه پاسخ م.« است ن امؤمن

  یر با وجود غ  ین؛ و اهستند  ینه نفر از فرزندان حسنُ  ،امامان رصاحت دارند بر اینکه    یات: روا۷س
چگونه به   .یدآی تعارض الزم م  یجهدر نتو  ،  چراکه مبتدا در خب محصور است  منافات دارد؛نفر  نه  از  
 ید؟ دهی اشکال پاسخ م ینا

امامان    یات خالف روار بـ  یاتروا  ین که این به ا  کنندی اشکال وارد م  ن و یمهد  یات روا  هبای  عده :  ۸س
ا  ، ها خب نداده استآن از    یامبو پ  ،اندذکر نشده های دیگر  کتاب در تورات و    ـگانهدوازده    ین و 

 ید؟ دهی م  اسخاشکال چگونه پ ینبه ا !هاستبر عدم وجود آن  یلیدل

گرداند  می از امامان را الزم   ین بودن زمی، خالینزم ینبعد از امامان در ا ن و یبه وجود مهداعتقاد : ۹س
ا روا  ین و  با  بر خال  یاتی مخالف  که  زمیاست  ]دوازده   ین نبودن  امامان    ! دنکنی م  یح ترص  گانه[از 

 ید؟ دهی چگونه پاسخ م





 

 

 فصل سوم 

 تعلق دارد در شب وفاتش و آنچه به آن    حممد  یامرب پ   وصیت 

 مباحث این فصل:

 

 . آن  یهاداللت  یدر شب وفاتش و بعضخدا رسول  یتمنت وص  :اول  مبحث

 . یتوص بارۀشده در مطرح اشکاالت پاسخ به  دوم:  مبحث

 قرائن صحت صدور . :مبحث سوم

 .یگرد یان به ب  یتاثبات صدور وص : چهارم مبحث

 . یتداللت وصخصوص شده در اشکاالت گفته پاسخ  :پنجم مبحث

 .کندی است که امامت را ثابت م ینص ، یتوص :ششم مبحث

 



 

 

 آن های  داللت   ی در شب وفاتش و بعض خدا  رسول    یت وص منت  اول:    مبحث 

کرده است  یتروا  «یطوس یبتغ»موسوم به  خود در کتاب یطوس شیخاین حدیث را 
را با    روایت   ین ا   یطوس  یخ ش   1.ندا ه نقل کردخود آن را    ی هادر کتاباز ایشان  از علما    یاری و بس

  یبرا   ۱۵۶و سپس در صفحه    هنقل کرد  بیتاهلاثبات امامت    ی برا   یات از روا   یا مجموعه 
که    ه استبود  یاتی در ضمن روا که    یت وص  یتروا از جمله  ـ  ه استکه ذکر کرد  روایاتی اثبات  

گفته  ـ  استدالل کرده ها  آنبه    است   بیتاهل امامت در    ینکها   بارۀ در مقصودش  اثبات    یبرا 
  ین ا   ـه است که نقل کرد  یاتیصحت روا   یعنی ـ کند  ی مداللت    هاین بر صحت ا   آنچه اما  »:  است

  هاآن بودن  صحیح   ۀیق، و طر اندنقل کرده   ـنسلبه نسلـ   تررا بر وجه توا   هاآن   ،یعه است که ش
 یکسان است.«  ،یق طر این  ، و موجود است  ینمؤمنیرالاممتون و  یهامامهای کتاب در 

 مبارک   یت . منت وص ۱

  یانبن سف یبن عل ینحس   اباعبداللهاز    ،خبر داد به ما    ی: جماعت ه استگفت  یطوس  شیخ

 
شیخ حسن بن سلیمان  ؛  33و در کتاب االیقاظ من الهجعة: ص    549ص    1الهداة: ج  شیخ حر عاملی در اثبات   -  1

طور مختصر و در به147ص    53االنوار: ج  عالمه مجلسی در بحار؛  159الدرجات: ص  در کتاب مختصر بصائر  حلی
استثنای عبارت »پس وقتی وفاتش فرا رسید« که برای شما نقل خواهم کرد و شما آن  طور کامل بهبه 260ص  36ج 

  1المرام: ج  سید هاشم بحرانی در کتاب غایة؛  236ص    3بحرانی در کتاب العوالم: ج    عبداللهرا خواهید دانست؛ شیخ  
الثاقب میرزای نوری: ج  ؛ النجم 294کتاب نوادر االخبار فیض کاشانی: ص  ؛  222و در کتاب االنصاف: ص    370ص  

، و اشاره کرده است که سند وصیت معتبر است؛ آنجا که گفته است: »شیخ طوسی با سند معتبر از امام  71ص    2
در شب    المؤمنینبه امیر  های رسول خدا ت کرده است که در آن قسمتی از وصیت خبری را روای  صادق

سند وصیت تحقیق کرده    خصوصو در    641سید محمد صادق صدر: ص    ،تاریخ ما بعد الظهور  ؛وفاتش وجود دارد«
 . 96ص  2شیخ میانجی: ج  ،و آن را در کتاب مذکور آورده است؛ مکاتیب رسول
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از   ، یلاز احمد بن محمد بن خل  ، ین بن حس  یاز عل ، عدل  یبن سنان موصل   یاز عل 1، ی بزوفر 
از  اباعبدالله جعفر بن محمد،  از    ، از پدرش  ، یحسن بن عل  یشاز عمو   ، ی جعفر بن احمد مصر 

پدرش    ، باقرپدرش   سید ذی از  حسالعابدین،  الثفنات  پدرش  شهید،    یناز  پدرش  از  زکی 
فرمودند:    یرفتند به عل  یاکه از دن   ی در شب  خدا   »رسول  که فرمود:  المؤمنینامیر

امال    یرالمؤمنینرا به ام  یتشانوص  آماده کن. حضرت  یو دوات  یفهالحسن! صحابا  یا 
ا   تافرمود   ها دوازده  پس از من دوازده امام خواهند بود و بعد از آن  ی،عل  ی : ا ید رس  ینجابه 

تو را در آسمانش،    یوتعال. خداوند تبارکینفر از دوازده امام هست  ین اول  ی«»عل  ی و تو ا   ی؛ مهد 
ام  یمرتض   یعل صد  یرو  و  پ   کنندۀیق تصد]اکبر    یق مؤمنان  اعظم    [ یامبربزرگ  فاروق  و 
ب  یلۀوسبه ] ا   یده نام  ی و مأمون و مهد   [ شودی حق و باطل فرق گذاشته م  ین تو،    ین است و 

  ی هست  یتم بمن و سرپرست اهل  یتو وص ی، عل  ی . ا یستن   یسته جز تو شا   ی احد   ی برا   یاسام
بود؛ پس هرکدام را که در عقد    یمن بر زنانم خواه  ِی وص  نیز و    ـیشانا   ۀچه زنده و چه مردـ

من    یدهبو هرکدام را که تو طالق    کندیمرا مالقات م  قیامت  یفردا   یگذار   یازدواج من باق
 امیفه و خل  ین . تو پس از من جانشبینمیو نه من او را م  بیند ینه او مرا م  یامتو در ق  یزارماز او ب

  یکوکار مرا به پسرم »حسن« که ن  ینیو جانش  یت وصا  یدکه وفات تو فرارس  ی . زمانیبر امتم هست
پاک و    ین«آن را به فرزندم »حس  یدنما. زمان وفات او که فرارس  یمبه حق است تسل  یدهو رس
کنندگان و صاحب  آن را به فرزندش سرور عبادت   یدوفات او فرارس  که  یبسپارد؛ و وقت  یدشه

آن را به    یدو هرگاه زمان وفات او رس  ید؛ واگذار نما  ی«»عل  [ عبادت  های ینه پ   ی دارا ]ثفنات  
آن را به پسرش »جعفر« صادق   ید که وفات او رس زمانیکند؛ و  یماقر تسل فرزندش »محمد« ب

وفات او    یکاظم واگذار کند؛ و وقت  ی«به فرزندش »موس یدبسپارد؛ و آنگاه که وفات او فرارس 
»عل  یدفرارس فرزندش  تسل  ی«به  زمان  یمرضا  و  رس  یکند؛  او  وفات  فرزندش    یدکه  به  را  آن 

 
وفر، با دو فتحه و سکون »واو« و فتحه »فاء«، روستایی بزرگ از قرسان نزدیک واسط در  بزوفری منسوب به بز  -  1

 .163ص  2چنین دیدم. طرائف المقال: ج های مرجع اینغربی دجله؛ در کتاب  ۀکران
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ناصح واگذار    ی«آن را به فرزندش »عل  رسیدکه وفات او فرا   ی نبسپارد؛ و زما  ی»محمد« ثقه تق
که وفات او   یآن را به پسرش »حسن« فاضل بسپارد؛ و زمان یدکه وفات او رس یو زمان ید؛ نما

دوازده    ین است بسپارد. ا   محمد شده از آل آن را به فرزندش »محمد« که نگهداشته   یدفرارس
و    یت ]وصا  ید زمان وفات او رس  که  قتی خواهد بود. پس و  یدوازده مهد   امام بود و بعد از آن 

نماید و او سه نام   یماست تسل ینو[ مقرب  نوی ]نفر از مهد ینمرا[ به فرزندش که اول ینیجانش
است  مثل نام پدر من است و آن عبدالله و »احمد«    یگرشنامش مانند نام من، نام د  یک   ؛دارد

 1. پایان وصیت  مؤمنان است.« یِن خواهد بود؛ او اول ی نام او مهد  ین و سوم

 یت وص های  از داللت   ی . بعض ۲

آمده    یف شر   یتدر وصتا مطالبی که    کنمیاز نکات را ذکر م  یا مجموعه بنده در اینجا  
 است روشن شود: 

 اول:  ۀنکت

دوازده امام و دوازده   :نفر هستند چهار  وبیست   یامبرپ  ی که خلفابیان کرده است    یتوص
دوازده  ها  بعد از من دوازده امام و بعد از آن   ی عل  ی ا فرماید: »می   یبه عل  یامبرپ   . یمهد 
  ی که اسم مهد   همان طور  ؛کندی مبیان  را    امامان  ی هااسم  ، یتو وصخواهد بود«،    یمهد 
ب  اول است،    یانرا  امام مهد کرده  وفات  از  بعد  رسد؛  فرا می  دوران مهدیون  یو 

ائمهآن  چراکه از  بعد  پا  یند آی م  ها  آن  یانو  خاتم  با  حسن  یعنی  ها  امامان  بن  محمد 
  .است یعسکر 

 
قیلی که خداوند توفیقش شیخ ناظم عُ   ۀبرای دانستن احوال رجال وصیت مراجعه کنید به کتاب »یاری وصیت« نوشت  -1
 .ا افزون فرماید، از انتشارات انصار امام مهدیر 
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 دوم:  ۀنکت

وصیت    .است  اول  ی فرزند او مهد   یامام مهد   ِی وص اولین  که  گفته است    وصیت
اول    یمهد .« پس  کندتسلیم    ینمقرب  ینپسرش اولبه  آن را    ید چون وفاتش رس  و»  :گویدمی

پسر در عصر ظهور مبارک    ینکه ا   ینقش  یتاهم  دلیلبه   یاتاست، و روا   یفرزند امام مهد 
وارد  دعا  ،فرزند   ینا جهت در حق  ینبه هم اند؛ امر ایشان را مورد توجه قرار داده  کندیم ی باز 

که بعد از  ـ  زمانالصاحب    ی الجنان در دعا برا یح در مفات  یعباس قم  یخ ش  .استشده  
بیان    ـاست عهد  شریف    ی دعا را  استآن  در  آنجا    ؛ کرده  ف  یکیکه  آمده  این  رات  قاز  دعا 

  ۀو امتش و هماش  ذریه اش و فرزندش و  به او عطا کن در خودش و خانواده  یاخدا »:است
 « . ...گرددمسرور به آن سش و نفْ به آن روشن آنچه را که چشمش  ش رعیت

ذریه و  و بعد از آن  اختصاص دارد    یامام مهد   یبرا خاص  فرزند  ذکر یک  دعا به    ینا 
برخوردار    یخاص  مقاماز جایگاه و  فرزند    ینا   ینکهبر ا   کندی، که داللت م کندیرا ذکر منسل  
 .است

در کتاب  نیز    یطوس  یخو ش   ،یبتدر کتاب غدر روایت دیگری    ینعمان  یخشآن را    ینهمچن 
  ، ما خبر دادبه    ید: احمد بن محمد بن سعگفته است  ینعمان  یخش   کرده است.  یتروا   یبت غ

عبدالله   زا  ، بن هاشم  یسعبگفت: ما به قاسم بن محمد بن حسن بن حازم از کتابش  :گفت
کرد،    یتروا   صادق  اباعبداللهاز    ،یاز مفضل بن عمر جعف  ،یر بن مستن  یم از ابراه  ، بن جبله

ا »که فرمود:   ا   شودی م  یطوالن  یبت از آن دو غ  یکیدارد؛    یبت امر دو غ  ینصاحب    ینکه تا 
از    ،پس   .ند رفتگوییم  یکشته شد و بعض   یندگویم  یرد و بعض مُ   گویندیها ماز آن  یبعض 

او    یگاهجا دیگران از  و    شیای از اول  یک یچ ه   . دنمانی نم یبر امر او باق  اندکی  ۀ عداصحابش جز  
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 1« .که امر او را بر عهده دارد یی آن موال مگر  ندارداطالع 

  ؛ کندیم  نقل را    یتروا   ین ا   ، از مفضل  ،یر بن مستن  یماز ابراه  یبا اختالف کم  یطوس  یخش  و
  یبت از آن دو غ   دارد؛ یکی یبتامر دو غ  ینصاحب ا »فرمود:  یم  اباعبدالله  یدم گفت: شن

  ، پس  .کشته شد  یندگویم  یو بعض   ، ردمُ شود:  آنکه گفته میتا  ]از دیگری[ است،    تری طوالن
  یگاهجا دیگران از    و   ش یایاز اول  یک یچ ه و    ؛ دنمانی نم  ی بر امر او باقاندکی    ۀعداز اصحابش جز  

 « .که امر او را بر عهده دارد یی آن موال مگر  ندارداطالع او 

کند؛  صراحت اعتقاد ما را دربارۀ صاحبمان بیان میبه خبر   ین ا است: »گفته  ی طوس شیخ 
دوم    یبت و غ  ،شودی و مکاتبات او شناخته ماخبار    ، اول  یبتغدارد: در    یبتچراکه او دو غ

مگر   ، اطالع ندارداو  ازکس هیچ و  ، شودیقطع مو این مسائل در غیبت دوم است  تری طوالن
 2از افراد خاص ایشان است.«که  یکس آن

که از    همان طور  ـرا   ی امر امام مهد   یعنیبر عهده دارد ـ را   وی  که امر  یی موال پس آن  
که در  است    ی است و او تنها کس  اول  ی مهد ایشان،  فرزند    ید د یفهم  اللهرسول   یتوص

 .استاز او مطلع  یامام مهد  یبت غ

 سوم:  ۀنکت

امبه    اول  یمهد  دارد؛ همان طور  ینمؤمنیرالجدش  عل  شباهت  امام  ،  یکه 
اول  خدا رسول    یوصاولین   پ  یتبود که وص  یکس  ینبود و  از  به  گرفت و    یلتحو  یامبررا 

  ی وص  یناو اول  نیز به همین صورت است؛   اول  ی مهد   ، شرفیاب شد  خدا رسول  توسط    یت ترب 
همان  ـ  گیردی م  یلتحو   یم از ایشانمستقطور  به را    یتاست که وص  یکس  ؛است  هدیامام م

 
 . 176غیبت نعمانی: ص  - 1
 . 61غیبت طوسی: ص  - 2
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شرفیاب    یامام مهد توسط    یت تربطور مستقیم به به و    ـفرماید می  یح تصر   یتکه وص  طور
بشودمی بقر ،  امام مهد   نویمهد   ۀ یخالف  نسل  عل  ییهااسم  یامبرپ   .یاز  به  بن    یرا 

اختصاص  به او  ها  این اسمسازد و  یمدیگران متمایز  که او را از  فرماید  میعطا    طالبیاب
 یوتعال. خداوند تبارک ینفر از دوازده امام هست  ین اول  "یعل"   یتو ا فرماید: »می   یامبرپ  ند.دار 

و    [یامبربزرگ پ   کنندۀیق تصد]اکبر    یقمؤمنان و صد  یرو ام  یمرتض   یتو را در آسمانش، عل
  یده نام   ی و مأمون و مهد   [شودی حق و باطل فرق گذاشته م  ینتو، ب  یلۀوسبه ]فاروق اعظم  

ا  تو شا   ی احد   ی برا   یاسام  ین است و  به  را    ییهااسم «  .یستن  یسته جز  اول عطا    یمهد نیز 
ها با او شریک  دیگری در این اسم کس  هیچ سازد و  ی مدیگران متمایز  که او را از  فرماید  می

مثل نام پدر من    یگرشنامش مانند نام من، نام د  یک   ؛او سه نام دارد»:  فرماید می  نیست. 
 «.خواهد بود ی نام او مهد   یناست و آن عبدالله و »احمد« است و سوم

خواهد  امتحان    هاینا   ۀواسطاست که امت به   یتیدو شخص   ین ا   یتاهم  دلیلبه   هاین ا   ۀهم
م  یاانب  یایاوصبا  ها  امت  چراکه  شد؛ ا یامتحان  و  تار ای  نکته  ین شوند  در  که    یخ است 

 . کنیممیمشاهده 

 چهارم:  ۀنکت

ا است  یرالمؤمنینام  ی جدش علشبیه    اول  یمهد  در  اول  ینکه،  به    ان مؤمن  یناو 
مهد  امام  ام  یپدرش  جدش  که  طور  همان  به    انمؤمن  یناول  یرالمؤمنیناست، 

به   یتش در وص  خدا رسول  جهت    ین به هم  ؛ بود  اللهرسول   نامؤمن  یناول»  عنواناز او 
 .یبه امام مهد  ن امؤمن یناول یعنیفرماید، می « تعبیر است

حتمًا در    اول  ی که مهد جا دارد به یک مالحظۀ مهم توجه داشته باشیم: این  ینجا ا در  
اگر او قبل از    چراکه  ؛ کندصدق   « بر اونامؤمن   یِن اولعبارت »تا  باشد موجود  باید  زمان ظهور  

او  این توصیف که  ،متولد شود  ید امام مه یام موجود نباشد و بعد از ق  یامام مهد  یام ق
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  یانصار امام مهد   یناولبر  ف  ی وصت  ینبلکه ا   است بر وی صدق نخواهد کرد؛  نامؤمن  یِن اول
به امام  آوردن یمان در ا  ی انصار امام مهد حتی تمام بلکه  خواهد کرد؛ صدق نفر 313یعنی 

ها از  آن در این صورت  و  اند  وی که وصی ایشان است ربوده از فرزند  گوی سبقت را    یمهد 
مهد   ندفرز  ا   یامام  پس تر  سزاوار وصف  ت  ینبه  بود.  اول  خواهند  امام    یایاوص  یِن حتمًا 

ق  یمهد  از  م  یامشقبل  امام مهد یمتولد  پسر  او  و  در    همان طوراست    یشود  که 
 است.  آمده یتوص

 : نکتۀ پنجم

در وص  یمهد   یهااسم تا  اندذکر شده   یتکه  و    ؛ی مهد و  عبدالله    ،احمد ست:  سه 
از اسماعسه   ی هااسم   ین ا   یمان فة بن  یحذ  یتروا  را ذکر کرده است:  از    ،یاش بن ع   یل گانه 

، کردی م یادرا  ی که مهد  یدر حال خدا رسول   یدمشن  :گفت ،یفهاز حذ  ،وائلی از اب ،اعمش
 هاین ، و ا است   یاسم او احمد و عبدالله و مهد   ؛ شودیم  یعترکن و مقام با او ب  ین ب»  : فرمود

 1«.اوست ۀگانسه  ی ها اسم

شده    یت جابر روا طریق  از    امام باقراز    ؛ ندا هاحمد را ذکر کرد، اسم  یاتروا همان طور که  
  ؛ طال هستند و نه نقرهاز  هایی در طالقان دارد که نه  خدای متعال گنج »  :فرمودامام  که  است  
هاشم که  جوانی از بنی.  است  " احمد احمد"  هستند که شعارشان  نفر در خراسان  هزاردوازده

آن بر،  هاستفرماندۀ  و  است  سوار  خاکستری  قاطری  بسته  پیشانی بر  سرخ  سربندی  اش 
  ؛سوی او بشتابید به   وقتی این را شنیدید  .کندبینم که از فرات عبور میگویی او را می.  است

 2« .و برف روی یخ  خیزهرچند سینه 

 
؛ معجم احادیث 291ص  ،  52؛ بحاراالنوار: ج  1149راوندی: ص    ، جرائحال خرائج و  ال؛  454غیبت طوسی: ص    -  1

 . 453ص ، 1ج  ،امام مهدی
 . 343ب انوار المضیئه: ص خ منت - 2



  ..............................................................................  205انتشارات انصار امام مهدی

 

در    ینمؤمنیرالکه فرمود: اماست  شده    یتروا   از جدش  ،از پدرش   باقرامام    از
الزمان از فرزندان من مردی ظهور خواهد کرد که رنگش  در آخر»:  که بر منبر بود فرمود  یحال

در پشت    .داردی بزرگ  یهاض و پهن و شانهیعر   ییهام و رانک شسفید متمایل به سرخ است،  
به رنگ پوست و دیک   ،استاو دو خال   اسمی   :دارداسم  و دو  ا   .امبر یپ   ه خالیگری شبیی 

 1.«  ... که آشکار است محمداسمی است و  "احمد"اسمی آشکار. اما اسم مخفی و مخفی 

صادق   هماماالدالئل   در امام  حال  از  قائم   یدر  اصحاب  برا   که  نام    یربص واب  ی را 
  یح از بصره عبدالرحمان بن اعطف بن سعد و احمد بن مل »فرمود:    است که ت شده  یروا   بردیم

 2« .و حماد بن جابر

ا ا هکرد  یحتصر   یاتروا   ینهمچن  از    است.از بصره    ی امام مهد   یاران  یناول  ینکهند بر 
گاه باش »: که فرمود ینجا تا ا است... شده  یتروا  یطوالن  ی در خبر  ینمؤمنیرالام که   ید...آ
 3« . از ابدال است...   ینشانو آخر  ه، ها از بصر آن یِن اول

شن است  شده    یت روا   امیرالمؤمنین  از فرمود:    یِن اول»فرمود:    خدا رسول    یدم که 
 4«.استمامه یاز   ینشانو آخر  ، ها از بصرهآن

 ن امؤمن  یناو اول  چراکه  است؛از بصره    یمانیکه    شودیمشخص متمامی آنچه تقدیم شد  از  
 .« ها از بصره استآن یِن اول»: دن فرمایی م یاتاست و روا 

 
 . 653النعمه، صالدین و تمامکمال  -1
 .27ص  4: ج ؛ معجم احادیث امام مهدی574االمامة: ص دالئل  - 2
 . 331؛ مجمع النورین: ص 148بشارة االسالم: ص  - 3
 . 104ص ،  3ج  ،؛ معجم احادیث امام مهدی289طاووس: ص ابن ،المالحم و الفتن - 4



 

 

 : مبحث اولهای پرسش 

 د! یها را ذکر کنآن   ؛است  ینؤمنیراملمشابه جدش اممواردی در   اول یمهد :1س

 ! یدها را نام ببآن   بیان کرده است؛ اول   یمهد ی سه اسم برا ،یت: وص2س

است؛  وارد شده    یزن  یگرید  یتدر روا  ،آمده  اول  یمهد  یبرا  یتکه در وص  یاگانهسه  یها: اسم3س
 ! یدرا ذکر کن   یتآن روا

 ! یدرا ذکر کن یات آن روااست؛  ذکر شده   یت از وص  یرغ  یگرید یات اسم احمد در روا: ٤س



 

 

 وصیت   ۀ شده دربار پاسخ به اشکاالت مطرح   مبحث دوم: 

رسول    یتوصعلیه  که    اشکاالتی تقسشوند  گرفته می  خدا شب وفات  نوع  دو    یم به 
 د: نشویم

 یت. در صحت صدور وص ـمتعدد  یوجوه ا بـ  یکتشک  یمعنا: به ی. اشکاالت سند 1

 تعلق دارد.  یت که به متن وص ی. اشکاالت2

 خواهیم پرداخت: و بررسی این اشکاالت  تفصیل به بحثبه واضح و   یانی با ب در ادامه 

 ی . اشکاالت سند 1

؛ و کالم در  است  یتصدور وص   ی، نفشودگرفته می که به سند    ی ل تمام اشکاالتَص َح ما
 ها خواهد آمد: آنپاسخ به اشکاالت و این  یانب

 جمهول است   ی دو راو   ی ت حاو ی اول: سند وص   اشکال 

است  نکرده  روشن    یطوس  یخ ش زیرا    است؛ل  ت[ مرَس ی]سند وص  یندگو   یها ماز آن  یبعض 
جماعت    ین و ا   «ما خبر دادبه    ی جماعت»:  است   و فقط گفته  اندکرده   یت روا آن را    ی کسانچه  

  . نیستشده شناخته 
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 1پاسخ: 

طر   یجماعتاین   بزوفر   یطوس  یخش  یقکه  کتب  عب   ینحس  ، هستند   یبه    یداللهبن 
افراد از ثقات    ین ا   یهر دو   خواهد آمد که    همان طور و    هستند بن عبدون    و احمد   ی غضائر 

 : شوندمحسوب می

ند و  کی ح میتصر   «ستبصار»اال   خود   در کتاب   ی خود به بزوفر   ۀ یقطر این  بر    ی طوس  شیخ 
، احمد بن عبدون و  یبزوفر   یانبن سف  ینحس  اباعبداللهو آنچه را که ذکر کردم از  »:  گویدیم

 . ۳۴۲صفحه ، ۴جلد  ،ستبصار ال ا  اند.«مرا به آن خبر داده یدالله بن عب ینحس

 : «عبدونابن»الواحد معروف به احمد بن عبد 

 :گویدی م 59۸۸شمارۀ در   ۴۱۴ و ۴۱۳صفحه  ی طوس رجال

ابنبن    احمد» به  و رواری، کث اللهاباعبد  یه حاشر، کنعبدون معروف  او  ةیالسماع  از  و   ،
 .« رفت   یا از دن ۴۲۳در سال    ه است.اجازه داد  ه به ما کرد  یت تمام آنچه روابرای  ، و  یمایدهشن

 : گویدی م ۲۱۱شمارۀ در  ۸۷صفحه  ینجاش رجال

  ی دارا   ،عبدونما معروف به ابن  یخ، شاللهابوعبد  عبدالواحد بن احمد بزاز  بن   احمد»
است؛ابتک س   از جمله کتاب  هایی  تار   یداخبار  کتاب  تفس  یخ،بن محمد،    ۀ خطب  یرکتاب 

و دیگر موارد را نیز به ما    ؛مختلف  یثکتاب عمل جمعه، کتاب دو حد  ی، عرببه    فاطمه
ب  یاتادب  هایبود، کتاب  یقو   یاتدر ادب  یو   .خبر داد  تدریس کرده  وخ اهل ادب  یش  هرا 

و در    ه است،را مالقات کرد  یر زبمعروف به ابن  یبن محمد قرش  ی ، و ابوالحسن علاست
 .« بود  انبزرگ از زمان خودش 

 
 نوشته شیخ ناظم عقیلی اقتباس شده است.  «وزی برای وصیتپیر  :این پاسخ از کتاب »انتصارًا للوصیة - 1



  ..............................................................................  209انتشارات انصار امام مهدی

 

 : ۱۷و  ۱۶صفحه ، ۲لد  ج ،یحر عامل، االملاملکتاب 

  ی دارا   ،عبدونما معروف به ابن  یخ، شاللهابوعبد  عبدالواحد بن احمد بزاز  بن   احمد»
است؛ابتک س   از جمله کتاب  هایی  تار   یداخبار  کتاب  تفس  یخ،بن محمد،    ۀ خطب  یرکتاب 

و دیگر موارد را نیز به ما  مختلف،    یث کتاب عمل جمعه، کتاب دو حد  ی،عرببه    فاطمه
ب  یاتادب  هایبود، کتاب  یقو   یاتدر ادب  یو   ؛خبر داد تدریس کرده  وخ اهل ادب  یش   هرا 

و در    ه است،را مالقات کرد  یر زبمعروف به ابن  یرشبن محمد ق  ی و ابوالحسن عل  است،
 ؛ نجاشی این را گفته است.« بود انبزرگ از زمان خودش 

 ه است: [ گفتی]طوس یخ ش و

ابن» به  معروف  عبدون  بن  کناحمد  کثالله اباعبد  یهحاشر،  و  ی،  او  ةیرواالرالسماع  از   ،
  رفت.   یااز دن   ۴۲۳، در سال  است   هاجازه داد  ه کرد  یتتمام آنچه روابرای  ، و به ما  یمایدهشن
 شود.« العالمة طرق شیخ، دانسته می یحتصحتوثیق وی از و 

  و ۳۵۹صفحه ، ۱جلد  ،ی شاهرود ی نماز  ی عل یخش ۀنوشت ،یث حدمستدرکات علم رجال 
 : گویدی موی  ،۱۱۵۷شمارۀ به ،  ۳۶۰

دارد،    ییهااو کتاب  ،عبدونمعروف به ابن  بن عبدالواحد بن احمد بزاز ابوعبدالله  احمد»
ممدوح است و  او  :  است  گفته  یزهوجالدر    یو مجلس  ه است،شمرده شد  "اجازه  یخمشا"و از  
 .« شود یشمرده م یحاو صح یثحد

 :  یدگوی م ، وی۶۵۵شمارۀ  به ،  ۱۵۲صفحه ، ۲جلد  ، ییخو  یدس  یثرجال حد جمعم

است،    ینجاش  یخاز مشازیرا    ؛و او ثقه است  ...الواحد = احمد بن عبدون:بن عبد  احمد»
 « ....  در شرح حال ابان بن تغلب جمله، از  از او روایت کرده است یتروا یکاز  یشبوی و 

بن عبدونپس » ب   «احمد  م  هثقه است،  اعتماد  و  ی او  بزرگ    یعلما از    ییخشاو  شود، 
  . دارد ییفاتها و تصن، کتاب است
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 : یغضائر  یدالله بن عب حسین

 : گویدی م ۱۶۶شمارۀ به ،  ۶۹ و ۶۸صفحه  ، ینجاش رجال

  یی هااو کتاب  است.  ما  یخ، شابوعبدالله   یغضائر   یمبن ابراه   یداللهبن عب  ینحس»
الغمهادارد؛   و  التمویه  کشف  کتاب  جمله  التسلک،  ز  علیتاب  بإمرة    نیرالمؤمن یام   یم 
تاب عدد االئمة و ما شذ  ک،  فی فضل العلم  اقل و تنبیه الغافلر العکیتاب تذ ک ن،  یالمؤمن 

تاب  ک،  المصنفین من ذلک، کتاب البیان عن حبوة الرحمن، کتاب النوادر فی الفقه  یعل
مناسک،  الحج   کمناس  مختصر  الغدیر  کتاب  یوم  کتاب  علک ،حج،  الرد  و    یتاب  الغالة 

الشکر  المفوضة، مواطن  ک،  کتاب سجدة  بغداامیرالمؤمنینتاب  فی فضل  کتاب  ،  د ، 
:آیا به شما از خیر این امت  ر هذه اْلمةیم بخ ک"أال أخبر   :امیرالمؤمنین قول    یتاب فک

 خبر ندهم".« 

در    و اوبه ما اجازه داده است،  وخش  یاز ش  یاتشروا  یع ها و جم آن  یع جم او برای  
 .«وفات کرد ۴۱۱]ماه[ صفر سال   وسط

 : یدگویم 6117شمارۀ  به،  ۴۲۵صفحه  ، یطوس رجال

استاد  ]یعنی در محضر  السماع    یر ،کثاللهاباعبد  یهکن  ی، غضائر   یدالله بن عب   ینحس»
تصان[استبوده   او  و  به رجال،  را  آنکه در فهرست  دارد    یفی ،عارف  او   یم، کرد  ذکر ها  از 

ه  اجازه دادبه ما  را    یاتشو ]نقل[ تمام روا  [یماهاز محضر او استفاده کرد]یعنی    یمایدهشن
 .« رفت  یااز دن ۴۱۱سال  دراست. 

 :یدگوی م ۳۴۹۰شمارۀ  به  ، ۲۳ و  ۲۲صفحه ، ۷جلد  ، ییخو  یدس  یثرجال حد معجم

در  تردید  وداشتن شکرواو به هر حال  : ...  گویمی... م   یمبن ابراه   یدالله بن عب   حسین»
که بعد از    یاز کسان  یطاووس و بعض ابن  یق، نه از جهت توثشایسته نیست مرد    ینوثاقت ا
  چراکه   ؛است  "جازهاال یخش"او    ینکها ایاست    ةیالروایراو کث  ینکه، و نه از جهت ااند او آمده
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جهت است  این  ق او[ از  ی، بلکه ]توثندارند یارزش  هایناز ا   کدامیچه دانستی  ه  ک همان طور
 .«.  گذشت... آنچهطبق  ،ند اهاو ثقات بود یخمشا یعاست و جم ی خ نجاشیه او شک

  بزرگ   ی علما  یخی از شود، ش ی ، بر او اعتماد ماستثقه    ی غضائر   یداللهبن عب   ین حسپس  
 .دارد ییفات ها و تصنکتاب  ، است مشهور

 سنت نقل شده( است )از اهل   ی عامّ   یت وص   یت روا   ینکه ا   ی ادعا   : دوم   اشکال 

 : یدگوی م یحر عامل یخش

  ، بوده استاز طرق عامه    یبتاواًل از کتاب غ  ،شدهنقل  یث حداین  که  »پوشیده نیست  
  دلیل بهو فقط در نص بر دوازده ]امام[ حجت است،  ندارد    یتیمعنا حج  یندر ا  یجهدر نت 

از    یبعد از تعدادنیز آن روایت را  و  روایت،  بعد از آن    یخو ش  ؛خاصه  یاتبا روا  بودنشموافق
 1.« یستندن یح[ صر یاتوا]ر   یو باقهستند،  یعام  یاتکه از روا  هذکر کرد یثاحاد

عبارت منظور   از  ...  ،شدهنقل  یثحد»این    او  این    یت و حجاست،    یت وص  یتروا   « اواًل 
مهد   یثحد اثبات  در  میم  ینف  نویرا  ثابت  و  حجیکند  امامان    یِت کند  بر  نص  در  آن 

است  گانهدوازده ببوده  روا دلیل    ین ا   ه ؛  با  موافق  ثاب  یعه ش   یاتکه  که    د نکنیم  ت است 
 . هستند  نفردوازده  امامان

وی   منظور  روا همچنین  ش  یاتیاز  از    یخکه  کرد  یتوصروایت  بعد  استنقل  روا ه    یات، 
 . بوده است  یامام مهد مربوط به ذریۀ  یات و روا  نویمهد

 : پاسخ

که    یاجتهاد است    یا مسئله بوده،    یسن  یا   یعهش  ، یراو   ینکه و ا   یفو تضع  یقتوث  ۀ . مسئل۱
 

 . 368االیقاظ من الهجعة: ص  - 1
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که او  به این  ،عدل   یبن سنان موصل  یدر شرح حال عل  یید خویساختالف است.  علما    یانم
 :  گویدوی می  بوده متمایل شده است؛از اهل سنت 

  ی بن عل  ینو حس ،یلشده از احمد بن محمد خل یتعدل: روا ی بن سنان موصل یعل»
  ین : حس یمگوی، م، در کالم بر واقفه ذکر کردهیبتاو را در کتاب غ  یخ، شاز او روایت کرده

عل بزوفر   ،یبن  در صفحه    همان طور،  است  یهمان  آن    ۹۶که  است. کرد  یحتصر به    ه 
آن  « عدل»  ۀکلمعالوه  به بر    شود یسره ظاهر م صدوق قدس   یخاز ذکر آن در مشا  چهبنا 

مرد از اهل سنت    ینکه ا  یستن  ید اند و بعشدهیم   یفاهل سنت به آن توص  یاز علما  یبعض
 1.« باشدبوده 

 : استگفته  « یثمن معجم رجال الحد ید المف» خود در کتاب  ی جواهر  محمد

  ی بن عل  ینو حس  ،شده  یتروا  یل، از احمد بن محمد خل عدل   یبن سنان موصل   یعل»
:  گویمی، م، در کالم بر واقفه ذکر کردهیبت او را در کتاب غ  یخش،  استکرده    یتاز او روا

  ید بع  پساند؛  شدهبوده که برخی از علمای سنت به آن توصیف می  ایکلمه  «عدل»  ۀکلم
 2.« استمجهول  ؛باشدبوده ها مقام از آن یندر ادر چنین معنایی وی که  یستن

و قائل به حسن و   ،او را مدح کرده «یثمستدرکات علم رجال حد»در و در عین حال وی 
 3است.  کمال او شده 

توان میچگونه  پس    ،مورد اختالف است   یبودن راو یعهش   یابودن  ی سن  ۀ مسئلاز آنجا که  
 وجود دارد؟! گذاشت که به حسب آراء در آن اختالف    نییزا مطابق با م  یتوص  یتبنا را بر رد روا 

 
 . 49ص  13معجم رجال الحدیث: ج  - 1
 . 398المفید من معجم رجال الحدیث: ص  - 2
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واقعًا   یا آ حال  .استنقل شده از طرق عامه  یت که وص ه استادعا کرد یحر عامل یخ. ش2
 ؟ شده استاشتباه دچار   یخکه شینا  یا نقل شده؟ عامه  یقاز طر 

، و قبل از  نقل شده  ـیعهش  یعنیـ از طرق خاصه    یتوصکه    هح کردیتصر   یطوس  یخ ش
شده    یتو اما آنچه از جهت خاصه روا »:  است، گفته  یتوص  یتقبل از روا   یِت روا   یازدهنقل  

 1.«  ...یدکه در شمارش آاست از آن  یشتر ب

ه  سپس گفته و  را نقل کرد  یت و بعد از آن پنج روا   هرا نقل کرد  یت وص  مبارک  یتروا   سپس
 است:

اخبار   یاگوشه  ینا» آن  ی از  نقل کرداست که  را  اگر    یمها  نوشتن  میو  به  خواستیم 
با این کار به درازا  کتاب  است اقدام کنیم، قطعًا  معنا وارد شده    یندر ا  یعههرآنچه از جهت ش 

مختلف    ۀیفاز نقل دو طاما  تا آنچه را که    یممقدار بسنده کرد  ینو ما فقط به هم کشید،  می
گاه خواهد در این خصوص  میو هرکس  نقل کردیم تصحیح کنیم،   کند    یداو احاطه پ   یآ

در    و او حتماً است مراجعه کند  مبحث نوشته شده    ینکه در اهایی  کتابپس بر اوست به  
 2خواهد یافت.«   یاریبس  یزهایچاین زمینه  

که حر    یدر حالبوده،  از طرق خاصه    یتوص  یتروا که    کندی م  یحتصر   یوسط   یخشپس  
کتاب    های ه اگر به نسخ  است.  هکرد  یت آن را از طرق عامه روا   ی طوس  یخ کند ش ی ادعا م  یعامل

  ؛ سنتنه اهل   کندیم  یتاز طرق خاصه آن را روا   یطوس  یخکه شبینیم  می   یمکنمراجعه    یبت غ
نت از طر   ی طوس  یخش  ینکها مبنی    عاملی  حرگفتار    یجهدر  را  روا اهل   یقآن    ، کرده   یتسنت 

  ی هابه نسخه مراجعه  با  ـ  همان طور که گفته شدنکته ـ   ینا   و  ؛حر   یخشسوی  است از    یاشتباه
 شود. دانسته می یبت غ کتاب 
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 . نیستسنت  از طرق اهل یتوص یت روا  ینبنابرا 

،  بوده استسنت  اهلطرق  از    یتوص  یتکه روا   ییمبگوآمده، کوتاه    ـاز باب جدل ـ. اگر  ۳
هم خدشه  بود؛   یتوص  یث حد  بر  یا باز  وجود  بودنش  کذب   ی برا ای  انگیزه   چراکه  نخواهد 

مخالف    یدهد که خبر ب[ قرار  یگاهیسنت را ]در جاکه اهلای وجود دارد  . چه انگیزه ندارد
 !؟ کرده باشد  یتاعتقاد خودش روا 

خوِد این کار  ،  کند  یتروا را    یعه موافق مذهب ش  یتیروا   یعاماگر    یبعض و حتی به نظر  
زیرا  ؛  شودی شمرده م  یتصحت آن روا   ای بر   ایینه قر   [ سنتاهل شدن از طریق  یت روا ]یعنی  

وجود ندارد؛ همان طور    یراو   ییگودروغ برای    یا یزهانگ همان طور که گفتیم در این صورت  
 گوید: آنجا که می چنین گفته است؛ یحر عاملکه خود 

دیگر موارد متهم    یا   اتشبا اعتقاد  یت موافقت روادلیل عدم  به  ی راو »در چنین روایتی،  
ها  آن  یل بر ائمه و معجزات و فضاتصریح  در    یعامکردن  یتباب روا  ین و از انخواهد بود،  

  یف ضع  ،یات روابه دیگر  و نسبت    ،ثقات   ی،یات رواچنین  ها نسبت به  آن  چراکهاست؛  معتبر  
 1شوند.« محسوب می

محاسبۀ  در  تأثیرگذار    ینسب  هاییت از خصوص  محمد باقر صدر  یدرا س  ییمعنا چنین    و
 : ه است ، و گفتقرار دادهشود یتواتر استفاده م ،که از آن ی احتماالت

  ، در معناست که به حساب احتمال   یتی هر خصوص  ، ینسب   یات... و مراد از خصوص»
که خبر را    یکه نوع شخصشود، هنگامی  میکذب آن    یا صدق خبر  برای کمک به    ی عامل

که آنچه را که  وقتی  ، یعهش  یرمورد: غ   ینا ی برا یمثال   و ؛شودیم در نظر گرفته آورده است 
  ا باست و  خود مفاد خبر معتبر    ینجادر ا  داللت کند نقل کرده باشد؛  بیتاهلامامت  بر  
ک  یتخصوص گرفتن  نظردر عاملمخبر  برااست    یه  به    یمساعد  )خبر(  آن  صدق  اثبات 
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احتمال خاصفرض  چراکه  ؛حساب  مصلحت  )غ  یکردن  او  ش یکه  بیعهر  دعوت  را   ه ( 
به نفع صدق   ی نسب یت عام و خصوص یت خصوص ی گاه  چه بسا   است. ید بعکند    ییگودروغ

فرض  اگر  ؛  شوددیده میکه در مثال مذکور    همان طور؛  شوندیجمع م یکدیگر  با    ،یتروا
ها از  امثال آن  در حالی که،  صادر شده باشد   یهام یحکومت بن   ۀیسا  یردر ز   یتروا  ینا   یمکن

با تطمیع و و چه  چه با تهدید  ،  کردند چنین اخباری منع شودمیند که تالش  اهبود  یکسان
بر صدق    یقو   ی، شاهد بر با قطع نظر از مذهب مختنهایی و  بهمضمون    یتخصوص،  یبترغ

آن  تر بر صدق  یقو   ی شهادت  ، گرفتن مذهبنظرمضمون با در  یت خصوص است؛ در نتیجه  
 1خواهد بود.«   خبر

، قطعًا  بوده استسنت  از اهل  یت روا   ین ا همراه شویم و بپذیریم که    یحر عاملبا  اگر ما  حال  
 . خواهد شدشمرده  یتروا   ینبر صدق ا   یقو   ی، شاهد یتوص  یتبودن روا ی عام خودِ 

را از دالالت بر    یت ، متن روا یق تحق  ۀ هفتم از مقدم  ۀدر نکت  ی نور   ی یرزا که م  همان طور 
 : است، و گفته ه، قرار دادبوده است  یعهش  یراو  ینکها 

بزرگان بوده  از    ،آنبا توجه به    ی راو گویی    ،بودن از متن یعه، و ش اثبات وثاقت از سند»
  یا   یلتدر آن فض که یتی کردن روایت، و رواپیشین گفته شد اشارت که در  همان طور  است؛
  " ۲۰۲۵"  که در  همان طور  آید؛گران می  محمدآل  ینمبغض   یهاینهبر س   است  یمنزلت
 2روایات دیگر چنین است.«  یاریو بس

داللتی  را    یثحد متن    ، در مستدرکات علم رجال  یشاهرود  ینماز   ی عل  یخ که ش  همان طور
را  از رجال  یا عده که وی   یاست که هنگامای نکته   ینو ا  دهد یقرار م ی راو  ۀیدبر حسن عق
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 1برد ما شاهدش هستیم. نام می اشیرهدر س 

که عبارت است از    ه،کرد   یحبه آن تصر   یطوس  یخاست که ش  یزیبر آن چعالوه    هااین
 : گویدمی . وی دن نباشنداشته  یمعارض ، یعهسنت اگر از طرق ش بودن عمل به اخبار اهل یز جا

  از ائمه وجود    ینو با ا باشد،  در اعتقاد با اصل مذهب مخالف    یراو وقتی که  اما  »
رواکند،    یتروا آنچه  نگریسته  ت  یدر  است  اگر  شودیمکرده  طرق؛ حال  آن  یاز  به  ها که 

  لی و   شود؛  هگذاشت  کنار]آن روایت[  واجب است  باشد،  مخالف آن    یزی هست چ  یناناطم
 هست که موافق  یزیچ   حتی نباشد و  موجود  گذاشتن خبر او شود  که موجب کنار  یزیاگر چ 

  [ یعهش راستین ]یعنی    ۀو اگر از فرق  عمل شود؛(  یت، واجب است به آن )روابوده باشد خبر او  
،  شناخته نشد خصوص    ینگفتار در اچیزی از  و  وجود نداشت  مخالف آن    یا موافق    یخبر 

 2خواهد بود.«بازهم عمل به آن واجب  

سند  ۴ صحت  معتبر .  یک  برای  مبناها ـ   یتروا شمردن    ی خبر برای    ـخودشان  یطبق 
  کند.  یت صحت صدور روا   ۀ که افاد  ی محفوف به قرائننه  و  باشد  متواتر  نه  که  شود  جاری می

شود هرگز  د ثابت  ناحاطه دار   یت که به روا   ی صحت صدور از خالل قرائن  یاتواتر  بنابراین وقتی  
 مطلب خواهد آمد. ینا  باتاث شود؛ وتوجه نمی به سند  

ه بوده است  عاماز طریق    یت روا این    ینکها   یابودن سند  یفضعتراشی برای  اشکال  یجه نت   در
صحت    ۀکه افاد  یبودن خبر به قرائنتواتر و محفوف یعنی  ) پیشین  دو حالت  از    یر فقط در غ

را م بود وارد  (  کندی صدور آن  ادامه خواهخواهد  در  و  روا دانست    یم؛  متواتر    ، یتوص  یت که 
موضوع اشکال    یجهدر نت و  ،  کندی صدور م  هقطع ب  ۀاست که افاد  یو محفوف به قرائن  یمعنو 

م انت  شود یرفع  به  موضوع()سالبه  موضوع    ؛ فاع  غ اشکالاین  چراکه  خبر  و  یر،  متواتر 

 
 جهت اختصار حذف کردیم.به - 1
 . 379ص  1عدة االصول )ط. ق(: ج  - 2



  ..............................................................................  217انتشارات انصار امام مهدی

 

 . ثابت نماید را   یتاست که صدور روا  ی محفوف به قرائنیرغ

 



 

 

 :مبحث دومهای پرسش 

ما  به    یجامعت»:  ه استگفت  یطوس  یخش  ینکها  دلیلبه وجود دو مجهول    ۀواسطبه  یتسند وص  ه ب  :۱س
 ؟ یددهی مبه این اشکال پاسخ چگونه  شود.خب دادند« اشکال گرفته می 

است؟ و اگر قائل به    یحادعا صح  ین ا  یا آ  بوده است.   « یعامّ »   یت وص  یت معتقدند که روا  ی: بعض۲س
 شود؟ یمنجر به ضعف آن م یا آ یمصحت آن باش



 

 

 1قرائن صحت صدور   : مبحث سوم 

  است؛ آمده    ی مطلب  ، قرائن صدور  ی برا   یلی ناظم عق  یخ ش  ۀ نوشت»پیروزی وصیت«  کتاب    در
 شود:متن آنچه در این کتاب آمده است تقدیم حضور می 

 اول   ۀ قرین 

وجوب اعتماد    رهمه با وجود اختالف مذاهبشان ب  .یمبا قرآن کر   یت وص  یتروا   بودنموافق
هایی  ضعف   شسنداگر    یباشد حت موافق    یمکه با قرآن کر   ی، وقت اندداشته اتفاق    یتروا یک  بر  

سند   یحتو  ،  باشد  داشته اصاًل  باشد.  یاگر  ا   یاریبس  یاتروا   نداشته    یح تصر نکته    ین بر 
 ند:ا هکرد

  ی مردم آنچه از من برا   ی ا »:  است که فرمودوارد شده    خدا : آنچه از رسول  از جمله
من    م و آنچه خالف کتاب خداوند آمد، ا ه موافق کتاب خدا بود پس من آن را گفتو  شما آمد  

 2« .ما ه آن را نگفت

اختالف    بارۀدر   ، گفت: از اباعبداللههکرد  یت روا   یعفوریاب  که ابن روایتی است  :  جمله از  
روایت    یمندار   ینانها اطمکه به آن  یو کسان  یم دار   ینانها اطمکه به آن   یکسان  که  یثیحد
از کتاب    یو در آن شاهد   یدبه شما رس   یثیچون حد»فرمود:  ایشان    ،کنند سؤال کردممی

که آن را   یآن کس  گرنه[ و ید عمل کنبه آن  ]   یافتید  خدا از گفتار رسول    یاخداوند عزوجل  
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 1«.شما آورده به آن سزاوارتر است یبرا 

َحدَ یک ِتَب َعلَ ک  : تعالی استاین سخن حق   یم از قرآن کر   یت شاهد وص  و
َ
ُم  کْم ِإَذا َحَضَر أ

َربِ ِن  یُة ِلْلَواِلَد یًرا اْلَوِص یَخ   کاْلَمْوُت ِإْن َترَ 
ْ
ق
َ
قِ یَواْْل ا َعَلی اْلُمتَّ شما واجب   )بر  2َن یَن ِباْلَمْعُروِف َحقًّ

و    ین بر جای گذاشته برای والد  یریی از شما را مرگ فرا رسد اگر خیک ه چون  کشده است  
 .(زگارانیاست بر پره  این حقی . ندکت ی ده وصیپسند   طوربه شاوندان یخو

هنگام  »  کنم یتکرار مو ،  کندصراحت بیان می را به هنگام احتضار    یت وجوب وص  یه آ  ینا 
  خدا رسول    یتوص  یبرا   یمتن  هیچ.  ینندبیمردم مرگ را حاضر م  که  یزمان  یعنی  «احتضار

  یتیهمان روا   ؛ شودی نم  یافت  ه است نقل کرد  ی طوس  یخکه ش  یتی از روا   یر در شب وفاتش غ
به آن    یا نپذیرد را    یت وص  ینکه ا   یکس  یجه در نتو  کند  ی م  یحتصر  نویکه بر امامان و مهد 

ورزیده  خداوند مخالفت  سخن    ینبا ا   خدا رسول    حکم کرده که  ین ا   ه ب  یقتشک کند در حق 
َعلَ ک  :است َحدَ یک ِتَب 

َ
أ َحَضَر  ِإَذا  َترَ کْم  ِإْن  اْلَمْوُت  اْلَوِص یَخ   کُم  ِلْلَواِلَد یًرا  َربِ یُة 

ْ
ق
َ
َواْْل َن  ی ِن 

قِ  ا َعَلی اْلُمتَّ ی از شما را مرگ فرا رسد  یک ه چون کشما واجب شده است   )بر َن یِباْلَمْعُروِف َحقًّ
  این حقی . ندکت یده وصی پسند طور به شاوندان یو خو ینبر جای گذاشته برای والد  یری اگر خ

پره بر  چراکه( زگارانیاست  شر   یکس  یناولخودش    خدا رسول    ؛  که  خداوند    یعتاست 
و چگونه امر خداوند متعال به    ،ید گویدهد نمی و آنچه را که انجام نمکند  پیاده میمتعال را  

که به آنچه بر   راندچنین سخنی را بر زبان می  یکسفقط  !؟ترک بگوید  هنگام مرگ را  یتوص
 است!کافر  ، نازل شده محمد

حاصل شده  مسئله  ص این  خصو عامه در  ابناء  و    یعهشمیان    یطوالنمباحثات و مناقشات  
قائل   یعهو ش اعتقاد دارند هنگام وفاتش  خدا رسول  یتوصبه عدم وجود سنت اهل است.
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و  است  یت به وجود وص است  ؛  بعض جای شگفتی  امروز  اهل سنت    یعیانش  یکه  گفتار  به 
به  برگشته و  شک   خدا رسول    وصیت اند  وفاتش  روا میودر شب  وقتی  دارندتردید  حال   .

  خدا رسول    یت که متن وص  یاورندب  یگرید  یت روا   ید باکنند  ی م  یب را تکذ  یت روا   ینا   هااین
را    شب در   کردهوفاتش  آورد؛    ؛باشد  بیان  نخواهند  روایتی  چنین  هرگز  که  حالی  چراکه  در 
 ست. یگانه و یکتا  یت،وص

  ؛ چراکهشودی ابت مبا قطع و یقین ث  خدا رسول    یتوص   یتصحت روا این ترتیب  به    و
در صحت آن    یا آن را رد کند    ی که است و کسالذکر  فوق   ۀ ی آ  ی مصداق برا تنها    ، یت روا   ینا 

و حتی ،  را رد کرده است  ش یامبر خداوند متعال و پچنین شخصی    ،تردید روا بدارد وشک
و ـ   ه استرساند  یانبه پا   یتمعص   بارا    خودش   او عمل  ینکهکند به ا ی را متهم م  خدا رسول  
  یت و وص   یردبم اگر شخصی»:  استشده    یتروا   آن حضرتاز    ـ چراکهچنین نیست هرگز  

به  »:  فرموده است  یگرید   یت در روا   و«  .است  یدهرس  یان به پا  یت معص با  نکرده باشد عملش  
به کدام  ، شما را  شما   کورانۀو تعصب کور نفس    ی هوا   یدبنگر  پس«  .مرده است  یتمرگ جاهل 

  خدا رسول    یت وص  یتبه روا که    یکسرسوایی  فضاحت و  برای    ین ، و همجهت کشانده است
 کند. دارد کفایت میتردید روا میوشک

 ی:  استتعالی  این سخن حق   یماز قرآن کر   یتوص  یتروا   یشاهد دوم برا 
َ
أ ذِ یا  َن  یَها الَّ

َحدَ ک نِ یآَمُنوا َشَهاَدُة بَ 
َ
ِإَذا َحَضَر أ ْو آَخَراِن ِمْن  ک اْثَناِن َذَوا َعْدٍل ِمنْ ِة  یَن اْلَوِص ی ُم اْلَمْوُت حِ کْم 

َ
أ ْم 

د  یرسفرا ی از شما را حالت احتضار  یک ه  کد هنگامی  یا مان آوردهی ه ا کسانی  کای  )  1ْم کِر یَغ 
ر خود را ]به  یا دو تن از غی  ،خواندبفرا  برای گواهی  ت  یوصهنگام  ان خود دو عادل را  ید از میبا

 . ([گواهی بگیرد
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و آن    ، اضافه شدهنیز به آن    یگری گ، شرط دهنگام مر   یتبر وجوب وصعالوه    اینجادر  
هر دو  صورت    ینا   یر و در غ   ،دو نفر عادل در صورت امکانوسیلۀ  به   یت گرفتن بر وصشاهد 

 که  یهنگام  خدا که رسول  همان کاری است    ین؛ و ا ]حتی اگر عادل نباشند[ نفر دیگری
سلمان  آن حضرت،    وصیت کرد انجام داد.در شب وفاتش    طالبی بن اب  یبه علرا    یتشوص

در    ینمؤمن یرالکه ام  همان طور،  گرفت گواه بر وصیت  را    و مقداد  ی و ابوذر غفار   یفارس
را در کتاب  آن    ی هالل  یسبن ق   یمو سلفرماید  صراحت بیان می این نکته را به احتجاج با طلحه  

 .ه استکرد یتروا  خود  مشهور

سوم   سخنشاهد  َص یَما  :  استتعالی  حق   این  ِإالَّ  َوُهْم  یْنُظُروَن  ُخُذُهْم 
ْ
َتأ َواِحَدًة  َحًة 

ُموَن ی َتْوِص یْسَتِط یَفاَل  *    ِخص  ْهِلِهْم  یُعوَن 
َ
أ ِإَلی  َواَل  انتظار    یحه ص   یک  )جز  1ْرِجُعوَن یًة  را 

تی  یوصی  یآنگاه نه توانا*    ند کرشان  یند غافلگ ا ه سرگرم جدالکه هنگامی  کد  ی شکنخواهند  
  یامبران را که پ   یکه خداوند متعال کسان؛ آنجا  (سان خود برگردند کتوانند به سوی  دارند و نه می

  یتی وصهیچ  توانندی که نم کندی م یف توصصورت   ینبه ا  یدندها جنگ کردند و با آن یب را تکذ
زمان   یعنی   ؛ بکنند  متعال  آن   یخداوند  نمبه  مهلت  اهل  دهدی ها  به  و    ، کنند  یت وص   خود  تا 

نیز  و  است،  شانعاقبتو سوء  ینانا  یبرا ی ، ذم و نکوهشنکردنپوشیده نیست که این وصیت 
  یت همان وصکند  می  یشدگان نفعذاب   ینکه خداوند متعال از ا   یتیکه وص  یست نپوشیده  

سخن    ی ناگهان  ۀ یحصوسیلۀ یک  ها به آن  ت که از هالک  یهآ یاق س  دلیلبه  ؛هنگام مرگ است 
باشد    یکسان  عالماتاز    یهنگام مرگ عالمت  یتوص  یبرا   یقعدم توفتا زمانی که  ؛ و  یدگویم

آن  بر  شده  که  غضب  وصفی،  ،  استها  چنین  با  مؤمنان    یعنی  ؛ شوندی نم  یفتوصناگزیر 
اینکه هنگام مرگ    نامؤمن امکان  ب  یعنیبرخوردارند؛  کنند    یت وصاز  ها آن   ه خداوند متعال 

 . کندیمروح ها را قبض سپس آنو کنند  یتان وصشتا به خانواده  دهدی مهلت م
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باید    خدا رسول    ینبنابرا  باشد کرد  یتشب وفاتش وصحتمًا  این    ی برا   ی متن  یچو ه  ه 
روا   یرغ  یتوص ـ   ؛شودینم   یافت ست  تحقیق ماکه موضوع    یتیوص  یتاز  و  بنابراین  با قطع 

اگر ثابت    ی حتو نیز  ،  شودمیثابت  از رجال سند    ی با چشم پوش  یت وص  یت صحت روا   ـیقین 
این فرمایش    دلیلبه ـ،  که هرگز چنین نیستـ فاسق هستند    یت وص  یتروا   د رجال سن  ۀ شود هم

چه  ـ تو آمد    ی برا   یتی که در روا   یزیچهر  محمد،    ی ا »:  لمبه محمد بن مس  امام صادق
هر چیزی که در روایتی  و    ، که موافق قرآن بود آن را اخذ کن  ـفاجر و چه توسط    یکوکارن توسط  

 1« .آن را اخذ مکن بود  رآنکه مخالف ق ـفاجر و چه توسط  یکوکار ن چه توسط برای تو آمد ـ 

  یچ و به ه است  صحت آن    ایبر   یقطع  ایینه قر   یمبا قرآن کر   یت وص  یتموافقت روا   و
پاست  ای  نکته  ین ا   و  ؛ ندارد  یازن  یگرید   ۀینقر  امامان  خدا   یامبرکه  تصریح    و  آن  بر 

آنچه را که  که  ی شکاکان ینحجت بر ا شدن محکم  یرا برا  یگر قرائن د ی بعض ولی  اند؛فرموده 
  ا که خداوند متعال ب  همان طور   اند بیان خواهم کرد؛تکذیب کرده  ندارند  ی علم  ۀبه آن احاط

َلْم  کَبْل  :  را نکوهش کرده است   هاآن این فرمایش خود   ِبَما  ُبوا  ا  یِح یذَّ ِبِعْلِمِه َوَلمَّ ِتِهْم  یُطوا 
ْ
أ

شان  یآن برا   تأویل ه به علم آن احاطه نداشتند و هنوز  کزی را دروغ شمردند  یه چ ک بل)  2هُ تأویل
 . (امده استین

ـ موافق  نیز   یگریاز جهات دـ   یحبا قرآن و سنت صح  یتوص  یتروا   هاین ا تمامی  بر  عالوه  
 : یدآیماست؛ چنانچه در ادامه 

تا روز قیامت  ثابت شد امامت  توجه به این نکته که   :با قرآن و سنت ثابت  یتوص  موافقت
تا روز قیامت فقط  و    ،شودی در دو برادر جمع نم  ین، بعد از حسن و حسینحسفرزندان  در 
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 است.  ینو اعقاب عقاب از نسل حس ، عقابا در 

بودن  ی بر باق  یاتشود و روا ی برپا نم  یامام مهد   بالفاصله بعد از  یامتاست که ق  یهیبد
الزم    یوجود امامبه این ترتیب    داللت دارند؛ پس   یبعد از امام مهد   ی مدت طوالنبه   یف تکل
به   بیتاهل که از  همان طورـ شود   یشود و اگر خالی نم  یاز امام خال ینزم چراکهآید؛ می

 برد.میاهلش را فرو ـ قطعًا است  یدهرستواتر 

خدا،  پسر رسول    ی: عرض کردم: ا استشده    یتروا   از امام صادق   یمفضل در خبر   از
 یا آن را کلمه   )و   َعِقِبِه   ی ًة فِ یِلَمًة باقِ کَو َجَعَلها  :  گفتار خداوند عزوجلاین  ده از  بمرا خبر  

در نسل  تا روز قیامت  امامت را  یعنی با این آیه خداوند  »  :فرمود.  (در پشت او قرار داد  یباق
 1.«  ...ه استقرار داد ینحس

شما    یانمن در م»:فرمود  خدا :رسول  که فرمود است  شده    یتروا   ینمؤمنیرالاز ام  و
دو هرگز از هم جدا    ینو ا   م؛بیتاهلکتاب خدا و عترتم    گذارم:ی م  ی جابر  بها  گران  یزدو چ

تا  ی نم ا   ؛وارد شوند   بر من  در حوضشوند  انگش  «.ن دوی مثل  را در هم    ۀسباب  تو دو  خود 
انصار   .یختآم بن عبدالله  و گفت  یجابر    یست؟کشما  و عترت  خدا؛  رسول    یا   :بلند شد 

 2«.یامتتا روز ق ین و امامان از فرزندان حس ینو حسن و حس یعل»:فرمود

امامت در دو  هرگز  ینبعد از حسن و حس» :فرمودکه است شده  یتروا  امام صادق از
نمی برادر   علامامت    .شودجمع  آنید رس   ینبن حس  یبه  خداوند  ،  که   وتعالیتبارک گونه 
در  برخی دیگر    ر )خویشاوندان برخی ب  تاِب اللهک  یااَلرحاُم َبعُضُهم َاوَلی ِبَبعٍض فِ :  فرمود

جز در اعقاب و اعقاب اعقاب    ینحس  بن  یعلبعد از  امامت    ؛ پسکتاب خداوند سزاوارترند(
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 1« .نخواهد بود

در برابر    یامت ائمه تا روز ق   یف تکل  یانبموافق است و  با قرآن و سنت    ، یت وص  یب ترت  ین به ا 
  ؛ است   یتصحت وص  ایبر   یقطع  ایینه قر   ییتنها به همین    ودار شده است؛  را عهده  یااوص

چنین مضمونی وارد    بیت اهل از  برای چگونگی برگرفتن و عمل به روایات وارده،    چراکه
 .« یداخذ کن یافتیددر قرآن   یشاهد  شیآنچه را که برا شده است: »

 دوم   ۀ قرین 

  یخ ش  یبت کتاب غ است؛ یعنی  شده    یتمورد اعتماد روا های  کتاب از    یکیدر    یتوص  یِت روا 
گواهی  و  تر سخن وی  پیش  ش. و طرق و رجال  یث در حد  یشمند عالم اند  ، یفهطا  یس رئ  ،یطوس

کند  عمل میمعتبر  یرغ   یتبه روا تقدیم شد و اینکه او نه    یشهاکتاب   یاتصحت روا را دربارۀ  او  
  یبت کتاب غ کرده است که    یح وسائل تصر   ۀ در خاتم  یحر عاملکند.  و نه به آن استدالل می

کت  یطوس  یخش ب  هاییاب از  که  م  هاست  اعتماد  ا   و،  شودی آن  روا   یبترت   ینبه    یت صحت 
ت بر امامت  یوصبا روایت    «،یبتغ»  خود،  در کتاب  یطوس  یخ ش  چراکه  است؛  یحتم  ،یتوص

  هایب اکت   ین تر کتاب از مطمئن این  که    کنند ی همه اعتراف م  است؛استدالل کرده    ائمه
را    یتوصروایت    یطوس  یخششود.  مراجعه میو به آن  شود  می  ینانآن اطمبه    ،است  یثحد
  یت روا   یاحمد بن عبدون و غضائر   یقاز طر   ـیل ثقه جل ـ   یبزوفر   یخ ش   هایب ااز کت  یکی از  

مورد اعتماد    هایب اکتجمله  از    یبزوفر   هایب اکتهمان طور که خواهد آمد  ، و  استکرده  
 . دنشوی شمرده م
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 سوم   ۀ قرین 

ه  یدبه حد تواتر رسطوری که  به   ؛ندا ه ح کردی ت تصر یوص  یتبر مضمون روا   یاتاز روا   بسیاری
  کنند ی ح میتصر   یامام مهد ذریۀ  که بر  است  وارد شده    یاریبس  یحصح  یاتروا   چراکه  است؛

ها را در کتاب  از آن  یاری بس   بسنده خواهم کرد؛ زیرا   یاتا رو   از این   یبه ذکر بعض بنده تنها  و  
الحاسم» کرده  « رد  کتاب  آن   یدی الز   یاء ض  ستاد ا   ین همچن  ام؛بیان  در  را  و    ی المهد »ها 

روایات اطالع حاصل کند به این  از این  خواهد  یهرکس م  است؛ رده  ک  یآور جمع   «یونالمهد
 ها مراجعه نماید. کتاب

اب  ـ۱ ابواز    ، در آن»...  :  آمده است  در ذکر کوفه  یحصح  یتیدر روا   ه  عبداللوجعفر و 
پ مسجدی    ؛ است  یل مسجد سه  ا   یامبریکه خداوند  نفرمود مگر  در آن نماز    ینکه را مبعوث 

در آن  بعد از او  قائمان  شود و قائمش و  یماز آن ]مسجد[ ظاهر  ، و عدل خداوند  ه استخواند
 « .است ینو صالح یاو اوص  یامبرانمنزل پ  آنو  ،خواهند بود 

  گفت: به ]امام صادق[ جعفر بن محمد  است،موثق وارد شده    یتیدر روا   یربص و از اب  ـ2
  هستند. امام  دوازده  که فرمود: بعد از قائم  شنیدم    اناز پدرتخدا،  پسر رسول    یعرض کردم: ا 

ها  ناما آنفرموده دوازده امام؛  و    ی مهد دوازده    ه استفرمود»:  فرمود  صادق]امام[  پس  
 1« .کنندیما هستند که مردم را به مواالت ما و شناخت حق ما دعوت م یعیاناز ش وهیگر 

صادق  ـ۳ امام  قائم  »:  استشده    یت روا   از  از  بعد  ما  فرزندان    ی مهد دوازده  از  از 
 2« .هستند ینحس

اب  یح صح   یثحد  ـ۴   ی طوالن  یدر کالمروایت شده است که    حمزه از امام صادقااز 
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 1«.هستند یناز نسل حس ی مهد یازده ز ما بعد از قائم ... ای اباحمزه، ا »: فرمود

کند، سپس بعد  یم یامقائم از ما ق»که فرمود: است شده  یت روا  ینبن حس یاز عل ـ ۵
 2« .هستند ی مهد دوازده  از او

  ، ... خداوندا اتاز ولیدفع کن    یا خدا »:  از امام رضا  یح شده با سند صحوارد   یدعا   ـ۶
  کهبفرما  را به او عطا    یزیو اهلش و فرزندش و نسلش و امتش و همۀ مردمانش چ  خودش  به

دش و امامان بعد از او  عه  یان... خداوندا بر والشود  شو سرور نفس  شچشم  یموجب روشن
 3« . ... درود فرست

  روایت شده است؛   یحمعتبر صحسندهای متعدد  دعا با    ینکه ا است  گفته    ینور   یمیرزا 
 : است گفته روازاین

بن طاووس    یددر کتاب مصباح و س  یطوس   یخ، از جمله شاز علما  یاریجماعت بس »
جمال و  در  سندهادیگراناالسبوع  با  صح  ی،  روا  یونساز    یحمعتبر  عبدالرحمان    یت بن 

دعا  یشههم  رضا]امام[  ند:  اهکرد برابه  ا  االمر صاحب  یکردن  امر    ینبا  دعا 
 4.«  ...فرمود می

خداوندا  ...»:  فرمایدمیدر آن  که  ،  وارد شده است  ی ضراب که از امام مهد   یعتوق  ـ۷
و دشمنش    شو مقربان و عوام  یکانو مردمش و خواص و نزد   اشیعه و نسلش و ش   خودش   به

تا    ...   بفرما عطا  به او  است    شسو سرور نفْ   شچشم  یروشن  یۀ آنچه را که ما  یاو همۀ اهل دن
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 1« . ... شو امامان از فرزندان ش عهد یانو وال اتی... و درود فرست بر ول  : گفتار اماماین 

 : است ف کردهیتوص  گونهین را ا  یعتوق ین ا  ینور   یرزایم و

به» تعداد  یف شر   یتروا  ینا  یق تحقو  قُ   های باکتاز    یدر  اسان  دما معتبر  متعدد    ید با 
نشده جز    ینمع   یوقت   یتی رواهیچ  صلوات و دعا در    ینقرائت ا  ی ... و برااستشده    یتروا

  ینکه ، که بعد از ااست  دهاالسبوع ذکر کر بن طاووس در جمال  یعل  ینالدیرض  یدسآنچه  
  یب تعقحتی اگر  "...  فرماید:  می،  نماز عصر در روز جمعه را ذکر کرد  ی مأثوره برا  یبات تعق

به جهت  ترک مکن، بهوجه  هیچبهدعا را    ین، ا یترک کرد  ی عذر   دلیلعصر روز جمعه را 
ا   و  "ه است.جالله ما را بر آن مطلع کردوکه خداوند جل  یامر  دانسته    یفکالم شر   یناز 

  ، حاصل شده  یهعلاللهاالمر صلواتصاحبسوی  او از    یبرا  یزیباب چ  ینشود که در ایم
  سوی بهکند باب  یم   یح تصر خودش  که او    همان طور زیرا    ؛یستن   یدبعاین برای آن جناب  و  

 2.« باز است ی امام مهد 

روا   یاریبسو   مهد   دیگری   یات از  امام  نسل  بر  می  یکه  ا کنند  تصریح  همان    ین و 
کند  تصریح می  یاز نسل امام مهد   ی که بر دوازده امام و دوازده مهد است    یت مضمون وص

  یتروا   صحت  ایبر   یقطع  ایینه قر   ین، و ا استگذشته    یاز حد تواتر معنو   یاتمعنا در روا   ینو ا 
حت  ؛است  یتوص خبر«  اگر    یبلکه  خبر هم    یف ضع»یک  و  آنیح صح  یباشد  با   السند  را 

که    همان طور   ؛شودی م  یف، حکم به صحت آن خبر ضعکند  یبانی پشتهمان خبر  مضمون  
مشهور است   ینظر   ینا اند و حتی صراحت بیان کردهاین نکته را به علما  یگرو د  یطوس یخش

 . نظر وجود داردآن اتفاق  و بر

که ای  های و هوی عده و به  است،    یو متواتر معنو   یحصح   ،یت وص  یتروا   یبترت  ینبه ا 
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  بیتاهل   یات روا نپذیرفتن    ی برا   ی و ابزار   یری مسبه  ها را  و آناند  لگام زده ها  بر آن  یاطین ش
از امام    یح صح  یت در روا همان کسانی که مطابق آنچه  ؛  نمودتوجه  توان  نمی ،  اندتبدیل کرده 

 : شوندیم  ارجخ بیتاهل یت از وال  یبترت  ین به ا ، وارد شده است باقر

اصحاب    ینتر نیداشتبه خدا سوگند دوست »که فرمود:  است  شده    یتروا   باقر]امام[    از
ورع  با  من  نزد  فهم  ین تر من  با  پنهان   ینتر و  در  آن   ین تر کننده و  همانا    ، ماست  یث حد ها  و 

که منسوب به    یدشن   یثی است که چون حد  ینزد من آن کس  ینشانتر ب مغضوشان و  ینبدتر 
شود  ی شود و به آن کافر می م  یزارکند، از آن بی آن تعقل نماست در  ت شده  یماست و از ما روا 

  داندی مکه او چه    ی در حال  ؛ پنداردی ( کافر میرفته شده )آن را پذ   یک را که به آن نزد   یو کس
ما    یتواسطه از وال   ینبه ا او  از نزد ما خارج شده است و به ما استناد داده شود و    یسخن  یدشا

 1« .شودیخارج م

 چهارم   ۀ قرین 

  یز از هرچ  یپوشبا چشمـ   یزن  ینه قر   ین و ا   ؛یت با متن وص  ی معارض  یتروا   یچ هنداشتن    وجود
این    ،قرائن شمردن  بر الوسائل هنگام  ة خاتم کتاب  در    یعامل  حرّ   ی.قطعای است  قرینه   ـیگری د

    : استو گفته  قرینه را ذکر کرده

  ی طوس  یخ ، و شواضح است    ی اینهقر این،  که    است؛عدم وجود معارض  جمله:  و از  »
بر   آن    ینبود معارض  ینچن ایناگر    چراکه؛  وجود داردآن اجماع  گفته است که  نقل برای 

  ؛ استبصارابتدای  در    از جملهاین نکته تصریح کرده است؛  به  وی در مواضعی  ، و  کردند یم
 2است.«  یرفتهاز صدوق نقل کرده و پذآن را  «یذکر »در کتاب  یدو شه
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  یت که با روا بیاورد    هالداللیقطع یتروا   یک طلبم تا فقط را به تحدی می  یهر شخص   بنده 
 . باشدتعارض  در  در شب وفاتش  خدا رسول  یتوص

 پنجم   ۀ قرین 

  یگر مخالف اصل مذهب و موافق با مذاهب د  یتروا اگر    در این روایت.   یهتقنبودن  محتمل 
که    یاما زمان  ؛از دشمنانش فرموده باشد   یهتق  یآن را از رو   که امام  رودی باشد احتمال م

 .شودی م یاحتمال منتف ینا  باشدمذاهب  یگرموافق با اصل مذهب و مخالف با د

 خدا امامت و خالفت بعد از رسول  است که  کرده    یح تصر   یت وص  یتواضح است که روا 
  یگری بعد از د  یکیامامان را  این روایت،  در  خدا  ، و رسول  است  نویامامان و مهد  ،او  یتدر آل ب 

  نام نیز را   ینشان، و اولهستند که بعد از او ایشان سپس نسل   برده است؛  نام یتا امام مهد 
 امامان  یا   خدا با رسول  عصر  هم مذاهب  کدام از  هیچ با    ین و ا   ؛ است  «احمدبرده، که »

وجه احتمال اینکه از روی تقیه صادر شده باشد وجود  هیچ به اصاًل  پس    ؛ استموافق نبوده  
]راستین[  ، و با مذهب  قطعی، صدور آن  باطل شد]احتمال تقیه[  مطلب    ین ا حال که    ندارد. 

 .اندکرده  یحمضمون آن تصر  هبنیز    یتها روا و ده شود، موافق می

جمله،  و از  »:  است  کرده و گفته  یح ز تصر ین   ینهقر   ینبر ا   ،هنگام شمردن قرائن   یحر عامل
  1همان طور که گفته شد.« ، باشدبوده  یهتق ی ه خبر برا ک نیا بودن نامحتمل 
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 ششم   ۀ قرین 

پردازی و تحریف،  دروغو  جعل    های یزهانگ   چراکه  ؛ سنتاهل   ید با عقا  یت وص  بودن مخالف
و   یهامی حکومت بن  هب  یدنبخشمشروعیت و  فرزندانش  و    ی کردن خالفت از امام علدور 

خواهد کرد  ، داللت  باشد  هایزه انگ این  اگر مضمون خبر مخالف با  حال    .استبوده  عباس  ی بن
در آن وارد    یثکنندگان احادتحریف و  جاعالن    یهااست و دست   یحصح  وایت آن ر   ینکهبر ا 

در خالفت رسول  فرزندانش  و   یحق علپوشاندن  و    خودشان  تا موافق مذاهب است  نشده  
مقابل    یتوص  یتروا   بشود.  خدا  نقطۀ  حتی  سنت  اهل   یدعقا در  و  دارد  در    ی انقالبقرار 

  خدا رسول    ، در آن  چراکه  است؛ عباس  یو بن  یهامی و حکومت بن  یو دوم  یاولمواجهه با  
از وفاتش  فرماید  بیان می  صراحتبه  بعد  آِن  که  از  برا   ینمؤمنیرالامخالفت    ی و سپس 

او   د   یکیفرزندان  از  اسم یامت تا روز قاست    یگری بعد  و  و کن ،  اوصاف  یه ها  و  را    ائمهها 
 . فرمایدصراحت بیان میبه 

جعل    یثیحد  عباس یبن   یا   یهامی بنپیروان  عاقالنه است که    یا شما را به خدا سوگند آ  پس
مردم روشن کنند که قطعًا    یو برا   ؟! اساس به باد دهدپایه و  را از  خودشان    ۀ یدکنند که عق

اهل از  را  نّص  بر آن   خدا که رسول    شخالفت    ین ا   و اند؟!  فرموده است، غصب کردهها 
که خودش را   شود صادر می یکس هایی نیست که فقط از سراییچیزی جز یاوه [ یه]قول به تق 

  در وسط روز شده   ید که منجر به انکار خورش  یده رسلجاجتی به  با این کار خود و    زده   ی به نادان
  است.

ا حال   از  با  سنت مخالف است و  اهل   یدبا عقا   یتوص  یتروشن شد که روا   ینکه بعد  نیز 
و  گیرد، استوارترین روایات قرار می و  ین تر یح صحدر زمرۀ  یتوص یت ، روا قرائندیگر  ۀمالحظ

راستی که  به و  اند؛  امر فرموده   سنت استمخالف اهل کردن[ به آنچه  به اخذ ]و عمل   ائمه
این  آنچه را که موافق    ید رها کن»:  استشده    یتروا   ها؛ از آنهاستآن  با در مخالفت    ، رشد
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 1«.هاستت در مخالفت با آنیرشد و هدا  چراکه ؛ قوم است

اهل  یتروا یک  اگر    یحت با عقا   سنتاز طرق  و  باشد  ها  آن   یدوارد شده  بوده    یا مخالف 
  ای بر  یا ینه قر  ین و ا  ،عمل به آن واجب استبرگرفتن آن و  ، باشد فضائل ائمهدربردارندۀ 

ـ  تر تقدیم شد و سخنش پیش که شیخ طوسی بیان کرده است ـ است؛ همان طور صحت خبر 
  ،یتدر آن روا   یراو اینکه  »از جمله    : استآنجا که گفته    ؛هیعالشئل در وسا  یعامل  حّر نیز  و  

از این دست، ]به   سائلیم  یا سنت[، ]اهل با اعتقاد  یتروا نبودن موافق دلیل به و  متهم نباشد، 
معجزات  ذکر    یا بر ائمه  با موضوع تصریح  سنت  اهل   یت از طریق روا   شود[.آن روایت عمل می 

نسبت    ، ولیثقه   یاْت روا این  نسبت به    ،سنتچراکه اهل  است؛از همین باب  نیز  ها  فضائل آن  یا
 2شوند.« شمرده می  عیف ض هاآن  یربه غ 

،  باشندبوده    یگریاز هر مذهب د  یا سنت  از اهل  یتوص  یانراو  ۀ اگر هم  یحت  یجه نت   در
ا  م  یتروا   ین در  ائمه  ، یتروا   ین ا محتوای    چراکه  ؛ شوندیثقه محسوب  بر  از    یکیـ   نّص  بعد 

  ، ین بعد از ا   حال...  سنت مخالف استبا تمام مذاهب اهل کامل    طوربه   یناست و ا   ـیگری د
  ین ؟ ا ماندیم ی باق ی عذر هیچ   مناقشه کند  یت در رجال سند وص خواهدی که م کسی یبرا   یاآ

 صراحت به شماست که    ی نظر بزرگان علما   ین و ا   ، خود شماستاز دیِد    یثیهمان قواعد حد
شان؛  از سند یپوشاند، با چشم یح صحهستند محمد که متضمن حق آل  یاتیروا کند بیان می 

  !بیندنمی   در روز روشنرا که  یچشمکَند خداوند کور  و
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 هفتم   ۀ قرین 

و صحت اعتماد  بودن  معتبر   ه، بیت وص  یتبه روا   ینبزرگان علما و محدثاز    یبعض   استدالل
بزرگان علما به  این  بود امکان نداشت    یفضع  یتوص  یتاگر روا   چراکه؛  کندیبر آن داللت م
ـ   یبتغ کتاب  در    یطوس  یخش  ،بزرگان  ینا جملۀ  از    .کنند آن استدالل   که    همان طوراست 

م   ـگذشت   یانش ب محدث  بر  نجم الدر    ی نور   ییرزا و  استدالل  هنگام  امام  ذریۀ  الثاقب 
ا   کندی استدالل م  یت وص   یت به روا آنجا که  ،  یمهد  معتبر است    ش سند   ینکه و آن را به 
 :است که گفتهآنجا  ؛ کندیم یف توص

قسمتی  کرده که در آن    یترا روا  یخبر   با سند معتبر از امام صادق  ی طوس  یخ ش»
ذکر    یدرسفراکه در آن وفاتش    یدر شب را    ینمؤمن یرالبه ام  خدا  لرسو   یایوصااز  

  ید : پس چون وفاتش رسفرمایدایشان میکه    است  ینا  یت فقرات آن رواجمله  و از    ،کرده
 1.« ... تا آخر خبر کند یم تسل ین مقرب ین آن را به پسرش اول

السند  یح صح  یتتر از روا ی ، قو قرائن طریق  معتبر از    یت، روا تقدیم شدکه    همان طور   و
در تعارض  السند  یح صحروایت  با    ،محفوف به قرائن   معتبرِ   یتروا یک  که  و حتی هنگامی  ،  است

بگیرد بر صدق  یخبر آن  ،  قرار  قرائن  م  شکه    دلیل به   ؛ شودیمشمرده  مقدم    کنند یداللت 
هیچ  رجال آن بدون    یبعض   یاشود  ی اشتباه مدچار    یالسند گاهیح صحروایت    ینکه احتمال ا 

؛ در  کندی ها وارد نمعدالت و وثاقت آنخللی در    ین، و ا شوندمی سهو  و غرضی دچار  قصد  
المتن  یرغ  السندِ یح صح  یثحدچنین روایتی، »  یجهنت با  :  معتبر  با سند صحیح ولی  حدیث 

  یخشسخن    تر. پیش ندارد یشتر ب توضیح  به  روشن است و نیازی    ین ، و ا شودی م  «متن نامعتبر
 . ید مراجعه کنتوانید خصوص بیان شد؛ می ین در ا  یجعفر سبحان
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ما    یخ در کتاب تار   صدر   ید شه   ید ند سا ه استدالل کرد  یت روا   ینکه به ا   یکسانجمله  از  
الظهور از  وی  است  ۶۴۰صفحه    ، بعد  امام    ی طوالن  ی کالم.  نسل  ثبوت  بر  استدالل  در 

 ... . هستند ها حاکمان بعد از پدرشانآن  ینکه، و ا دارد  یمهد 

 به کتاب مذکور مراجعه کند. تواند می دارد اطالع از جزئیات به   یازهرکس ن و

از    یکی در    یمرتض   ید اند سشده قائل    یت وص   یتکه به صحت مضمون روا   یی علماجمله  از  
 : گویدی که مآنجا  ؛ استهایش پاسخ 

بلکه    قطع و یقین نداریم؛  ی بعد از شهادت امام مهد   یفشدن تکل ما به برداشته»
و مصالح اهل    دینکه حفاظت از  بمانند    یباقکسانی    ایشان  شهادتبعد از  است    یزجا

؛  کندیخارج نمنامیده بشویم  یامامدوازده  ینکهمطلب ما را از ا یناو  ؛یرندآن را بر عهده بگ
ما  پس  ؛قاطع، روشن شد  یانیبا ب  این، و بشناسیمها را امامت آنکه  یماهشد یفما تکلزیرا 

 1.« یمان جدا شدخودم یر از غبه این ترتیب 

از    نویمهد که    یتیبر روا   ی نماز   یعل  یخ ش   ،البحارینة مستدرک سفنگارندۀ    ،چنینینا   و
 : یدگوی جا که مآن ؛زندی م یقتعل  کندی را ذکر م  نسل قائم

دیگر  ، و در آن و استالبصائر  منتخب  یت حمزه و رواو اب  یتمراد از روا ۀکنندروشن  ینا»
ها  آن و اینکه هستند  یدوازده مهد  بعد از امام قائم  ینکهبر ا  کنندیکه داللت مروایاتی 

، اشکالی  نباشد  یبه امر او هستند تا زمان از حجت خالقائمان  قائم و    یایاز اوص  نویمهد 
 2وجود ندارد.« 

ی  کتاب  گوید؛ چنین میاین   «یفرعونالالمجتمع  »در کتاب  نیز  محمدباقر صدر    یدس  ید شهو  
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 : ه استکه گفتآنجا  اند؛کردهمی یس که تدر   یجلسات یرعبارت است از تقر  که

  یی هاکه طبق آن روش   یند آیم  یفهدوازده خل ـ ی مهد   یعنیـ  ایشان... سپس بعد از  »
طول مدت  ، و در  کنند یم ِسیر  مردم  میان  شود در  یوضع م  ی حجت مهد زیر نظر  که  
.  .. رودپیش می  یتکامل و ترق  سویبهپر شتاب    یریدر ِس جامعه  ،  یفهدوازده خلاین    یتوال 
».1 

دهد و  ی م  یجهرا نت  یتبه صحت وصو یقین نسبت  قطع    ،قرائن  یگردهمراه  به   ینهقر   ینا 
وتردید روا بدارد مگر  شک تواند در آن  نمی کس  هیچ معتبر و  است    یتیروا   یت وص  یتروا   ینکها 

و    ،اعتراض کردند  یامبردر شب وفات پ  یتنوشتن وص  هکه ب   یو دوم  یاول  ینتابع یاز سو 
از  دور باد    و!« و  یدگویم  یانمحمد هذراستی که  به   ؛ کتاب خدا ما را بس است»گفت:  یدوم

ا امروزچه در  و    یروزدساحت مقدس ایشان چه در     یر کالمش بر غ   یا   ید بگو  یانهذ  ینکه ، از 
َت  یَت ِإْذ َرمَ ی َوَما َرمَ فرماید:  میتعالی  شود؛ حق منطبق  است  که آن را قصد کرده    یمصداق

َه َرَمٰی ک َولَٰ   . خت()و آن هنگام که تیر پرتاب کردی، تو تیر نینداختی بلکه خدا تیر اندا  َنّ الَلّ
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 :مبحث سومهای سش پر  

 .یدرا بشامر یت قرائن صحت صدور وص :۱س

باموافق  ،صحت صدور  قرائنجمله  از    :۲س است  بودن    است؟ موافق  قرآن  با    یت چگونه وص  .قرآن 
 . یدبده  یحتوض

 . یددهب یح را توض ینا  .است  یتوص  یعدم وجود معارض برا ، قرائن صحت صدورجمله : از ۳س

 یست؟ محتمل ن  یتوص یت در روا یه تقچرا  است.صحت صدور   ایبر  ایینهقر ،یه: عدم احتامل تق۴س

. این  سنت با آن استمخالفت اهلشود  منجر می   یت که به صحت صدور وصجمله مواردی  : از  ۵س
 .یدده یح توضنکته را 



 

 

 یگر د  یانی به ب   یت صدور وص  اثبات :  مبحث چهارم 

کتاب   گمراهمقدس،    یتوص»در  از  بازدارنده   الحسناحمد   یدس  ۀنوشت  «ینوشتار 
پ در    یتاثبات صدور وص  ی برا توضیحی   آمده است    .آمده است  یامبر شب وفات  آنچه  متن 

 شود: تقدیم حضور می

به    اشیلحظات زندگ  ین آن را در آخر   خدا است که رسول    یا نوشته   یت، وص
َحدَ یک ِتَب َعلَ ک: استاز سخن خداوند، نوشته  یرویپ

َ
  ک ُم اْلَمْوُت ِإن َترَ ک ْم ِإَذا َحَضَر أ

َربِ یُة ِلْلَواِلَد یاْلَوِص رًا  یَخ 
ْ
قِ یِن َواْلق شما واجب شده    بر )  1َن یَن ِباْلَمْعُروِف َحّقًا َعَلی اْلُمَتّ

و   ینبر جای گذاشته برای والد یریی از شما را مرگ فرا رسد اگر خیک ه چون کاست 
رسول  ]، و  (زگارانیاست بر پره  این حقی  . ندکت  ی ده وصیپسند   طوربه شاوندان  یخو

ف  یوصت  یبازدارنده از گمراه ـ تا ابد ـ   زندبکه به آن چنگ  کسی    یرا برا   یتوص  ینا   خدا[
است    یامبریپ  یشاناز آنجا که ا   اش؛یلحظات زندگ  ینآخر   در  کنم،ی م  تأکید.  کندیم

رسالتش    ۀ یدچک   گویدیم  اشیلحظات زندگ  ین آنچه در آخر   شود،ی م  یکه به او وح
با    یشان،که ا   یوقت  کنیدی . حال چه فکر مستبعد از او  ینحفظ د   ی برا   اییله و وس

اهتمام داشت    یار بس   است، قطعه کرده  و درد سم که کبدش را قطعه  شا یماری شدت ب
  یت ! اهمکند؟  یفتوص   «یبازدارنده از گمراه  یتو آن را به »وص  یسدنوشتار را بنو   ین تا ا 

آن  تا    کندی که به محمد رحم م  ومتعالسبحان است که خداوند    یحد نوشتار به   ینا 
:  کندیبه او خطاب م اندازد،ی م  ی که بدنش را به سخت  ی عبادت  یادی که از ز   یا اندازه
َعلَ   طه نَزْلَنا 

َ
أ ِلَتْشَقی  یک َما  ا )  اْلُقْرآَن  ما  نفرستاد  ین طه،  را  به    یم قرآن  را  تا خود 
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که به محمد    یشدت رحمت  ینسبحان با ا   یخدا   بینیمی که مین، با ا ( یندازیب   یسخت
به او دستور    یشانا   یلحظات زندگ  ین در آخر   یمهربان است، ول  یشان دارد و نسبت به ا 

نوش   دهدیم را    یسدبنو  تاریتا  آن  برابر  و  ا در  توصین همه  »نوشتار  یدنما   یفگونه   :
و سم در   ، متحمل شده یاری بس ی که از َسّم، دردها ین با وجود ا  ؛ «یگمراه بازدارنده از 
 1. قطعه نموده استرا قطعه ش دارد و کبد یان بدنش جر 

در    یت، نوشتاِر وصمحمد   خدا رسول  ها  در آن است که    هایییت از روا   یبعض   هااین
. در روز پنجشنبه  کندی م یفتوص یرا به بازدارنده از گمراه اشی لحظات زندگ ینآخر 

مردم را بر آن شاهد    ۀهم  خواستی و م  یسدامت بنو  ۀهم   یرا برا   یتوص  خواستیم
ق  یگروه  یول  یرد،بگ  در  و  بازداشتند  را  و گفتند:    یشانا   یعقالن  وای او  زدند  طعنه 

ها آن   ، یامبر(. پگویدیچه م  فهمد ی و نم  گوید یم  یانهذ  یعنی )   گویدی م  یان هذ  یشانا 
ه بودند. در  زند  ـکه دوشنبه بود ـ بعد از پنجشنبه تا روز وفاتش  خدا  را طرد نمود و رسول  

از صحابه را که    ضیامال نمود و بع  یعلبه  را نوشت و    یتشکه وفاتشان بود، وص  یشب
  نمودند، شاهد بر آن گرفت:  تأییدنوشتن آن را در پنجشنبه 

 
به  زن  یک  »فرمود:    : امام صادقکندروایت می کلینی    -  1 بره)کتف  در    سِمّ   پیامبریهودی   . داد(  گوشت 

  6« کافی: ج  .نداشتخاطر نزدیکی به محل ِادرار، دوست  کتف را دوست داشت و باالی ران را به  )گوشت(  پیامبر 
 . 315ص 

زن آن  .از آن خورد .آورد ۀ مسمومی نزد پیامبر یهودی، برّ زنی گوید: می  انس بن مالکگوید: .... بخاری می
 . 141ص3بخاری:ج  صحیح «. خیر...»( فرمود: )پیامبر  .آیا او را بکشیم  به او گفته شد: .نددآور  را

صفر باقی   روز دوشنبه، دو شب از )ماه(   ؛از دنیا رفتند  ، مسمومگوید: در مدینهمی   پیامبر   خصوص  شیخ مفید در 
 آورده است.  887ص  2ج  ،و عالمه حلی نظیر آن را در المنتهی 456المقنعه: ص  .مانده بود
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 سنت: اهل هایکتاب در

  الله فشار ! درد به رسولیا پنجشنبه : »روز پنجشنبه و چه روز  گویدی عباس مابن
که   یسمبنو  ی شما نوشتار  یتا برا  یاورید ( بی من )قلم و کاغذ ی فرمود: »برا آورد، )و( 

. گفتند:  یستن  یزنزاع جا  یامبر کردند و نزد پ نزاع  ها(  )آن  «.یدبعد از آن هرگز گمراه نشو
م  یامبر پ چه  )پیدندپرس  یسؤال  صورتبه !  گوید؟یم  یانهذ  یاآ  ؟!شودی را  (  یامبر. 

که من در آن هستم، بهتر است از آنچه شما مرا به آن    ی حالت.  یدفرمود: »مرا َرها کن
وصخوانیدیم مطلب  سه  به  را  شما  مشرککنمیم  یت .  جز   ین:  از  العرب  یرة را 

  یراییکه من پذ  همان طورن  یگانگاب  هایت ئ یاز ه  ،کنید   یرونعربستان( ب  ۀیر جز )شبه 
 1اموش کردم.«من فر  یا را نگفت،   ی.« گفت: سوم ...و  کنید یرایی پذ کردم،یم

مابن »روز  گویدیعباس  اشکیا پنجشنبه و چه    پنجشنبه:  آن،  از  بعد    یش ها! 
عباس(  . )ابن ریختیم  ید مروار   ی هامثل دانه   یشها که برگونه   یا گونه به   ؛ شد  یجار 

  ی تا برا   یاوریدمن ب  ی( برا یلوح و دوات  یا)  یفرمود: »کتف و دواتخدا  گفت: رسول  
   2.« گویدی م  یانالله هذگفتند: رسول   «.یدنشو  اهکه بعد از آن گمر   یسمبنو   یشما نوشتار 

 
 :  یعهش  هایکتاب در

ق   سلیم م  یدم: »از سلمان شنگویدیم  یسبن  ا گفتیکه  از  بعد  که آن مرد ین: 
  یدم شن   ی از عل  شد و کتف را انداخت  ینالله خشمگ )عمر( آن جمله را گفت و رسول 

!  یم؟سؤال نکن  یسد، در کتف بنو  خواستی که م  یزی چ  بارۀالله در از رسول   یا : آ که گفت
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هم اختالف    ی با دو فرد هیچ  و    شدی گمراه نم  یفرد  یچ ه  نوشت یکه اگر م  یزی چ
   1....!«کردندی نم

  ی شاهد نبود   یاطلحه! آ  یفرمود: »ا   ی: امام علگویدی م  یهالل  یس بن ق  سلیم
وند و با  که امت، گمراه نش  یسدبنو  یزیکتف خواست تا در آن چخدا  که رسول    یزمان

  یانخدا َهذ   یامبرپ   که  دوست تو آن مطلب را گفت  ]اما[  هم اختالف نداشته باشند 
  2. «  شدند... ینالله خشمگ . رسول گویدیم

  ین که در آن ذکر َتفاُخر مهاجر   ی طوالن  یثی در حد   ی : عل  گوید ی م  یسبن ق   سلیم 
شاهد   یاطلحه! آ ی : »ا فرمود، به طلحه هاستآن یل و انصار نسبت به مناقب و فضا 

در آن چکه رسول   یهنگامنبودی   تا  از ما کتف خواست  باعث    یسد بنو  یزی الله  که 
که  دوست تو آن سخن خود را گفت یول ند،امت گمراه نشوند و اختالف نکن شودیم

هذرسول رسولگویدی م  یانالله  خشمگ .  کر   ین الله  ترک  را  )نوشته(  آن  و  «  .دشد 
 3شاهد بودم.  ،گفت: بله  )طلحه( 

متن از گمراه  یتنها  بازدارنده  نوشتار  از    یبت غ   کتاب  در شده است،    یتروا   یکه 
  ی نوشتار   یسد؛آن را بنو   خواستیالله مکه رسول   یوجود دارد؛ همان نوشتار   یطوس

  محمد آل و مسلم، وجود دارد.    ی سنت، مثل ُبخار اهل  یهاکتاب   ترینیح که در صح 
 .  نقل فرمودند... ،  )الله(را از محمد رسول  یتوص

رسول این ا که  )وص  یت وص  ینالله  به  از گمراهیترا  بازدارنده  توص   ی(  ابد،    یف تا 
کسی  کند. هر   ادعاوصیت را  بتواند    یمحال است که فرد باطل]یعنی[  نموده است،  
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ادعایدبگو دارد، خدا یان)مدع  ی از سو   یتوص  ی:  امکان  به    ی( باطل،  را  سبحان 
که به آن    یفرد   یان آن را برا یشکه ا   کندی متهم م  ی از محافظت از نوشتار   ی ناتوان

چون    کند،ی متهم م  ییگوخدا را به دروغ  یا!  داندیم   یزند، بازدارنده از گمراهبچنگ  
کرده است، و اگر    یفتا ابد، توص  ینوشتار را به نوشتار بازدارنده از گمراه  ین خداوند ا 
بود!    واهد نخ  ینوشتار بازدارنده از گمراه  ین کند، ا   یت وص  ی ( بتواند ادعا ی لفرد )باط

کرده است    یفتوص  یرا به صفت  یتچون خدا وص  ،متهم کرده است  یخدا را به نادان  یا
ن  منطبق  آن  بر  خدا   یستکه  از  است!  نادان  آن  به  نسبت  خدا  ا   یو    ین سبحان، 

جاهالن    ینا است که  تر از آنچه  مرتبه بلند   بسیار  دور است و خداوندبه   هایتخصوص
 (.  یراً الجاهلون علوًا کب یقولونالله عما   ی)تعال  گویندیم

که آن را به    ینص   یدمطلق سبحان، با  یمحک   یگو راست  ی توانا  یدانا  ،در نتیجه
گمراه از  برا یبازدارنده  بزند کسی  هر   ی،  چنگ  آن  به  از    یفتوص   که  است،  کرده 

آن شود و   ی( آن، مدعیکه صاحب )اصلیندارد، تا ا بباز توسط افراد باطل  شدن  ادعا
است    کاریب فر   یگو دروغ   یاناتوان    نادان، خداوند،    گرنه ؛ و گرددهدف از نص، محقق  

از باطل ِکشانده    یتند به تبعا ه ( چنگ زدیتتوجه به سخن او )به وص  که با را    ی و افراد
مطلق    ی چون او دانا و توانا   ؛ ناتوان باشد  یا سبحان، نادان    ی است. محال است که خدا 

سبحان  حق  حضرت  از  که  است  محال  و  بزند   ،تعالمواست،  َسر  او   ؛دروغ  چون 
 توان ی نم  گرنهو   ؛کرد  یفبودن توصگواو را به دروغ  توانی است، و نم  یمگو و حک راست
 .  رودیم ین از ب ین به سخنش اعتماد کرد، و د  یا مسئله  یچدر ه 

از  بودن نسبت به فرد بعد از خودش که آن را به بازدارنده  یندر زم خدا  ۀ یفخل نص 
 1، است  یاله  ینموده است و نص   یف که به آن چنگ بزنند، توص  یافراد   یبرا   یگمراه

 
، فقط به دستور خدای سبحان است. در روایت قبل که از کافی شودکه جانشین او میکسی    بر  نص پیامبر  -  1
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ادعا   یاز سو   ید با از  دروغ شدن  خداوند،  افراد  تا  توسط  باطل، محافظت شود،  و  گو 
( باطل،  یاز )مدع  یت سبب امکان تبعبه  وگرنه  ؛ آن را ادعا کند  ( یکه صاحب )اصلینا 

فر  و  م  ینمکّلف  ی برا   یبدروغ  ا   شود،یمحسوب  دانا یمتن  ین )چن  ینو  از    ی ( 
 .  شودی مطلق سبحان صادر نم یم حک  یتوانا  یگو راست

آب   خواهیی: اگر م یدبه تو بگو   و فرجام امور است   یب به غ   ی که دانا  یانسان  اگر
سپس    ،سم نباشد   ینجا وقت در ا یچ که ه  کنمی م  ینبنوش و من تضم   نجای از ا   ی، بنوش

و    یهاز پا   یانادان است،    یا است؟ او    ی آن ضامن، چگونه فرد  ی، شما آنجا سم بنوش
 ی کس  یا است! آ   کردهُخلف وعده    یا است    اتوانکردن ناز ضمانت   یا گوست  اساس دروغ 
ا  خدا  به  م  یمان که  نادان  تواند یدارد  به  را  وعده    یا   یناتوان  یی، گودروغ  ی،خدا  ُخلف 

الله عن ذلک علوًا    یباالتر است )تعالبسی    هایی چنین نسبتکند؟! خدا از    یف توص
 (.  یراً کب

را    یحفاظت از نص اله  خداوند   وارد شده است   هاکه از آن  یاتیدر قرآن و روا 
  ی . اهل باطل از ادعا دکنن که اهل باطل نتوانند آن را ادعا ینبر عهده گرفته است، تا ا 

به  ا نص،  هستند؛  طور است،    یرممکن غ   یرخداد  یندور  خدا   همان  متعال    یکه 
است:   َعلَ فرموده  َل  َتَقَوّ اوِ   َنا یَوَلْو 

َ
ق
َ
اْْل ِبالْ یَبْعَض  ِمْنُه  َخْذَنا 

َ
َْل ِمْنُه  ی مِ یِل  َلَقَطْعَنا  ُثَمّ  ِن 

 
ه َتَباَرَك وَتَعاَلی»به حارث بن عمرو:    نقل شد سخن پیامبر اختیار من  این مسئله به  »«  َلیَس َذِلَك ِإَلی، َذِلَك ِإَلی اللَّ

ِإْن ُهَو *  َوَما یْنِطُق َعِن اْلَهَویفرماید:  پیامبرش می   بارۀ(. خداوند در وتعالی استنیست، این به اختیار خدای تبارک 
کلینی روایت (.  رسدبلکه سخنان او وحی است که به او می   ؛گویداز روی هوا و هوس سخن نمی)  ِإالَّ َوْحی یوَحی

ْشَعِث که گفت: َسِمْعُت اباعبدالله ... .2کند: می
َ
ا یوِصی ِإَلی َمْن یِریُد اَل  »یُقوُل:  از َعْمِرو ْبِن اْل أَتَرْوَن اْلُموِصی ِمنَّ

ه وَرُسوِله ه وَلِکْن َعْهٌد ِمَن اللَّ ْمُر ِإَلی َصاِحِبه واللَّ
َ
ی یْنَتِهی اْل   آیا فکر »فرماید: می  امام صادق «ِلَرُجٍل َفَرُجٍل َحتَّ

به خدا قسم نه! این  ؟!  کندوصیت می   به هر شخصی که خودش دوست دارد،  کندکنید فردی از ما که وصیت می می
 . 287ص  1ج  ،کافی .«تا اینکه امر به صاحبش برسد، است عهدی از خدا و پیامبرش
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ا   1َن یاْلَوتِ  بعض )اگر  او    یو  از  قدرت  با  دهد،  نسبت  ما  به  را  )دروغ(  سخنان  از 
 (.  زنیم یسپس رگ گردنش را م  گیریم، یم

بستن:َتَقّول» هم   « دروغ  خدا،  است  یشهبه  جلوگ  یول  ؛ بوده  آن  از    یری خداوند 
  ؛ها را هالک کند آن   یعاً که خداوند، بعد از »گفتن«، سر   یستن   ی نکرده است، و ضرور 

برای هرکس  است که  ای نکته  ین و ا  دهد؛ یم یها فرصتان، به آنبلکه خداوند سبح 
کند روشن و بدیهی  تحقیقی میبودنشان روشن است که باطل   ییهادعوت  بارۀدر که  

بلکه    یست، ن   «گفتن:  صرفًا »تقّول  یه، (. قطعًا منظور در آیلمه دعوت ُمسمثل  )است  
از »تقّولمن بر و دروغ :ظور    ی ادعا  ، از »تقّول« است که فرد   ی خداوند، مورد   بستن( 

ست که قطعًا خداوند وارد  ینجاآورده شده است؛ ا   ایشبر   یل بکند که دل  یاله  یسخن
  ین کند، و ا   یت بر آن آورده شده است، حما  یلکه دل  یتا از سخن اله  شود،ی( معمل)

دش شناخته  بعد از خو  ۀ یفتا خل  رساندی خدا آن را )به مردم( م  ۀیفاست که خل  ینّص 
  ی نموده است. عدم دخالت خدا   یفتوص  یاز گمراهبودن  شود، و آن را به بازدارنده 

به  حماسبحان  مخالف    یتجهت  نّص،  ا   حکمت از  مثال    ، نص  یا سخن    یناست؛ 
  نوی الله، به امامان و مهدمحمد رسول   یتبه محمد رسول)الله( و وص یسیع  یتوص

 2است.

 
 46 تا 44: حاقه -1

توصیف   ، زندباین وصیت را به نوشتار بازدانده از گمراهی برای فردی که به آن چنگ    اللهرسولدلیل  به همین    -  2
خدای  .را دلیل روشنی از دالیلی که آورده است، شمرده است به محمد تعالی، وصیت عیسی حق . کرده است

ی َرُس َوِإْذ َقاَل ِعیَسی اْبُن َمْریَم  :  ه است متعال فرمود ْوَراِة  یا َبِنی ِإْسَراِئیَل ِإن  َما َبیَن یَدی ِمَن التَّ قًا ل  َصد  ِه ِإَلیُکم م  وُل اللَّ
ِبین َهَذا ِسْحٌر م  َقاُلوا  ِباْلَبیَناِت  ا َجاءُهم  َفَلمَّ ْحَمُد 

َ
أ َبْعِدی اْسُمُه  ِتی ِمن 

ْ
یأ ِبَرُسوٍل  رًا  که  آن هنگام    و)  (6  ،)صف  َوُمَبش 

است  تورات را که پیش از من بوده    ،سوی شما هستم من فرستادۀ خدا به  ،ای فرزندان اسرائیل  :عیسی پسر مریم گفت
پس وقتی برای آنان دالیل  .دهم یاحمد است بشارت م  شنامو آید ای که پس از من میکنم و به فرستادهتصدیق می
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  یجه ( است و در نتیرممکن ، ممتنع )غ «ادعا:  نوع »تقّول ین که ا   داردی م  یان ب آیه
  یاتی. روا کندی آن را نم  ی از او ادعا  یرغ  ی است و فرد  شدهصاحبش حفاظت   ینص برا 

ارتباط    یاله  یبر خلفا  یاختصاصًا به نص اله  یه،آ  ینا   کندیوجود دارد که روشن م
تا به صاحب آن برسد،    از آن محافظت کند   بایداست که خداوند    ینص اله  ین. ا دارد

محفوظ است، چه    تأثیر بگذاردآن    یکه رو   یاست که از هر دخالت  یاله  ی نص   ینو ا 
  یا   رسد،یبه او م  یتباشد که وص  اییفه به خل   یتوص  ینانتقال ا   ۀدخالت در مرحل  ینا 

 1.کندی که آن را ادعا م اییفهبه خل یدن مراحل رس یا در مرحله 

ا و  روایاتی ا ین: ا کنندیرا روشن م  یقتحق  ینجود دارد که    یه، آ  ینکه »تقّول« در 
 است:  یمربوط به نص اله

فض   محمد ابوالحسن  یل بن  عزوجل  کندی م  یتروا   از  خداوند  سخن  »از   :
  خواهند ی. فرمود: »م(شان خاموش کنندیهانور خدا را با دهان  خواهندیم):  یدمپرس
« عرض کردم: و خدا نور خود  .خاموش کنند  یشانهادهان را با    یرالمؤمنینام  یت وال 

.« عرض کردم: سخن    ...کندی. فرمود: »خدا نور امامت را کامل مکندیرا کامل م
َرُسوٍل  خداوند:   َلَقْوُل  ُه  فرستاده   ٍم ی رِ کِإنَّ سخن  فرمود:    یمکر   یا )قرآن  است(. 

سو   یل، جبرئ   یعنی» در   یاز  می )راو   «.یعل  یتوال   خصوص  خدا،  عرض  گویدی(   :

 
ادعای وصیت کند، وصیت دلیل روشنی  صورتی که مدعی باطلی بتواند    در  (.آشکاراست  روشن آورد گفتند این سحری  

   نخواهد بود.از سوی خدا  
از    وصیت به محمدانتقال  رسد، مثل  ای که وصیت به او میاین وصیت به خلیفهانتقال  حفظ نص، در مرحلۀ    .1

اما حفظ  .  است،  ، از سوی خدا به محمدوصیت به علی و فرزندان پاکشانتقال  ، یا  سوی خدا به عیسی
در   به خلیفه نص،  رسیدن  ادعا میمرحلۀ  را  آن  که  ِطی می ای  را  گاهی یک مرحله  رساندن وصیت  کند،  کند، مثل 

وصیت یا  )احمد( مثل رسیدن به مهدی اول    ،کندو گاهی از مراحل متعددی عبور می،  به امام علی  اللهرسول
 برقرار است.مراحل  حاالت ونص الهی در همۀ این حفاظت  وبرسد،  محمدبه تا ، به محمد عیسی
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لِ کردم:  
َ
ا ُتْؤِمُنوَن یَو َما ُهَو ِبَقْوِل شاِعٍر ق و آن گفتار یک شاعر نیست، ولی جز  )  اًل مَّ

آورید  نمی  ایمان  ماندکی  دروغ  پروردگارش  به  محمد  »گفتند:  فرمود:  و    بندد ی (. 
  ین اوند )ا خد یلدل  ینبه هم ؛ امر نکرده است ی،علبارۀ موضوع در  ینخداوند او را به ا 

اگر  است و    یانپروردگار جهان  ی سو از    ی، عل  یت « فرمود: »وال .از( قرآن را فرستاد  یهآ
محققًا ما او را به قهر و    داد،ی به ما نسبت م  ،سخنان را به دروغ  یناز ا   یمحمد بعض 

 1« .کردیمیسپس رگ قلبش را پاره م گرفتیم، ی انتقام م

مگر    کند، یامر را جز صاحبش ادعا نم  ین : »ا فرمایدی که امام صادق م  همان طور 
 2«.شودی که عمرش کوتاه مینا 

  ین که ُمّتصف به ا  یتیبازداشته شده است؛ وص ی، اله یت باطل از ادعا به وص  فرد
نمبکه به آن چنگ    یکه هر فرد   شده است را گمراه  فرد باطل،    یادعا  کند؛ی زند 

  یرا مردم، ظاهر کند، ز  یادعا را برا  ین که ا  ینقبل از ا   شود،یباعث هالک شدن او م
کسی   ییگودروغ  یا  یناتوان  ی،بر نادان  یلشود، دل  یرا مدع  یتفرصت دادن به او تا وص

را داده است،    یتبه خاطر چنگ زدن به وص  یعدم گمراه  ۀ وعد  ی است که به افراد
ا    ین( حق مطلق سبحان محال است، و به همی)خدا   ی برا است که    ی موارد  ین و 
است:  متعال    ی خدا   یلدل ُثَمّ فرموده  ِباْلیِمیِن*  ِمْنُه  َخْذَنا 

َ
اْلَوِتیَن   ْل ِمْنُه    َلَقَطْعَنا 

( و امام  کردیمپاره می سپس رگ قلبش را    ،گرفتیم می  ما او را به قهر و انتقام   محققاً )
 « کند.یکوتاه م صادق فرمود: »خدا عمر او را 

آگویمیم  یشتر ب   یح توض  برای عقل  یه، :  استدالل  بر    ؛ استشده  گفته   ِی منطبق 
. سخن خداوند متعال:  پذیر نیستامکان( محال است و )اصاًل(  یت وص  ی )که ادعا ینا 

 
  434ص 1ج، کافی1- 

 372ص 1کلینی: ج ،کافی - 2
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  َّخْذَنا ِمْنُه ِباْلیِمیِن* ُثَم
َ
اِویِل* َْل

َ
ق
َ
َل َعَلیَنا َبْعَض اْْل )و اگر    ِتیَن َلَقَطْعَنا ِمْنُه اْلوَ َوَلْو َتَقَوّ

ما او را به قهر و   محققاً ، دادنسبت میما  به به دروغ سخنان را  یناز ا  ی)محمد( بعض 
نمودن  معناست که هالک   ین ا   ( به کردیمپاره می سپس رگ قلبش را    ، گرفتیم می   انتقام

، هالک  « ادعا کند  :اگر او »تقّول کند   یعنیاجتناب است؛  یرقابل )توسط خداوند( غ 
  ین بنابرا   ؛ ندارند  یمانکه به محمد و قرآن ا   تند هس  ی افراد  یه آ   ینمخاطب ا   1.شودیم

ها  چون آنـ  که سخن خداوند استنبوده   یلدل  ینبه ا   یه، سخن، در آ  ین احتجاج به ا 
  ی احتجاج به مطلب  یعنی  ؛است  یهبلکه احتجاج به مضمون آ  ـندارند  یمانبه خداوند ا 

عقل جهت  از  ثابت آن  یبرا   یکه  است؛  ها  الهینا   یعنیشده  نص  به    یکه  که 
اشاره شده است،    زند،ی که به آن چنگ م  ی فرد   ی برا   یاز گمراهبودن آن  بازدارنده 

از   یرغ ی فرد  ییم اگر بگو  یرا داشته باشد؛ ز  ی مدع تواندی ( آن نمیاز صاحب )اصل یر غ
)اصل آیصاحب  بتواند  آن  م(  الزم  کند،  ادعا  را  خدا   شودی ن    ومتعالسبحان   یبه 

 داده شود.  ییگودروغ  یا یناتوان ی، نسبت نادان

عقل  بنابراین،  جهت  روا   یقرآن  ی،از  فرد   یی، و  ندارد  اله  ی امکان  نص    ی بتواند 
که به آن   یفرد  یشده است که برا  ینکه( ُمّتصف به ا  یکند؛ )نص  را ادعا یصیتشخ

از گمراهزند،  بچنگ   ا   یعنیاست؛    یبازدارنده  از  ادعا    ی که فردیننص،  را  بتواند آن 
که صاحبش آن را ادعا کند و هدف از نص، محقق شود،  ینکند، حفظ شده است تا ا 

همان  اند؛  چنگ زده  یت است که به وص  ینی شدن مکّلفاز گمراه  یری که همان جلوگ

 
دوم به خاطر    معنایش این است که )جملۀ(  است، و )آرزو(  حرف َتمّنی  «  لو» گوید:  گوید: جوهری میمنظور میابن  -  1

 «لتقوّ »اول در آیه،    )جملۀ(«  .کنم اگر نزد من بیایی، تو را ِاکرام می»گویی:  می   .افتداتفاق نمی اول    )جملۀ(بودن  نشدنی
اینجا به    در  (اگر)  «لو»و    «گیریم باقدرت او را می»نمودن است،  دوم هالک   )جملۀ(  و  «ما سخنانی ببندد  اگر بر»است،  

 . دهدزیرا »تقّول« رخ نمی، افتداتفاق نمینمودن این معناست که هالک 
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 سبحان به آن وعده داده است.   یکه خدا  طور

 :  گویمی م یشتر ب  یلو تفص  ح یتوض برای

 :  یاله یگاهجا منصب و  مدعی

  ی از گمراهبودن است که متصف به بازدارنده  یصینص تشخ ی فرد، مدع  ینا  یا* 
حق است و    یمدع  ینصورت ا   ینکه در ا   ؛زندبچنگ    یت که به وصکسی    یبرا است  

و افراد باطل    یانگودروغ   یاز ادعا   ید نّص با  یرا باطل باشد؛ ز   یاگو  امکان ندارد دروغ
باشد  امان  چ  ؛در  به  را  مردم  خداوند  است    یزی وگرنه  ممکن  که  است  داده  دستور 

است، و    یبازدارنده از گمراه  یت،حال گفته است که وص  ینگمراهشان کند، و در ع 
 است از خداوند صادر شود.   یرممکن است که غ  یدروغ ینا 

که    ینص ـ   یصینص تشخ   یمدع  یول  است  یاله  یگاهجا   یفرد، مدع  ین که ا ینا   یا*  
  اشیباعث عدم گمراه  زند بکه به آن چنگ    یفرد   ی شده است که برا   ین متصف به ا 

شبهه    ین، از مکلف  یبعض   ی برا   یشدر ادعا   یا   ،ایکننده ادعا   ین چن   ین. ا یستن  ـ شودیم
هستند، و چه بسا خداوند    نادانامور    یها نسبت به بعض که آن  ینا   دلیلبه وجود دارد،  

بفرستد و او را    اییه )عذاب و( آ  ی فرد  یننسبت به بندگان، بر چن   یبه خاطر مهربان
  ین او باشد؛ با توجه به ا   ی از ادعا   ی هالکت بعد از گذشت مدت  ین هالک کند، هرچند ا 

  روی که از او دنباله  یخود ندارد و افراد   ی ادعا  ی برا   ی و حجت  یل دل  ی فرد   ین چن  ینکه ا 
ن ینا   یاندارند.    ی عذر   یز ن  کنندیم ( او گمراه  ی)ادعا  ۀواسطبه   ی فرد  یستکه ممکن 

از    یم خودش دنبال باطل باشد، و همان طور که گفت  ی فرد   ین که چن  ین شود، مگر ا 
  یادی باطل ز   لئحال مسا  ین کند؛ با ا   یرو دنباله   یصیبدون داشتن نص تشخ   یفرد
مردم، روشن و    یباطل او را برا   یاوند ادعا و خد  شود،ی باطل( صادر م  ی)مدعاو  از  

م ا کندیواضح  ا   یلیدل  ی،فرد   ین چن  ین.  تا  تطب  یه آ  ینندارد  او  شا  یق بر  و    یدکند 
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دنبال باطل هستند،  به که   ی فرد َرها شود تا افراد  ینشود و ا  ی سپر  یادی زمان ز مدت
 کنند.   یرو از او دنباله  خردییبا ب

  ید، : سفیمدار   یره سه دا   یم : فرض کن یشتر ب  یحو توض  کردنیک نزد  ی برا   مثالی
  ی هر فرد  در نتیجه   ؛ گو در امان استاز ورود افراد دروغ  ید سف  ۀیر . دا یاهس   ی،خاکستر 

را تصد  ییگوراست   یوارد آن شود، مدع او  َوَلْو  :  ۀی. آیمکن  یق است و واجب است 
َل َعلَ   ی َتَقَوّ

َ
ق
َ
َخْذَنا ِمْنُه ِبالْ *  ِل یاوِ َنا َبْعَض اْْل

َ
اگر محمد  و  )  َن ی ِن* ُثَمّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوتِ ی مِ ی َْل

محققًا ما او را به قهر و انتقام    داد،یبه ما نسبت م  ،سخنان را به دروغ  یناز ا   یبعض 
  ۀیر است. دا   یق تطبقابل   یره دا   ین ا   ( بر کردیمی سپس رگ قلبش را پاره م  گرفتیم، یم

که داخل آن   یهرکس تأیید و اعتماد و   یستَامان ن  رگو داز ورود افراد دروغ  یخاکستر 
بعض   ینا   یرا ز   ؛یست ن  یح است، صح دارد که  افراد دروغ  یامکان وجود  از  گو اوقات 

  ی مهربان  دلیلبه (  یت حما  ینشد، )ا   یرهگو( وارد دا که )فرد دروغینشود. بعد از ا   یتحما
  ین که در ا   یافراد  زا   یرویپ   یها برا آن  یبرا   یکه عذر   ینرغم ا به   است؛  بر بندگان

آن    یق کند و تطب  یقتطب   یرهدا   ین بر )افراد( ا   تواندیم  یهآ  ینهستند، وجود ندارد. ا   یرهدا 
  ۀیر دا   ی و حت  یستگو در امان ن سوم، از ورود افراد دروغ   ۀیر . دا یستآور نواجب و الزام

  یلی است؛ اصاًل دل  گویان روغد  ۀیر دا   یره،دا   ینو کاماًل واضح است که ا ست  گوهادروغ
ها و نه بعد از ورود  نه قبل از ورود آن   یست، گوها ن از دروغ  یره دا   ین از ا   یت حما  یبرا 
 .  یستن  یرهدا  ین ا  یه، ها و مصداق آآن

  یصینص تشخ  یبودن ادعایرممکن غ  خصوصتوجه داشت که سخن ما در    یدبا
  یگاهجا   ی ادعا  یشده است؛ ول  یف ص ، تویاز گمراهبودن  که به بازدارنده   ی است؛ نص 

ن  ی،کل  طوربه داشتن    یاله ادعایستممنوع  خالفت    یا  یامبریپ  یا  یاله  یگاهجا  ی . 
(  یصی)نص تشخ  یت احتجاج به وص  ناست و بدو  یهانه باطل و سف  ین، در زم  یاله
زنده بماند.    ی باطل کند، مدت زمان  ی که ادعا   ی اتفاق افتاده است و چه بسا فرد  یار بس
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ا  ادعا کذاب است که در زمان رسول   ۀ یلمافراد، مس  ین مثال  نمود و    یامبری پ  ی الله 
بدون شهادت خدا و نص    ی زنده بود. ادعا  یز الله محمد ن بعد از وفات رسول   یلمه مس

  یمدع  ین که ا   ی است و هر فرد  یهانه سف  یی ندارد و ادعا  اییده فا   یت، خدا و بدون وص
 در َمحضر خداوند ندارد.  یذر کند، ع یقباطل را تصد

ممنوع   بنابراین،  ادعامنظور،  باطل    ی بودن  ن   صورتبه اهل  بلکه    ؛ یستمطلق 
ممنوع  ادعامنظور  تشخ  ی بودن  بازدارنده   ینص   ؛است  «یصی»نص  به  از  بودن  که 

  یت شده است که همان وص  یفتوص  زند،ی که به آن چنگ م  یفرد   یبرا   یگمراه
و نص    یم نمود  تثاب   یعقل  صورتبه بودن را  ممنوع   ینمردم است. ا   یخدا برا   ۀیفخل

گذشِت    کند؛ یم  تأیید یزن   یت موضوع را واقع  ین . ا کندی م  تأییدآن را   یزن   ییو روا   یقرآن
  یقت حق  ین اثبات ا   یآن را ادعا کند، برا   ی که فردین نص، بدون ا   ینصدها سال بر ا 

صدها سال گذشته   یسیع یت در تورات و از وص یامبرانپ  هاییت است! از وص یکاف
همان طور که    ؛ ندا ه آن را نکرد  یبعد از او، ادعا   یای محمد و اوص  زا   یر غ  ی است و فرد

غ   یامبرپ  یتوص امامان کس  یررا  ا   یاز  رضا  امام  است.  نکرده  بر    یتواقع  ینادعا  را 
بر    یقبل  امبرانینص از پ  یل،که از تورات و انجیناحتجاج کرده است. بعد از ا   یقجاثل

ب  را  )الله(  رسول  جاثل   یانمحمد  ادعا  ونه گ  ینا   یقنمود،  امکان  کرد که    یاحتجاج 
  یا بود که وصا ینا   یقاحتجاج امام رضا بر جاث .فرد امکان دارد یک از  یشتر ها بر ب نص 

...  »گفت:    یقاست. جاثل  یمدع  یصتشخ   ی نص، برا   ینا   و  را افراد باطل ادعا نکردند
  وکه نام ا   ینرف ا ِص فرد، همان محمد است. به   ینما ثابت نشده است که ا   یبرا   یول

فرد، همان    ینکه ا   یمو ما شک دار   یم، او اقرار کن  ییامبر به پ  توانیم ی محمد است، نم
بعد    یا خدا قبل    یا ! آ ید.« )امام( رضا فرمود: »به شک احتجاج کرد  ...محمد شماست 

که    یدر حال  یخت؟که نامش محمد باشد، برانگ   ییامبر از آن، از زمان آدم تا امروز، پ 
از    یرغ]شخص دیگری[    ، هتاده شدفرس  یامبرانکه بر همۀ پ  هاییاب او را در همۀ کت
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 1. دها( از پاسخ بازماندن« )آن!بینید؟ی محمد م

دارند، حجت    یمانکه به او ا   ینص، بر افراد  ینبه ا   یقبل  یایاوص  احتجاجپس  
احتجاج    یقبل  یامبرانبه نص پ   یسیو محمد به آن احتجاج کردند. ع  یسیاست. ع

قرآن ذکر شده    که در  همان طور ها نبود.  که بالفاصله بعد از آن   ینکرد، با توجه به ا 
قبل از    یامبرانطور به نص پ  ین احتجاج کرده است و هم   یسی است، محمد به نص ع

او. خدا   یسیع عِ متعال فرمود:    یبه  اَل 
َ
ق َمْر یَوِإْذ  اْبُن  َبنِ یَم  یَسی  ِإنِّ یِإْسَرائِ   یا    ی َل 

َما بَ یک ِإلَ   اللهرسول قًا ِلّ َصِدّ رًا ِبَرُسوٍل    ی دَ ی َن  یم ُمّ ْوَراِة َوُمَبِشّ تِ یِمَن الَتّ
ْ
اْسُمُه    ی ِمن َبْعدِ   یأ

ْحَمُد 
َ
ا َجاءُهم ِباْلبَ   أ بِ ی َفَلَمّ اُلوا َهَذا ِسْحٌر ُمّ

َ
ه عیسی پسر مریم  کآن هنگام    و)  2ٌن یَناِت ق

ه پیش  کتورات را   ،سوی شما هستممن فرستادۀ خدا به   ،ای فرزندان اسرائیل  :گفت
احمد   ش نامو آید ه پس از من میکای نم و به فرستاده کتصدیق می است از من بوده 

است  پس وقتی برای آنان دالیل روشن آورد گفتند این سحری    .دهمی است بشارت م
 . (ارک آش

 ِذ بِ ی   َن یاَلّ الَنّ ُسوَل  الَرّ ِبُعوَن  مِّ   یَتّ
ُ
ذِ   یاْل مَ ی  یاَلّ فِ ک ِجُدوَنُه  ِعنَدُهْم  ْوَراِة    یُتوبًا  الَتّ

ِباْلَمْعُروِف وَ یِل  یَواإِلْنِج  ُمُرُهم 
ْ
اْلُمنی أ الَطّ ی ِر وَ ک ْنَهاُهْم َعِن  َلُهُم  َعلَ یَباِت وَ یِحُلّ  ُم  ِهُم  یَحِرّ

وَ  إِ   َضُع یاْلَخَبآِئَث  تِ َعْنُهْم  اَلّ ْغاَلَل 
َ
َواْل َعلَ ک  یْصَرُهْم  ذِ یاَنْت  َفاَلّ ُروُه  ی ِهْم  َوَعَزّ ِبِه  آَمُنوْا  َن 

ذِ  اَلّ وَر  َبُعوْا الُنّ ْوَلـئِ   یَوَنَصُروُه َواَتّ
ُ
أ نِزَل َمَعُه 

ُ
  یامبر که از پ  ی)افراد  3ُهُم اْلُمْفِلُحوَن   کأ

  یل که )نام( او را که در تورات و انج   دیهمان فر   کنند، ی م  یت)مکه( تبع   یالقر اهل ام
و از )انجام( منکر    دادی ها را به )انجام( معروف دستور مآن  یدند، د  نوشته شده است 
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و   کندیها حرام مآن  و خبائث را بر  کندی ها حالل مآن  یرا برا   های پاک  داشت،ی بازم
آوردند و از    یمانا   که  ی . افرادداردیها برمرا از آن   یرهاو زنج   ینسنگ   یفتکال  یبارها 

کردند،    یت که با او فرستاده شد، تبع  ینمودند و از نور   یاری کردند و او را    یتاو حما
 . ند(ا ها همان رستگارانآن

ب  خداوند قرآن  ادعا  یاندر  اگر  بود )که هرگز    محمد   ی کرده است که  باطل 
ادعایستن   طورینا  با  را  او  نم  یش( خدا  و    ۀیفخداوند وظ   یرا ز   ؛کردی رها  حفظ نص 

گونه گفت که خداوند   ینا  توانی م یا اهل باطل را بر عهده دارد،  ی داشتن از ادعا نگه
آن   یفهوظ )ادعادارد  از  را  دارد.  ی ها  باز  نص   )  اَل َوَما  ُتْبِصُروَن*  ِبَما  ِسُم 

ْ
ق
ُ
أ َفاَل 

ُه َلَقْوُل َرُسوٍل  لِ  ٍم* َوَما ُهَو ِبَقْوِل یرِ کُتْبِصُروَن* ِإَنّ
َ
اِهٍن  کاًل َما ُتْؤِمُنوَن* َواَل ِبَقْوِل ی َشاِعٍر ق

لِ 
َ
ِبّ اْلَعاَلمِ یُروَن* َتنزِ کاًل َما َتذَ ی ق ن َرّ َل َعلَ یٌل ِمّ اوِ ی َن* َوَلْو َتَقَوّ

َ
ق
َ
َخْذَنا ِمْنُه  یَنا َبْعَض اْْل

َ
ِل* َْل

اْلَوتِ یمِ یِبالْ  ِمْنُه  َلَقَطْعَنا  ُثَمّ  ِمنیِن*  َفَما  َحاِجزِ م  ک َن*  َعْنُه  َحٍد 
َ
أ ْن  َلَتذْ یِمّ ُه  َوِإَنّ َرٌة  کَن* 

قِ  ْلُمَتّ َنّ ِمنیِلّ
َ
ا َلَنْعَلُم أ بِ ک م مُّ ک َن* َوِإَنّ ُه َلَحْس یِذّ ُه َلَحُقّ الْ یاِفرِ ک َعَلی الْ   َرةٌ َن* َوِإَنّ ِن*  یقِ یَن* َوِإَنّ

َربِّ  ِباْسِم  ْح  م  1ِم یاْلَعِظ   کَفَسِبّ آنچه  به  ن   بینیدی)قسم  آنچه  سخن    ینا   بینید،یمو 
و سخن    آورند، یم  یمانا   یتعداد اندک  یست، است و سخن شاعر ن  یم کر   یا فرستاده 
فرستاده شده است،    یانپروردگار جهان  نباز جا   کنند، ی م  یاد  یتعداد اندک  یست،کاهن ن 

ما او را به    محققاً   داد،ی به ما نسبت م  ، سخنان را به دروغ  ین از ا   یاگر محمد بعض و  
م انتقام  و  م  گرفتیم،ی قهر  پاره  را  قلبش  رگ  ه.کردیمی سپس  و  شما    یکیچ ،  از 

از    یکه بعض   دانیمیاست، و م  یزگارانپره یبرا   یتذکر   ین از آن بازدارد، و ا   تواندی نم
آشکار است، پروردگار    یاست، و حق  ینکافر   یبرا   یحسرت   ینو ا   ید،کنیم  یبشما تکذ

 . کن(  یشبزرگت را ستا 
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آن را در شب وفاتش نوشته است و از  خدا  است که محمد رسول    یتیوص  این،
آن را بخواند و از آن    تواندیم  ی. هرکساستها موجود  در کتاب   یش،هزاران سال پ

گاه شود نداشته است،    یافراد باطل ادعا  یا بر   یول  ؛ آ ا آن امکان  افرادکه  ینبا    این 
بازداشته است.    یتبه( وص  ی گو را از )ادعا دروغ  انیمدع تمام  داوند  . خاندبسیار بوده 

  ی وقت برا یچ ه  یاند، ولنموده   یت امامت و مهدو  یامبری، پ   ی ادعا  یادیکه تعداد ز ینبا ا 
وجود دارد، از    یتوص  ین وجود نداشت که حجاب خدا را که بر ا   یامکان  ین ها چنآن

  کند؛ یم  تأکید گفتم    قبالً که    یمطلببر    یت، واقع  ینکنند. ا را ادعا    یت ببرند، و وص  ینب
  یناست، به ا   ی، بازدارنده از گمراهخودخودِی به که    ین نوشتار به ا   ینا   یفکه توص ینا 

فرد که  )اصل  یرغ  ی معناست  نمیاز صاحب  آن  فرد  تواندی (  کند؛  ادعا  را  که    ی آن 
است.   ذکر کرده  را  آن  رسول)الله(  نتیجمحمد  کند،    یت وص  ی ادعا  ی فرد  هر   ه در 

 ( آن است.یگو و صاحب )اصلراست

است. هر   یدعوت، کاف ینا  یت بر حقان   یکامل و حجت یلیدل عنوانبه مطلب   این
او    ی برا   یت وص  دعوت را بشناسد  ینبودن ا حق   خواهدیو م  خواهدی حق را م  ی فرد
ا   کند، ی م  یتکفا در آن ذکر شدم! دال ینو  ادعا کردم که    یز ن   یگری د   یاد ز   یل که من 

بودن در برافراشتن  و ِانفراد و َتک   آفرینش،  یقخدا و حقا  ینوجود دارد، مانند علم به د
از جانب خداوند، با    یم نص مستق   نیز و    « خدست  فقط از آِن   یعت ب :  لله  ة یعپرچم »الب

  ی خلفا  یشهادت خدا نزد مردم، برا   ی هاراه  ۀیو بق  1یا نمودن به بندگان در رؤیوح
شهادت دادند.    یوح  ۀواسطکه فرشتگان به خالفت آدم به   همان طور  ین، در زم  یاله

ها بر  آن  یدستکه هم یا از هم به گونه  ی از مردم ُمتفّرق و ُجدا  یاری بس ی خداوند برا 

 
«  .گویدمیحکم سخنی است که پروردگار با او  در،  مؤمنرؤیای  »  :فرمود  علیکند:  ابوالفتح کراجی روایت می  -  1

 ( 211ص  ،)کنز الفوائد
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  ینشخدا در زم ۀیف دروغ محال است، شهادت داده است که احمدالحسن، حق و خل 
ْرَسْلَنا :  فرمایدمی خداوند متعال    1.است

َ
اِس َرُسواًل وَ   کَوأ )و    2داً یَفی ِبالّلِه َشهِ کِللَنّ

 است(.  یشاهد کاف عنوانبه و خداوند  یمفرستاد یا فرستاده  عنوانبه تو را  

نَزَل ِإلَ یِن الّلُه  ک لَّ :  فرمایدمی متعال    خداوند
َ
نَزَلُه    یکْشَهُد ِبَما أ

َ
ُة  ک ِبِعْلِمِه َواْلَمآلئِ أ

  دهد، ی خداوند به آنچه بر تو فرستاد، شهادت م  ی)ول  3داً ی َفی ِبالّلِه َشهِ کْشَهُدوَن وَ ی
شاهد    عنوانبه و خدا    دهندیعلم خود آن را فرستاده است و فرشتگان شهادت م  با

 است(.  یکاف

  یق تشو  یمهد   یاری ها را به  آن  خدا سنت، رسول  مسلمانان اهل   یبرا   همچنین
»خل را  او  و  است  المهد ة یفنموده  طور   ؛ یدنام  « یالله  روا   همان  در    یح صح  یاتکه 

آمده استاهل   ی هاکتاب نزد آن  4. سنت  در حالا ه ها آمدمن  نامم شب  یم  نام    یه که 
همان    ؛ ( استیل)اسماع خدا  نام پدر رسول   یه)احمد( است و نام پدرم شبخدا  رسول  

 
مکتوب، تعریف  صورت صوتی وبه ،شهادت داده است هاآن دررؤیاهای خود را که خداوند  انصار امام مهدی - 1

و از اقوام مختلف هستند. در سایت رسمی دعوت مبارک یمانی    کشورها  در  ُجدای از هم و  هادر حالی که آن ؛  نمودند
 ها وجود دارد. بسیاری از این شهادت

 79 ،نساء - 2

 166 ،نساء - 3

ثوبان گفت:  ماجه میابن  -  4 فرزند  همۀ آن میرند که  مینفر  سه    نزد گنج شما»فرمود:    اللهرسول گوید:....  ها 
  ؛جنگندبا شما می  و   آیدهای سیاه از سوی مشرق می سپس پرچم   .رسدنمی   کدامبه هیچ   (خالفت)  و  خلیفه هستند

وقتی او را » :  فرمود که در ذهنم نیست، سپس  کرد  بعد مطلبی را ذکر    «.نجنگیدند  (گونهاین)ای که با گروهی  گونهبه
سند این حدیث    ،«. در زوائدمهدی است،  خدا  ۀزیرا ایشان خلیف  ؛هاروی برف  خیز برسینهچند   ه،  او بیعت کنید با،  دیدید

صحیح و رجالش ثقه هستند. حاکم در مستدرک نیز آن را روایت نموده و گفته است: با شرط شیخین، صحیح است. 
 ( 1367ص  2ماجه: ج )سنن ابن
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  ی ( فرمود: »من فرزند دو قربانخدا و رسول )  1به آن اشاره شده است  یاتکه در روا   طور
اسماع  و  عبدالله  نص   یبرا   2« .یلهستم،  ا ا هآورد   یصیتشخ  یشما  به  که    ین م 

برا   یتخصوص فرد   ی وصف شده است که  از    ی هر  بازدارنده  بزند،  به آن چنگ  که 
  ة یعبودن در برافراشتن پرچم »البیگانه   منفرد و]نیز با[  و    م،ا ه آمداست. با علم    یگمراه
 لله«.

بترس   ای از خدا  اعتراف کن  یدامت محمد!  به حق  از خل  ید و    ی خدا، مهد   ۀیف و 
هرچند    ،خوانده است  اشیاری شما را به    خدا که رسول  کسی  همان    ید؛کن پیروی  
  یا تا در دنبیاورید   یمانا   یامبرتانپ   ۀ یگان یت(. به وصهایخ برف )و   یِکشان بر رو ِکشان

 . یدکن  یدا و آخرت نجات پ 
 ی( نوشتار بازدارنده از گمراه ،مقدس یتنقل از کتاب وص )پایان

 
از عبدالله بن مسعودحاکم می  -  1 تا ها نمیشب  روزها و»  فرمود:  پیامبر:  گوید:....  از    گذرد  اینکه مردی 

داد   مین را پر از عدل واو ز  .و نام پدرش شبیه نام پدر من است  ،نام او شبیه نام من  .برسدپادشاهی  من به    بیتاهل 
 (. 442ص  4« )المستدرک: ج .جور پر شده است همان طور که از ظلم و، کندمی

نیل اْلوطار شوکانی:  ؛  559ص  2حاکم: ج  کمستدر ؛  189ص  1ج  رضاالخبار  اعیون    ؛56خصال صدوق: ص  -  2
کنند، فرزند  فرزند اسماعیل است و آن گونه که یهودیان ادعا می   کند که پیامبر . مسلمان تردید نمی164ص  9ج

 اسحاق نیست. 



 

 

 مبحث چهارم: های سش پر  

 ؟ ه استرا ثابت کرد یت صدور وص احمدالحسن یدچگونه س :۱س

ها  آن   وجود دارد؛  یباطلموارد  ،  کنداش ادعا می ی صاحب رشعاز    یر غرا    یتوصاینکه گفته شود  : در  ۲س
 . یدرا ذکر کن

  ی با ادعا  « تقول»که    یدر حالطور کلی وجود دارد؛  به بر خداوند متعال  بسنت«  : دروغ تقولرصف »:  ۳س
 . یددهب یحتوض نیست؛موجود  ی نص اله

ما او را به قهر و    محققا    ، دادنسبت می ما  ه  ا را بهدروغ   یاگر بعض  :فرمایدی : خداوند متعال م۴س
که   یاتی نص را طبق آ یادعا نبودن ممکن  چگونه کردیم؛ی مپاره را  قلبش سپس رگ و  گرفتیممی   انتقام

 ؟ دهیدگفته شد توضیح می 

 ؟ بازداشته شده است  یکو کدام   یست؟ چو جایگاه  مقام    یادعا  با  ،یصینص تشخ  یادعامیان  : فرق  ۵س





 

 

 یت داللت وص   خصوص در  شده  مطرح اشکاالت  پاسخ به    جم: مبحث پن

 است؟ بوده  از قبل معلوم    یت اول: مضمون وص   اشکال 

ن ی علم هستند گمان م  یکه مدع  یاز کسانبرخی     که محمدنبوده است    یازیکنند 
را رفع    یت نوشتن وصنیاز به    یر غد  یا  ینثقل  یثحد   مثالً   چراکه  نماید؛  یت وص  ، هنگام احتضار

نبوده    یازی ن، پس  استبوده  معلوم    از قبل مشخص و   یتکه مضمون وص  یی ، و از آنجاکندمی
 !یندازدب زحمت به  یت نوشتن وصبرای  خودش را   خدا که رسول 

 است: به قرار زیر   ییانمدعچنین امثال  یبرا  احمدالحسن یدپاسخ س و

ها زعم آن که به ـ خدا بوده    یامبر پ   یت که از آنچه در وص  اندی ها مدعاز آن   برخی»
را   محتوا   ـاست ننوشته  آن  و  صرفًا    یباخبرند  ب   یتأکید آن  حد   یرغد  یعتبر    یثو 

نداشت و    یاهتمام  نامهیت لذا آن حضرت به نوشتن وص  ؛بوده است  ینثقل مختصر  
همچون عمار و    ینانیمسک   ی ه« آن را برا یپس از واقعۀ »رز   ی ها، حتطبق اعتقاد آن

  یها آن حضرت حتآن   زعمبه   یاورد؛ به کتابت درن   یزن  کردندیابوذر و مقداد که قبولش م
تا   ؛برسد  کنندیکه آن را قبول م یرا ننوشت تا بعد از او به کسان  یتوص یزن  یعل یبرا 

ا  کسان  یبترت  ینبه  در صلب  یتمام  ن  یهاکه  گمراه  از    شوندمردان هستند  امت  و 
 !یابد  نجات یگمراه

  ۀ بر واقع  یتأکید   یا صرفًا تکرار    یت که وص  اندیدهاز کجا فهم   هاین ا   دانمی نم  من
بوده    ین ثقل اجمالِی    یث خدا مانند حد  یامبر پ  یشین و سخنان پ  یدادها رو  یگر د  یا   یر غد

مداوم به    طوربه   یاز جانب خدا بود و وح  یو رسول  یامبر پ  ،که آن حضرتیناست، با ا 
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م برا   و  رسیدیحضرتش  او  ن   یتهدا   یرسالت  آخر   یزمردم  ح  ینتا  از    یاتش لحظه 
ماه    یک   یاروز    یکها را خبر داده که  مثال خداوند آن   عنوانبه   یااستمرار داشته است. آ 

  ین از ثقل   یکیمربوط به    یدیجدجزئیات  و    یدجد  یزدو ماه قبل از احتضار محمد چ  یا
که متضمن عدم    هان از آ  یخها و صفات بر و نام آن حضرت  پس از    یایاوص  یعنیـ

ق  یگمراه روز  تا  او وح  ـاست   یامتامت  اینکه    ! است؟نفرموده    یبه    ین چن با وجود 
ا   یزی ! اگر خدا چبوده استموافق حکمت    یزی چ ده، پس  کر ن  یوح  یانمدع  ین به 
گذشته و    یشبوده بر آنچه از پ   ی صرفًا تکرار   یتکه وصینبر ا  ینانو اطم  یت قاطع ینا 

ترک  از »رز لذا  پنجشنبه  یبتمص   : یسخمال  ة ینوشتن آن پس  بهتر و سزاوارتر    «روز 
 بوده، از کجا آمده است؟!  

ن   ین ا   آیا معنا  آن  عَم   یستبه  برا که  تع   یامبرپ  ی ر  که    یف تکل   یین خدا  بود  کرده 
اند  گمان کرده   ین چن  یدر روز پنجشنبه بهتر است، همان طور که برخ  یتننوشتن وص

  یز و خردمندانه بوده است؟! شما ن   یسته شا  ینوشتن مکتوب، کار   ه تراض عمر بکه اع
پس از روز پنجشنبه    نامه یت ننوشتن وص  بهتر، که    دارید ی مقرر م  ین رسول خدا چن  ایبر 

سوگند،   یتانشما را به خدا  ؟! َپروا ندارید ،تان عذاب ور نمودن آتشاز شعله بوده است و 
  عیّ شما که نام تش  یااش،  دسته وعمر و دار   یا  ،است: محمد بن عبدالله  یامبرپ  یککدام

 !«ید؟ا بر خود نهاده 

برا   هاآن نوشتن وصاشکال   ی از تالش خود  بر  نگهدارند  یت گرفتن  از    ۀ محمد که  امت 
  یناند که مضمون آن چناختراع کرده  یها اشکالاز آن   ی. برخددارنی است دست برنم  یگمراه

پ  ی موسباید    یا است:   زندان  در  جعفر  وص  یش بن  خود  از  بعد  فرد  به  وفات  و    یت از  کرده 
  یل قب   ین از ا   و !  را ننوشته است  یتشکه حضرت محمد وصینا   یا   ،باشد را نوشته    اشنامه یتوص

 :  ه استفرمود  اییهودهسخنان ب  ین در پاسخ به چن  یشان. ا های باز سفسطه
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  یچ ها هو اکنون آن  یماحتضار را ثابت کرد  هنگامبه   یتوجوب وص  یل، با دل  ما»
  یِت شدن وصوجوب نوشته این دلیل  و با    ؛ شودیما ثابت م  یللذا دل  ؛ندارند   ینقض   یلدل

 .شودی ثابت منیز  خدا  یامبرپیگانۀ  

هنگام احتضار  بن جعفر به   یموسنکردن  یت خصوص که با استناد به وص  ینا   در
وصشبودنیزندان  مثالً   دلیلبه  بر  م  یت،  اشکال  رسول  خداوند    گیرند،یحضرت 
ِإاّل ُوسَعهایک ال  :  فرمایدیم َنفًسا  ُه  الَلّ ُف  طاقتش    ۀانداز کس را جز به یچ )خدا ه   ِلّ

که    یکس  یل، دل  ینو به هم  گیردی روزه نم  یمار، ب   ذا (. ل 286  ، )بقره  . (کندی مکلف نم
  ی . موسیسد بنو امهنیت که هنگام احتضار وص یستنداشته باشد، مکلف ن  یا راه چاره 

نداشت و آن حضرت قادر به   یتیوضع  ین چن  یامبر پ یکند ول  ینبن جعفر نتوانست چن
 واجب بود. ایشان کار بر  ینلذا ا  ؛ بود یت نگارش وص

ا   عالوه نرس   یاتو روا   یاوصا  ۀ هم  ین، بر  به ما  و همان طور که همگان    یده ائمه 
 مفقود شده است.  یعهش  ییاز اصول روا  یاری بس  دانند،یم

ا عالوهبه  موسین،  به   یکه  جعفر  وصبن  احتضار  ننوشته،    اشنامهیت هنگام  را 
تا روز    یامت از گمراه  ۀبازدارند  ،حضرت رسول  یتوص  یرا ز   ؛ همراه نداردبه   یخسارت

بن جعفر فراهم آورد   ی موس یبرا   یطیلذا الزم نبود که خداوند شرا  ؛بوده است یامت ق
  یاررا در اخت  ییکه خدا زمان، فرصت و توانا  یکند، در حال  یتصکه به هنگام احتضار و

کرد    یت. در عمل هم آن حضرت وصیدنما  یتگذاشت تا در وقت احتضار وص  یامبر پ
  1.« نقل شده است یز ن  یتو آن وص

 
 .35ص  2در محضر عبد صالح: ج  - 1
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 شود ی متناقض صادر من   یامرب و از پ تناقض دارد،    وصیت   اشکال دوم: 

تو  از    یر غ   ی احد   یها برا اسم   ین ا که  را اعطا کرد و فرمود    ییهااسم   یبه عل  یامبرپ
  ین مؤمنیرالو ام  یمرتض   یخداوند متعال در آسمانش تو را عل » و سپس فرمود:  صحیح نیست،  

از تو    یرغ  یکس  یچ ه   یها برا اسم   ین و ا   ید نام   ی مون و مهد أ اکبر و فاروق اعظم و م  یق و صد
الحسنبه    یت که در آخر وص  یدر حال  ...«نیست  یحصح   را   یاسم مهد   پسر محمد بن 

مثل اسم من و اسم پدرم و آن عبدالله    یاسمدارد،  او سه اسم  »:  ه استو فرمود  هاعطا کرد
ها  اسم   ین ا »  یدفرمایم  ی عل  به   یامبرچگونه پ  حال   «.ی مهد   ، و اسم سوم  ، است و احمد 

سپس به پسر محمد بن  و  ،  یدنام   یرا مهد آن حضرت  و    نیست«  یحاز تو صح   یرغ   یاحد   یبرا 
 !یست؟ تناقض ن  ینا  یاآ! ؟فرمایدیرا عطا م ی اسم مهد  الحسن

 : پاسخ

 . یندر زم ی در آسمان و اسم ی، اسمدارددو اسم  محمدخدا  یامبر: پاول

اَل  :  فرمود  یلاسرائی به بن ـ کندی بازگو م  یم که قرآن کر   گونهآنـ   یمبن مر   یسیع
َ
َوِإْذ ق

ا ِلَما بَ یک ِإلَ   اللهرسول   یَل ِإن  یِإْسَرائِ   یا َبنِ یَم  یَسی اْبُن َمْر یعِ 
ً
ق ًرا   یدَ یَن  ی ْم ُمَصد  ْوَراِة َوُمَبش  ِمَن التَّ

تِ ی ِبَرُسوٍل 
ْ
ا َجاَءُهْم ِباْلبَ  ی ِمْن َبْعدِ  ی أ ْحَمُد َفَلمَّ

َ
اُلوا َهَذا ِسْحٌر ُمبِ ی اْسُمُه أ

َ
آن هنگام   )و 1ٌن یَناِت ق

تورات    ، سوی شما هستمخدا به   ۀمن فرستاد  ، لیای فرزندان اسرائ  : گفتم  یسی پسر مر یه ع ک
  ش نامو  د  یآه پس از من میکای  نم و به فرستاده کق می یتصد است  ش از من بوده  یه پکرا  

است  ن سحری  یل روشن آورد گفتند ا ی پس وقتی برای آنان دال   .دهمیاحمد است بشارت م
 . (ارک آش

 
 . 6صف:  - 1



  ..............................................................................  261انتشارات انصار امام مهدی

 

محمد و  تو  چه    ی: برا ال کردندؤس  خدا از رسول    یهوداز    ی: بعض استشده    یتروا   و
 ؟ یشد  یدهدهنده نامدهنده و انذار احمد و بشارت 

من    زیرا   ،و اما احمد  ؛هستم شده(  )ستوده محمود    ینمن در زم  زیرا   ،اما محمد »:  فرمود
آسمان   )ستایش در  او  او(  احمِد  بشارت   ؛هستم کنندۀ  اما  بهشت    زیرا   ، دهندهو  به  بشارت 

دهم  ی مهشدار من از آتش  زیرا دهنده،  و اما انذار  ؛ را که خداوند را اطاعت کند یدهم کسیم
 1« . ...کندیم  یت که خداوند را معص  یبه کس

  یها مهد آن   ۀ از جمل  که در آسمان اعطا کرد    یرا به عل  ییهااسم   یامبر، پ یتوص  در
  یکس  ی ها برا اسم   ین و ا   یدنام  یو مهد ،  آسمانش... خداوند متعال در  »، و سپس فرمود:  است

ا   « .نیست  یحاز تو صح   یرغ با این کهمنافات  ین و  پسر امام محمد بن    ایاسم بر   ین ا   ی ندارد 
 باشد. نیز   ین در زم یالحسن عسکر 

با    ین ، و ا نیست  یح صح  ینمؤمنیرالاز ام  یر غ   یکس  ی برا   ـدر مجموع ـ ها  اسم   ین : ا دوم
 ندارد.  یمنافات آن حضرت یهااز اسم یکی از فرزندان او با   یکی  یدننام

 یت در منت وص : آشفتگی  اشکال سوم 

است    یت وص  یت روا متن   آشفتگی  ا دچار  دلیل    ینو  این  به  روا آشفتگی  که    یتاست 
 !بردیسپس چهار اسم را نام مو ، داردسه اسم  یپسر مهد   یدفرمایم

بنده متوجه  و    برد؛یاسم را نام مسه  بلکه    ؛بردی اسم را نام نم  چهار   یت وص  یت : روا پاسخ
از روا   یرندهگاشکالشوم  نمی  را فهمچهار    یت وص  یتچگونه    یت عبارت روا ه است؟!  یداسم 
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 شویم. چیزی متوجه می چهاز آن  ینیم بب تقدیم حضور میشود تا 

آن را   ید وفات او رس پس چون است.   یمهد دوازده سپس بعد از او »: فرمایدمی  پیامبر
مثل اسم من و اسم پدرم و آن    یاسماسم دارد؛  کند که او سه    یمتسل   انبمقّر   ینبه پسرش اول

 «.است انمؤمن یناو اول .است ی و اسم سوم مهد  ، است عبدالله و احمد 

  ی اسماش گفته است  درباره  خدا که رسول  و اسمی است    است؛   «احمد»  : اسم اولپس  
لفظ  پس  ؛  «احمد»  ه است و فرمود   هکرد  یان مراد از اسم خودش را ب   که   ی مثل اسم من، در حال

 .بوده است  «مثل اسم من» خدا گفتار رسول  ی برا توضیحی  «احمد»

اش فرموده است  درباره   خدا که رسول  است    یهمان اسم  ین، و ا دوم: عبدالله  اسم
مثل اسم  »  یامبرپ این  گفتار    ی برا توضیحی    «عبدالله»لفظ    یجهدر نتو  ،  «مثل اسم پدرم»

 . بوده است  «پدرم

  ی و اسم سوم مهد » استکرده و فرموده  یح به آن تصر   یت، و وصاست  ی:مهد سوم اسم
  «.است

و چهار اسم را نام  دارد  او سه اسم    ید گویم  یت وص  یتکه روا   شودیچگونه گفته مپس  
 !برد؟یم

بینیم که  به همین دلیل می   کند؛داللت می   اشینده گوسوادی  بر سطحی و بیکالم    ینا 
  !پنداردمی و آن را اشکال کند میامور سرگرم ترین خودش را با واضح او 
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باطل   ی دارا   وصیت :  اشکال چهارم  است  مطالب  عدم صدور ی  بر  داللت    ش که 

 کند می 

  ی تو وص  ی، عل  یا »فرمود:    طالبی بن اب  یبه عل  خدا رسول    یدگویم  یتوص  یتروا 
  یمن بر زنانم خواه  ِی وص  نیزو    ـیشانا   ۀچه زنده و چه مردـ   یهست  یتمبمن و سرپرست اهل

و    کندی مرا مالقات م  قیامت  ی فردا   ی گذار   ی بود؛ پس هرکدام را که در عقد ازدواج من باق
.  بینمیو نه من او را م  بیندینه او مرا م  یامتو در ق   یزارممن از او ب  ی دهبهرکدام را که تو طالق  

 «.یبر امتم هست امیفه و خل ین تو پس از من جانش

که   یطور به  ؟!یستچاست   شو زنان شبیتاهل  بر یامبرپ ِی وص یعل ینکها  معنای
بدهد  طالق    یرا که علکدام  هر   یجهدر نت ؛ و  دهدیبه او امر طالق را وکالت م  یامبرپ
ق  یامبرپ عرصه  در  که  هرکدام  و    بیند ینم   یامت را  دارد    یعلرا  نگه  ازدواج  عقد  در 
وفات نگه    ۀکه زن بعد از وفات همسرش عد  یدر حال  ؛کندیمالقات م   یامترا روز ق   یامبرپ
وقتی که عدۀ طالق به پایان برسد این حق را دارد  شود و  یو قهرًا از همسر خود جدا م  داردیم

چه معنایی    طالبیبن اب  یبه عل  یامبرپاین گفتۀ    پس.  کند ازدواج  شخص دیگری  که با  
 !؟دارد

 پاسخ: 

با  یم  یامبرپ، و  تعدد زوجاتجمله  از    ؛وجود دارد  یامبرپبرای    یخاص  احکام تواند 
بعد از    یامبر، عدم جواز ازدواج همسران پ احکام. از جملۀ این  ازدواج کندزن  از چهار    یشتر ب

نیز    یبعد از وفاتش به عل  یامبرامر طالق زنان پ  کردنواگذارآن حضرت است.  وفات  
ا   یتوص  یجهنت  در.  از آن احکام است  یکی تا  به  و حق طالق را  تثبیت کند  حکم را    ینآمد 
 نماید. عطا   رسول ِی وص
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اش  این عالوه بر آن است که منظور از طالق همان طالق متعارفی نیست که فقیه درباره 
به تحقیق می بلکه منظور، جدا شمعنای جدا کند و  از همسر است؛  نوع دیگری  دن  از  شدن 

بودن است  المؤمنین و شرافت ام   است؛ یعنی عبارت است از جدایی میان همسران پیامبر
 تا آن هنگام که در طاعت خداوند سبحان باقی بمانند. 

  ؛ باشندمادام که بر اطاعت خداوند  ن...  سحالای ابا رسول خدا به امیرالمؤمنین فرمود: »
از  او را  ده و  بکرد او را طالق    یت ها که بعد از من با خروج بر تو خدا را معص کدام از آنپس هر 

 1.«ساقط کنبودن   انمؤمنمادر رافت ش

در »سر  :  گفتکرده است؛    یت روا   یبه سعد بن عبدالله قمتا  با سند    ینالددر کمال   صدوق
  قائم  یمانموال ایشان  بر ران راست  .  وارد شدم  محمدواب   یبه محضر علمن رای: سامرا«  

  سؤال چند  وکرده بودم و در آن چهل   یه ته   ی طومار بنده    .بود  ی ا پسربچه   که   یدر حال  یدم را د
به من  کسی را که پاسخشان را بداند نیافته بودم.  سخت را جمع کرده بودم که    یهاسؤال از  

ا »د:  فرمو را چه شده،  د  : عرض کردم«  سعد؟  ی تو  به  مرا  اسحاق  بن    یمانموال   یدار احمد 
:  کردم  عرض «  چه شد؟  یبپرس شان  بارهدر   خواستییکه مرا    ی مسائلآن  »:  فرمود.  کرد  یق تشو

و  «  .من بپرس  ۀآن مسائل را از نور دید»:  فرمود.  من  یموال  ی، ا همین طور باقی مانده است
کردم:    عرض«  بپرس!مسئله شده    یت از آنچه برا »پسر جوان فرمود:  آن پسر اشاره کرد. آن  به  

طالق زنانش    خدا که رسول  است  شده    یت ما روا   ی ، از شما برا ما موالی  و پسر  ای موالی ما  
[  یامی]پ   یشه عا  سویبه روز جمل  ]آن حضرت[    ینکه، تا ا قرار داد  ینمؤمن یرالامرا در اختیار  

در  با جهل خودت  را  فرزندانت  ، و  یدیات، بر اسالم و اهل آن شور تو با فتنه »:  فرستاد ]که[ 
کرد  وارد  هالکت  من  اگر    ی.گودال  تبعبکشیدست  از  را  تو  طالقت  وگرنه    ، کنمیم  ید، 

طالق  »:فرمودها بوده است!  طالق آن   خدا رسول  این در حالی بود که وفات    «.دهمیم
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بوده    خدا وفات رسول    ،هاطالق آن اگر  پس  »:  فرمودرهایی.  عرض کردم:  «  یست؟چ
شدهآن قطعًا  باشد   آزاد  چرا    ؛ اندها  برای  پس  حالل  آنازدواج  زیرا  : کردم  عرض«  نبود؟ها 

وفات    که  یدر حال  ،چگونه»:  فرموده است.  ها حرام کردرا بر آنازدواج    وتعالیتبارک خداوند  
را  آن  اللهرسول استها  کرده  معنا  عرض«  ؟آزاد  از  رسول    یطالق  یکردم:    خدا که 
خداوند  »:  مرا باخبر فرما، ای پسر موالی ما! فرمود  واگذار کرد  منینمؤیرالرا به ام  شحکم

پ جایگاه    ـنامش مقّدس است که  ـ و آن  یامبرزنان  بزرگ داشت  به  را  را  مادر  شرافت »ها 
  یبرا شرافت    ینا الحسن،  ای ابا فرمود:    خدا رسول    ید.مخصوص گردان   «مؤمنین[ال ]ام
با  کدام از آنپس هر   ؛باشند است، مادام که بر اطاعت خداوند    یها باقآن ها که بعد از من 

ساقط  بودن    انمؤمنمادر  رافت  شاز  او را  ده و  ب کرد او را طالق    یتخروج بر تو خدا را معص 
 1«.کن

  ی: امام علاستکرده    یت روا   یشهبر عا  یشدن علدر باب وارد   « فتوح»الاعثم در  ابن
سپس اجازه گرفت    ؛رفت  یشه منزل عا   سویبه بر آن سوار شد و    ،را خواست  خدا قاطر رسول  
  یدر حال  ، اهل بصره اطراف او بودند  زا   ی نشسته بود و زنان  یشه هنگام عا   یندر ا   .و داخل شد

  ی بنت حارث ثقف  یه : صفگفت.  کردندی م  یه گر همراه وی  نیز به ها  و آن  کردی م  یهگر   یشه که عا
  یاد زنان با او فر   ۀزد و هم  ییاد و فر انداخت    یبه عل  ینگاه  یزن عبدالله بن خلف خزاع

طور که  گرداند آن   یتیمخدا فرزندانت را    افکن!تفرقه و  عزیزان،  قاتل    یگفتند ا   یزدند و همگ 
را   بن خلف  عبدالله  عل  .یکرد  یتیمفرزند  او    ینگاه  یپس  و  انداخت،  به  را شناخت  او 

را در روز   تو   جد ی که در حالخشمگین باشی،  که از من  کنمی من تو را مالمت نماما »: فرمود
من قاتل  اگر  ـ  گویی که تو می  هگونآنـ ن کشتم و  روز احد و همسرت را اْلدر  را    ی تو بدر و عمو 
تمام  بودم  عزیزان   ا را    یکسانقطعًا  در  ا   ینکه  در  و  «  .کشتمیمهستند  خانه    ینخانواده 
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  ی؟!کنیرا از من دور نم  یت هاسگ   ین ا   یا آ»کرد و فرمود:    یشهرو به عا   ی:پس علگفت
و اگر    ،که در آن بود بکشمرا    یو هرکس  یمخانه را بگشا  ینمن قصد داشتم درب ا بدان که  

«  .زدمیمگردن    را کردم و همه  ی ها را خارج مآن   ۀهم فورًا  نبود    یداشتندوست   یمبرا   یت عاف
:  گفت. گفتی نم  یها سخنکدام از آنیچ شه ساکت شد و زنان ساکت شدند و هی: عا گفت

تو فرمان  به  خداوند  »  :فرمود  کردمی   یختوب در حالی که او را  کرد و    یشهرو به عا   یسپس عل
و  ی  کردرا  خدا    یتو نافرمان  ی.و آشکار نشو در پس پرده باشی  و    یات باشداد که مالزم خانه 

در    ،ی ردک  ک یتحر علیه من  شد و مردم را    یختهر ها  ـ خوناز روی ستم ـ من    با   در جنگ تو 
داد  شرافت داد و پدرت را نیز قبل از آن شرافت خداوند تو را بود که  ما  ۀواسطبه تنها که  یحال

  خدا که رسول    یگاهیجاهمان  وچ کن، و در  کو    یزبرخاکنون    .قرار دادحجاب    را در پِس تو  و  
و از  برخاست    یسپس عل  « .برسدفرا جلت در آن  ا شو، تا  پنهان    ه استتو را در آن قرار داد

به او    حسن.  او فرستاد  سویبه : و چون صبح شد پسرش حسن را  گفت  نزد او خارج شد. 
  ید دانه را شکافت و انسان را آفر ، اما قسم به آن که  فرماید یبه تو م  نیمؤمنیرالام»فرمود:  
در آن    یشه: و عاگفت«  ی!دانی مخودت  که  کاری با تو خواهم کرد    ین کوچ نکناْل  یناگر هم
  و   ،ببافد هم  سمت چپ را    خواستیکه م  یسمت راستش را بافته بود در حال  یموها موقع  

از مهالبه    یزن.  یدبرخاست و گفت مرا کوچ دهدرنگ  بی،  فرمود  به اوآن پیغام را    چون حسن
 ی دهی را مپاسخش  تو  که    یدیم شن آمد،  عبدالله بن عباس نزد تو    ین، مؤمنالام   ی: ا به او گفت

  ین سپس ا  .غضبناک بود  که یحال از نزد تو رفت دراو سپس  ،بلند است  یتکه صدا  یدر حال
چنین    ه بود وکه پدرش نزد تو آمد  یو تو را تکان داد در حالبه نزد تو آمد  پدرش    یامجوان با پ
او پسر دختر رسول  زیرا    ،مرا تکان داد او  گفت:    عایشه از تو ندیدم!    را   یکردنو جذعجنبیدنی  

عالوه  به   و،  جوان نظر افکند  ین به ا   نگاه کند   خدا به رسول  خواهد  میکس  هر ؛  است  خدا 
گاهی دارم به پدرش   کردن  از کوچ   یا و چارهاست    سویم فرستادهاو را با پیامی که من از آن آ

بن    یکه از آنچه عل  پرسمیاز تو م  خدا به خدا و به محمد رسول    :به او گفت  زن . آن  یستن
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  یکیاز    خدا رسول    ،بر تو  ی شه گفت: وا یعا   مرا خبر بدهی.تو فرستاد    سویبه   طالبیاب
آ  آوردبه دست    یمی غنا  یشهااز جنگ  در م  نو  تقس  یانرا  از    ، کهنمودی م  یماصحابش  ما 

  یعل  .یمکرد  یپافشار ر این خواسته  و ب  ؛از آن را به ما بدهد   یزیچ  یمدرخواست کردایشان  
ما به او    « .یدرا آزرد  خدا که رسول    ی است کافهمین برای شما  »:  ما را سرزنش کرد و فرمود

  یدام»:  فرمود. او  یم با او سخن گفتسخنان درشت  و با    یمشد غضبناک  و  ا   و بر   یم هجوم برد
«  .کند  یگزینجاوی    یبهتر از شما را برا   یدهد پروردگارش همسرانب است که اگر شما را طالق  

دوباره  (.  یمتحر   ۀسور ) کردغضبناک  ما  سخن  او  کار  به   خدا رسول    . یمبا  این  و  خاطر 
  ی عل  یا »:  سپس فرمودو    به او رو کردبرخوردی که با علی داشتیم بر من خشمگین شد،  

جدا  ]از من[  ، او  بدهی  قطال ها را که تو  هرکدام از آندست تو قرار دادم،  را به اینان  طالق  
 1« ... .شده است

 کننده( )وصیت   ی قبل از موص   ی پنجم: آمدن وص   اشکال 

 الحسنکه احمد  ی؛ در حال نه قبل از آندهد  معنی می  یبعد از وفات موص  یوصقطعًا  
 ادعا کرده است.  یپدرش امام مهد   یاترا در ح یتوص

 : پاسخ

طریق  معنا از    ین ا   بر عهده دارند.   ییهاموجود هستند و نقش   یموص  یات ح زمان  در    اوصیا
 : ید فرمایم یشان ا  .شودیمدانسته  الحسناحمد  ید سپاسخ 

قرآن،    یحطبق نّص صر   آید؟ی قبل از حجت م  ی: چگونه وصپرسند یاز شما م»
ق  هارون  ینا  که  مبعوث شد:    یاز موس  بلاست  َرب  در مصر  َناَدی    کَوِإْذ 
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اِلمِ  ِن اْئِت اْلَقْوَم الظَّ
َ
ال  یُموَسی أ

َ
ْوَم ِفْرَعْوَن أ

َ
اَل َرب  ِإن  ی َن* ق

َ
ُقوَن* ق ْن    یتَّ

َ
َخاُف أ

َ
ُبوِن*  یک أ ذ 

ْرِسْل ِإَلی َهاُروَن   ی ْنَطِلُق ِلَسانِ یَوال    ی ُق َصْدرِ یِض یوَ 
َ
را ندا داد    یپروردگارت موس)و    1َفأ

  یزگار پره  خواهندینم   یاقوم فرعون، آ   *  آن مردم ستمکار برو  سویبه   ی،موس  یکه ا 
و دل من تنگ  *  بخوانند    یمگوکه دروغ  ترسمیپروردگار من، م  ی گفت: ا *  شوند؟  

 . (ت بدهرسالهارون را پس گردد و زبانم گشاده نشود.  

  یعنی   ؛هارون را رسالت بدهد تا  از خدا خواست    ی که موس  داردی م  یانب   یات آ  این
  باخبر سازد. دعوت، با هارون  یز بود، هارون را ن  یده که او را مطلع گردان   همان طور 

اَل  آماده نمود:    یاستقبال از موس  ی آغاز شد و او مردم را برا 
َ
اِتَنا  یِبآ َهَبا اّل َفاذْ کق

ا َمعَ    ، ید ها ببر مرا هر دو نزد آن یات ، آ]چنین نیست[  هرگز )گفت:   2ْم ُمْسَتِمُعوَن ک ِإنَّ
آن است که خداوند درخواست    یای گو  یه آ  ین ا   . (که یقینًا ما همراه شما شنونده هستیم 

  طوربه که    یکس  داردی م  یانب  یه آاین  را اجابت فرمود؛ در ضمن،    یحضرت موس
ْلقِ شد، هارون بوده است.    رومردم روبه   با   یممستق

ُ
ا ِبَرِبّ    َی َفأ اُلوا آَمَنّ

َ
ًدا ق َحَرُة ُسَجّ الَسّ

به پروردگار هارون و  ما  گفتند:    ، )ساحران به سجده افکنده شدند  3َهاُروَن َوُموَسی
ها  او بود که با آن  یرا هارون، اول ذکر شده است؛ ز   یه، آ  یندر ا   . (یمآورد   یمان ا   یموس
رسالت    ین در سرزم  ،ی بود که قبل از حضرت موس  یموس  ّی . هارون، وصرو شد روبه

  ییگو، سخن ی با وجود حضور موس  ی؛ حتشده بودکه همان مصر است، مبعوث  
از آِن او بود؛ ز و روبه کرده بود. با  درخواست  را    یزی چ   ینچن  یموس  یرا رو شدن، 

  یبود و فقط با دستور موس  یمحجوج به موس  هارون  یل، تفاص   ین ا   ۀهم

 
 .13تا  10: ءشعرا - 1
 .15: ءشعرا - 2
 . 70طه:  - 3
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ْرِسْل ِإَلی َهاُروَن   ی ْنَطِلُق ِلَسانِ یَوال    یُق َصْدرِ یِض یوَ :  گفتی سخن م
َ
)و دل من    َفأ

 . ده(ب  تنگ گردد و زبانم گشاده نشود؛ هارون را رسالت

  بود که هارون  ین بود؟ او خواهان ا   یکسخواهان چه بود؟ متکّلم چه  موسی
را   خود، هارون یماندر ا  یز ساحران ن یاجابت فرمود؛ حت یزمتکّلم باشد. خداوند ن 

ْلقِ   ی؟ دقت کرده بود  یزی چ   ینبه چن  یا نام بردند؛ آ  یقبل از موس
ُ
َحَرُة    َی َفأ الَسّ

ِبَرِبّ َهاُروَن َوُموَسٰی  ا  اُلوا آَمَنّ
َ
ًدا ق گفتند: به    ،)ساحران به سجده افکنده شدند   ُسَجّ
 . (یمآورد یمان ا  ی ر هارون و موسپروردگا

قبل از    یو روشن شد که ممکن است وص  یدرس  یانموضوع به پا   ینا   یاآ  اکنون
و هارون( مبعوث    ی)مانند موس  یدآیاو م  ی که به آن محجوج است و از سو   یحجت
  ی، محمد و عل  یم، از آن، من سه مثال به شما ارائه کرده بودم: لوط و ابراه  یش ؟ پشود

داوود صلوات  یمان سل ا   یهم؛ علاللهو  بلکه    کند؛ یم  یت چهارم که کفا  ثال م  م ه  ین و 
  ماند؛ ی م  یباق  مسئله  یک است.    یکاف  یی تنهاکه به شما ارائه نمودم، به   یمثال  ینآخر 

آن حضرت را    ییا و اوص  یسیاست، ع  مرفوع  یاگر به شما گفتند امام مهد 
 . یدمثال بزن یشانبرا 

و    یسیع   ینبنابرا   ؛ ندارند  ی امام مهد   ی زندگانچگونگی    بارۀ در   ی نظر   یحت  هاآن
اعتقاد   ی همان معنا ینو ا  کنندی ذکر م  یو  یات طول عمر ح یه توج یرا برا  خضر

  1است.« ها به رفع آن
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 بل از آن ، نه ق است [ مشروط به وفات  یت ]وص   یم ششم: تسل   اشکال 

این  و    ؛کندتسلیم  آن را به پسرش    ید رس   یکه وفات امام مهد وقتی    گویدیم  یتوص
 کند.ی نم یمآن را به او تسلاست  یدهکه وفات نرسرساند که تا وقتی معنا را می 

 آمده است:  «عبد صالح»در محضر کتاب  در  : پاسخ

ارتباط داشت    خدا مقدس رسول    یت که به وص  ی موضوع  ۀ از عبد صالح دربار »
وص  یدم پرس  یسؤال خصوص  در  گفتم:  م  یت، و  قرار  سؤال  معرض  در    ، گیریمی ما 

  ی در حال .«یدهرگاه وفاتش فرا رس: آمده است: »فاذا حضرته الوفاة یتدر وص چراکه
 یم؟ است. چگونه پاسخ ده نشده که هنوز وفات حادث 

به   یا بلکه فقط اشاره ؛یستمرگ ن   یمعنابه   یشههم   وفات »فرمودند:    ایشان
دارد  ا   ؛مرگ  است   ینبه  وفات،  که  خدا وکمال تمام )  یفاء اعتبار  جانب  از    یگرفتن( 

ُه یا ِعیَسی ِإنِّ سبحان است.   اَل الَلّ
َ
یک  یِإْذ ق   یسیع   ی )آنگاه خداوند فرمود: ا   ُمَتَوِفّ

 مرده است؟! یسیع  یا . آ(دهمی م فات من تو را و

ن  لذا  نام   یزرفع  وفات  ا   ؛ شودی م  یدهمانند مرگ،  دو   ین به  ها آن   ی اعتبار که هر 
  ی کسان  نمودن سخنان باطِل روشن   یگرفتن( هستند. برا وکمال تمام )   یفاء مصداق است

 « کنید.سابق اشاره  ی هااست به مثال   ی کاف کنند، ی که با شما مجادله م

که    ی است، با رفع  امام  ّی به وص  کردنیم تسل  ، که در آن  یآن رفع  یاگفتم: آ  من
داشت   امام والدتش  زمان  ا   هاز  است؟  تقاضا  یزی چ  ینمتفاوت  که    ی است 
 را دارم.  یحش توض

آمده )و    یتوص  یکه در انتها   را   یو کالم  یدفرمود: »حال، شما بازگرد  ایشان
ا  هاتمام حجت بر آن ی که برا  ید ده  یح ها توضآن  یآورندگان است( برا یمان ا  یناو اول
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وفات    افتد؛ یاتفاق م  ی کبر   یبت در زمان غ  یم، است که تسل  ین . منظور ا کندی م  یتکفا
و برهان    یلو آنچه شما از دل   کنندی موضوع را درک نم  ینا   هان آ  یاو، ول  یبتغ  یعنیاو  

 . کندیم یت شما را کفا ید، دار  یار در اخت

م  هاآن آنچه خود  به  را فقط منحصر  دانش  و  حت  دانندیم  گویند، ی علم  از    یو 
  ی . پس چگونه توقع دار زنندیسر باز م  یزن  ائمه  یاتروا   یامتون روشن قرآن    یرفتنپذ

معنا کاربرد    یک از    یشب یانب یبرا  یتکه از شما قبول کنند اصطالح »وفات« در روا 
  ین که ا  یدها احتجاج کن بر آن  «ینالمؤمنول! با »ا ؟است»رفع«  هاناز آ یکیدارد که 
قبل از    ی کبر   یبت و رسالت در غ  یم . بعثت و تسل رساندی است و مقصود را م  ی خود کاف

 1.« مردم صورت خواهد گرفت ۀهم یبرا  ظهور امام

 زمان یک  اشکال هفتم: اجتماع دو حجت در  

در این  ،  است[ حجت  یز ]ن  یحجت بر مردم است و امام مهد   احمدالحسن  اگر
 !امکان ندارد ین ، و ا شودالزم میزمان یک  اجتماع دو حجت در صورت 

 آمده است:  «عبد صالح»در محضر : در کتاب پاسخ

  ی فرمود: »وقت  ـ باد   یش که جانم فدا ـ   یشان. ا یدمپرس  باره  یندر ا   از عبد صالح»
است، حضرت    یکه او چه کس   شود،ی بر مردم سؤال م  ی حجت کنون  ۀاز شما دربار 

   یست؟گونه ن ین ا  یا آ ید؛ او، شما خود جواب را دار  یوص یا است   یمهد 

  یک بر    «یر»خ  ییدداشت؟ اگر بگو  یوص  یسیع  یا : آپرسمی از شما م  سؤالی
خط    د«دار   یوص  ی،هر نب  :یوص  یخدا که »اّن لکل نب  یناصل از اصول مذهبتان و د
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را رد کند؟! در ضمن،    یسیع   ی برا   ی وجود وص  تواند ی م  یکس  یا . آایدیده بطالن کش
بوده است؛    یسیع  یاز نسل وص  مهدیکه مادر حضرت    گوییدیم  یعیانشما ش

م  ینبنابرا  ع  کنیدی ثابت  لذا چاره  یوص  یسی که  است؛  »آر   یا داشته    «یجز گفتن 
 1. داشت یدنخواه

رفع   اکنون، از  عپس  آیسی شدن  است؟    یو   یا،  و    یا درگذشته  مانده  زنده 
نزول خواهد کرد    ی،در زمان  یکه و ینجهان دارد؟ شما مسلمانان بر ا   یندر ا   ییکارها

 ی گاهاو پس از رفع، گاه   گویند ی م  یزن   یحیان . مسیدمتفق هست   خواهد بود  ی و او را عمل
با حوار   آمدیفرود م برقرار م  یونو  ارتباط  بنابرا کردی خود  و    2نمرده است   یسیع   ین. 

 
کنم: عنوان شاهد نقل میکند که قسمتی از آن را بهالدین در حدیثی طوالنی آن را روایت میشیخ صدوق در کمال  -  1

حکمت و علم کتاب ، هنگامی که خداوند اراده فرمود تا او را باال ببرد به او وحی فرمود که نورفرمود:  خدا»رسول 
جانشین او بر مؤمنین بود بسپارد و او نیز چنین کرد. پس شمعون پیوسته در میان الهی را به شمعون بن حمون صفا که  

و کرد میاسرائیل پیروی در میان بنی  های عیسی کرد و از تمام گفتهدستورهای خدای تعالی را اجرا می ، قوم خود
مؤمن بود و کسی که او ،  آوردیمان میرد و به او و آنچه آورده بود ابُ پس هرکس او را فرمان می؛  نمودبا کفار مبارزه می

 . 225و  224صفحه  ،النعمهالدین و تمامکمال « .نمود کافر بودرا انکار و نافرمانی می
به علی بن    که فرمود: »پیامبر خدااست  نقل شده   از پدارنش  از پدرش  از امام جعفر بن محمد صادق

و هارون برای  ،  و اسحاق برای ابراهیم ،  و سام برای نوح ،  برای آدمالله  منزلۀ هبة ای علی تو به:  فرمود  طالبابی
 . 101و  100ص ،« امالی صدوق. ...جز اینکه بعد از من پیغمبری نخواهد بود ؛و شمعون برای عیسی هستی، موسی

  باقرجعفر محمد  گوید از امام ابوابوبصیر می  .دن پیامبر خدا تصریح دار   روایات بر عدم مرگ یا قتل عیسی   -  2
سنتی ،  سنتی از عیسی،  سنتی از موسی:  صاحب این امر چهار سنت از سنن پیامبران وجود دارددر  شنیدم که فرمود: »

 اما سنت او از موسی آن است که وی نیز خائف . السالم اجمعین الله علیهم از یوسف و سنتی از حضرت محمد صلوات
سنت او از عیسی آن است که دربارۀ او  اوست وشدن زندانی، یوسفو اما سنت او از ، است و مراقب و منتظر( ترسان)

الدین و تمام  « کمال .قیام به شمشیر است  گویند ُمرده در حالی که نُمرده است و اما سنت او از حضرت محمدمی
 . 152و  151صفحه  ،النعمة

جعفر امام گفت: »از ابو  ،نصریاز محمد بن عیسی از سلیمان بن داوود از اب  از مسعودی با سند خودش از حمیری
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َتُلوُه َوَما َصَلُبوُه  :  فرماید ی آنجا که م  ؛کندیمطلب را ثابت م  ینا   یز قرآن ن  یحت
َ
َوَما ق

َلُهْم ک َولَ  َه  ُشِبّ بر دار نکردند  یح )آنان مس  ْن  برا   ؛ را نکشتند و  امر  مشتبه    یشان بلکه 
 کشته نشده است. یشان شد(؛ پس ا 

ا   اکنون ناطق    یکسچه  یسی، ع  ی مان وصدر ز  یست؟است: حجت ک   ینسؤال 
 گونه است.   ین هم یزوجود داشته، اکنون ن یبوده است؟ اگر در آن زمان وص

با مغلطه و    یبترت  ینو به ا   کنندی م  یسهرا با پدرانش مقا  یحضرت مهد   هاآن
، همانند  یو حال آنکه حضرت مهد   آورند؛ ی استدالل غلط بر شما اشکال وارد م

آمده: فرشتگان او را    ۀ والدت حضرت است کنندکه ثابت  یتی . در روا یستپدرانش ن
است  یسیهمانند ع یپس حضرت مهد  1.بردندبالفاصله پس از والدت، باال  

 « .شود یاس با او ق  یدو با

آ  من کردم:  ا   یا عرض  شما  مهد   ین منظور  حضرت  که  حضرت    ی است  با 
  یسیحضرت ع  یبا وص  یز ن  یحضرت مهد   یو وص  شود،ی م  یسه مقا  یسیع
 گردد؟یم یاس ق

 یو در امت موس  "خضر"  یشینپ  یها. در امتاندیه شب  ی، فرمود: »آر   ایشان
است:    یکسان   یهمگ   هاین ؛ احوال ا یو امام مهد   یسیع  ین بود؛ همچن   " یلیاا "

است    یکی یزو سنت خدا ن  یکیخدا   یناند و مرفوع. دزنده   یزند، و نا بر امت خود گواه

 
سنتی از موسی در  :  صاحب این امر چهار سنت از سنن پیامبران وجود دارد در  »شنیدم که فرمود:    محمد باقر

کشته شده در حالی  ،  گویند او مرده در حالی که نمردهسنتی از عیسی در ترس و نگرانی از یهود و اینکه می؛  غیبتش
«  .کندظهور میکه با شمشیر  و سنتی از حضرت محمد  ،یوسف در زیبایی و سخاوتشو سنتی از ؛ که کشته نشده

 .و سایر روایات  .بیروت ،دار االضواء ،ق1409، 2ط ، 280ص  ،اثبات وصیت مسعودی
 . مراجعه نمایید 426به روایت در کمال الدین و تمام النعمة صفحۀ  - 1
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 «.. راه ندارد ییری تغ و بدیل و در آن ت

ا   ی در ادامه گفتم: اکنون دو موضوع باق  من که ما در شرح  ینمانده است: اول 
ن موفق  »رفع«  ا   یا   ،یستیم موضوع  روشن    یبرخ  ی برا   یهقض   ین حداقل  کاماًل  ما  از 

برتر از حجت    یشهند که حجت ناطق هما گمان   ینبر ا   ین که مخالف  ین. دوم ا یستن
 صامت است.  

  ی به موضوع دوم آغاز کرد و فرمود: »امام مهد   ییگوسخنش را با پاسخ   ایشان
برتر است. امام حسن بن   ءاز اصحاب کسا یراز تمام پدرانش غ حسنالمحمد بن 

  ی برا   یامام مهد   یبرتر   یاصامت. آ  یناطق بود و امام مهد   یعسکر   یعل
 1. وجود دارد یاتیخصوص روا  یناست؟ در ا  شدهشما ثابت 

 
حسن ، و از من و علی»  ....فرمود:  که فرمود: پیامبر خدا از پدرانش امام جعفر صادق عبداللهاز ابی - 1

است و او ظاهرشان   ها باطنشانکنندۀ آن دوازده امام از فرزندان حسین است که نهمین آنو کامل،  و حسین را برگزید
 . 73ص  ،غیبت نعمانی .«هاستها و همان قائم آناست و او برترین آن

»  امام صادق نهفرمود:  ما  آن(  امام)  از  نهمین  که  است  علی  بن  از حسین  برتریِن بعد  او  و  است  قائمشان    ها 
 . 453ص  ،شیعی()االئمه محمد بن جریر طبری « دالئل .هاست آن

از شب قدر را و  ،  هاروز جمعه و از شب ،  خداوند از روزهافرمود: »  جابر بن عبدالله انصاری گفت که پیامبر خدا
های اهل عالم را  حسن و حسین و از حسین حجت،  و من و علی را برگزید و از علی؛  ماه رمضان را اختیار کرد،  هاماه

 . 372ص  36ج  ،« بحاراالنوار.هاست و او اعلم و احکم ایشان است انتخاب فرمودکه نهمینشان قائم آن
 پیامبر به  .روی زانوی حضرت نشسته بود ن علیگوید: ما همراه رسول خدا بودیم در حالی که حسین بسلمان می

ای اباعبدالله تو آقایی از آقایان هستی و امام فرزند امام و برادر امام و پدر ُنه امام هستی  صورتش خیره شد و فرمود: »
 . 372ص    36ج    ، بحاراالنوار«  .هاستترین آنترین و بافضیلت حکیم ، داناترین،  هاامام آن،  هاها قائم آنکه نهمین آن 
ترین  امام هشت پدرش است و نه فقط بافضیلت   ،صراحت بیان شده که امام مهدیدر این روایت اخیر به  .و سایر روایات

 ها! آن
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که از منظر   رومی هست که من به سراغ آن مهم  یگری موضوع د ینجا ضمن ا  در
همان حجت ناطق بر مردم است. در   ی،که در حال حاضر، وص کندی ثابت م یگرید

  یبت غ  ،امام  یبتکه( غ ینشما ثابت شد به اعتبار )ا   یبرا   یوص  یتموضوع اول حج
 رفع است.  

  ی: چه بسا امام مهد گویندی مضمون که م  ین دارند به ا   یگری سخن د  اکنون
 یست؟ ن  ین چن  یااست. آ یو مخف یب غا ینزم ین همروی مرفوع نباشد و آن حضرت 

خواهد    یانب  یمو ابراه  حضرت لوط  یماجرا   یلۀوسحالت، پاسخ به   ینا   در
ظاهر بود و مرفوع    ین زم روی  و  زنده    یم که ابراه  یشد. لوط حجت ناطق بود در حال 

لوط حضور نداشت.    یدر روستا  یمموضوع هم فقط آن بود که ابراه  ینا   یلهم نبود. دل
 منوال خواهد بود«. ین به هم  یتوضع یز ن  باشد یحال، اگر امام مخف

»دو حجت    دنگویی که م  یثی که احاد  فهممیم  ین من چن  ینداشتم: بنابرا   عرضه
  یمربوط به زمان  1ها ناطق باشد« از آن  یکیکه  ین)با هم( وجود نخواهد داشت مگر ا 

 است؟   ین چن  یا مکان جمع شوند. آ یکدو در  ین است که ا 

چن  ایشان قطعًا  »بله،  آ  ینفرمود:  چ   یااست.  عاقل  ا   یرغ  یزیفرد    ین از 
کرده بود،   یمتتبوک عز به   که حضرت رسول  یهنگام  یامام عل یا ! آگوید؟یم

حضرت    یعنی محجوج بودند )   ینه مردم مد  یاآ  یر؟خ  یاحجت ناطق بود    ینه بر مردم مد
واجب بود که در هر گفتار و عمل   ینه بر مردم مد یا آ یر؟ خ  یاحجت بود(  یشان بر ا  یعل

ثابت شده    یشانبا وجود رسول خدا، حجت بر ا   یننه؟ بنابرا   یاکنند    یرویاز حضرت پ
 

شود در عرضه داشتم: آیا می  عالء که گفت: »به امام صادقدر آن روایات آمده از جمله: از حسین بن ابو  -  1
ها مگر اینکه یکی از آن،  خیرفرمود: »  ؟ شود در روی زمین دو امام باشدگفتم: می   «خیر.رمود: »ف  ؟ زمین امام نباشد

 .1حدیث  178صفحه  1جلد  ،« کافی.صامت باشد
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حجت خدا نبود بلکه حجت حضرت    یمانده: عل  ی باق  یگرمورد د   یک  بوده است. 
ناطق بوده است، چه    بود و نه از جانب خدا بلکه از جانب حضرت محمد  محمد

ا   در زمان حضرت رسول  حجت    یشانا   گوییمی! ما میشانو چه پس از شهادت 
ز  است؛  بوده  ز   ی و   یرا خدا  بوده  خدا  حجت  اصل  حضرت    ی عل  یرا در  حجت 

   1... . بوده استخدا   ۀیفخل حضرت محمد و ، محمد

صالح  سپس سوم  عبد  ا   یبرا   یشاهد  م  یقتحق  ین اثبات  و    کندی اضافه 
ا کِه َغَنُم اْلَقْوِم وَ ی اْلَحْرِث ِإْذ َنَفَشْت فِ   یَماِن فِ ک ْح یَماَن ِإْذ  یَوَداُووَد َوُسلَ :  فرمایدیم   نَّ

َشاِهدِ ک ِلُح  ُسلَ یِمِهْم  ْمَناَها  َفَفهَّ وَ یَن*  آتَ کَماَن  َداُووَد    ًما ک ُح َنا  یالًّ  َمَع  ْرَنا  َوَسخَّ َوِعْلًما 
ْحَن َوالطَّ یاْلِجَباَل   ا َفاِعلِ کَر وَ یَسب    ۀکن آنگاه که دربار   یادرا    یمان)و داوود و سل    2َن ی نَّ
و ما شاهد    چریدندی در آنجا م  شبانی کردند که گوسفندان آن قوم، ب  ی داور   یکشتزار 

و همه را حکم و علم    یم آموخت  یمانرا به سل   داوری  ۀیوش   ین* و ا   یمها بودآن   یداور 
و    گفتندی م  یحها و پرندگان با او تسبکه آن  یدیمها را مسخر داوود گردانو کوه   یم،داد

 . (یمهمه را، ما کرد ینا 

حکم    اییهقض   خصوص   پدرش داوود، در   یاتاست که در زمان ح   یمان سل   این
  ی( حکم را صادر نمود. خداوند حکم و داور یی تنهاخود )به   یمان، راند و حضرت سل

  ینبنابرا   ؛ محجوج به حضرت داوود بوده است یمان که سل یننمود با ا  ی را جار  یمان سل
ماجرا در    ین آموخته بود. ا   ی خداوند، به و   که است    یناطق بود و او همان کس   یمان سل

 
می   -  1 العقیلی  ناظم  می شیخ  مطلب  این  از  احمدالحسن گوید:  سید  که  امام    فهمیم  حجت  همان  اکنون 

او حجت خداست از آن جهت که ایشان حجت امام    ،آری  .نیست  خداوند   بر مردم است و ایشان حجت  مهدی
 .ستخداحجت  است و امام مهدی مهدی

 . 79و  78انبیاء:  - 2
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 1.« ستیاواضح و گو یارنظر، بسداثبات مطلب م

 : یدفرمای حجت صامت م ی معنا یاندر ب احمدالحسن ید س و

(  آوردی نم  یلخودش دل  یعنیکه محجوج است« )   ی»کس  یعنی اما حجت صامت  »
  ین و ا   دهد یانجام نم  ی کار   «نمایدیم  یل دل  ۀ که اقام  یکس:  و با وجود »محجوج به

آ  یو ربط  ،هاآنمیان  است    یا مسئله آِن    ینا بودن  با موجود   یابه شما ندارد.  دو در 
ها  که آن  یلدل  یناست هارون و لوط را به ا   ایزج  یاآ ؟شودی م  َردواحد، حجت صامت  

است    یناند، رد کرد؟ منظور از »صامت« ا صامت بوده   یمو ابراه  یخاطر وجود موسبه 
فقط با اذن    یناطق، حجت زمان است و وص  یند،مکان گرد آ  یکدو در    ینکه اگر ا 

 2.است که با قرآن مطابقت دارد ییمعنا یگانه ین، و ا  گوید؛ی او سخن م

 
 .47ص  1ج  ،در محضر عبد صالح - 1
امام حسناست  روایت شده    -  2 امیرالمؤمنین   که  پدرش  و حضرت   در غیاب  نمود  مبادرت  فتوا  به صدور 

چیز دیگری    ،گفته  نیز فتوای او را تأیید فرمود و از آن اظهار رضایت نمود و گفت به غیر از آنچه حسن  علی
   .نزد او نیست

ولی   ؛آمدند تا از آن حضرت فتوا بگیرند  گروهی نزد امیرالمؤمنینفرماید: »می   امام جعفر صادق  عبداللهابو
اگر درست جواب دادم که از سوی خدا و از سوی  ،  تان را بگوییدمسئله :  ها گفت به آن   حسن .  نیافتند  ایشان را

امیرالمؤمنینامیرالمؤمنین می  کردم  اشتباه  اگر  و  دارد می ،  شود  با شوهرش آن  « .آیدپشت سر شما  زنی  گفتند:  ها 
برخاست و با یک کنیز باکره مساحقه نمود و نطفه را بر   ،شد و در حالی که هنوز حرارت جماع را با خود داشت بسترهم 

زیرا فرزند    ؛شوددر اسرع وقت مهریۀ آن دختر از این زن گرفته می» فرمود:    امام حسن  .او انداخت و کنیز باردار شد
فرزند  .  تظر ماند تا فرزند کنیز به دنیا بیاید و بر او حد جاری شودسپس باید من.  شودبردن بکارت خارج میبینفقط با از

 آن عده مراجعت کردند و در راه امیرالمؤمنین «.گرددو زن شوهردار رجم می شودمی  نسبت دادهبه صاحب نطفه  
فرمود:   حضرت  .شده را به آن حضرت عرضه داشتندبدلوو سخنان رد   ماجرای دیدار خود با امام حسن   .را دیدند

ابو» اگر  او چیزی  ،  کردیدمالقات می (  کنیه حضرت علی)  را  حسنالبه خدا سوگند  نزد  جز آنچه حسن نبود  در 
 . 34476حدیث  169صفحه  27آل البیت: جلد  ،الشیعهل ئ« وسا.گفت
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  گوید ی هستند که م  یی دنبال آن معنادر واقع به   ی،در صورت اصرار و پافشار   هااین
معارض با قرآن همان طور    یاتصامت و ناطق با قرآن در تعارض است، و روا   یاتروا 

به    یزها ن برگرداند؛ آن   ی ها رو از آن   یا شوند    تأویل  یا  یداند، با دستور داده  بیت اهلکه  
 معتقد هستند.   ین هم

با قرآن معارض    ، ناطق و صامت  یاتها، روا اساس، طبق فهم و درک آن  ینا   بر
 ترک گفت.   یا نمود   تأویل یا را  هاآن  یدبوده و با 

گونه  ین ناطق و صامت ا   یاتکه روا   یبترت   ینبه ا   ؛ ماندی م  یصورت باق  یک  فقط
)با وجود کس  تأویل ناطق است  به  از صامت، محجوج  که صحبت    یشود که مراد 

  گوید؛ی ( و او در حضور ناطق، فقط به اذن او سخن مکندی نم  یاو صحبت  کند،یم
ا   یح برداشت صحیگانه   ین،ا  تفس  یندر  هر  است.  ا   یرغ  یتأویلو    یرخصوص    ین،از 

جا   یاتروا  در  م  یگاهرا  قرار  قرآن  با محکمات  ا   دهدیتعارض  که    یزیچ  ینو  است 
داوود   یاتدر زمان ح  یمان سل  ییگودر سخن   یروشنبه  اله  پدرش  امر    ی، به 

است:   شده  ُسلَ آشکار  ْمَناَها  ا   َماَن یَفَفهَّ س  [ی داور   ۀیوش]  ین )و  به    لیمان را 
 (. یمآموخت

موضوع    ینکردن وقت است. والله والله والله که ا تلف   یها فقط برا سخنان آن   این
آن آن را  بر  نموده چنان  استوار  و  محکم  روا ها  در  نه  و  قرآن  در  نه  که    یچ ه   یات،ام 

  ، کنندی کردن، فقط وقت را تلف مها با مجادله که آن  ین از آن ندارند؛ جز ا   یزگاهیگر 
گاه   طلبم   ین از ا   یزکه خودشان ن   یدر حال   یشان؛ فقها  یا داناترند    یا ها آند. اکنون آن ا آ

 
!  ؟ پس چرا وی دست به چنین کاری زد  ، حرام بود  گفتن بر امام حسنسخن  حال اگر در زمان امیرالمؤمنین

  ی گویی به سؤاالت را به اوصیاپاسخ  ،در بسیاری موارد  د بر اینکه ائمهنعالوه روایات زیادی هست که داللت دار به
 ! ؟ شده است یا خیره محسوب می کنندحجتی بر سؤال ،دادندحال آیا پاسخی که اوصیا می  .کردندخود واگذار می
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من اعالم حضور    یاآ   یایند؛ب  یداناعلم هستند، به م  یشاناگر فقها   یند؟ چه دارند که بگو 
! پس چرا یستم؟که من بر حق ن   گویند ی ها نمام و آنت ننموده ها را دعوام و آن نکرده

ها نجات  آن یف تکل  یا! آنند؟ک یرویمردم از من پ دهندی)با عدم حضورشان( اجازه م
 1«!یست؟مردم ندادن

 است شده  منسوخ    یت وجوب وص   ۀ ی هشتم: آ   اشکال 

 .منسوخ شده است کنند یبه آن استدالل م احمدالحسن یدسپیروان که   یا آیه
سخن خداوند    بارۀدر   ،یا صادق  امام باقرمسکان از ابوبصیر از  از ابن  :پرسش اول

َعلَ ک  :متعال َحدَ یک ِتَب 
َ
أ َحَضَر  ِإَذا  َترَ کْم  ِإن  اْلَمْوُت  اْلَوِص یَخ   کُم  ِلْلَواِلَد یًرا  ِن  یُة 

َربِ 
ْ
قِ یَواْلق ا َعَلی اْلُمتَّ ی از  یک ه چون  کشما واجب شده است    بر )  َن یَن ِباْلَمْعُروِف َحقًّ

  طور به شاوندان  یو خو   ینبر جای گذاشته برای والد  یری شما را مرگ فرا رسد اگر خ
پره  این حقی  . ندک ت  ی ده وصی پسند بر  که    (زگارانیاست    : فرمودند روایت شده است 

:  ِارث است، آن را نسخ کرده است  بارۀکه در ،  ضیآیۀ فرا   .این آیه َنسخ شده است»
 ِذ َما ِإْثُمُه َعَلی الَّ َلُه َبْعَدَما َسِمَعُه َفِإنَّ ُلوَنهُ یَن  ی َفَمن َبدَّ آن را تغییر دهد،  کسی  هر )  َبد 

 «.یعنی بر آن وصی( ددهاست که آن را تغییر می کسی بر گردن فقط گناهش 

 ؟ چیست واجب استوصیتی که بر مکلف  ؟آیا این آیه َنسخ شده است

 پاسخ داده است:  احمدالحسن سید

اگر آیه نسخ   .شوداطالق نمی ها دارایی اموال وفقط به  در این آیه،  )خوبی(  خیر»
  ورثه است، تجاوزمیان  تقسیم    امالکی که مورد   شده باشد، حکم نسخ آن از اموال و 
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بعد  ؛کندنمی  فرستاد  یعنی  به  های  آیه   شدنه از  ب  ارث،مربوط  و   روصیت    اموال 
2  ر یعنی وصیت ب  ؛شود، واجب نیست های مادی که بین ورثه تقسیم میدارایی

3
 اموال  

جاری است و امکان این ساری و  غیر از این مقدار،    برایاما حکم آیه  ؛  واجب نیست
 .های ارث، آن را نسخ کرده استآیه  ادعا وجود ندارد که )بگوییم(

  از ابوجعفر امام محمد باقرصیت برای وارث  و   بارۀگوید: در محمد بن مسلم می
ایشان آیه را خواند   ،«جایز است»:  فرمود  سؤال کردم.  این  َترَ   :سپس  ًرا  یَخ   ک ِإن 

َربِ یُة ِلْلَواِلَد یاْلَوِص 
ْ
قِ یِن َواْلق ا َعَلی اْلُمتَّ بر جای گذاشته    یریاگر خ)  َن ی َن ِباْلَمْعُروِف َحقًّ

والد خو   ین برای  وصیپسند   طوربه شاوندان  یو  حقی  . ندکت  یده  بر    این  است 
 1  .(زگارانیپره

که واجب است به آن  سومی را   یکهمچنین آیه به روشنی، برای مؤمن، وضعیت  
کند، یا به قسمتی    واجب است به آن وصیتمبنی بر اینکه    کندوصیت کند بیان می 

  زمانش وصیت کند، همان طور که از آنها وارد شده است.  از آن، برای خلیفۀ خدا در
خمس را    بله، خلیفۀ خدا، اجازه دارد این واجب را ساقط کند، همان گونه که حق دارد

هر وقت بخواهد آن را ساقط    ساقط کند چون اموالی است که به او اختصاص دارد و
حکم خلیفۀ    آن  اب  کند ووالی است که با آن از اّمت و فقرا سرپرستی میاین ام  ؛کندمی

 .  شود، اجرا میش خدا در زمین

از   مهران  بن  صادق سماعة  عزوج  بارۀدر   امام  خداوند  ُة  یاْلَوِص   :لسخن 
َربِ یِلْلَواِلَد 

ْ
َواْلق قِ ی ِن  اْلُمتَّ َعَلی  ا  َحقًّ ِباْلَمْعُروِف  به  وصیت )  َن یَن  نیکو  وکردن    والدین 

این چیزی است که خداوند برای  »:  د رمایفمی(  است بر پرهیزگاراننزدیکان، حقی  
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است  اْلمرصاحب داده  کردم:  «.قرار  فرمود  عرض  دارد؟  مقداری  این    «.بله»:  آیا 
  1« .سومیک از سومیک کمترین مقدار آن »: است؟ فرمود  عرض کردم: چقدر 

ِإن »:  در مورد سخن خداوند پرسیدم  صادقگوید: از امام  بن مروان می  عمار 
حقی است  »:  فرمود  (.جای گذاشت، وصیت کند  ر اگر خیری ب)  «ةُ یًرا اْلَوِص یَخ   کَترَ 

گوید: عرض  )راوی( می  « .قرار داده است  اْلمرصاحبکه خدا در اموال مردم برای  
 سوم یک بیشترین مقدار آن    و  ششمیک کمترین مقدار آن  »  :کردم: چه مقدار؟ فرمود 

  2«.است

اگر  »  سخن خداوند متعال   بارۀ در احمد بن محمد یساری در کتاب تنزیل و تحریف  
این حقی  »فرمود:    امام صادقگوید:  می   «کندوصیت  ،  جای گذاشت  رخیری ب

به ایشان   «.ه استواجب کرد سومیک  اْلمر ازبرای صاحب، است که خدای عزوجل
و بقیۀ مال در آنچه  ،  مال   سومیک ،  کمترین مقدار آن»؟ فرمود:  مقدارعرض شد: چه  

   3.« (وصیت کند) میت دوست دارد

،  شبه یاری خلیفۀ خدا در زمینمردم  همچنین وصیت به تقوای الهی و تشویق  
بعضی از افرادی که  برای  کند سخن یا وصیت او  که فکر میبرای کسی  مخصوصًا  

واجب  ، در شناخت حق و یاری خلیفۀ خدا، تأثیری دارد،  خوانندآن را بعد از مرگش می 
نداد، بلکه  را  وصیت  ترک  که اموالی نداشت دستور  کسی  به    امیرالمؤمنین است.  

 . به او دستور داد تا آن را ترک نکند و به تقوای الهی وصیت کند

صادق از  از    امام  امیرالمؤمنینانشان  ر پدپدرش  می  از  مرد  »  :کندنقل 
 

 235ص 4ج :الفقیهال یحضره  من - 1
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؟  ، آیا وصیت کنمای امیرالمؤمنین :  عرض کرد  .آمد  نزد امیرالمؤمنین فقیری  
را »:  فرمود مال  اما  کن،  وصیت  الهی  تقوای  ورثه   به  بگذاربرای  و   ؛ ات  اندک    زیرا 

استبین از عزوجل    ؛رفتنی  ب »:  فرماید میخدای  خیری  گذاشت  راگر  تو    «جای  و 
 1« .خیری به جای نگذاشتی که به آن وصیت کنی

خصوص، روشن است که او خیر  به   اللهزمین یا رسول  خلیفۀ خدا در ربارۀاما د
از  پس  ،  است  شهمان جایگاه خالفت خدا در زمینکه  جای گذاشته است    رزیادی ب

  ؛ راه رسیدن تکلیف به مردم است  ، کسی است کهخلیفۀ الهی  .اینکه به مأل اعلی رفت
 ؟! کندکه جانشین اوست، وصیت نمی کسی چگونه نسبت به حال 

واجب  را  این، در این آیه دو لفظ صریح وجود دارد که وصیت هنگام مرگ    عالوه بر
که صاحب  پس صحیح نیست    «.، حقی است بر شدواجب  :  علیحقًا    ،َب تِ ک»  :کندمی

  ؛است  ناپسند و    قبیحعملی  از آن،    دنبرگردانشریعت از آن روی برگرداند، چون روی
اینکه وقت کافی   گرداند، با کردن هنگام وفات، روی برمی از وصیت   چگونه محمد 

در    هود مردم و شدر برابر  از نوشتن آن   از اینکه او را پس  برای نوشتن آن داشت، حتی  
باز  با وجود علی  . داشتندروز پنجشنبه  دیگران  و  عمار ،مقداد  ، ابوذر  ، سلمان ، آیا 

دو شاهد عادل از یاران خود    اللهرسول ـ  را تأیید کردند   که نوشتن وصیت کسانی  ـ
 ! روز وقت داشتندشبانه سه  حدودکه حالی  در   ؟!آیا وقت نداشت ؟!نداشت

به رسول کنم، کسی  نمی   فکر ایشان نوشتن  احترام می  اللهکه  گذارد، بگوید 
بازدارنده   ؛ را ترک کردند   «وصیت  نوشتار » به  تا روز قیامت  از  نوشتاری که  بودن امت 

 . گمراهی توصیف شده است
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از شیع  ترِک قطعاً »:  کنند، صحیح نیستکه ادعای علم می  یانسخن بعضی   ،  
چون افرادی که نسبت به نوشتن آن در پنجشنبه اعتراض    ؛است  نوشتن وصیت بهتر 

  ش( جماعت  یعنی عمر و)است  غالب شده  گوید، یا درد بر او  او هذیان می  کردند و گفتند 
رسول   پس وفات  طعنه   )نیز(   اللهاز  پیامبراز  عقالنی  وای 

ُ
ق سالمت  به    زدن 

مصیبت  :الخمیس  ةرزی"  طور که در همان   ؛داشتندهنگام نوشتن وصیت، دست برنمی
 «. انجام دادنداین کار را  "پنجشنبه

چون این مطلب زمانی امکان داشت که وصیت   ؛ ها صحیح نیستاین سخن آن
و یارانی که آن را قبول    ولی اگر برای علی  ؛ آشکار شود  شته و برای این ُمعترضین نو

آشکار    کنندمی معترضین  این  برای  اینکه  بدون  شود،  طعنه گرددنوشته  به  ،  ای 
حال  و   نیست وارد    اللهرسول عین  می   ، در  نوشتن وصیت محقق  از    ؛ شودهدف 

این امت    از   روز قیامت گمراهی را   این امت برسد و تا   ی اینکه این وصیت به افراد بعد 
 . نفی کند

  ؛ کنند، جایز است این سخن را بگویندمی «  فقه»   که ادعای کسانی  بله، برای این  
بر نوشتن وصیت در همان موقع اصرار    خدا اینکه رسول  برای  دلیل آوردن  جهت  به 

 !میشگیو ه طور مطلق به نه اما  ،نورزید، یعنی در حادثۀ پنجشنبه 

 تواند یک روز از ماه رمضان را که نمی کسی  آیا    !روشن استمطلبی بدیهی و  این  
از روزه   روزه بگیرد، این روز دوری می مطلقًا  یا در روز دیگری که امکان گرفتن  کند، 

وجود    دلیلکه در مکانی، به کسی  گیرد؟ آیا  دارد روزه می برایش وجود  آن    گرفتن درروزه 
نمینمی   ،نجاست  نماز  دیگر  بخواند،  نماز  نماز تواند  دیگری  مکان  در  یا    خواند 

 ؟خواندمی

نماز    تر از روزه و بزرگ   ای بسیار ، مسئله (وصیت)هنگام وفات    اللهنوشتار رسول 
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،  ُکِتب»:  خداوند متعال با این سخن خود، آن را بر پیامبر واجب کرده است  است، و
توصیف کرده  گونه  این وصیت را این  اللهسولر و   ( حقی بر، واجب است: حقًا علی

بازمی گمراهی  از  قیامت  روز  تا  را  امت  که  حال دارداست  دارد  ؛  امکان    چگونه 
آن را    اینکه گروهی به نوشتن آن در پنجشنبه اعتراض کردندمحض  به    اللهرسول

 ؟!نماید ترک طور کامل به 

مسر  د این  رسول   ۀ ئلحقیقت  که  است  خطرناکی  و  ننوشتن    اللهبزرگ  به  را 
که،  شود  وارد می  اللهرسول این اتهام بر    ؛ زیرا کنندوصیت هنگام مرگ، متهم می

آن  داشتن  و برپا اینکه امکان انجام   رها کرده است با   ، خدا به او دستور دادهرا که  آنچه  
ایشان   است بودمهیا  برای  که  ؛ه  حالی  و  در  نوشتن  و خداوند  آقا  به  را  امام    صیت 

دو آیه،  در یک  با  پرهیزگاران  است،  واجب کرده  علی »:  این سخن  بار  :  کتب، حقًا 
َحدَ یک ِتَب َعلَ ک  (. واجب است، حقی است

َ
ُة  یرًا اْلَوِص یَخ   ک ُم اْلَمْوُت ِإن َترَ کْم ِإَذا َحَضَر أ

َربِ یِلْلَواِلَد 
ْ
قِ َن ِباْلَمْعُروِف َحّقًا َعَلی یِن َواْلق ه چون  کشما واجب شده است  بر) 1َن یاْلُمتَّ

و خویشاوندان    ینبر جای گذاشته برای والد  یریی از شما را مرگ فرا رسد اگر خک ی
پسندیده وصیت  به  پرهیزگاران  این حقی  .ندکطور  بر  فالنی  یا  فالنی    امروز  (.است 

 ! ننوشته استکند، وصیتی که ثقلین را مشخص می ، گوید: محمدمی وآید می

رسول چنین شخصی   راحتی  متهم می   اللهبه  از خدا را  که  سرپیچی    وندکند 
  ؛ او موافق نیست  نفس  وصیت که روایت شده است، با هوای تنها حدیِث  چون    ؛کندمی

جای تعجب ندارد که  دلیل  به همین    .ها آمده استآن  نام اولیِن   ن وومهدی   ،در آنزیرا  
از    ، آشکارتر ی نفسروی از هوا آیا دنباله   .نکرده است  وصیت   اللهبگوید: رسول او  
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 ؟! تواند باشدمیاین 

خدا    یامبرپ   یتکه از آنچه در وص   اندی ها مدعاز آن  برخیکه  مصیبت این است  
  یعت بر ب  ی تأکید آن صرفًا    ی باخبرند و محتوا   ـاست ننوشته  ها آن را  زعم آن که به ـ بوده  

حد   یرغد است  ینثقلمختصر    یثو  نوشتن    ؛بوده  به  حضرت  آن    نامه یت وصلذا 
  ینانی مسک   ی ه« آن را برا یپس از واقعۀ »رز   یها، حتنداشت و طبق اعتقاد آن  یاهتمام

ها  زعم آنبه   یاورد؛ درن   به کتابت   یز ن   کردندی همچون عمار و ابوذر و مقداد که قبولش م
که آن را قبول    یرا ننوشت تا بعد از او به کسان  یتوص  یزن   ی عل  ی برا  یآن حضرت حت

ا   ؛ برسد  کنندیم به  مردان هستند گمراه    یهاکه در صلب   ی تمام کسان  یب ترت  ین تا 
 !یابدنجات  یو امت از گمراه شوند ن

  ۀ بر واقع  یتأکید   یا صرفًا تکرار    یت که وص  اندیدهاز کجا فهم   هاین ا   دانمی نم  من
بوده    ین ثقل اجمالِی    یث خدا مانند حد  یامبر پ  یشین و سخنان پ  یدادها رو  یگر د  یا   یر غد

مداوم به    طوربه   یاز جانب خدا بود و وح  یو رسول  یامبر پ  ،که آن حضرتیناست، با ا 
م برا   و  رسیدیحضرتش  او  ن   یتهدا   یرسالت  آخر   یزمردم  ح  ینتا  از    یاتش لحظه 

ماه    یک   یاروز    یکداده که    ها را خبر مثال خداوند آن   عنوانبه   یااستمرار داشته است. آ 
  ین از ثقل   یکیمربوط به    یدیجدجزئیات  و    یدجد  یزدو ماه قبل از احتضار محمد چ  یا
که متضمن عدم    هان از آ  یها و صفات برخو نام آن حضرت  پس از    یایاوص  یعنیـ

ق  یگمراه روز  تا  او وح  ـاست   یامتامت  اینکه    ! است؟نفرموده    یبه    ین چن با وجود 
ا   یزی ! اگر خدا چبوده استموافق حکمت    یزی چ ده، پس  کر ن  یوح  یانمدع  ین به 
گذشته و    یشبوده بر آنچه از پ   ی صرفًا تکرار   یتکه وصینبر ا  ینانو اطم  یت قاطع ینا 

ترک  از »رز لذا  پنجشنبه  یبتمص   : یسخمال  ة ینوشتن آن پس  بهتر و سزاوارتر    «روز 
 بوده، از کجا آمده است؟!  
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ن   ین ا   آیا معنا  آن  عَم   یستبه  برا که  تع   یامبرپ  ی ر  که    یف تکل   یین خدا  بود  کرده 
اند  گمان کرده   ین چن  یدر روز پنجشنبه بهتر است، همان طور که برخ  یتننوشتن وص

  یز و خردمندانه بوده است؟! شما ن   یسته شا  ینوشتن مکتوب، کار   ه که اعتراض عمر ب
پس از روز پنجشنبه    نامه یت ننوشتن وص  بهتر، که    دارید ی مقرر م  ین رسول خدا چن  ایبر 

سوگند،   یتانشما را به خدا  ؟! َپروا ندارید ،تان عذاب ور نمودن آتشاز شعله بوده است و 
  عیّ شما که نام تش  یااش،  دسته وعمر و دار   یا  ،است: محمد بن عبدالله  یامبرپ  یککدام

 !«ید؟ا بر خود نهاده 

  ؛ کنماستغفار دعوت می   به و به تورانند  بر زبان می که این سخن را  کسانی را  من  
 ! ترسندمی اگر از خداوند 

تبلیغ    این است که وحی و   و حکمت آن،   وصیت خلیفۀ خدا، هنگام مرگ دلیل  
تا حتی  زمین،  در  خدا  خلیفۀ  زندگی  برای  لحظات  داردآخرین  ادامه  بنابراین  اش  ؛ 

یا  خلیفه  موضوع    خصوص در    شود ووصیت او آخرین چیزی است که به او وحی می
خدا  او  وندخلفای  از  اوست  ،بعد  اوصیای  همین    .یا  مطلق  دلیل  به  حکیم  خدای 
َحدَ   ْم ِإَذا َحَضَر یک ِتَب َعلَ ک  :فرمایدسبحان می

َ
)بر   ةُ یرًا اْلَوِص یَخ   کُم اْلَمْوُت ِإن َترَ کأ

وصیت   گذاشتید،  جای  بر  خیری  اگر  وفات،  هنگام  در  که  است  شده  واجب  شما 
نفرموو    ...(کنید  محمد  خدا  دلیل  همین  به  تمام.  و  کنید  وصیت  که  است  ده 

وصیِت زمان  که ]فقط[    فرمود   »مصیبت پنجشنبه:  الخمیسرزیة »   در  اللهرسول
است گمراهی  از  بازدارنده  دیگر هیچ  نه    و  ،وفاتش  برای    ی!چیز  این وصیت  چون 

گمراهیجانشیِن  )ثقلین    شناسایی  از  طوری  است    صفت  و نام    با (  بازدارنده  که  به 
آنبه  برای    ،واسطۀ  قیامت،  روز  تا  حاصل  کسی  گمراهی  باشد،  ُملتزم  آن  به  که 

 . شودنمی 
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)مصیبت( همان   هدر روز رزی  اللهگویم: سخن رسول کنم و میدوباره تأکید می 
ابن  که  نامطور  این  به  را  روز  این  ا   ، عباس  برایتان  کتابی  »   :ستنامیده  تا  بیاورید 

آن  نوشته  از  بعد  که  بنویسم  نشویدهرگز  ای  معناست    «.گمراه  این  از  به  آنچه  که: 
بارها وصیت    علی  بارۀآنچه در   آورده است، مطالب قرآن و  اللهکه رسول رسالتی  

دیگر    و  ءاست که با حدیث کسا  حسین  و  حسن  بارۀآنچه در حتی  نموده است،  
گمراهی    شخصیتشان احادیث   از  را  امت  قیامت  روز  تا  است،  نموده  مشخص  را 

بازمیشناسایی  بلکه    ؛داردبازنمی گمراهی  از  را  مردم  ثقلین  به  دقیق  که  دارد، 
هنگام مرگ و    ،وصیت مبارک  وحی شده است و خدا دستور داد آن را در  اللهرسول

 . به مردم برساند  پایان زندگی و رسالت مبارکش

 : در پایان

بودن  جب  ا ای که بر و که نوشتن وصیت را هنگام مرگ با دو کلمه   جود داردوای  آیه
دارد آن   علیک: »کندواجب می   ،داللت  بر:  تب، حقًا  است  است، حقی    (. ... واجب 

َحدَ یک َعلَ ِتَب  ک :  رماید فمیخدای متعال  
َ
ُة  یرًا اْلَوِص یَخ   ک ُم اْلَمْوُت ِإن َترَ کْم ِإَذا َحَضَر أ

َربِ یِلْلَواِلَد 
ْ
قِ یِن َواْلق ه چون  کشما واجب شده است  رب) 1َن یَن ِباْلَمْعُروِف َحّقًا َعَلی اْلُمتَّ

شاوندان  یو خو   ینبر جای گذاشته برای والد  یریی از شما را مرگ فرا رسد اگر خیک 
را   نوشتن وصیت کس هر  (.زگارانیاست بر پره  این حقی . ند کت یده وصیپسند   طوربه 

 . را به معصیت متهم کرده است خدا  انکار کند، رسول 

بهستند  روایاتی   یا    هکه  وصیت  رسول   رب  تأکیدنوشتن  توسط  وصیت   نوشتن 
  « مصیبت پنجشنبه:الخمیسرزیة »  روایت  مثل   ؛کنند داللت می هنگام وفات    خدا 
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 .  کندکتابش روایت می  آنچه سلیم بن قیس در  است و که در بخاری روایت شده 

ن  ومهدی  روایاِت ،  روایات  . ایندارند  تکه با مضمون وصیت موافقهستند  روایاتی  
شیعه   توان به منابع آن درهای انصار موجود است و می و در کتاب  هستندگانه دوازده

از آن   .نمود مراجعه    سنتاهل  و آنچه طوسی  روایت کرده است که    هاهمچنین 
اند که اسم  سنت روایت کردهو آنچه اهل   است  «احمد و عبدالله و مهدی»  اسم مهدی 

 .  یعنی احمد، همان طور که در وصیت آمده است ،اسم رسول خداست  شبیه ، مهدی

وفاتنوشته   وصیِت  هنگام  و  ، شدۀ  کتاب  موجود  روایت شده    در  غیبت طوسی 
که برای رّد  اشکاالتی  ندارد، و تمام    با متن وصیت، وجودمخالفی    و )روایت(  است

 . پاسخ داده شده استنیز  هابطالن آنعلت  وصیت آوردند، بیان و 

که از  کسی  چگونه    ؟! وصیت را رد کندتواند  میها، چگونه عاقل  از همۀ این پس  
تواند  می   ترسدکه از خدا می کسی  چگونه    و   ؟!وصیت را رد کندتواند  می ترسد  آخرت می

 .پایان کالم ایشان«. ؟!دوصیت را رد کن



 

 

 مبحث پنجم: های  رسش پ 

معلوم  از قبل    یتمضمون وصزیرا    ؛داشته باشد   یازن  یتهنگام وفات به وص  یامباست پ  ید: گفته شده بع۱س
 ! را نقد کنیدشبهه  ینا بوده است. یر غد  ۀتکرار حادثزیرا وصیت  ؛استبوده 

 ! یدپاسخ ده کرد.وصیت می  بن جعفر  یموسحتام   ،هنگام وفات واجب بود یتاگر وصاست : گفته شده ۲س

مون  أ م  ،فاروق اعظم  ،اکب  یقصد  ،ینؤمنیراملام  ،یمرتض  یخداوند متعال در آسامنش تو را عل» آمده:    یت: در وص۳س
اسم    به احمد  یتکه در آخر وص  ی در حال  نیست.«  یحاز تو صح  یر غ  یکس  ی ها برااسم  ینو ا  یدنام  ی و مهد
و اسم    ،مثل اسم من و اسم پدرم و آن عبدالله و احمد  سمیادارد؛  اسم  سه  او  »:  ه استو فرمود  هرا اعطا کرد  ی مهد

 یست؟ تناقض ن ینا یاآ .«است ی سوم مهد

اسم    و...«  آن عبدالله و احمدمثل اسم من و اسم پدرم و    یاسمدارد؛  او سه اسم  »:  است  آمده  یت: در وص۴س
 ؟! یست محمد است و احمد ن یامبپ

  نیز و  ـیشان ا ۀچه زنده و چه مردـ  یهست یتمبمن و رسپرست اهل یتو وص ی، عل ی ا»: استآمده  یت: در وص۵س
  کند ی مرا مالقات م  قیامت  ی فردا  ی گذار   ی بود؛ پس هرکدام را که در عقد ازدواج من باق  یمن بر زنانم خواه  یِ وص

. تو پس از من  بینمیو نه من او را م بیندینه او مرا م یامتو در ق یزارممن از او ب یدهب و هرکدام را که تو طالق 
ها آن زیرا    ؛شوندی طالق داده من  زنان بعد از وفات همرسشاندر حالی که    ؛«یبر امتم هست  امیفه و خل  ینجانش
 ؟ چگونه خواهد بود   پس طالق بعد از وفات  اند.شده مرگ از همرس جدا  ۀواسطبه 

  ی که موص  یآمده است و مادام  یموص  یات در ح  احمدالحسن  .آیدی م  ی بعد از موص  ی: معروف است که وص ۶س
 !!! یداشکال را پاسخ ده ینا ندارد.   یتیزنده است گفتار او حج

که وفات   یتا زمان  یجهدر نتو  ،  باشدهنگام وفاتش    ،به پرسش  ی کردن مهدیم تسلکه    کندی م  یحترص  یت: وص۷س
 !ممکن نخواهد بود. این مطلب را نقد کنیدکردن و احتجاج به نص یم، تسلاست یدهنرس

یک  اجتامع دو حجت در در این صورت  ،حجت[ باشد یز ]ن جت است و اگر احمدالحسنح ی : امام مهد۸س
 !!!یدپاسخ ده .مخالف قواعد مذهب است ینو ا ،آیدی م پیشزمان 

 یست؟ مت چحجت صا ی : معنا۹س

ن  یتوص  است: گفته شده  ۱۰س اینبه   ؛یستواجب  با  اینکه  متعال:   دلیل  َعلَ ک»  گفتار خداوند  َحرَضَ  یکِتَب  إَِذا  ْم 
ه کبر شام واجب شده است  )َن«  یَن ِبالَْمْعُروِف َحّقا  َعََل الُْمتَّقِ یِن َواألْقَربِ ی ُة لِلَْوالِدَ یرا  الَْوصِ یخَ   کالَْمْوُت ِإن تََر ُم  کأََحدَ 

طور پسندیده وصیت  رسد اگر خیری بر جاى گذاشته براى والدین و خویشاوندان به ى از شام را مرگ فراکچون ی
 . ید پاسخ ده را اشکال ینا .شده است منسوخ ( ند. این حقی است بر پرهیزگارانک

طعنه زدند    یامبپ  ی که به قوا  یکسان   زیرا  است؛راجح  کند  را ترک    یتوص   یامبپ  ینکه، ااست: گفته شده  ۱۱س
 . یدپاسخ دهبه این اشکال   نخواهند داشت. دست بر که دوباره بعد از وفات او طعنه بزنند از این

، و استدالل بر یدآن ها را ذکر کن  ؛ کندی [ داللت میتکه بر وجوب ]وص   شودی م  یافت   ی امور   یتوص ۀی : در آ۱۲س
 توضیح دهید. وجوب را 





 

 

 کند ی که امامت را ثابت م است    ی متن   یت، ششم: وص   مبحث 

 : خواهد بود  یسخن در دو محور اصل و

 شود ی نّص شناخته م با  اول: امامت    حمور 

  ی خلفا  ه خداوند متعال ب  طورین و هم تصریح فرمود    اش آدمیفه خل   همتعال ب  خداوند
حجت   شخود زبان  است؛نّص    هابر  نت   فرموده  نّص  یفه خل  یبرا   آدم  یجهدر  اش 

به حجت   ی هر حجت ـگفته شدهمان طور که در فصل اول به همین ترتیب ـ و   ،کرد )وصیت( 
 کند.ی م یتو وصتصریح بعد از خود  

این کار دخالتی  امام در    یا  یامبرو پ  ،از جانب خداوند متعال است  یینو تع  یبتنص   یجهنت  در
ای االطاعههر امام واجبپس    .امر خداوند متعال و رساندن آن به مردم  یغاز باب تبلندارد، مگر  

به او وصیت    شو فرستادگان  یامبرانپ  یقخداوند متعال از طر سوی  از  ناگزیر باید  مردم    ایبر 
چراکه باشد؛  حتمًا    شده  حجت  و  متعال  باشد  معصوم  باید  امام  خداوند  جز  را  معصوم  و 

  یجه در نت  .شودی از جانب خداوند متعال شناخته نم  ی نّص   وسیلۀ پس معصوم جز به   ؛ شناسدی نم
 است.  یت، همان نّص و وصحجت استو کند او معصوم می روشن عاملی که 

کننده از  یت که وص  یدکنیفکر م یاآ»که فرمودند:  است  شده    یتروا   . از امام صادق۱
به هرکس که بخواهد وص اما ]ا   ،نه   ؟!کندیم  یتما  از جانب    ی [ عهد ینبه خدا سوگند، و 

 1« .شود یمنته ش، تا امر به صاحبدیگر ی مردبعد از   یمرد  یست برا ا  شخداوند و رسول

 
 . 70ص  23: ج بحاراالنوار؛ 490مختصر بصائر الدرجات: ص ؛ 278ص  1کافی: ج  - 1



 ادلۀ دعوت مهــدوی ..........................................................................................   292

 

از جانب    یامامت عهد »...  :  که فرموداست  شده    یتروا   از امام صادق  ین . همچن۲
ستانده شده، و  ،  مشخص شدهمعلوم و    که با نامشان  یمردان  یکه برا است  خداوند عزوجل  

  به داوود وتعالیتبارک خداوند  ست بازگرداند. که بعد از او  یآن عهد را از کستواند نمی امام 
  یامبری پ هیچ  در علم من گذشته است که    چراکه  ؛یر از اهل خودت برگ  یوصیک  که  کرد    یوح
فرزند    یتعداد  داوودو    . باشدداشته    یوصدانش یک  انخاز    ینکها مگر    کنمی مبعوث نمرا  

در   و  نوجوانآن بین  داشت  پسر  داوود  یها  و  بود  داوود  نزد  مادرش  که  را دوست    بود  او 
به آن زن گفت: خداوند  و بر او وارد شد،   یدبه او رس یکه وح یزمان پس داوود. داشتیم

همسرش    یرم. پس از خاندانم برگ  یوصیک  که    فرمودهامر  به من    کرده و   یعزوجل به من وح
نزد خداوند    یام، و در علم حتمخواسته   ین چنین : ا . فرمود باشد  من  پسر اجازه بده  به او گفت:  

مکن  شتاب  کرد:    یوح  وتعالی به داوود تبارک   . خداونداست  یمانگذشته است که او سل
 1« ...یایدسوی تو بکه امر من به ینا قبل از 

ه[  ک نی مگر ]ا نیست  از ما    یامام»:  فرموداست،  شده    یتروا   ینبن الحس  ی. از امام عل3
  ین هم  ی آن شناخته شود، و برا   ۀواسطتا به   یست و عصمت در ظاهر خلقت نباشد،  معصوم  

پسر رسول خدا    ی: ا گفته شدایشان  به    «.او نص شده باشد  ی برا   ینکهمگر ا نیست  [  یامام]
معنا  ر   یاو کس»:فرمود  ؟ یستچ  معصوم  ی پس  به  که  و    یسماناست  است،  برده  پناه  خدا 

  ، ، و امامشوندی جدا نم  یکدیگراز    یامتدو[ تا روز ق   ین خدا همان قرآن است، که ]ا   یسمان ر 
إنَّ هذا الُقرآَن   :خداوند عزوجل استسخن    ینو ا   ،کند و قرآن به امامیمهدایت  به قرآن  

تِ  ی هدِ ی  3« .(کندیم یت هدا است  یدارتر قرآن به آنچه پا   ینا که  راستیبه ) 2أقَوُم  یِه  ی ِللَّ
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  یکه او از امام مهد است  شده    یتروا   یطوالن  یثیدر حد  ی. از سعد بن عبدالله قم4
د  یدر حال ]زمان[ ح که    بود سؤال کرد؛خردسالی  ، پسر  یپدرش، حسن عسکر   یاتر 

چیست  :  گفت از  کعلت  مردم  برای    انتخاب ه    [امام»]:فرمود  اند؟شده منع    خودشان امام 
فسد واقع  ها بر مُ دارد انتخاب آن نامکان   یاآ»:  فرمودمصلح.    عرض کردم:« ؟مفسدمصلح یا  

.  عرض کردم: بله «  ه صالح است یا فساد؟کس از درون دیگری مطلع نیست  کزیرا هیچ   ، شود
رسوالن  فرمود: »  .تا عقلت آن را بپذیرد  آورمبرهانی می برایت  است، و  علت همین  »:  فرمود
ها را به وحی و عصمت  فرستاده و آنتاب فروک ها  ها را برگزیده و بر آنه خدای تعالی آن کالهی  

امت پیشوایان  تا  باشند چگونه مؤّید ساخته  پیشوایان  ک  و عیسی  آیا موسی  اند؟ها  ه 
ن است منافق  ک مم آیا  ، ترامل کترند و عقلشان بیشتر و علمشان ند و بر برگزیدن شایسته ا امت
لیم اهّٰلل است با تمام  کفرمود: این موسی    ن نیست.ک مم  ،؟ گفتم: نهجای مؤمن برگزینندرا به

عقل و علم و نزول وحی بر او از اعیان قوم خود و بزرگان سپاهش برای میقات پروردگارش  
؛  را برگزید  هفتاد مرد را برگزید و هیچ تردیدی در ایمان و اخالص اینان نداشت، اما منافقان

وَمُه َسْبع  یَو اْختاَر موَس ید:  فرمای خداوند عزوجل م
َ
  د هفتا  یموس  )و  1قاِتنایَن َرُجاًل ِلم یق

  ک َلْن ُنؤِمَن لَ   : گفتار خداوندتا این    ( [ قومش انتخاب کردیانما ]از م  یقاتم  ی مرد را برا 
َختْ   یَنرَ   یَحتَّ 

َ
خداوند را    ینکه تا ا نخواهیم آورد    یمان تو ا   )هرگز به  2ُم الّصاِعَقةُ ک اللَه َجهَرًة َفأ

که  دیدیم    ی وقتپس    ؛ظلمشان  دلیلبه ،  (را گرفت شما  صاعقه  پس    ینیم؛ آشکار بب  صورتبه 
افسد واقع شد نه    ، نبوت  یخداوند برا   یدگانگز انتخاب بر  خودش  که    یاصلح، در حالبر  بر 

در  آنچه  از  که    یکسمگر توسط  نیست    یانتخاب  یمنه افسد، دانستاست  کرد او اصلح  یگمان م
گاهی داردیها پنهان مینه س ها ت نیّ از گرایش و  داندمی ستهها که در باطن را ، آنچه کنند آ

گاهی دارد. ل صالح  که ]انتخاب[ اهدر حالی بر اهل فساد،  یا انتخاب انبحال با وجود  آ
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 1« .ندارد ارزشیهیچ  و انصار  ین [ انتخاب مهاجر یم]دانست ده کرده بودند، ا ار  را 

 نصّ با  امامت  شدن  ثابت به    یعه ش   ی علما   تصریح 

 :شودی نّص ثابت مفقط با امامت اند که بوده معتقد  یعه ش ی علمابه همین دلیل 

 : ه استگفت در وصف ائمه  صدوق شیخ

آنان  ...  » با  را  خودش  پیوند  که  کسی  آننه  به  کند  نمیها  قطع  نه  رساند،  آسیبی  و 
بر آنها   یامبراز جانب خداوند بر زبان پ کهچرا  ؛روی گرداندها که از آن یکردن کس پشت

 2.« نّص شده است

 : استگفته  ینهمچن 

  ، در امام که  اعتقاد داریم به اینو  باشد  معصوم  باید  امام حتمًا    ینکهبر ا  یمآورد  یلدل»... ما  
عصمت در ظاهر    چراکه  تصریح فرماید؛بر او    یامبرپ باید  حتمًا    و  ، استعصمت واجب  

خداوند    کهاست    یحتم   یجهدر نت   ؛مت را بشناسندآن عص  ۀتا خلق با مشاهد  یستخلقت ن
خاطر  به  ین ، و اتصریح بفرمایدبر عصمت    یامبرش بر زبان پ  وتعالیتبارک   یوِب الغعالم

ما   ینص برا ،یقه تحق ؛ و باو نّص شده باشد یبرا ینکهمگر انخواهد بود است که امام آن 
،  یم ردک  یت که روا  یحیصح  یثاحاد   ۀ واسطو به  یمکرد  یانکه ب   ییهاو حجت  یلدال   ۀواسطبه

  3ه است... .« روشن شد
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 : است گفته یطوس یخ ش و

و از   ،داشته باشد عصمت    تر وی بایدزیرا پیش  ؛واجب است بر او نص شده باشدو  »...  
شود و جز خداوند متعال  یآنجا که عصمت با حس و مشاهده و استدالل و تجربه درک نم 

  از   ،یامبرپ  به وسیلۀ گفتار واجب شد که خداوند بر او نص کند و او را    داند،یآن را نم   یکس
 1.«  ...سازددیگران متمایز 

 : استگفته  یرض یِف شر  و

برا» م  ینکها  ی...  هم  یمدانیما  که    یهامام   یعلما  ۀضرورتًا  دارند  باید  امام  اعتقاد 
 2.«  ...استکه بر او نصب شده باشد  یمعصوم 

 : یدگویمظفر م یخ ش و

امام قبل    یا   یامبرال بر زبان پنص از جانب خداوند متعبا  مگر  شود  استوار نمیامامت  »
  ی کس خواستند    هر زمانتعلق ندارد تا  ها  آن به  و  یست  مردم ن  و انتخاِب   یاربه اخت  یناز او، و ا

کنند،  معین  خودشان    یبرا  یخواستند امام هروقت  ، و  منصوبش نمایند کنند،  را منصوب  
ها  آن  یبرابه این ترتیب    ؛ تا کنند، ترکش کنند  برکنارش ، و هروقت خواستند  نماید   یینش تع

از رسول    یضمستف  یثحد  ۀواسطبه   آنچهطبق    بلکه  شمرده شود؛  یحصحبودن  بدون امام  
مرده    یت و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهل   یردهرکس بم»  است: اعظم ثابت شده  

االطاعه و منصوب از  واجب  ی[ از امامین]زمهیچ زمانی  که    یستن   یزجا  ینابنابر .«  است
که    کندفرقی نمی،  بپذیرد  یابرنتابد  بشر  کند که  فرقی نمی،  خالی باشدخداوند متعال  سوی  

ب  یغا  یا حاضر باشد  او ،  اطاعتش نکنند  یا ، اطاعتش کنند  نکنند ش ا یاریا  یکنند    ی یار او را  
غ  همان طور  زیرا  ؛مردمدیدگان  از   ـ  یحصح  یامبرپ   یبتکه  غاست  و    یبتمثل  غار  در  او 
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  یبت بودن غیطوالنمیان    یحکم عقلاز نظر  ، و  است  یح ز[ صح یامام ]ن  یبغ  ـشکاف کوه
کوتاه آنو  ندارد   بودن  وجود  لِ »:  یدفرمایم تعالی  حق؛  تفاوتی  هادٍ کَو  َقوٍم  هر  ،یعنی   1« ل  
ٍة إاّل َخال ف »:  فرماید می؛ و  دارد  یتگریهداامتی،     ی امت   یچه  یعنی  2« رٌ یها َنذ یَو إْن ِمْن ُامَّ

 3هست.«  یادهندهدر آن انذار ینکهمگر ا  یستن

  و روشن است؛ را بخواند واضح    بیتاهل   یات[ حیخکه ]تار   یهرکس  یبرا   یقتحق  ینا 
  یتدر وص ی را حتنکته  ینا دلیل  ین، و به همکندتصریح می   شامام بعد از خودبه  یهر امام
خالفت    یاامامت    یمتسل  هرا ب   یکه هر امامآنجا    کنیم؛تقدیم شد، مشاهده میکه    خدا رسول  
 فرماید. یامر م  یدآیکه بعد از او م یبه امام

حجت   ،یتوص که  است  متعال  خداوند  م  ۀواسطبه   شیهاقانون  ثابت  از  شوندی آن  و   ،
حجت   ینجاست ا  می   یت وصوسیلۀ  به   یاله  یهاکه  نتو  ،  شوند متمایز  را    یحجت  یجهدر 

او وص  یهاحجت   ینکها یابیم مگر  نمی  به  بباشند   کرده  یتگذشته    ؛ یان مدعدیگر  خالف  ر ، 
وصآن  چراکه برا ان  هم ،  یتوص  زیرا   ندارند؛  ی یتها  که  است  خداوند  شناخت    ی قانون 
کرده  خود    یهاحجت و  وضع  جهت  است،  همین  کسانبه  ادعا  یبرخالف    یامبری پ  یکه 

زبان    برایشان  شده و    یتوصآن حضرت  چراکه به    ؛بود   یامبرپ ]واقعًا[ یک    کردند محمدیم
که به شناخت  را  و آنچه    اوصاف محمد   یاله  یهاحجتو  ،  ذکر شده بودگذشته    یهاحجت

  . کرده بودند یان باست  او تعلق داشته 
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 کند ی صاحبش را مشخص م   ، نص   حمور دوم: 

  ؛محمدآل از    1شذاذاز    یزیدبپره »:  که فرمودنداست  شده    یت روا   از امام باقر  .الف
وجه هیچ به باش و    ینپس مالزم زم ؛ هاپرچم دیگران و دارند پرچم  تنها یک   یمحمد و علزیرا 

  یامبربا او عهد پکه  ،  ینی را بب  یناز فرزندان حس  یمرد  ینکهنکن تا ا پیروی  ها  از آن  یاز مرد
او او و صالح  پ   ست. خدا و پرچم  نزد  رسید،    ین بن حس  ی علبه  خدا    یامبر همانا عهد  سپس 

 2«.دهدی و خداوند آنچه را که بخواهد انجام م ؛ود ب  یمحمد بن عل

  : ستا   شهمراه  محمد  یامبر، عهد پیدآیکه م  یکس  ینکهبر ا   کندی داللت م  یت روا   این
اشکالی ایجاد    یتانخدا و پرچم و سالح او برا   یامبر، عهد پ اشکال ایجاد کندشما    ایهرچه بر »

 3« .نمی کند

و به    ؛ اوست  یت حقان  ای بر   ی یلدل  خدا از جانب رسول    ینص داشتن  که خودِ   همان طور
 « ...کندبرای شما اشکالی ایجاد نمی خدا   یامبرعهد پ »:  استفرموده  یتروا دلیل   ین هم

این است    یروشن  یرتعب   ینا   و وضوح و روشنی صاحبش را از دیگران  به   ،یتکه وصبرای 
می  نتو  ؛  کندمتمایز  وص  یجهدر  حامل  با  دیگر هیچنه  و  است    یت حق  خوِد  اگر    و  ، کس 

دل  یت کردن وصحمل او  نمی   یلتوسط  او  شدمحسوب  امر  اشکال  ،  دیگران دچار  نیز مانند 
 .اشکالی نیست خدا  یامبر حامل عهد پ در امر : یدفرمای م یتکه روا  یدر حال شد؛می

  ر ، بیستندر آن   یو اشکالو روشن است کند واضح یرا حمل م یت که وص یامر کسپس 
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 .دیگرانخالف 

امر    ینا »فرمود:  یم  اباعبدالله   یدم: شن گفت  یحبن صب  ید که ولاست  شده    یتروا   .ب
 1«.گرداندکوتاه میخداوند عمر او را  ینکهکند مگر ا ی صاحبش ادعا نمجز را 

 ید: فرمایم یت روا  ینا با داللت  روشنگری از در  احمدالحسن یدس

]شخِص مورد اشاره    یهعلشخص منصوص   یز گذشته ن  یفۀ از خل  یم مستقیرغ  »نّص 
  یا در خود نص هایی  داللتو    هایژگیکه و  یشرطبه  کند؛ی ممشخص  را  توسط متن[  

نفر هنگام ادعا باشد؛ مانند    یک از    یر باشد که مانع انطباق نص بر غ  یگری نصوص د 
  گمراهی بازدارنده از    ارآن را به نوشت  یغمبردر شب وفاتش که پ  رسول خدا   یتصو

 است.وصف کرده تمتمسکان به آن  یبرا 

عِالم   گوییم ی م  ینجا ا   در حک   که:  صادق  با  یم قادر  که    ی نّص   ینا   ید مطلق،  را 
، حفظ کند و  است  متمسکان به آن« وصف شده یبرا  ی»بازدارنده از گمراه عنوانبه 

آن   ی و مدع یاید صاحبش ب  خودِ  ینکهآن را ادعا کند، تا ا  ی باطل ی مدع یچ نگذارد که ه 
هل خواهد  جا  یا بالله(    یاذ)الع  وندوگرنه خدا   ؛ محقق شود   یت شود و غرض از آن وص

او تمسک  گفتار  به    کهشده است    یکسان  یو عامل گمراه  ، یبکار کذاب فر   یاعاجز    یا بود  
عاجز باشد، چون او عالم و قادر مطلق    یا ؛ و محال است که خداوند جاهل  اندجسته

  یم صادر شود، چون او صادق و حک  تعالیحق است و محال است که دروغ از ساحت 
 توان ی نم  یزیچ  یچوگرنه درباره ه  ؛یست او ممکن ن  ۀدربار   ییگوو وصف دروغ  تاس

 .  شودی نقض م یناو اعتماد کرد و اساس د  ۀ به گفت
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  ی که آن نص، برا این توصیف بعد از خودش با   ِی بر وص ین خدا در زم ۀ یفخل نص 
  ید با ینص اله یک عنوانبه است،   یزند بازدارنده از گمراهبکه به آن چنگ   یکسهر

از  توسط   مدع   یانگودروغ  ی ادعاخداوند،  زمان  یانو  تا  باشد،  محفوظ    که  ی باطل 
  یت مکلفان در تبع  یگمراه  عاملآن شود؛ وگرنه همان نص، دروغ و    ی صاحبش مدع

مطلق، هرگز صادر    یماز عالم صادق قادر حک   یزیچ  ینها از باطل خواهد بود و چن آن
 .  شودی نم

حفاظت از  تکفل  نقل شده،   بیتاهل که از    یاتی و در روا   یم در قرآن کر   خداوند
اهل باطل از  پس  است؛  را بر عهده گرفته  اهل باطل    یاز دستبرد و ادعا   ینص اله

ناممکن    یامر   ینچن   فرماید یکه خداوند م  اند و همچنان آن باز داشته شده   یادعا
َل َعلَ   است: اوِ ی َوَلْو َتَقوَّ

َ
ق
َ
َخْذَنا ِمْنُه ِبالْ *  ِل  یَنا َبْعَض اْْل

َ
  َن یُثمَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوتِ *  ِن  یمِ یَْل

پاره ) اگر  گفته و  از  بای  دروغ  به  را  میما    ه ها  به قطعًا  *    دادنسبت  را  او  شدت  ما 
 . (46تا    44حاقه: ) کردیم( گرفتیم * سپس رگ قلبش را پاره میمی

ِعیِه َغیُر  »  :فرماید یصادق م  و امام ْمَر اَل یدَّ
َ
ُه ُعمَرهُ ِإنَّ َهَذا اْْل َر اللَّ   ی سک»  1« َصاِحِبِه ِإالَّ َتبَّ

 « .کندمی ( قطعکوتاه ) خداوند عمرش را   ینکهمگر ا کند را ادعا نمیامر  ین صاحبش ا  یرغ

به آن با صفت    بنابراین مدعی باطل از ادعای وصیت الهی که برای متمسکان
یا اینکه ادعای او به    ، بازداشته شده است  ، »بازدارنده از گمراهی« توصیف شده است

نابودی  سبب  کند  ادعا  مردم  برای  آنکه  از  پیش  چراکه   ؛شودمی  اشوصیت 
  ، معنای جهل به   ـبا وجود اینکه او مدعی دروغین وصیت شده استـ دادن به او  مهلت 

کسی است که به متمسکان به وصیت وعده داده است    گوییعجز و ناتوانی یا دروغ 
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به  نمی که  گمراه  ]هرگز[  این وصیت  حق    ؛شوندوسیلۀ  از ساحت  موارد  این  همۀ  و 
  أَخْذَنا   :فرمایدتعالی میمحال است و به همین دلیل حق   (ومتعالسبحان)مطلق  

  رگ قلبش   گرفتیم * سپس)ما او را به شدت می   اْلَوِتیَن   ِمْنهُ   َلَقَطْعَنا  * ُثمَّ   ِباْلَیِمیِن   ِمْنهُ 
 «.کند»خداوند عمرش را کوتاه می  : فرمایدمی  و امام صادق  کردیم( می  پاره را 

  ؛ شده منطبق استگفته استدالل عقلی  بر    آیهاین    : گویمبرای توضیح بیشتر می 
  : سخن خداوند متعال  . نیستممکن    ( اصالً )است و  محال    ( ی وصیت)   اینکه ادعا

 اِویِل
َ
ق
َ
َل َعَلیَنا َبْعَض اْْل َخْذَنا ِمْنُه ِباْلیِمیِن * َوَلْو َتَقَوّ

َ
اگر    و)  ُثَمّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوِتیَن * َْل

گرفتیم *  ما او را به شدت می ،  دادنسبت می   بعضی از این سخنان را به ما   [ محمد]
رسول خدا انجام    نمودنبه این معناست که هالک   (کردیم می   پاره  را   رگ قلبش  سپس

بست قطعًا  یعنی اگر او دروغ می  بندد؛ زیرا او به خدا دروغ نمی   نشده و محال است؛ 
  ؛قرآن ایمان ندارند   و   که به محمد کسانی هستند  این آیه  مخاطب    .هالک شده بود

  ،استبوده  د  که سخن خداوندلیل نیست  این سخن در آیه به این    ا احتجاج ب  بنابراین
یعنی  ؛  بلکه احتجاج به مضمون آیه است  ،ندارند چنین چیزی ایمان  ها به  چون آن

این  ؛ استشده  ها ثابت  آن برای  احتجاج به مطلبی که از جهت عقلی   که نص  یعنی 
شده  توصیف    ، زندکه به آن چنگ میکسی  برای  ی  از گمراهبودن  الهی که به بازدارنده 

غیر از  کسی  اگر بگوییم  زیرا    ؛ش مدعی داشته باشدصاحب غیر از  ممکن نیست    ،است
می صاحب کندش  ادعا  را  آن  سبحانمی   الزم   ، تواند  خدای  به  نسبت  ومتعال  شود 
 .داده شودگویی ناتوانی یا دروغ  ، نادانی

بتواند نص  کسی  امکان ندارد    ،روایینه    قرآنی وو نه    از جهت عقلینه    ،بنابراین
صف به این شده است که برای  ُمتّ   ( نصی که)  ؛ کند  دعا ا به باطل  تشخیصی را  الهی  
بتواند  کسی  که  از این  ، یعنی نص   ؛ بازدارنده از گمراهی است  ، زند ب که به آن چنگ  کسی  

هدف از نص محقق  و    اینکه صاحبش آن را ادعا کند   تا حفظ شده است  آن را ادعا کند  
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همان طور    ؛اندهفینی که به وصیت چنگ زدمکلّ   شدنجلوگیری از گمراهیعنی    ؛شود
 .که خدای سبحان وعده داده است

در   ،نتیجه   در ما  سخن  که  داشت  توجه  نص  غیرممکن   بارۀباید  ادعای  بودن 
  طوربه نه    ـتوصیف شده است  از گمراهیبودن  نصی که به بازدارنده ـ   تشخیصی است

ادعای جایگاه الهی یا پیامبری یا خالفت الهی در    .الهیَمنصب  ادعای  کلی دربارۀ  
بسیار    (نص تشخیصی)بدون احتجاج به وصیت    باطل و سفیهانه وصورت  به   زمین

ادعای    1. ماندبزمانی زنده  مدت   که ادعای باطل کندکسی  چه بسا    اتفاق افتاده است و
  یهانه است سف  یای ندارد و ادعای بدون وصیت فایده   والهی  نص    بدون شهادت خدا و

نخواهد    وندعذری در َمحضر خدا هیچ  را تصدیق کند    یمدعی باطلکس چنین  هر   و
 .داشت

به ممنوع   ، منظور  ، بنابراین باطل  اهل  ادعای  نیستبودن  مطلق    بلکه   ؛ صورت 
ممنوع  ادعای  منظور  تشخیصی»بودن  بازدارنده   ؛است  «نص  به  که  از  بودن  نصی 

برای   به آن چنگ می کسی  گمراهی  توصیف شده استکه  وصیت  ، که همان  زند 
صورت عقلی ثابت نمودیم و نص  بودن را به این ممنوع   .استخلیفۀ خدا برای مردم  

گذشِت    ؛ کندنیز تأیید می  یت را واقعموضوع  این    .کندتأیید می  نیز آن را   روایی  قرآنی و
اثبات این حقیقت کافی    برای   آن را ادعا کندکسی  صدها سال بر این نص بدون اینکه  

صدها سال گذشته    ی پیامبران در تورات و از وصیت عیسیهات وصی  از  !است
همان طور    ادعا نکرده است؛او آن را  از  اوصیای بعد    و  غیر از محمد کسی  است و  

با همین    امام رضا  .ادعا نکرده استکسی    را غیر از امامان  که وصیت پیامبر 

 
الله ا  -  1 رسول  زمان  در  کذاب است که  افراد، مسیلمۀ  این  پیام   مثال  وفات    کردبری  ادعای  از  بعد  و مسیلمه 

 .نیز زنده بود الله محمدرسول
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تورات و   فرمود؛  بر جاثلیق احتجاج   واقعیت از  اینکه  از  از پیامبران   ، انجیل   بعد  نص 
گونه احتجاج کرد که ادعای  جاثلیق این   ، را بیان فرمود ( الله) قبلی بر محمد رسول 

بر جاثیق این بود    احتجاج امام رضا   پذیر است.بر بیشتر از یک فرد امکان  وصنص 
ادعا نکرد باطل  افراد  این   ، مند شدنبهره برای    .ندا هکه وصایا را  از  روایت را    بخشی 

   : مالحظه کنید

اینکه  ِصرف به ؛محمد است  همان ،ما ثابت نشده است که این فرد  برایولی  ...»
  ، ما شک داریم که این فرد و   ،او اقرار کنیم   بودن به پیامبرتوانیم  نمی   نام او محمد است

آیا خدا    !احتجاج کردیدبه شک  »  :فرمود رضا  (امام)«  .  ...محمد شماست همان  
ه  برانگیخت،  باشدبوده  پیامبری که نامش محمد  ،  آدم تا امروززمان  از    ، از آن  قبل یا بعد 

،  ه است همۀ پیامبران فرستاده شدبر  هایی که  او را در همۀ کتاب   در حالی که ؟  است
 1. از پاسخ بازماندند  (هاآن) !«؟بینیدمی  غیر از محمد

به آن پس احتجاج اوصیای گذشته   بر کسانی که  ها  به این نص، حجتی است 
  عیسی  . به نّص انبیای گذشته احتجاج کردند  و محمد   ایمان دارند و عیسی

 : ها متصل نبودبا اینکه از نظر زمانی به آن ،به نص انبیای گذشته استدالل کرد

یافت   یتاب را گشود، موضعکو چون داد و ه ا را ب ینب ی اشعیا ۀآنگاه صحیف 17)
مسکینان  رد تا که مرا مسح کبر من است، زیرا روح خداوند  18بود توب ک مدر آن ه ک

  و   یدالن را شفا بخشم و اسیران را به رستگار ستهک را بشارت دهم و مرا فرستاد تا ش 
بینایکوران   به  تا  ک موعظه    یرا  با روش  و    19  ،به آزادی بفرستمرا  خوارشدگان  نم و 

را پیچیده، به خادم سپرد و بنشست و  تاب  ک پس    20  م. نکموعظه  پروردگار    ۀدی پسند

 
 . ۱۹۵ و ۱۹۴ص  ۱ج ة: اثبات الهدا؛ ۷۶ص  ۴۹ج  :بحاراالنوار - 1
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رد  کیشان شروع به گفتن  ا ا آنگاه ب  21  بود. یدوخته م  ینیسه بر و کاهل    ۀچشمان هم
شهادت دادند و از    ی و همه بر و  22 شما تمام شد. ی هاه امروز این نوشته در گوش ک

جب نموده، گفتند: مگر این پسر یوسف  شد، تعی ه از دهانش صادر مک  یسخنان فیض 
 1(. نیست؟

و نص انبیای پیش    به نص عیسی  ـکه در قرآن آمده است چنان ـ هم    محمد
او احتجاج کرد اَل عِ   : از 

َ
ق َمْر ی َوِإْذ  اْبُن  َبنِ یَم  ی َسی  ِإنِّ یِإْسَرائِ ی  ا  م  یک ِإلَ   اللهی رسول َل 

َما بَ  قًا ِلّ َصِدّ رًا ِبَرُسوٍل  ِمَن  ی  دَ یَن  یُمّ ْوَراِة َوُمَبِشّ تِ ی الَتّ
ْ
ا َجاءُهم  ی  ِمن َبْعدِ ی  أ ْحَمُد َفَلَمّ

َ
اْسُمُه أ

بِ ی ِباْلبَ  اُلوا َهَذا ِسْحٌر ُمّ
َ
ای فرزندان    :م گفتیسی پسر مر یه ع کآن هنگام    )و  2ٌن یَناِت ق

است  ش از من بوده  ی ه پکتورات را    ، سوی شما هستمخدا به   ۀ من فرستاد  ،لیاسرائ
به فرستاده کق مییتصد و  از من می کای  نم  بشارت    شنامو  د  یآه پس  احمد است 

 .(ارک آشت اسن سحری یل روشن آورد گفتند ا ی پس وقتی برای آنان دال  .دهمیم

 ِذ بِ ی َن  یاَلّ الَنّ ُسوَل  الَرّ ِبُعوَن  مِّ ی  َتّ
ُ
ذِ ی  اْل یاَلّ مَ ی  فِ ک ِجُدوَنُه  ِعنَدُهْم  ْوَراِة  الی  ُتوبًا  َتّ

ِباْلَمْعُروِف وَ یِل  یَواإِلْنِج  ُمُرُهم 
ْ
اْلُمنی أ الَطّ ی ِر وَ ک ْنَهاُهْم َعِن  َلُهُم  َعلَ یَباِت وَ یِحُلّ  ُم  ِهُم  یَحِرّ

وَ  تِ یاْلَخَبآِئَث  اَلّ ْغاَلَل 
َ
َواْل ِإْصَرُهْم  َعْنُهْم  کَضُع  َعلَ ی  ذِ یاَنْت  َفاَلّ ِبِه  ی ِهْم  آَمُنوْا  ُروُه  َن  َوَعَزّ

ذِ  اَلّ وَر  الُنّ َبُعوْا  َواَتّ ْوَلئِ ی  َوَنَصُروُه 
ُ
أ َمَعُه  نِزَل 

ُ
اْلُمْفِلُحوَن   کأ پ   یافراد )  3ُهُم  از    یامبرکه 

  یل که )نام( او را که در تورات و انج   دیهمان فر   کنند، ی م  یت)مکه( تبع   یالقر اهل ام
و از )انجام( منکر    دادی م  ها را به )انجام( معروف دستور آن  یدند، نوشته شده است د

و   کندیها حرام مآن  و خبائث را بر  کندی ها حالل مآن  یرا برا   های پاک  داشت،ی بازم

 
 : اصحاح چهارم. لوقا یلانج  - 1
 6صف:  -2

 157اعراف:  - 3
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آوردند و از    یمانکه ا   ی . افرادداردیها برمرا از آن   یرهاو زنج   ینسنگ   یفتکال  یبارها 
کردند،    یت که با او فرستاده شد، تبع  ینمودند و از نور   یاری کردند و او را    یتاو حما

 (. ندا ها همان رستگارانآن

که هرگز  )باطل بود    اگر ادعای محمد که  کرده است  روشن  قرآن    خداوند در 
حفظ نص و  دار  عهدهزیرا خداوند    ؛کردرها نمی   یشخدا او را با ادعا  (طور نیست این

خداوند وظیفه    گفت که  گونهاینتوان  مییا    ،باطل استاز ادعای اهل  محافظت آن  
ِسُم ِبَما ُتْبِصُروَن   .منع کندنص  ( ادعای )از  را ها دارد آن

ْ
ق
ُ
ُه  * َوَما اَل ُتْبِصُروَن * َفاَل أ ِإَنّ

َرُسوٍل   ُتْؤِمُنوَن *  ِریٍم کَلَقْوُل  َما  ِلیاًل 
َ
ق َشاِعٍر  ِبَقْوِل  ُهَو  ِبَقْوِل    *َوَما  َما  کَواَل  ِلیاًل 

َ
ق اِهٍن 

ِبّ اْلَعاَلِمیَن *  ُروَن کَتذَ  ن َرّ اِویِل   *َتنِزیٌل ِمّ
َ
ق
َ
َل َعَلیَنا َبْعَض اْْل َخْذَنا ِمْنُه ِباْلیِمیِن *  َوَلْو َتَقَوّ

َ
*  َْل

اْلَوِتیَن  ِمْنُه  َلَقَطْعَنا  ِمن  *ُثَمّ  َحاِجِزیَن ک َفَما  َعْنُه  َحٍد 
َ
أ ْن  ِمّ َلَتذْ   *م  ُه  ِقیَن کَوِإَنّ ْلُمَتّ ِلّ ا    *َرٌة  َوِإَنّ

َنّ ِمنَلَنْعَلُم  
َ
ِبیَن ک م مُّ ک أ ُه َلَحْسَرٌة َعَلی الْ *  ِذّ ُه َلَحُقّ اْلیِقیِن *  اِفِریَن ک َوِإَنّ ْح ِباْسِم    *َوِإَنّ َفَسِبّ

  یمکر   یا سخن فرستاده   ینا   بینید، یو آنچه نم  بینیدیقسم به آنچه م)   1اْلَعِظیِم   ک َربِّ 
تعداد   یست، و سخن کاهن ن آورند، ی م یمان ا  یتعداد اندک یست، است و سخن شاعر ن

 یو اگر محمد بعض ه است،  فرستاده شد  یانپروردگار جهان  نب از جا  کنند،ی م  یاد  یاندک
گرفتیم  یمحققًا ما او را به قهر و انتقام م  داد،ی به ما نسبت م  ،سخنان را به دروغ  یناز ا 
  ین رد، و ا از آن بازدا   تواندی از شما نم  یکیچ و ه  کردیم.ی سپس رگ قلبش را پاره م*  

  ین و ا   ید، کنی م  یباز شما تکذ  یکه بعض   دانیمیاست، و م  یزگارانپره  ی برا   ی تذکر 
«  .(کن   یشآشکار است، پروردگار بزرگت را ستا  یاست، و حق  ینکافر   یبرا   یحسرت
  به بعد ... ۸۷صفحه  ،اسالم عقاید

 
 52 تا 38: هحاق - 1
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 : مبحث ششمهای پرسش 

 دارد؟  یازن ی به نص اله یفهخل یب: چرا تنص۱س

 شود. یا نص شناخته مبکند امامت ی م یان که بذکر کن  یعهشیکی از علامی از  یعبارت :۲س

ای م  اباعبدالله  یدم: شنگفت  یحبن صب  یدکه ولاست  شده    یتروا  :۳س غ  ین فرمود:  را  از    یر امر 
ادعا من ا  ،کندی صاحبش  ب.  کندی مکوتاه  را    شخداوند عمر  ینکهمگر  را توضیح    یت روا  ینا  ا استدالل 

 دهید. 

 ؟ را باطل منود یقچگونه احتجاج جاثل : امام رضا۴س





 

 

 فصل چهارم 

 یمانی، و آنچه به وی تعلق دارد 
 

 مباحث این فصل:

 

 شده در روایات. توضیح الفاظ وارد  :اول  مبحث

 حدود شخصیت یامنی.دوم:  مبحث

 است. محمدیامنی هامن قائم آل  :مبحث سوم

 آیا یامنی از یمن است؟  : چهارم مبحث





 

 

 شده در روایات الفاظ وارد   یح اول: توض   مبحث 

 

 یمانی . لفظ  ۱

امام مهد   یمانی ، خروج  روایات از عالمات ظهور  این    اند.معرفی کرده  یرا  از  برخی 
 :روایات

پنج عالمت  قائم  یام قبل از ق»: فرمودکه است شده  یتروا  : از امام صادقاول روایت
 1«.یهو قتل نفس زک یمانی خروج  یداء،خسف در ب، یانیسف  یحه،: صاست

امام صادقدوم  روایت از   :   فرمود است  شده    یتروا   یانی سف  ، است حتمی  ندا  »:  که 
از آسمان  که    یو کف دست  ،است حتمی    یهقتل نفس زک  ، است حتمی    یمانی  ، استحتمی  
  ، کندیم  یدار را ب   یده که خواب  ،در ماه رمضان  ی و ترس»:  فرمودو    «.است  حتمی کند  یطلوع م

 2«.کندیخارج ماش سراپرده از را و دختر جوان  اندازد،را به وحشت می  یدار و ب

  یانی سف  ،امر یناز ا پیش »: که فرموداست شده  یتروا  : از ابوالحسن رضاسوم روایت

 
فضال، از حماد، از ابراهیم بن عمر، از عمر  این روایت را شیخ طوسی در غیبت با سند زیر روایت کرده است: از ابن  -  1

 . 436کنید به غیبت طوسی: ص  حنظلة. مراجعهبن 
در کتاب غیبت با این سند روایت کرده است: علی بن احمد البندنیجی به ما خبر داد،    این روایت را شیخ نعمانی  -  2

بن سنان. مراجعه کنید به    عبداللهگفت: عبیدالله بن موسی علوی به ما گفت، از یعقوب بن زید، از زیاد بن مروان، از  
 . 261ص 
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 1« .چنین و چنان یدگوی چگونه م هستند؛ پس بن صالح   یبو شع  یو مروان یمانیو 

   و از محتومات است. یقبل از امام مهد  یمانیخروج  پس 

 لفظ قائم   یح . توض 2

لفظ قائم  « گاهی منظور از  .پنج عالمت استقائم    یامقبل از ق »:  استآمده  اول    یت روا   در
الحسن عسکر   یامام مهد  این لفظ، آن حضرت    یمحمد بن  از    ؛ شودی قصد ماست و 

اطالق    یمانیلفظ قائم بر    یاتروا   یو در بعض به این صورت است؛  اول    یت که در روا   همان طور 
 زیر آمده است:  یات روا  در که همان طور  ؛شودیم

عل  روایت بن  محمد  شن   یحلب   ی اول:  اختالف  »فرمود:  یم  اباعبدالله  یدم گفت: 
از حتم ی بن از حتمو    ،است   یاتندا از حتم   ،است  یات عباس  قائم  عرض    «.است  یات خروج 

گاه باش که دهد یروز ندا م ی ابتدا در از آسمان  ی مناد»: کردم: و ندا چگونه است؟ فرمود   ید آ
  که دهد  ی آخر روز ندا م  در  یو مناد »فرمود:  « و  .رستگاران هستند  انهمیعیانش  و ش  یعل

گاه باش   2« .اران هستندهمان رستگ  یعیانشعثمان و ش  ید آ

«  .است  یاتخروج قائم از حتم »:  فرموداست که  شده    یتروا   : از امام صادقدوم  روایت
گاه    :دهدیروز ندا م  یابتدا در  از آسمان    ی مناد»:عرض کردم: و ندا چگونه است؟ فرمود آ

گاه    :دهدی الله در آخر روز ندا ملعنه   یس ابل  یعیانش است، سپس و ش  یعلدر  حق  که    ید باش آ

 
است:محمد بن همام به ما خبر داد، گفت: جعفر  این روایت را شیخ نعمانی در کتاب غیبت با این سند روایت کرده    -  1

 . 262ص  ،بن محمد بن مالک به من گفت: علی بن عاصم به من گفت، از احمد بن محمد بن ابونصر
 . 458ص  3ج  ، معجم احادیث امام مهدی؛ 305ص  52ج  ،بحاراالنوار؛ 310ص  8ج  ،کافی - 2
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 1« .افتندی به شک م یانگرا هنگام باطل  ینو در ا  ؛استیعیانش حق در عثمان و شکه  ید باش

  : عرض کردم  گفت: به امام صادقاست؛  شده    یتروا   یحمزه ثمالوسوم: از اب  روایت
  ید طلوع خورش   ،است  یاتندا از حتم   ،است  یات از حتم  یانیخروج سففرمود:  یم  اباجعفر

  امام صادق«  .هستند  یاتفرمود که از حتمیرا م  ییهایز و چ  ،است  یات از مغرب از حتم
و خروج قائم    ،است   یاتاز حتم  یهقتل نفس زک   ،است   یاتفالن از حتمی و اختالف بن»:  فرمود
روز    یابتدا در  از آسمان    یمناد »فرمود:    ؟استچگونه    : و ندا عرض کردم  «.است  یات از حتم 

را م  خودش  با زبان  یهر قومدهد که  ی م  ییندا  باش  شنود:ی آن  گاه  در  که    ید آ و    علیحق 
گاه باش  :دهدی ندا م  یندر آخر روز از زم   یسسپس ابل  .اوست  یعیانش حق در عثمان و  که    ید آ
 2« .افتندمی شک به  یانگرا هنگام باطل یندر ا  .اوست یعیانش

جمله  از    یات روا   ینچراکه قائم در ا است؛    «یمانی»خود  سه روایت    ین در ا   « قائماز »مقصود  
  ؛ باشد بوده    یامام مهد   ، قائم از  که مقصود  نیست  و ممکن  معرفی شده است  ها  عالمت 

ا زیرا   در  مهد   ی عالمتعنوان  به   یات روا   ین قائم  امام  از  الحسن    ی قبل  بن  محمد  )قائم( 
عالمت  خودش  که    ی قائماز  مقصود  نیست  ممکن    یجه در نت معرفی شده است و    یعسکر 
 باشد. بوده   یهمان امام محمد بن الحسن العسکر است، 

به همین دلیل  ، و  روایت اول است  مذکور در سه  یمانی، همان  قائم از  مقصود    بنابراین
را در محل  روایت  در سه  شده  ذکر   «یمانیعبارت » از آن  که  سه روایتی  در  خودش  اول  بعد 

  یمانی لفظ قائم بر    یعنی  ینو ا   ؛ گیردیقرار م  « قائم»لفظ    یگاهدر جا یعنی  ؛  یمکنی لحاظ م  یم آورد
نت   و  شودیم  اطالق ]نیز[   بعض   یمانیلفظ    یجهدر  در  قائم  لفظ  به    یاتروا   یو  یک  اشاره 

 
 . 290ص  52ج  ،بحاراالنوار ؛454ص  ،غیبت طوسی - 1
 . 288ص  52ج  ،بحاراالنوار ؛435ص  ،غیبت طوسی - 2
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 . ندنکی م یتشخص 

 « ی مهد » عبارت    یح توض   . ۳

  ؛ کنندی مثل دو اسب مسابقه خروج م  ی و مهد   یانی سف» ، گفت:  یره هر واول: از اب   روایت
 1کنند.« غلبه می ب خود یبر رق  یو مهد  ،ب خود یبر رق یانیسفپس 

  یگری د  یات با روا   ین، و ا دهدنشان می را مانند دو اسب مسابقه    یانیو سف  ی، مهد یتروا این  
کند منافات  ـ همزمان با سفیانی حرکت می کس دیگری و نه هیچ ـ   یمانیفقط    د نکنی که ثابت م

 .دارد

باقر  از ا است...  شده    یتروا   امام  فرمود  ینجاتا  سف»:  که  خروج  و    یمانی و    یانی... 
از    یکی  تسبیح  یهاروز است، مانند دانه  یکدر  و    ،ماه  یکدر    ، سال  یکدر    یخراسان بعد 

 2« .ها مخالفت کندکه با آن   یبر کس  یوا ست.  ههر سویی  از  پس سختی و گرفتاری    یگری.د

عرض کردم: خروج    ین بن الحس  یگفت: به علاست،  شده    یتروا   یر حذلم بن بش  از
قبل از  »فرمود:  .  و عالمات آن را به من بشناسان  یل و دال   بفرما   یف من توص  ی را برا   ی مهد 

خروج مردی در سرزمین جزیره است که او را عوف سلمی گویند، و جایگاه    خروج مهدی
می  کشته  دمشق  مسجد  در  و  است  تکریت  از  او  صالح  بن  شعیب  خروج  آن  از  پس  شود. 

سمرقند، سپس خروج سفیانی ملعون از وادی یابس ]خشک[ خواهد بود و او از فرزندان عتبة  
و پس از آن خروج  شود  پنهان می  هدی بن ابوسفیان است. چون سفیانی ظاهر گردد، م 

 
 . 424ص  1: ج معجم احادیث امام مهدی؛ 205کتاب الفتن نعیم بن حماد مروزی: ص  - 1
 . 255ص  3: ج معجم احادیث امام مهدی؛ 232ص  52بحاراالنوار: ج ؛ 262غیبت نعمانی: ص  - 2
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 1«کند.می

  و نکرده(  هنوز خروج  ظاهر است )و  ،  یانی، قبل از سفی کند که مهد یم  یان ب   یت روا   ینا 
روشن    . کند(یظهور م  ینکه)نه ا   کندیسپس خروج مو  ،  شودی م  یمخف  یانیبعد از ظهور سف

از عالمات   یانی سف زیرا ،  یستن  حسنالمحمد بن  ی ، امام مهد یمهد از که مقصود است 
، در  باشد   یر امام مهد قبل از ظهو باید  یانی ظهور سف یعنی ین ، و ا آن حضرت استظهور 

 کند. یم یح تصر  است یانی سف  قبل از  یظهور مهد  اینکه به  یت روا این که  یحال

 قصد شده است.  «یمانی»، یات روا  یدر بعض  «یمهد واژۀ »که از شود می مشخص پس 

 االمر . صاحب ۴

کمال  در  سند  صدوق  با  نقل    یسیع  از الدین  گفتخشاب  است،  حسکرده  به  بن    ین : 
آ عرض کردم  یعل ا   یا:  ا   یر،خفرمود: »   ید؟امر هست  ینشما صاحب  آن    امر  ینصاحب 

است. هشت ماه    یشنشده و ملقب به عمو  یدهکه خون پدرش ستان است    خانمانی و ب  یفرار 
 2«.کندیحمل م خود  را بر دوش یرششمش

  یذکر صفات  اکند و تنها بیرا ذکر نم  یاالمر است و امام اسمصاحب خصوص    در  سؤال
،  نندکی اسم را ذکر نمکنند و ایشان احتیاط می  ینجا ا به این معناست که در که دهد پاسخ می

 . کندیداللت م یگری د یت روا این به و 

 
 . 213ص  52بحاراالنوار: ج ؛ 443غیبت شیخ طوسی: ص  - 1
به ما گفت: محمد بن یحیی  و آن را با این سند روایت کرده است: پدرم؛  318م النعمة: ص  اکمال الدین و تم  -  2

عطار به ما گفت: جعفر بن محمد بن مالک به ما گفت: حمدان بن منصور به من گفت، از سعد بن محمد، از عیسی 
 عرض کردم.  خشاب، گفت: به حسین بن علی
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  یا را در حج    یاباجعفر محمد بن علگفت:    ،از پدرش  ، یثعلب  ینبن حص   یعبداالعل  از
د  ا یدمعمره  به  ز عرض کردم  یشان.  استخوان   یاد : سّنم  و  و    یمهاشده  است  فرسوده گشته 

که فرج    یدو به من خبر دهبفرمایید  به من   مطلبینه.   یا یدشما را خواهم د   یگربار د   دانمی نم
،  است  از اهلش به دور همان که  تنها،    همتای ی ب  ۀآوار   یآن فرار بود؟ فرمود: »  اهدخو   یکِ 

  هاست و اسمش او همان صاحب پرچم   یش است؛عمو   ۀیکننشده، هم   یده خون پدرش ستان
 1«.است یامبر اسم پ

امر    ینصاحب ا شده است که فرمود: »  یتروا   یابوجارود از ابوجعفر محمد بن عل  از
و از خانواده به  است،    یشملقب به عمو  ، نشده  ستانده که خون پدرش  است  آواره    ی آن فرار 

 2« .است یامبر دور و اسمش اسم پ 

شوم،    یتانعرض کردم: فدا   گفت: به امام باقر  است،شده    یتروا   ینحمران بن اع  از
و با خدا  است    ینار به کمر دارم. در آن هزار د   ینی چرم  ۀیسکه ک  یشدم در حال  ینه من وارد مد 

د را  َبستم که آن  انفاق کنم،  ]خانۀ[  دِر    یجلو   ینار د  ینار عهد  پاسخ سؤال مرا  ینا   یا شما  که 
خود را انفاق    های ینار و د  یکن  یافتحمران، سؤال کن تا پاسخت را در   ی ا . فرمود: »یبده

  ؛ پرسمی م  خدا به رسول    تانیکی جهت نزد( عرض کردم: از شما به گویدی« )حمران م.نکن
  یتان، : پدر و مادرم به فدا کردمعرض    «.یر خفرمود: »  ید؟ و قائم آن هست   اْلمرشما صاحب 

فرورفته دارد،    یاست، چشمان  یداست که سرخ و سفکسی  او  است؟ فرمود: »کسی  پس چه 
  ش َحزاز )شوره( است، و در صورت ش پهن است، بر سر   یشهاشانه  یان پرپشت دارد، م یابروان

 3«.یامرزدرا ب یاست؛ خدا موس یا نشانه 

 
 . 178: ص غیبت نعمانی  - 1
 . 179غیبت نعمانی: ص  - 2
آن را با این سند روایت کرده است: ابوسلیمان احمد بن هوذة به ما گفت: ابراهیم بن ؛  223ص    ،غیبت نعمانی  -  3
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را  اسم او    بیتاهل  ینکهد به ا نکنی م  یحکه تصر کنیم  مشاهده می را    یاتی روا ما حتی  
از    ینبردن او به اسمش عهد که او را اسم ببرد کافر است و نام   یکساینکه  و  کردند  بیان نمی 

 . ه استبود طالبیبن اب  ی عل ی برا خدا رسول سوی 

از  است،  شده    یتروا   یکابل  خالدو اب  از بعد  امام سجادگفت:  امام  به حضور    شهادت 
  ُجستنم ی به پدرتان و دور مرا    و ُانس  یبستگ شما، شما دل   یرفتم و گفتم: جانم به فدا   باقر

مردم   م  را از  »  امام  . دانیدیخوب  گفتفرمودند:  راست  میاباخالد!  چه    « .بفرما  خواهی؟ی. 
  ی کردند که اگر روز   یف توص  یم برا   یا گونه االمر را به شما. پدرتان، صاحب   ی گفتم: جانم به فدا 

  « خواهی؟ ی چه م  یگراباخالد! د»فرمودند:    امام  دستش را خواهم گرفت.  ینمبب  یاو را در راه
با نامش او را بشناسم.   یید نام او را بگو  خواهمی گفتم: م اباخالد! به خدا  »فرمودند:    امام  تا 

نخواهم گفت و    کسیچ که به ه  یدیپرس  یامر   ۀ. دربار یدیاز من پرس  ینی سؤال سنگ   ،قسم
که اگر فرزندان فاطمه    یدیاز من پرس  یزی چ  ۀ. دربار گفتمیبه تو میم  بگو   یاگر قرار بود به کس

 1«.کردندی تکه مو او را تکه  کردندیبه او طمع مشناختند قطعًا یاو را م

امر را به اسمش    ینصاحب ا »:  فرمود   که امام صادقاست  شده    یتبن رئاب روا   یعل  از
 2« .برد مگر کافری نام نم

  عمر بن خطاب ازفرمود:  یم  جعفرابا  یدمگفت: شناست،  شده    یتروا   یجابر جعف  از
  خصوص در  اما  فرمود: »  ؟از مهدی خبر بده که اسمش چیست   : مرا پرسید  امیرالمؤمنین

مبعوث  را    زمان که خداوند اوحبیبم از من پیمان گرفته که از نام او سخن نگویم تا آن  ،  اسم او
 یکو ن  ،اندام  متوسط   ی استجوان  او»:  فرمودخبر بده.    گفت: پس مرا از صفت او... .«  بدارد

 
 بن بکیر به ما گفت: از حمران بن اعین. عبداللهبن حماد انصاری به ما گفت:  عبداللهاسحاق نهاوندی به ما گفت: 

 . 31ص  51ج  ، االنواربحار ؛ 299ص  ،نعمانیغیبت  - 1
 .648ص  ،کمال الدین؛ 117ص  ،تبصرة المامة و ؛ اال233ص  1ج  ،کافی - 2
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محاسن و سر او    یاهیس  اش بر و نور چهره   یزدر ی م  یشهااو بر شانه   ی، مو یمو   یبا وجه، ز 
 1«.یزانکن  ین برتر   یدارد، پدرم به فدا  ی برتر 

کند  را مبعوث  وی  که خداوند متعال    ی دوازدهم تا زمان  ، امامیامام مهد قطعًا بردن نام    و
روا   بیتاهلبلکه    نیست؛ حرام   نام  ایشان    ییاتدر  به شکلاند  برده را  را  واضح    یو  ایشان 

 . اندفرموده مشخص 

قطعًا  که خداوند او را مبعوث کند  ینتا ا شود  برده نمی   شکه اسم  یاالمر صاحب بنابراین  
اطالق    نیز  االمر بر او  صاحب]عبارت[  است که    ییگر بلکه او شخص د   ؛ یستامام دوازدهم ن 

 .شودیم

م  ی صفاتشده،  گفته   یاِت روا پس   نام  دوازدهم   د نبر ی را  امام  بر  از    نیست؛ منطبق    که 
را  مسئلۀ دیگری    یات روا   ینهمچناست یا ملقب به عمویش است«؛    یش عمو  ۀ یکنهم جمله »

کشد« و  هشت ماه بر دوش میرا  یر شمش اینکه » ؛گرددیبرند که به امام دوازدهم برنمی نام م
شخص ا ه کرد  یانب   یاتروا  که  شمش  یند  میماه  هشت  را    یر که  دوش    بیت اهلاز  کشد  بر 

 . است یمهد 

او در    بیتاهل از    ی قبل از مهد   یمرد »که فرمودند:  است  شده    یتروا   ینمؤمنیرالام  از
کند و  ی ثله مو مُ   شدکُ یمگذارد،  بر دوشش می ماه  هشت  را   یرشمشاو    شود.ی مشرق خارج م

 2«میرد.تا اینکه می رسدی شود و به آن نمیالمقدس میت متوجه ب 

 
مامة ؛ اال263ص   3کشف الغمة: ج  ؛ 36ص  51بحاراالنوار: ج ؛ 470غیبت طوسی: ص ؛ 382ص  2ج  ،ارشاد - 1
 با اختالفی اندک.  117بصرة: ص التو 
  14کنز العمل: ج  ؛ 119ص    3: ج  معجم احادیث امام مهدی؛  198حماد مروزی: ص    کتاب الفتن نعیم بن  -  2

 « . : »... به اهل شرق...139و در روایت سید بن طاووس در مالحم و الفتن: ص ؛ 589ص 
اینجا   رسد درمیرد« دقتی داشته باشیم. به نظر میرسد تا میجا دارد در تعبیر وارد شده در این روایت یعنی »به آنجا نمی 
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مهد   یتروا   ینا در    مقصود الحسن  یامام  بن  ایشان    ؛یستن   محمد    ۀ یکنهمزیرا 
 . کندحمل می را هشت ماه بر دوشش    یر شمشکه  نیست    یکسایشان همان  و    یست ن   یش عمو

امر    ین عرض کردم: ما صاحب ا   جعفراگفت: به اباست،  شده    یت روا   ی مالک جهن  از
نه به خدا سوگند! هرگز  »فرمود:  .  یستن چنان  از مردم    یکه احد   کنیمی م  یفتوص  یرا با صفت

 « .کندیدعوت مبه آن شما را و  ،بر شما احتجاج  به آناو خوِد  ینکهتا ا   یست،ن ین چن

منظور از آن شخص دیگری    آمده است،   یاتروا برخی  در  که    «االمرصاحب پس عبارت »
 . بوده استامام دوازدهم غیر از 

 مشرق کنندۀ  طلوع   . ۵

  یکیدر  فرماید. ایشان  « اشاره می مشرقکنندۀ  به »طلوع  طالبی بن اب  یعل  ازروایتی  
به  او شما را    ید، کن   یروی کنندۀ مشرق پاگر از طلوع   ید .... بدان»  : ه استفرمود  یش هااز خطبه 

  یو از رنج طلب و خودکامگ   دهد ینجات م  یو گنگ   یکر   ی واز کور   ورد،  بَ می   یامبرپ  هایراه
را از رحمت خود    ی. خداوند کسنهیدی م  ینهاتان بر زمرا از شانه   ینو بار سنگ   شویدیآسوده م

و آنچه را که  ستم کند و  ید نما یشه باز زند و ظلم پ  حق سر  یرشکه از پذآن مگر  ، سازدی دور نم
خواهند دانست به کدام    ی زوداند به که ستم کرده   ی به ناحق بستاند؛ و کسان  یست از آِن او ن

 1« .خواهند گشتباز بازگشتگاه 

خروج  را به این دلیل بر وی اطالق کرده باشند که  «مشرقکنندۀ »طلوع  یات چه بسا روا  و

 
میرد تا به آنجا برسد«  کند که مقصود از آن این بوده که »نمیروایت بیان می  تصحیف اتفاق افتاده باشد... و ظاهر این

 المقدس توسط او حتمی است. کردن بیت یعنی آزاد 
 . 66ص  8کافی: ج  - 1
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دو    ینمجاور ا   یهاین و سرزم  یراندعوت او در عراق و ا   یجهدر نت   ؛او در مشرق خواهد بود
 . خواهد بود

 بیت اهل از ما    ی . مرد ۶

  تر و خداوند، باجالل »فرمود:    : امام گفتاست؛  شده    یتروا   از امام صادق  یر بص و اب  از
به ایشان    )راوی( گوید:   «.است که زمین را بدون امام عادل رها کند آن  تر از  بزرگ   تر و باکرامت
به کردمعرض   که  بفرمایید  مطلبی  شوم  ۀواسط:  راحت  ابامحمد»فرمود:    .آن  امت    !ای 
که  تا این،  نخواهد دیدگشایش  دارند هرگز  سلطنت    (بنی فالن)تا زمانی که فرزندان    محمد

مردی از    رود خدا برای امت محمدبآنان از بین  سلطنت  وقتی    .رودببین    آنان ازسلطنت  
  هدایت بصیرت و  و با    سازد،خود می   ۀرا پیشپرهیزگاری    تقوا وایشان    .فرستدبیت را میلاهما  

سم، من نام .گیردخود رشوه نمی  در حکم ودارد گام برمی
َ
  .انمدنام پدرش را می  او و به خدا ق

و   که دو  قد، کوتاه خشن    فرد آن  بعد   دارد می   خال   ۀ دارندنگه  عادل  قائم  )او(   . آیدنشانه 
 1« .پر کردند ستمواز ظلم را ه آن گونه ک  کند همانداد میوزمین را ُپر از عدل   .امانت است

 :شودنکاتی دیده می  ، یتروا این  در

چنین   یاول آورد؛ دارند سخن به میان می یمی وصف عظ که  یت از دو شخص  یتروا   ین . ا 1
خود   ۀ را پیشپرهیزگاری  تقوا وایشان  . فرستدرا می بیتاهلمردی از ما  توصیف شده است: »

 «.گیردخود رشوه نمی در حکم و داردگام برمی  هدایت بصیرت و و با   سازد،می

سم، من نام»:  فرمایدی و تنها م  کندینم  یح مرد تصر این  به اسم    یت. روا ۲
َ
نام    او و  به خدا ق

را می ای  گونه به و  ه  کرد  یرا مخف  یمانی اسم    بیت اهل که  تر گفته شد  پیش و  «  .دانمپدرش 
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 کردند که اسم ایشان آشکار شود. صحبت نمی 

 اند از: است، که عبارت شده  یف توص صورت هم به دو  یدوم و

 است.  یجسمانتوصیف  ینو ا « .آیدنشانه دارد، می  خال و قد، که دو کوتاه خشن  فرد ». ۱

گونه    کند همان داد میوزمین را ُپر از عدل   .امانت است  ۀدارندنگه  عادل  قائم )او(».  2
 « .پر کردند ستمواز ظلم را ه آن ک

صورت دیگری تفسیر  را به  یت روا نیست این  است و ممکن    یامام مهد   ی وصف برا ت  ینا 
 کرد.

 ی مهد   ۀ یف . خل ۷

  ین به ا   ین ا   ی روز »خارج شد و فرمود:    یره سمت حبه   یرالمؤمنین : امگویدی م  یعرن  ۀحب
  ین ب   ینذراع زم  یککه    یصورت به   ـاشاره نمود   یرهو با دستش به کوفه و حـ متصل خواهد شد  

د آن به  م  ینارهاها  ز   یعنی)  شودی فروخته    ی مسجد   یرهخواهد کرد( و در ح  یدا پ   یادیارزش 
قائم   ۀ یفدارد و خل  بساخته خواهد شد که پانصد در  نماز م  حضرت    یرا ز   گزارد؛ی در آن 

برا  کوفه  دآن   یمسجد  بود  یگرها  خواهد  امام    ینهمچن  ؛کوچک  دوازده  آن  نماز  عدل  در 
  ین ا   یش در آن زمان، مسجد کوفه گنجا  یا آ  ، یرالمؤمنینام  یا عرض کردم:    «.خواهند خواند

چهار مسجد در آن ساخته خواهد شد که  »:  دخواهد داشت؟ فرمو  دفرمایی یکه مرا    یمردم
در دو طرف کوفه    یگر مسجد و دو مسجد د   ین ها خواهد بود و ا آن   ین تر مسجد کوفه کوچک 

 1« .اشاره فرمود یین و غر  یینو با دست به نهر بصر طرف؛  ین طرف و ا  یناز ا 
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 مهم آمده است:نکتۀ دو   یتروا  ین در ا 

  شودیکه در آخرالزمان بنا م  ی در مسجد   یعنی«  خوانندیدر آن دوازده امام عدل نماز م ».  ۱
ا ارندزگینماز م زیرا این    ؛باشند  گانههمان امامان دوازدهنیست  نفر ممکن  دوازده    ین ، و 

 . یستندن  یادن  ین ها در ا شود که آن ی بنا مدر حالی مسجد 

همان    یمهد   ینجانشاز  و مقصود  گزارد«  ی در آن نماز م  قائم)جانشین(    یفۀخل».  ۲
و او    ، یردگیبر عهده م  ـرا   ی امام مهد   یعنیـ امر او را  گفته شده که    یت که در وصاست    یکس

 است. یمانی ـ همان طور که گفته شد ـ

 و با تفسیری غیر از این، یکپارچگی روایات ممکن نخواهد بود. 

 است   یش عمو )ملقب به(    ۀ ی کن . هم ۸

نقل    یسیع   از گفتخشاب  است،  حسشده  به  عل  ین :  کردم  یبن  آعرض  شما    یا : 
که خون  است    خانمان یب  ِی آن فرار   امر  ین صاحب ا   یر،خفرمود: »  ید؟ امر هست  ین صاحب ا 

حمل    خود  را بر دوش  یرشاست. هشت ماه شمش  یشنشده و ملقب به عمو  یدهپدرش ستان 
 1«.کندیم

  یا را در حج    یجعفر محمد بن علاباگفت:    ،از پدرش  ، یثعلب  ینبن حص   یاالعلعبد   از
د  ا یدمعمره  به  ز عرض کردم  یشان.  استخوان   یاد : سّنم  و  و    یمهاشده  است  فرسوده گشته 

که فرج    ید دهب و به من خبر    یدبه من بده   ینه. عهد   یا  یدشما را خواهم د  یگربار د   دانمی نم
،  است  از اهلش به دور همان که  تنها،    همتای ی ب  ۀآوار   یفرار آن  بود؟ فرمود: »  اهدخو   یکِ 

 ها است و اسمشاو همان صاحب پرچم  یش است؛عمو ۀیکننشده، هم  یدهخون پدرش ستان 
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 1«.است یامبر اسم پ

امر   ینصاحب ا شده است که فرمود: » یت روا  یاز ابو جعفر محمد بن عل ،ابو جارود  از
و از خانواده به دور و   یشپدرش بازخواست نشده، ملّقب به عموکه خون است آواره  یآن فرار 

 2« .است یامبر اسمش اسم پ 

 :  یدفرمای م احمدالحسن سید

کن  منظور» عمو  یعنی  یهاز  از  منظور  و  ا   یشابوفالن  بن    هایت روا   ین در  عباس 
 . باشدیم یعل

بزرگش نسبت میک    یعاد   طوربه  فرزند  به  را  ولی مرد  ائمه  یدهند  بر    نظر 
که بعد از او    یکس  یاکه پس او است،    ی حجت  یا   یمهد   یعنی است؛  فرزند    ین تر مهم 

فرمود و   یرادکه در کوفه ا  یا در خطبه  یعل یرمؤمناناز ام یه کن  ینا  یر . تفسآیدیم
سن  یعهش نموده   ی و  نقل  را  »  ین چن   اندآن  الر است:  الله  الرحبسم  و    یم، حمن  حمد 

ها است.... سپس فرمود: اگر بخواهم  آسمان  ۀآورند  یدمخصوص خداوند پد  یش ستا
تفس انداز   ۀسور   یراز  به  الکتاب  تفس  ۀفاتحة  بار شتر  والُقرآِن   ق،  کنمی م  یرهفتاد 

  کندی کتاب را باز م  یم، و منزه است آن قد   پاک ....(ید)ق، قسم به قرآن مج   یَد اْلَمج
که    ییپاک و منزه است خدا   ی،العباس تو امام مردم هستابا  یا   خواند،یو پاسخ را م

منصور،    ی ا   ید.هاشان بازگردانرا به خانه   هایت را پس از مردنش زنده ساخت و وال   ینزم
 3،4« است یم عل  یزعز  یر تقد  ین، بگذار که ا  یش ساختن صور پا پ یبرا 
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 است   ی امر امام مهد دار  عهده که    یی . موال ۹

از آن دو    دارد؛ یکی  یبتامر دو غ  ین صاحب ا »شده که فرمودند:    یتروا   از امام صادق
کشته شد و    یندگویم  یرد و بعض مُ   گویندیها ماز آن  یبعض   ینکهتا ا   شودی م  یطوالن  یبتغ

از    یکیچ ه   .دنمانی نم  یبر امر او باق  اندکی  ۀعداز اصحابش جز    ،پس .ند رفتگوییم  یبعض 
 1« .که امر او را بر عهده دارد ییآن موال مگر  ندارداطالع او  یگاهجا دیگران از و  شیایاول

 . خلیفۀ خدا مهدی10

گویند که عبدالرزاق از سفیان  محمد بن یحیی و احمد بن یوسف می  :ماجه«»سنن ابن 
فرمود:    خدا اسماء رحبی از ثوبان نقل کرد که رسول  قالبه از ابیثوری از خالد حذاء از ابی 

می» کشته  نفر  سه  شما  گنج  به  نزد  خالفت  سپس  هستند.  خلیفه  فرزند  همگی  که  شوند 
شوند و طوری شما را  های سیاه از مشرق خارج میرسد. آن گاه پرچم یک از آن سه نمی هیچ 
چیزی فرمود    سپس رسول خدا   «.گونه نکشته استکشند که هیچ گروهی تا کنون اینمی

خیز بر  پس هنگامی که او را دیدید با او بیعت کنید حتی سینه »که یادم نیست. سپس فرمود:  
 2« .خدا مهدی است ۀزیرا او خلیف  ؛روی برف 

 کند:سند دیگری از سفیان ثوری نقل می ا نیشابوری در »مستدرک« ب حاکم 
صفار از محمد بن ابراهیم بن ارومه از حسین بن حفص از سفیان از خالد حذاء    ابوعبدالله

نزد گنج شما  »فرمود:    کند که رسول خدا روایت میاسماء از ثوبانقالبه از ابی از ابی
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نفر کشته می فرزند  سه  به هیچ شوند که همگی  نمی خلیفه هستند؛ پس خالفت  رسد؛  یک 
جنگند که  ای میشوند؛ پس با شما به گونه های سیاه از سمت مشرق خارج می سپس پرچم 

هنگامی که او را  »گفت:    بعد سپس چیزی فرمود و    «.هیچ گروهی این طور نجنگیده است
 1« .مهدی است  خدا  ۀ زیرا او خلیف ؛ خیز بر روی یخدیدید با او بیعت کنید حتی سینه 

 یانی لفظ سف   یح . توض ۱۱

  یجنگد، تعداد یو با او م  یستدا ی م  یمانی ضد    و باطل است    ۀجبه   ی برا که نمادی    ، سفیانی
است که  ای  همان نکته   ینو ا   ، یستن مشخص    یت شخص یک  و    شودی مرا شامل  از اشخاص  

 : کنیممالحظه می بیتاهل یات در روا 

او ـ تا قائم  یعنیـ ت نموده کسپس حر  ....»شده که فرمودند: یتروا  اول: از باقر روایت
وارد   حالنشومی   "عذرا "و همراهانش  در  بس  ی د،  تعداد  او می ی که  به  از مردم  و    ؛ وندندیپاری 

ه با  ک  یمردم  .نندکگر برخورد مییکدیه با  ک  یانی در آن روز در وادی رمله است، تا زمانیسف
در زمر یسف بودند  با آل   یمردم  و  ، ندیآدر می   محمد آل روان  یپ  ۀانی    به   اندبوده   محمدکه 

، و هر  شوند یحق ملها مبه آن  در نهایتتا  اند  بوده   هاآنپیروان  از  زیرا    ؛پیوندند سفیانی می 
به  از مردم  ابدمی   شخودپرچم    سویگروهی  روز  و آن،  روز سف  .ال استرود،  و  یدر آن  انی 

ه در  کسی  ک  .ماندها باقی نمی ای از آنای که خبردهنده به گونه   ؛شوند میشته  کهمراهانش  
پس منزلش در    ؛کندیوفه رو مکسپس به    .ام مانده استکنا   لب محروم شود کم  ی از غنا  وزآن ر 

 2« .آن شهر خواهد بود

 
  ،۴ج    ،مرعشلی(، با إشراف یوسف عبدالرحمن الق۴۰۵المستدرك علی الصحیحین، نوشتۀ حاکم نیشابوری )ت    -  1
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امام صادقوگوی  گفت در    : دوم  روایت با  است  مفضل  گفت  : آمده  سپس  :  مفضل 
  کند؛تجهیز می در دمشق    یانی سف علیه  را    یر ک لش»  فرمود:   ؟ من  ی آقا ای  ،  کندمیچه    ی مهد 

 1« . ... کنندیصخره ذبحش مروی و  گیرندیاو را م

 شود.ی در دمشق شام کشته م یانیسف  کنندی م یحت تصر یدو روا  هر

  یعنی ـ  شودی کوفه موارد  سپس  »:  که فرمودند است  شده    یتروا   جعفرواباز  :  سوم  روایت
باشداینکه    مگرماند  باقی نمی در کوفه کسی  پس    ـقائم ایمان آورده  او  به  ،  ...به  سپس 

م کن  یانگرطغ  ینا   سویبه   گویدیاصحابش  به    ید.حرکت  را  او  سنت  پس  و  خدا  کتاب 
تسلیم ـ   یانیسف  پس  .کندی مدعوت    پیامبرش روی    که کلب    ۀ طائف  .کندی م  یعتب ـ  از 

  برای به خدا سوگند ما هرگز    ی؟ چه کردتو    ؟ یستچ  ین ا   یند: گوی او هستند به او م  ی هاییدا 
  یجه در نت   !در برابرش بایست  :یند گوی: چه کنم؟ میدگویپس م  یم.کنی نمبیعت    با تو  کار  این

[ در  یاط: راه حذر ]و احت یدفرمایبه او م  یهالله عل! سپس قائم صلوات یستدا ی م  قائمدر برابر  
به    شود.می   یراس  یانی بخشد و سفی ها )اصحاب قائم( قدرت مخداوند به آن   پس  .. .یرگ ب  یشپ

 2« . کند...ی با دست خودش ذبح م او را گرفته، ]قائم[ این ترتیب 

خبر برسد    یانیبه سف وقتی  »که فرمودند:  است  شده    یتروا   جعفروچهارم: از اب  روایت
شده،   او  متوجه  کوفه  از  می به قائم  حرکت  سپاهیانش  با  برخورد    قائمبا  تا  کند  سرعت 

 3«. ... را برایم بیاورید  پسر عمویم  یدگوی و مشود خارج می  پس  ؛کندیم

 . شودیدر کوفه کشته م یانیسف کنند ی م یحتصر  یت دو روا  این
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عرض    ینبن الحس  یگفت: به علاست،  شده    یتروا   یرحذلم بن بش   از :  پنجم   روایت
برا   ی کردم: خروج مهد  توص  ی را  بشناسان  یل و دال بفرما    یفمن  به من  را  آن  .  و عالمات 

خروج مردی در سرزمین جزیره است که او را عوف سلمی    قبل از خروج مهدی »فرمود:  
یب  شود. پس از آن خروج شعگویند، و جایگاه او تکریت است و در مسجد دمشق کشته می 

سپس خروج سفیانی ملعون از وادی یابس )خشک( خواهد بود و او از    ؛ بن صالح از سمرقند
شود و پس  پنهان می  فرزندان عتبة بن ابوسفیان است. چون سفیانی ظاهر گردد، مهدی 

 1«کند.از آن خروج می 

فرزندان    یانی سف گوید  می   روایت این   اب »از  بن  هاشم  «یانسفو عتبة  و    یعنی   ی است 
 نیست.  قائم ی عمو پسر

خواهد  با پرچم سرخ    یانیخروج سفو  است: »شده    یتروا   ینمؤمنیرالششم: از ام  روایت
 2«.کلب استی از بن ی ها مردآن یر و ام ، بود

سبز و    یبا پرچم  یانیو خروج سف»:  استشده    یتروا   امیرالمؤمنینهفتم: از    روایت
 3« .ستاز طال یبیصل

هفتم پرچم    یتروا   در حالی که  کند؛توصیف می سرخ  رنگ  را به    یانیششم پرچم سف  روایت
ها با دیگری فرق  یکی از آنپرچم و    ها دو تا هستند آنیعنی   ینو ا   ؛کندی م  یفاو را سبز توص

 دارد.
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 : مبحث اولهای  سش پر 

 .فرمایدرا بیان می  گانهپنج  یحتمهای نشانهکه  ید را ذکر کن یتیروا :۱س

 ؟استهامن قائم  یامنی یدکنی : چگونه ثابت م۲س

 ؟ شودمی اطالق  یامنیبر  ی،که لفظ مهد  یدکنی : چگونه ثابت م۳س

 یست؟ چکنند بیان می  یاتاالمر که رواصاحبهای عالمت : ۴س

 محمد بن الحسن اطالق شده؟  یاز امام مهد یراالمر بر غ لفظ صاحب  دکنیی : چگونه ثابت م۵س

نکاتی  :  ۶س رواچه  فهم  یتاز  اباعبدالله   ؟شودی م  یدهمقابل  از  ابوبصیر  فرمود:  از  خداوند،  »، 
« )راوی( گوید: به  است که زمین را بدون امام عادل رها کند.آن  تر از  تر و بزرگتر و باکرامت باجالل

  ای ابامحمد! امت محمدواسطۀ آن راحت شوم. فرمود: » ایشان عرض کردم: مطلبی بفرمایید که به
تا زمانی که فرزندان )بنی فالن( سلطنت دارند هرگز گشایش نخواهد دید، تا اینکه سلطنت آنان از بین 

از بین برود خدا برای امت محمد فرستد. بیت را می ز ما اهل مردی ا  برود. وقتی سلطنت آنان 
و در حکم خود    داردیگام برم   یت هداو    یرتو با بص  سازد،یخود مۀ  یشرا پ   یزگاریپره   تقوا و ایشان  

قد، که دو خال خشن کوتاه  دانم. بعد آن فردگیرد. به خدا َقسم، من نام او و نام پدرش را می رشوه منی 

کند هامن  داد می ودارندۀ امانت است. زمین را پُر از عدل نگه  عادل  قائم آید. )او( و نشانه دارد می 
 « ستم پر کردند.وگونه که آن را از ظلم

ام گویدی م  ی عرن  ۀ حب  ؟ شودی م  یده فهم  یر زروایت  از    نکاتی : چه  ۷س   یره سمت حبه  یراملؤمنین: 
  ـو با دستش به کوفه و حیره اشاره منود ـ روزی این به این متصل خواهد شد  »خارج شد و فرمود:  

)یعنی ارزش زیادی پیدا خواهد کرد(    شودها به دینارها فروخته می صورتی که یک ذراع زمین بین آن به
قائم خلیفۀ حرضت  و  دارد  درب  پانصد  که  شد  ساخته خواهد  مسجدی  حیره  در  مناز    و  آن  در 

ها دیگر کوچک خواهد بود؛ همچنین در آن دوازده امام عدل مناز  گزارد؛ زیرا مسجد کوفه برای آن می
زمان، مسجد کوفه گنجایش این مردمی را که  « عرض کردم: یا امیراملؤمنین، آیا در آن  خواهند خواند.

ترین چهار مسجد در آن ساخته خواهد شد که مسجد کوفه کوچکفرمایید خواهد داشت؟ فرمود: »می
ها خواهد بود و این مسجد و دو مسجد دیگر در دو طرف کوفه از این طرف و این طرف؛ و با  آن 

 « دست به نهر برصیین و غریین اشاره فرمود.

کند و  داللت می  یردگیرا بر عهده م  یکه امر امام مهد یید که بر وجود موال یذکر کن تیی: روا۸س
 حضور دارد. یکب  یبت در فرتت غاینکه او 

 .کندی را ذکر م یمهدخدا  ۀیفکه خل ید کنبیان را  یتی: روا۹س

مطلب ثابت    ینمتعدد است؟ و چگونه ا  یانی سف  یاآ  ؟ کنیدچگونه ارزیابی میرا    یانی: لفظ سف۱۰س
 شود؟ یم



 

 

 یمانی  یت شخص   حدود   مبحث دوم: 

  یم بدان ما باید ، و کندیخروج م  یاست که قبل از امام مهد  یشخص  ی برا  یلقب مانی ی
 ؟ شده است یدهنام « یمانی » وی به چه دلیل

از    ینا   جواب را    یماند خواهکرده   یانب   یمانیال  احمدالحسن  یدآنچه سطریق  مطلب 
 آمده است:   ۴۱صفحه  ،  ۴جلد    ،است که در کتاب متشابهات   ی و جواب  سؤال متن    ین ا   . یدفهم 

 !یامام مهد  ۀو فرستاد یاحمدالحسن، وص ید س : 144»پرسش 

دارد که با آن شناخته شود؟    یو اوصاف  هایژگیو  یتشخص   ینا   یاو آ   یست؟ک  یمانی 
 است؟  یمن او اهل   یاو آ

وارد شده که آن حضرت فرمودند:    از امام باقر  یتیکه در روا   همان طوراو    آیا
پرچم هدا   » او  ه   یتپرچم  بر  و  او سرپ   یست ن   یز جا  ی مسلمان  یچ است  کند؛    یچی از 

چن است؛    ین هرکس  )جهنم(  آتش  اهل  مستق  چراکهکند،  راه  و  حق  به    یم او 
به   «.خواندیفرام است  خارج    یا گونه معصوم  حق  از  و  نکند  باطل  وارد  را  مردم  که 

 نسازد؟ 

 پاسخ: 

با اواًل  از    ید ...  تهامه  و  است  تهامه  از  مکه  که  و    ینبنابرا   یمن؛ دانست  محمد 
  یمانی   یعل  1،است  یمانی   هستند: حضرت محمد  یمانی  همگی  محمدآل
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  اول  ی و مهد   اندیمانی   گانهدوازده   ینویاست، مهد   یمانی  یامام مهد است،  
ا   یمانی  علما   یا نکته   ین است.  که  پ   ی است  )خداوند    انددانسته ی م  یشین عامل 

کند( َضاُعوا  .  رحمتشان 
َ
أ َخْلٌف  َبْعِدِهْم  ِمن  َلوةَ َفَخَلَف  َبُعوا وَ   ٱلصَّ َهَوِت   ٱتَّ َفَسْوَف    ٱلشَّ

ماندند که نماز را تباه ساختند و از   یبر جا   ینانیگاه پس از آنان جانش)آن 1ا یْلَقْوَن َغ ی
 . (ید را خواهند د یگمراه  یزودکردند، و به  یروی ها پهوس

  2است  یده نام  «یمانیه را »حکمت   بیتاهل در ِبحار، سخن  یمجلس عالمه
حت ا   یو  پ  ین گفته  از  است  خدا    یامبرموضوع  شده  طور  3؛ نقل  عبد    همان  که 

 4. نام نهاده است «یمانیه ۀالحرام را »کعبیت ب المطلب

 : یمانی یت شخص  هاییژگیدر خصوص اوصاف و و  اما

تر از  کننده  یتهدا  ی ها پرچمپرچم  یاندر م »آمده است:  از امام باقر یتروا  در
.  کندیصاحبتان دعوت م  سویبه   یرا ز   ؛همان است  یت،پرچم هدا   ؛ یستن  یمانیپرچم  
  شود.حرام می   یخروج کرد، فروختن سالح بر مردم و بر هر مسلمان  یمانی که    یهنگام
  یچ است و بر ه   یتپرچم او پرچم هدا   یرا بشتاب، ز   وا   سویبه خروج کرد،    یمانیچون  

کند، اهل آتش )جهنم( است؛    ین کند؛ هرکس چن  یچیاز او سرپ   یست ن  یز جا  ی مسلمان

 
 .59 ، مریم  - 1
 . 1ص   1: ج بحاراالنوارمراجعه کنید به مقدمۀ  - 2
 . 27ح  70ص  8« کافی: ج .حکمت، یمانی استایمان، یمانی است و فرمود: » رسول خدا - 3
به    -  4 با عیسی75و    51،  22ج    بحاراالنوار،مراجعه کنید  در مناجاتش  در توصیف   . همچنین خداوند متعال 

اش ای عیسی! دینش حنفی و قبله فرماید: »....  فرماید، آنجا که می، کعبه را کعبۀ یمانی توصیف می حضرت محمد
 . 139ص  8.« کافی: ج  ...ب من است و من با او هستم یمانی است. او از حز 
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 : یثحد ینکه در ا  1«.خواندیفرام یماو به حق و راه مستق چراکه

کند، اهل    ینکند؛ هرکس چن   یچیاز او سرپ   یستن یزجا   یمسلمان  یچ بر ه »:  اول
  ی است. آر   یاله  یت صاحب وال   یمانی به آن معناست که   ین : و ا «آتش )جهنم( است

  ی ها را وارد جهنم سازد حتاز او آن  یچیکه سرپ   یا گونهبه    یستبر مردم حجت ن  یکس
  ینش خداوند بر زم  ینان نکه آن شخص از جانشیمگر ا  ؛ یرند اگر نماز بخوانند و روزه بگ 

 . هستند نوی فرستادگان، ائمه و مهد یا، انب  ،یاله  یت صاحبان وال  ینانباشد؛ و ا 

ندن به حق و راه  : دعوت و فراخوا «خواندیفرام  یماو به حق و راه مستق»:  دوم
تا مردم   شودی شخص دچار خطا نم ینبه آن معناست که ا  یمصراط مستق یا یممستق

است که    یاو معصوم  یگرعبارت د ها را از حق خارج سازد؛ به آن   یارا به باطل بکشاند  
  ی شاخص   یتی، محدود  یا  یدق   ینمعنا، چن  ین ا   هوارد شده، و ب   یح بر عصمتش نص و تصر 

 .کندی مشخص م یمانی یت نمودن شخص مشخص  یبرا 

معنافرض   اما هر  مستق»سخن    ینا   یبرا   یگرید  ی گرفتن  راه  و  حق  به    یماو 
ب  ینمعصوم  ۀگفت  ینا   «خواندیفرام نتیجهو    سازدی م  فایدهی را عبث و  و    ید ق  در 
ا   گذاردینم  یبر جا  یمانی  یتشخص   یبرا   یحد  ا   یبس  ینو  حضرات   یناز ساحت 

 به دور است!  معصوم

 که:  یمرس یم یجه نت   یناول و دوم ارائه شد به ا  نکتۀآنچه در دو   از

است، معصوم بوده و بر عصمتش    ینشخدا در زم   یهااز حجت   ی، حجتیمانی
است  الدالله ثابت شده  ی متواتر و متون قطع  یاتوارد شده است، و با روا   یحنص و تصر 
پ   ی هاکه حجت  ها و پس از آن   ، دوازده امامخدا حضرت محمد  یامبر پس از 
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وجود    ییمعصوم و حجت خدا   یچها ه از آن  یرغ   ینزمروی  هستند و    یدوازده مهد 
خاتمه  آسمان    یها و رسالت  یابد ی کمال م  ین، د  ؛شودی ها نعمت کامل مندارد؛ با آن 

  یباق  یدوازده مهد و    یامام درگذشته و امام مهد   یازده   از ائمهپذیرد.  می
مهد   یمانیاند.  مانده  امام  ناگز   خواند؛یفرام  ی به  اولیمانی  یر پس    ن ویمهد  یِن ، 

از فرزندان  ِی مهد   یازده  چراکهاست؛   او  از  َبْعٍض  یُذر    :هستند   شپس  َبْعُضَها ِمن  ًة 
  گر، و خداوند شنوا و داناست( ید  یاز نسل برخ  یبرخ ی،)فرزندان  1ٌم ی ٌع َعلِ یَواللُه َسمِ 

حاضر    یو در دولت عدل اله  آیندی م  یپس از زمان ظهور امام مهد   اهآن  و
  یدر زمان ظهور امام مهد   نویمهد   ین خواهند بود. ثابت شده است که نخست

او نخست  و  دارد  امام مهد   یِن وجود  به  امام    یمؤمنان  در سرآغاز ظهور و حرکت 
ـ   مرا فراه  یامق   یگاهتا مقدمات پا است    خدا   یامبر پ  یتوصهمان گونه که در  سازد 

ا آمده است از  و  م  یمانی  یت شخص   ینجا ـ  ا   شودیمنحصر و محدود  وی    ینکه به 
 است.گانه  دوازده  نویاول از مهد یمهد 

  یل اول را به تفص   یو محل سکونت مهد   هایژگینام، و  بیتاهل   هایروایت
ـ   اشیه اسم او احمد و کن  ینکه اند، و ا داشته   یان ب   یعنی است؛    ـیل اسرائ  یعنیعبدالله 

 . نامندی م یلیاو را اسرائ یلشان،ناچار و برخالف ممردم به 

  یل هستم. اسمم اسرائ  عبدالله نامم احمد است و من  »:  دفرمای یم  خدا   رسول
نیز    شود به من مربوط میهرچه به او  امر کرد و    یزو امر فرمود مرا ن است؛ هرچه به ا 

 «.شودمربوط می 

راستش    ۀدر گون  ،است و او از بصره    ؛ است  نفر   یزدهسویصد س   یِن اول نخست  مهدی 
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و  است    بن عمران  یاست، در سرش شوره دارد، بدنش مانند بدن موس  یا نشانه 
  پس از ائمه  اوست، او  بارۀدر   ول خدا رس  یتنبّوت است، وصُمهر  در پشتش  

  یامبر . پاستظهورش جوان    ی است، و در ابتدا   یل مردم به قرآن، تورات و انج  ین داناتر 
  یدیدکه او را د  یسخن راند و فرمود: هنگام  یجوان  بارۀ... سپس در »ند:  دفرمو  خدا 

 1« .است یمهد  ۀ یفاو خل یرا ز  ید کن یعتبا او ب 

نقل شده است که فرمودند:    امیرالمؤمنیناز    از پدرانش  ابوعبدالله  از
  یفه الحسن! صحابا   یفرمودند: ا   یرفتند به عل  یا که از دن  یدر شب  رسول خدا »

  ینجا به ا   تا امال فرمود    یرالمؤمنینرا به ام  یتشانوص  آماده کن. حضرت  یو دوات
و تو    ی؛ ها دوازده مهد پس از من دوازده امام خواهند بود و بعد از آن   ی، عل  ی : ا یدرس

هست  یناول  ی«»عل  یا  امام  دوازده  از  حد  ینفر  م  یثو  ادامه  ا   دهدیرا    ینکهتا 
  محمدشده از آل که نگهداشته   "محمد"را به فرزندش  حسن خالفت  :  فرمایند یم

 که  قتی خواهد بود. پس و  یدوازده مهد   دوازده امام بود و بعد از آن  ین است بسپارد. ا 
  ن وی]نفر از مهد  ینمرا[ به فرزندش که اول  ینی و جانش  یت ]وصا  ید زمان وفات او رس

  یگرشنامش مانند نام من، نام د  یک   ؛ نماید و او سه نام دارد  یم است تسل  ین ب و[ مقر 
خواهد بود؛    ی نام او مهد   ین مثل نام پدر من است و آن عبدالله و »احمد« است و سوم

 2« .مؤمنان است یِن او اول

از نسل ما بعد از قائم دوازده  »ند:  ده فرمو کشده است    یتروا   امام صادق  از

 
پس هنگامی که او را  در روایت آمده است: »  296ص    12مقریزی: ج    ،در إمتاع أسماع ؛  30االسالم: ص  ةبشار   -  1

 « .او خلیفۀ مهدی استخیز بر روی برف و یخ باشد که دیدید، با او بیعت کنید حتی اگر سینه 
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 1« .خواهند بود یناز فرزندان حس یمهد 

  ی مهد   یازده از نسل ما بعد از قائم  »ه فرموند:  کشده است    یتروا   امام صادق  از
 2«.خواهند بود  یناز فرزندان حس

چون بعد از امام  ؛  یاول است نه امام مهد   یهمان مهد   قائم  یتروا   ینا   در
 خواهند بود.  یدوازده مهد  یمهد 

.... دارای قرمزی صورت،  »فرموده است:  اول ی در وصف مهد  باقر امام
ان دو شانه، در سرش شوره و  ی و پهنی م  یهای گود، ابروهای برجسته، فراخچشم

 3« .باد ی درصورتش اثری است، رحمت خدا بر موس

گاه باش  »شده است:    یت روا   یطوالن  ی در خبر   یرمؤمناناز ام  و .... فرمود: آ
 4  « . ها از ابدال است...آن یِن ها از بصره و آخر آن یِن ه اولک

  یت را نام برده است، روا   ه اصحاب قائمک  یطوالن  یدر خبر   از امام صادق  و
 5  «. ... و از بصره... احمد...»شده است: 

  یـ دو اسم دارد، اسمقائم   یعنیاو ـ »ه فرمود:  کشده است    یتروا   از امام باقر  و
  شود یار مک ه آشک یاحمد و اسم  ماند یه پنهان مک یار؛ اما اسمک آش  ی و اسم  یمخف

است، همان    ی اول و محمد اسم امام مهد   یو احمد، اسم مهد   6« .محمد است
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 ار شده است.ک آش رسول خدا  یت ه از وصکطور 

در طالقان دارد    یمتعال گنجخداوند  »ه فرمود:  کشده است    یت روا   امام باقر  از
هزار در خراسان که شعارشان »احمد احمد« است  هددواز ه نه از طالست و نه از نقره؛  ک

است    یکه سوار بر قاطری خاکستر   دهاشم بر عهده دار ها را جوانی از بنیو رهبری آن 
  د ید یگذرد و اگر شنه فرات را میکنگرم  به او می  ییرنگ دارد. گوبند قرمز شانی یو پ
اول    ی و احمد، اسم مهد   1« .خ و برف باشدی ز بر  یخینه د حتی اگر سیسوی او بشتاب به 

 .است

الفتن:  الکتاب    در و  ام»مالحم  ا   یرگفت  از  نه  اما    ین غضب،  از آن،  نه  و  است 
انسان  شنوند ی م  ییصدا  نه  جنّ   ی که  نه  و  است  با فالن   ی، گفته  به    ید، کن  یعت ب   یکه 

 2«.است ی مهد  ۀیفاو خل  یکناست و نه از آن، ل یناسمش که نه از ا 

  آیندی پس ِگرد م»آمده است:    ی بن طاووس حسن  یدمالحم و الفتن سالدر کتاب    و
چشم کسو  او  که    شوندی م  یانتظار  ا   یعتب با  در  پس  صدا   ینب   ین کنند.    یی ناگاه 

به اسمش که    ید،کن  یعتب یکه با فالن  ی،گفته است و نه جنّ   ی که نه انسان  شنوندیم
 3« .است ینیما ۀ یفاو خل یکن است و نه از آن، ل یننه از ا 

احاد  ی کوران  یعل  شیخ معجم  کتاب  مهد   یث در  است:    یت روا   یامام  کرده 
به جز آنکه او اصل و    یش، مگر در قر  یست ن  ی و خالفت ، یشمگر از قر  یست ن  یمهد »

است،    یاز فرزندان امام مهد   اول  یو از آنجا که مهد   4« .رددا   یمندر    ینسب

 
 . 343ص  :منتخب االنوار المضیئه  - 1
 . 27مالحم و الفتن سید بن طاووس حسنی: ص  - 2
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مقطوعبه  مبهم    ی)نسب  استالنسب  ناچار  و  امام    چراکه(؛  داردناشناخته  فرزندان 
  یرا ز   ؛ هستند اول    ی منصور و صفات مهد   یمانِی صفات    هاین ند و ا ا گمنام   یمهد 

 . شدروشن   تریش مطلب پ  ینکه ا  همان طورنفر هستند،    یک)در واقع(  هاینا 

مقدس    در زمان ظهور  ساززمینه   یمانی،که    کنمیاضافه م  ی،بخواه  یشتراگر ب  و
  ی و مهد   کند،یم  یم تسل  یو پرچم را به امام مهد است  نفر    یزدهسویصد و جزو س

  یمؤمن به امام مهد   ین در زمان ظهور مقدس موجود است و نخست  یز ن  اول
ها از آن   یکی  ید با  یر ناگز   ین . بنابرا است  آن حضرت  یام از ق  یش در سرآغاز ظهور و پ 

  یعخدا بر جم   یهاحجت   نویو مهد   حجت باشد و از آنجا که ائمه  یگریبر د
  یکی دو    یناست؛ اگر ا   یمانیهاست، لذا او حجت بر از آن   اول  ی خلق هستند و مهد 

رو    ین است و از هم  ورظه  سازِی ینه اول، فرمانده انقالِب زم  ی مهد   یجهنباشند. در نت
بود  فرمانده    یاردست  یو حت  یثانو   یمانی، نقش   ا خواهد  ن  ینو    چراکه   ؛یست درست 
که    آیدی ناچار الزم مو به است  حرکت ظهور مقدس    ۀ و فرماند  ی بسترساز اصل  یمانی،

 اول باشد.  یهمان مهد   یمانی و  یمانی، اول همان   یمهد 

گون »است:    ین چن   یمانی اساس    ن یا   بر  در  است،  از بصره  است،  احمد    ۀنامش 
اثر  ابتدا   ی راستش نشانه و  ،  دارد  ظهورش جوان است، در سرش شوره   ی است، در 

ُملّقب    ،استالنسب  است، مقطوع  یلمردم به قرآن، تورات و انج  ین پس از ائمه داناتر 
  یز جا  یمسلمان  یچاست، بر ه   ندخداو  ی از سو   ةاالطاعاست، او امام واجب  یبه مهد 

کند از اهل آتش است، او به حق و راه    ین چن  یبرگرداند و اگر کس  ی از او رو   یست ن
و تمام اوصاف    «و... و...  خواندی فرا م  یامام مهد   سویبه و    کندیدعوت م  یممستق

به    محمد آل محمد و    یات که در روا را دارد  اول    ی مهد   های یژگیو و آمده است. 
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د  1بحار   ین،الداکمال   ی، طوس  یبت غ   ی،نعمان   یبتغ  ی هااب کت  یاتروا    یگر و 
 . ییدمراجعه نما یثحد های باکت

  ی صحاب  یزده سویصد از س   یمانی  یروانتمام پکه  ماند؛ این ۀ دیگر باقی می یک نکت
  ؛ ند هستمنتسب  شانیمانی ها به فرماندۀ جهت که آن ین ؛ از ا هستند یمانی  ،امام

  .«  ...استعراق  یمانیصنعا و  یمانی  یشانا  ۀ از جمل
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 مبحث دوم:های پرسش 

از    یامنی  یتحدود شخص  یان : چگونه ب۱س می   باقرسخن  را  پرچم»کنید؟  مشخص  میان  ها در 
سوی صاحبتان دعوت  تر از پرچم یامنی نیست؛ پرچم هدایت، هامن است؛ زیرا بهکننده پرچمی هدایت 

شود. چون  کرد، فروخنت سالح بر مردم و بر هر مسلامنی حرام می کند. هنگامی که یامنی خروج  می
سوی او بشتاب، زیرا پرچم او پرچم هدایت است و بر هیچ مسلامنی جایز نیست  یامنی خروج کرد، به

مستقیم   راه  و  حق  به  او  چراکه  است؛  )جهنم(  آتش  اهل  کند،  چنین  هرکس  کند؛  رسپیچی  او  از 
 « خواند.فرامی

 کند؟ی ثابت م اول را یبا مهد یامنی یتبودن شخصیکی  حمدالحسنا ید: چگونه س۲س

 

 



 

 

 حممد است مهان قائم آل   یمانی   : مبحث سوم 

 االدله آمده است: کتاب جامع  در

 . آخرالزمان است  یو مهد  محمدآلهمان قائم  یمانی 

هر پرچمی که پیش از  »  فرمود:  امام صادق   الله عبدابا  در کتاب کافی آمده است:
 1.«شودجای خدا عبادت میبه قیام قائم برافراشته شود صاحبش طاغوتی است که 

برافراشته شود پرچم ضاللت    هر پرچمی که قبل از قائم   طور کلی بهاین روایت یعنی  
حکم   شود و از اینجای خدا پرستیده میطاغوتی است که به  شو گمراهی است و صاحب

 پرچم قائم استثنا شده است.  فقط

ـ یمانی  پرچم  دانستیم  شد  تقدیم  آنچه  از  امام مهدی اما  از  قبل  پرچم  است  که  ـ 
آمده بین  وجودبه  هاست! حال چگونه از این تعارِض پرچم  ترینکنندههدایتهدایت و حتی  

به اینکه هر   با توجه بیابیم؟رفتی برون راهِ  شده در کتاب کافیوارد روایت یمانی و این روایِت 
آنکه یکی از آن دو را  بی  ،حلی برای این مشکل باید مضمون هر دو روایت را حفظ کند راه

 . نمایدساقط 

روی ما قرار دارد این است که بگوییم پرچم قائم    حلی که در این وضعیت پیِش تنها راه
واهد بخشید؛ اینکه قائم  را قوت خ  یحقیقت  ،و پرچم یمانی هر دو یک پرچم هستند و این 

این همان حقیقتی است که روایت سپاه غضب به آن اشاره   یمانی است.  ؛  کند میهمان 
 ۀ نفر اصحاب همان خلیف  سیزدهوسیصد  ۀغضب یا فرماندامیر سپاه    کندمیروایتی که بیان  

ابا از  است.  است    اللهعبدیمانی  میروایت  اجازه   هنگامی »فرماید:  که  امام  به    که 
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سیزده نفر یاران آن وخواند و سیصدش میا نام عبرانی)ظهور( داده شود او خدا را به 
 1.«گرد خواهند آمد های ابر پاییزی حضرت همچون پاره 

 یمانی، یک امام است.  ۀفرماید خلیفبیان می بنابراین طبق آنچه امام صادق

از حجت یمانی حجتی  اینکه  را »پرچم  های خداوند است همین بس  در  او  که پرچم 
اند و از آنجا که پرچم حق یکتاست و متعدد  ها« توصیف کردهپرچمگرترین  هدایتهدایت« و »

های خداوند باشد و از آنجا که وی حجتی الهی  پس باید حامل آن حجتی از حجت  ، نیست
سوی »اگر یمانی خروج کرد بهمبنی بر اینکه    شده از امام باقرپس فرمان صادر  ،است

اوند عزوجل  فرمان خداوند است و خد  ؛ فرمان معصومینشودمیخیز« تفسیر  پابهاو  
بن قیس هاللی نقل شده است که   دهد. از سلیممعصوم فرمان نمیهرگز به اطاعت از غیر

امیرمی شنیدم  سه» فرمود:  می  علی  مؤمنینالگوید:  بر   از  خود  دین  بر  حذر  چیز 
اش نشست  ه نشاط و خرمی بر چهرهک ن یلی همو  ،خواندن می آباشید: مردی که قر 

ده، او را هدف  یشکاش  ه یر خود را بر همسا یدست آورد[ شمش ت اجتماعی به ی]موقع
ک به شرک سزاوارترند؟  ی دامک !  مؤمنان  ریعرض کردم: ای ام   .«ر تهمت شرک قرار دهدیت

و هر افسانۀ   شودانات روز ی چۀ جر یه باز کو مردی  که تیر تهمت زده استآن»فرمود:  
دنباله کن  یدروغ او  به ساخته شود  درازتر  را  ه خداوند عزوجل  کو مردی    ، شدک اش 

ی از خدا  دار بر برداری از او همان فرمانند فرمان کقدرتی به او داده باشد و او گمان 
  ؛ ستین ن یچنه این ک  صورتیچی از فرمان خداست؛ در یچی از فرمانش سرپیو سرپ

میل و  چ مخلوقی سزاوار نیست. سزاوار نیست  ی ت خدا اطاعت از هیراه معص را در  یز 
سی فرمان  کد از  یت الهی با ی؛ پس نه در راه معص باشدنافرمانی خدا  در  مخلوق  رغبت  

فرستادۀ او و    و  ار درآید. اطاعت تنها برای خدا ک فرمان شخصی گنهتحت  َبَرد و نه  

 
 . 326غیبت نعمانی، ص -1



  ..............................................................................  339انتشارات انصار امام مهدی

 

اطاع به  تنها  عزوجل  خداوند  است.  امر  دادهوالیان  فرمان  پیامبر  از  وی    ،ت  زیرا 
دهد. تنها به اطاعت از  معصومی پاک و مطهر است و به نافرمانی خدا دستور نمی 

داده شدهاولو فرمان  و  زیرا آن  ، االمر  به گناه  پاک و معصوم هستند که  افرادی  ها 
 1.« دهندنمیدستور نافرمانی 

را   شود«سالح حرام میفروش کرد  یمانی خروج وقتی » عبارت، این گفتۀ امام
مگر    ،مخالفان حرام نیست  هاند که فروش اسلحه ببیان کرده  محمدآل  ،کندتفسیر می

  همان زیرا ـ  ؛با ظهور قائم حاصل خواهد شد  شدن( و این مباینه)افتراق و جدا هنگام مباینه
ها و  ـ جنگ و کشتاری بین آنوارد شده است گونه که در بسیاری از احادیث معصومین 

 مگر با ظهور قائم. ،  دشمنانشان رخ نخواهد داد

خداوند تو  پرسیدم:    جعفر امام باقردر کافی آمده است: هند سراج گفته است: از ابا
رساندم. وقتی  بردم و در آنجا به فروش میمن سالح و مهمات به شام می  !اصالح کندرا  

ا متوجه  مرا  امر  خدا  برای    فرمودین  دیگر  گفتم  با خودم  و  شدم  ناراحت  خود  کار  این  از 
ام  برد.  نخواهم  سالح  اسالم  فرمود:  دشمنان  آن»ام  برسانبه  اسلحه  آن   ها  با  ها  و 

را از    یعنی رومیان، ها دشمن ما و دشمن شما وسیلۀ آنزیرا خداوند به ؛ دادوستد کن
ها اسلحه نرسانید  درگرفت دیگر به آن  هاولی اگر جنگ میان ما و آن   ؛داردمیان برمی 
ها را علیه ما یاری کرده  صورت اگر کسی به دشمن ما اسلحه برساند آن   که در این

 2.« است و مشرک خواهد بود

اج رّ م َس کَ وارد شدیم و حَ   اللهعبدبر ابا  گویدمیبکر حضرمی  وهمچنین آمده است: اب
فرمایید؟  فروشد چه میبرد و میزین اسب به شام می  کسی کهبه ایشان عرض کرد: راجع به  
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بس  آتش  دورۀدر  ا منزلۀ اصحاب رسول خداشکالی ندارد. شما اکنون به »فرمود: 
اگر   برای آن  ، صورت بگیرد  جنگیو آرامش هستید.  ها بر شما  بردن زین و سالح 

 1.«حرام خواهد شد

 از کتاب جامع ادله. پایان نقل 

و    ی مهد   یت بودن شخص یکی   خصوص در    یا رساله کتاب  در    و قائم  و  آمده    یمانی اول 
 است:

 : یمانیقائم و   یتبودن شخص یکی»

هستند و    یدوازده امام و دوازده مهد   محمد رسول خدا    یایکه اوص  یم: دانست اول
نخواهد  ها  جز آن  ،ین زم  ینا   یروز بر رو   ینبعد از او تا آخر   یاله   یایفههرگز حجت و خل

به این  ، پس  و معصوم است  هیال  هایاز حجت  یحجت  یمانی آشکار شد    ینکه، و بعد از ابود
  . یست خدا ن  یبرا  ها از آن  یر غ  دیگری  حجت  چراکهخواهد بود؛    محمدآلاو از  ترتیب  

یًة َبْعُضَها ِمْن َبْعٍض  :  یدفرما یخداوند م   نسل   از   برخی،  )فرزندانی  2َواللُه َسِمیٌع َعِلیٌم ُذر 
باید قید  مذکور    مقدِس   یتدر وصوی حتما   ینبنابرا  .داناست(  و  شنوا   خداوند و  دیگر،  برخی

  یست ن  یاو کسپس  ،  است عصر ظهور مقدس  نقش وی متعلق به  از آنجا که  و  ،  شده باشد 
 . کس دیگرهیچنه و ، اول  یجز مهد 

  ین به هم است.    یاله  ۀیفخل   رسول خدا  یتاول )احمد( طبق متن وص  ی: مهد دوم
امام    چراکه  ؛دنبال دارداز معصوم( عقوبت جهنم را به  یچی)سرپ  یشاناز ا  یچیسرپدلیل  

  است.   یمانی  ۀو مشخص  یتهوهمان    ینکند و ایم  یتهدا  یممعصوم به حق و راه مستق
  یچی سرپو  است    یاله   ۀیفخل   یمانی که    یدندورز   تأکیدنکته    ینبر ا  دخو   یت در روا  امام باقر 

 
 . 112، ص5کافی، ج -1
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 کند. یم  یتو اوست که به حق و راه راست هدا است از او حرام 

به او  ،را انکار کرد یمانیاول و  یمهد  یتشخصبودن یکیو قانع نشد  ی: اگر کس سوم
  ین او اول  ینکهبعد از ا  حضور دارد،اول در زمان ظهور مقدس    یشد که مهد روشن    گوییمیم

[ از مردم  امام مهدی   یبه اوست و ]برا  انمؤمن  ینو اول  یبه پدرش امام مهد   ینمقرب
  یک از    ین، ا ذکر شد  یاتروا  یگرمقدس و د  یتکه در وص  دیگری  و مواردستاند  بیعت می

  ین تر یتگر او صاحب هداو حتی در زمان ظهور موجود است نیز  یمانیسوی دیگر، و از سو؛ 
و بر همگان  کند  ایفا می  ی امام مهد   یبرا  یساز ینهدر زم  ی و نقش مرکز  هاست پرچم

 : است. حالحرام همه  از او بر   پیچیو سر است او را یاری کنند واجب 

شود و  میمطلوب ثابت    هستند که به این ترتیب  یتشخص   یک  یمانیاول و    یمهد   یا
از    یکس چه  :مقابل پاسخ بدهدبه پرسش  واجب است که  کننده  انکارصورت بر    ینا  یردر غ

پوشیده نیست    چراکه  گیرد؟ دیگری قرار میپرچم  زیر    ی کسکند و چهیم پیروی    ی کسچه
 وجود ندارد! و چند پرچم دارند پرچم  یکتنها  محمدآل

پیروی میآندهد  پاسخ  اگر    حال  ؛باطل است  یجهنت   ینایمانی است،  قطعًا  شود  که 
یعنی  ) یردگیقرار م   یگریپرچم دزیر  شود و  یمپیرو دیگری  اول   ی مهد پاسخ،   ینچراکه با ا

همان  ست.  یااوصیکی از  و    یاله  یهااز حجت  یکه او حجت  ی(؛ در حالزیر پرچم یمانی
معصوم تحت فرمان   یعه،ش اعتقادات  در    یاآروشن شده است. حال    یتکه در متن وص   طور

یعنی  )دیگری  بر او حرام است که از آن    که  یدر حال   ؟!یردگ یقرار مشخصی دیگر  و پرچم  
 !( روی برگرداند؟ی یمان

ا  مضاف ا  ینکهبر  روا  ی ردپاسخ،    یندر  دارد    یاتیبر  بوجود    ی مهد » ند  نکیم   یانکه 
 است.  یروزسپاه پ  ۀاز مردم و فرماند یعتب ستانندۀ همان  «احمد 

هم باطل    ین، ا اول است   ی، مهد شودکه شخصی که پیروی میداده شود  پاسخ  اگر  
، و در  گرداند یاحمد م   یمهد پیرو  را  او  دهد و  یقرار مرا در نقش ثانویه    ی مانی  چراکه  است؛
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احمد باشد    ،اول  یمهد   ،ها پرچم  یتگرتریناست که صاحب هدا  یناتر  صورت شایسته  ینا
 ! پناه بر خداوجود دارد؛  بر امام باقر یحصر   یهم ردپاسخ  ین؛ و در ایمانینه  و

برای شخص  اول را از هر دو طرف    یو مهد   یمانی  یتبودن شخص یکییب  به این ترت
 . «یمانیاول احمد =  یمهد که » شود یآشکار م یقتحق  ینو اگرداند منکر الزم می

حرکت  دورۀ  هماست که    محمدآلقائم  همان    ،اول  ی ما آشکار شد که مهد   یبراتر  پیش
نیز برای ما  ن  کنوکند و ا ی، بلکه در اصل قبل از او ظهور م جنگد یو با او ماست    یانیسف

اول =    یمهد »ه  کشود  یجه روشن م یدر نت  است؛اول    یهمان مهد   ،یمانی که  روشن شد  
  « یمانی»و    «قائمتوصیف »در ذکر دو  موجود  راز  متوجه ِسّر و    یلدل  ین؛ و به ا«محمدآلقائم  

که    دی گویسخن م  یمحمد   یتیاز شخص   که در آن امام باقر   شویمیتی میرواهمان  در  
 . حاصل خواهد شد  محمدآل ۀیعخروج او فرج ش  ۀواسطبه

 : کنمیاضافه م نکتۀ دیگری   مطلب ینا  یحکردن توض کامل یبرا

 همان قائم است.   یمانیکند که یثابت م یمانی یترواخوِد :  چهارم

 : یدفرمایم  احمدالحسن سید

فروحرام» مخالفبودن  به  سالح  ب  محمد آلکه  است    یایهقض   ینختن  را    یان آن 
  ید ق   ینا  یبترت  ینو به ا  است  بیتاهلمسئله هنگام ظهور قائم از    ینا  ینکهند و ااهکرد

کالم  منظور از  که    یکسان  یبرااست    یانیب  ،یمانی  یتدر روا«  حرام است»فروختن سالح  
مآن را  که  یها  احاد  هاآن   چراکه  ؛استقائم  همان    ،یمانی فهمند  بودن  حرام  ،یث در 

  فرمایند یم حال    .اندجنگ هنگام خروج قائم منحصر کردهوقوع  سالح را به زمان  فروش  
روشن    وضوحبه  تیبتر   ینبه ا  شود«.میسالح حرام  فروختن  خروج کرد    یمانیکه  »وقتی  

  یمانی و چون  خود »با این سخن    امام  یجهدر نت و  همان قائم است    ،یمانیفرماید که  یم
  یان که بفرماید  یاراده م  «شودیحرام م  یمردم و هر مسلمان   ای سالح بر فروختن  خروج کرد  

سالح حرام  وقوع درگیری، فروختن  است که هنگام ظهور او و    ی همان قائم  ،یمانی کند  



  ..............................................................................  343انتشارات انصار امام مهدی

 

این عالوه  شود یم ب .    یان ب   قبالً که    همان طورـکه  وجود دارد    یتکه در روا است    یانیبر 
 . است یاله  یهااز حجت یقائم و حجت  ، یمانیکند مشخص می ـکردم

وقوع  منحصرًا هنگام خروج قائم و هنگام    سالح رافروختن  که حرمت    یاتیروااز    یبعض
 : شودکنند تقدیم حضور میبیان میاو و دشمنانش  درگیری میان 

باقر هند سراج می من همواره !  اصالح کندخداوند شما را  :  گفتم  گوید: به امام 
را    بیتاهلفروختم. وقتی خداوند مذهب  ها میبردم و به آنبرای شامیان ابزار جنگی می

برم.  به من شناساند در تنگنا قرار گرفتم و با خود گفتم: دیگر برای دشمنان خدا اسلحه نمی
دشمن ما و شما  ،  شامیان ۀوسیلزیرا خداوند به ؛  برایشان اسلحه ببرفرمود: » امام

را دفع می رومیان  بفروش.  کندیعنی  به شامیان  ما و شامیان  .  سالح  اگر در میان 
هرکس دشمنان ما را با  (  در این صورت)  جنگ درگرفت سالح برای آنان نبرید که

 1«.سالح نظامی یاری کند مشرک است

صادقبکر حضرمی میواب امام  بر  َحَکم سرّ   گوید:  امام گفت:  وارد شدیم.  به  اج 
.  مانعی نداردبرد چیست؟ فرمود: »ی که برای شامیان زین و دیگر ابزار رزمی میُحکم کس

اگر میان ما و   . بریدسر می  در وضعیت صلح به  شما اینک چون یاران پیامبر خدا 
 2« .ها زین و اسلحه ببریدحرام است که برای آن ، شامیان جنگ درگرفت

  یاتی رواکند  می  تأکید و قائم    یمانی  یتشخص بر یگانگی  که  از جمله موارد دیگری  :  پنجم
حتمهستند   عالمات  مهد   یکه  امام  برا  ی ظهور  ترس  یرا  هنگام    .دن کنیم  یممردم 
ها قائم را در ضمن عالمات ]ظهور[  از آن  یکه بعض  شویمیمتوجه م  یاتروا  ینا  ۀمالحظ

عنوان  را ]به  یمانی   یگر د  ی و بعض ـ داشتیم  هعرضتر  پیشا  ر   روایاتاز این    ی بعضـکند  یذکر م
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نباشد  وجود نداشته    یتشخصاین یگانگی  اگر  حال    . دن کنیقائم ذکر م   ی جا[ بهعالمت
شود  میتعدد الزم  نخواهد داشت و    یوجه دیگر  جداگانه    صورت بهدو    ینذکر هرکدام از ا

  . باطل استصراحت از روایات دانستیم  طبق آنچه به  ینو ا  ،یت تعدد صاحب پرچم هدایعنی  
 : یاتحتم مربوط به  یاتاز رواهایی نمونه

نشانه  پنج  »فرمود:  ایشان  که  است  شده    یتروا  عمر بن حنظله از امام صادق   از
و    یمانیخروج    ،ءیدا خسف در ب  یانی،سف  یحه، ص  :قائم از عالمات است  یامقبل از ق 

 1« .یهقتل نفس زک 

فرمود:  یم   امام صادق   یدمشن  :گفتاست،  شده    یتروا  یحلب   یبن علاز محمد  
  یاتخروج قائم از حتم  ،است   یاتندا از حتم   ،است  یاتعباس از حتم ی اختالف بن»

 2«. است...

، چراکه او  هستنددر ارتباط    یبا امام مهد   ،یربه شمش کننده  قیامو    یمانیعالوه  به
از سوی  ـکه    همان طور،  به اوست   انمؤمن  ینبه او و اول  ان مقرب  ین و و اولـ وصی  از یک سوـ

او نیز از سوی دیگر،  ، و  است  یتو صاحب پرچم هدا  ی او قائم به امر امام مهد ـ  دیگر
مهد   یمانِی  و    یامام  بهه  کاست    یکسهمان  است  مهدی[    فرایند آغاز  جهت  ]امام 

 . داردگسیل میمردم   سویبه، وی را یدولت عدل اله ییبرپا  یبرا سازیینهزم

  ی مانی = محمدآل= قائم  اول یمهد روشنی تمام مشخص شد که »  به یبترت ینبه ا و
 است.« مردم   سویبهاو  ۀو فرستاد یامام مهد  ِی وص  ،احمد ی، و مهد «موعود

  . یمانیاول و  یمهد  یتشخص بودن خصوص یکیدر  یا مطلب کتاب رساله  پایان 
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 مبحث سوم: های پرسش 

هر  »که فرمود:  است  شده    یت روا  شود؟ از امام صادقی م  یده مقابل فهم  یت از روا  یزیچ: چه1س
 د.« شو ی م یدهخدا پرستجای به که است  یطاغوت ش شود صاحببرافراشته قائم  یامکه قبل از ق یپرچم

 ؟استهامن قائم  یامنی دیکنی : چگونه ثابت م2س



 

 

 1است؟   یمن از    یمانی   یا چهارم: آ   مبحث 

  فعلِی که معتقدان به انتساب یمانی به سرزمین  را  ای  زمینهاین شبهه ابتدا باید    رفع برای  
را بر آن بنا کرده   ، یمن  از آن مشخص شود. راه برون  نیز و    ، اندایدۀ خود  این زمینه دو    رفت 

 سرمنشأ دارد که این تفکر از آن دو سرچشمه گرفته است:  

یمن نسبت   :اول سرزمین  به  »یمانی«  کلمۀ  می  روشن   ؛داشتن  که  کلمۀ  است  از  توان 
 . بودن این مرد را به سرزمین یمن برداشت کردسب »یمانی« منت

است که یمانی از سرزمین  کنندۀ این نکته  پندارند بیان میها  آن که    روایاتی   شدنوارد   :دوم
 کند.یمن خروج می 

 دوم خواهیم پرداخت.   مسئلۀ کنیم و سپس به ابتدا خاستگاه اول این شبهه را بررسی می

 بررسی خنستین خاستگاه این شبهه 

عالمت دیگری هم وجود دارد که این روایت به آن اشاره دارد؛ اینکه او از  گوید: » شیخ سند می
 2.«تسمیۀ او به یمانی استو همین عنوان وجه کند سرزمین یمن خروج می

دادن به سرزمین یمن است. کورانی  تسمیه، نسبت و همان طور که گفتیم مقصود از وجه
ـ نقشی اساسی در این  عالوه بر حجازها ـاما در منطقۀ خلیج، طبیعی است که یمانیگوید: »می

 
 دکتر عبدالرزاق دیراوی برگرفته شده است. این درس از کتاب جامع ادله نوشتۀ - 1
 . 28فقه عالئم ظهور، ص -2
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 1.« چند روایات این نکته را بیان نکرده باشندمنطقه داشته باشند؛ هر

ای دارد به ظن وی که  « اشارههرچند روایات این نکته را بیان نکرده باشنداش: »این گفته 
 د. کنیمانی از سرزمین یمن خروج می

که به  ـ لغوی  دیدگاهاز  ـهای دیگر و شخصیت روشن است که این دو شخصیت ـ  ، بنابراین
  ؛ دهندیمانی را به سرزمین یمن نسبت می  ـ گردددادن کلمۀ یمانی به سرزمین یمن بازمی نسبت 

کشد که سخن او در این  خصوص سند که عالوه بر دلیل لغوی، دلیل روایی نیز پیش میبه 
 خصوص خواهد آمد. 

تواند  میبه یمن بازگردد، این کلمه    ممکن است دادن لفظ »یمانی« که  نسبت در خصوص  
تواند  )راست( نیز بازگردد؛ گویی او می   تواند به یمینبازگردد و میمعنی برکت( نیز  ن )به ُیم به  

تواند دست  کند یا می شخصیتی باشد که در دست راستش چیزی است که وی را متمایز می
همچنین    ؛بود   دست راست رسول خدا   که علی  همان طور  ؛باشد   راست امام مهدی

بازگردد که او صاحب »ید بیضا« یا »دست کریم و بخشنده« است؛  نیز  تواند به این نکته  می
تا آنجا    ؛ بخشند شود که »ید بیضا« دارند و با دست راست میق میصفت کریم به کسانی اطال

پرهیز می  ببخشند  با دست چپ  را  اینکه چیزی  از  برخی  به که  اینکنند.  تسمیه  وجه  عالوه 
دیده    دیگری باشد که بر ما پوشیده است. احتماالت بسیاری وجود دارند و چیزی   چیزتواند  می

 ی بخشد. که یکی را بر دیگری برتر  شودنمی 

معنایش کسی نخواهد بود که    ،اما حتی با فرض اینکه این نسبت به سرزمین یمن بازگردد 
که بسیاری  است    انکارناپذیر و البته  معروف  ای  الزامًا در این سرزمین ساکن بوده باشد. این نکته 

منطقه  به  مردم  داده میاز  نسبت  دیگری ساکن هستند.    ،شوند ای  منطقۀ  در  که  در حالی 

 
 . 113عصر ظهور، ص -1
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سید خویی    ؛ مانند کردند  و وفاتب رومی و بالل حبشی هر دو در سرزمین عرب زندگی  صهی
و در همانجا رحلت  زندگی،  در حالی که وی در عراق    ،شودداده می  که به شهر »خوی« نسبت

 ؛ و از این دست بسیارند. کرد

  بیتشو اهل  بنابراین رسول خدا   ؛مکه از تهامه است و تهامه از یمن که  معروف است  
خدا  رسول  از  هستند.  یمانی  است:    همه  شده  حکمت،  »روایت  و  است  یمانی  ایمان، 

 1.« اگر هجرت نبود من قطعًا مردی یمانی بودم»و  « .یمانی

راستی که بهترین مردان، اهل یمن هستند و ایمان  به »... روایت شده است:   از پیامبر
 2.«  ...هستم یمانی است و من یمانی 

 جازات نبوی« شریف رضی آمده است:در »مَ 

ایمان یمانی  ـ است که »سالم و صلوات بر اوو از این جمله، این سخن ایشان ـ»...  
ـ »ایمان یمانی است  سالم و صلوات بر او« منظور این گفتار ایشان ـ...است و حکمت یمانی

هایی از  حکمت، یمانیون هستند؛ و نمونهو حکمت یمانی« این است که اهل ایمان و اهل  
این  چنین کاربردهایی در گفتار، بسیار شناخته نیز در  و اهل مدینه  شده است. اهل مکه 

شود، و  ای از نواحی یمن محسوب میشوند. اما در خصوص مکه، ناحیهتوصیف وارد می
ه، بیشتر  شود. اما در خصوص مدیناز این نظر که بخشی از آن است یمانی محسوب می

یمنی و  انصار  از  مدینه  اهالی حجاز  اهل  از  نظر محل سکونت  از  اگرچه  االصل هستند؛ 
 .« شوندمحسوب می

ایمان، یمانی است و حکمت،  »را که    در این متن، شریف رضی این گفتار رسول خدا 
مان  که ایکند؛ یعنی لفظ »یمان« و »یمانی« را از ظاهر ـ بر معنای َمجاز حمل می  «یمانی است

 
 . 70، ص8کافی، ج -1
 . 232، ص57بحاراالنوار، ج ؛ 81اصول ستة عشر، ص -2
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گرداَند تا این لفظ را بر اهل مکه و مدینه  ـ برمیکند و حکمت را به سرزمین یمن منتسب می
ای از نواحی یمن بوده است و بیشتر اهالی مدینه نیز  منطبق کند؛ با این قرینه که مکه ناحیه 

 اند. االصل بوده یمنی 

های  برای ُبستان  ن را های مؤمنا های قلب در مقدمۀ بحاراالنوار آمده است: »... و زمین 
 1.« ها را گستراندحکمت یمانی آماده کرد و آن

کند؛ توصیفی که داللت  را »حکمت یمانی« توصیف می  محمدعالمه مجلسی کالم آل 
 شود. داشتن به سرزمین یمن برداشت نمیکند بر اینکه از لفظ یمانی، نسبت می

 در »معجم البلدان« آمده است: 

می»...   در  گوید  مدائنی  که  است  صحراهایش  گسترۀ  منظور  و  است  یمن  از  تهامه 
، و مکه از تهامه است... و طائف به مکه منتسب است؛ پس جزو  هایش ادامه داردبیابان

ترتیب    اینکند که مکه از تهامه است و تهامه از یمن، و به  مدائنی تصریح می  2.« تهامه است
همه یمانی هستند و    محمدمحمد و آلو در نتیجه  شود  میمکه جزو یمن محسوب  

 که در یمن ساکن بوده باشند اختصاص نخواهد داشت.  کسانیلقب »یمانی« تنها به 

 کند:  اش یمانی است« را چنین تفسیر میصالح مازندرانی عبارت »قبله محمد  موال

از سرزمین یمن است، و به  » :  شود دلیل گفته میهمین  زیرا مکه از تهامه، و تهامه 
 3.« کعبه، یمانی است

 
 . 1، ص1بحاراالنوار، ج -1
 . 63، ص2معجم البلدان حموی، ج -2
آمده است: »وقتی    310، ص15. در بحاراالنوار، ج130، ص12مازندرانی، ج شرح اصول کافی، موال محمدصالح  -3

 شده.«شده و کوه استوارابوطالب به مکه نزدیک شد گفت: بار خدایا! پروردگار این کعبۀ یمانی، و سرزمین ستوده 



 ادلۀ دعوت مهــدوی ..........................................................................................   350

 

با این ادعا که علت نسبت روشن می  ، آنچه بیان شد  داشتن یمانی بازگشت لفظ  کند که 
توان به این نتیجه رسید که یمانی از سرزمین یمن خروج  نمی  ، به سرزمین یمن است»یمانی«  

 خواهد کرد.

پیامبر  این فرمودۀ  یمانی اس»  :حتی چه بسا  ایمان، یمانیحکمت،  ایمان،  »  و   «ت و 
یمانی حکمت،  و  است  بودم»  و«  یمانی  یمانی  مردی  قطعًا  من  نبود  هجرت  برای    «اگر 

شدۀ  شناخته   باید از ساکنان سرزمیِن یمِن حتمًا  کند یمانی  که ادعا می  نظر کسی  کردنباطل 
 امروزی باشد و خروجش نیز از همین سرزمین خواهد بود، کافی باشد.

»الفتن کتاب  حما  نعیم   ،در  است:  بن  آمده  مروزی«  قریش  جز  مهدی  »د  و  نیست،  از 
این خبر یک شهادت    1.«ونسبی در یمن داردجز اینکه او اصل   ؛ قریشمگر در    خالفتی نیست 

که  دانستند  اند میتر بوده نزدیک   به دوران پیامبر  کسانی کهتاریخی است مبنی بر اینکه  
ی ونسباصل ـ  ساکنان مکه زیرا قریش ـ   ؛ شده استدادن قریش به سرزمین یمن پذیرفته نسبت 

، اشاره به این نکته باشد که مکه از تهامه است  ونسباصلدر یمن دارند. چه بسا منظور از این  
منظور  نظر بوده باشد. مکه از یمن است؛ یا شاید منظور دیگری مد در نتیجه و تهامه از یمن و 

بودن  اطالق لفظ »یمانی« ضرورتًا ساکن   ه معتقدان به اینک ایدۀ  چه باشد  ب هر نسواز این اصل
 کند. دنبال خواهد داشت باطل میدر یمن را به 

با اعتماد بر نکته   کردنبنابراین مشخص  ـ هویت یمانی تنها  دادن به نسبت که  ای لغوی 
بلکه    ؛تواند به حقیقت منجر شودـ رویکردی است که نمی گرددیمانی به سرزمین یمن بازمی

 2. تر خواهد بودحقایق با پیروی از متشابهات نزدیک  تأویلجویی و  چنین رویکردی به فتنه 

 
 . 231الفتن، ص -1
هرکس متشابه قرآن را به » ت: شده اس نقل  حّیون غالم امام رضا ، از ابا261، ص2ج در عیون اخبار الرضا -2

ـ متشابه همانند متشابه قرآن در احادیث ما ـ» سپس فرمود:  .«محکمش بازگرداند به صراط مستقیم هدایت شده است



  ..............................................................................  351انتشارات انصار امام مهدی

 

 بررسی دومین خاستگاه این شبهه 

ترین  . مهم اندداشته  افراد تأثیراز ری این شبهه توسط بسیاری گیدر شکل  ات روایبرخی از 
 : است  شیخ صدوق وارد شدهلنعمه  ا الدین و تمامکمال روایتی است که در کتاب    ،هااین روایت

 از اسماعیل  ءبن عال بن یعقوب کلینی از قاسم   از محمد بن عصام   بن محمد محمد 
بن مسلم ثقفی برای   بن حمید حناط از محمد  بن اسماعیل از عاصم  بن علی قزوینی از علی 

شده با  قائم ما یاری »فرمود:  می   بن علی باقر  جعفر محمدما نقل کرده است: شنیدم ابا 
گنج تأییدو    ،ترس و  پیچیده  برایش  زمین  است.  پیروزی  با  میشده  آشکار  برایش  شود.  ها 

  واسطۀ او دینش را بر همۀ ادیان چیره رسد و خداوند عزوجل به وغرب میسلطنتش به شرق 
و روح خدا    شود ه آباد  ای نماند جز آنک د. در زمین ویرانه خوش نیایگرچه مشرکان را    گرداند؛می

راوی گوید: عرض کردم: ای پسر رسول   .« سر او نماز بگزاردپشت بن مریم فرود آید و    عیسی
و زنان شبیه   شوند آنگاه که مردان شبیه زنان »خدا! قائم شما کی خروج خواهد کرد؟ فرمود: 

های  شهادت  ؛ها سوار شوند زنان بر مرکب ؛مردان به مردان اکتفا کنند و زنان به زنان ؛مردان
ریزی و ارتکاب زنا و رباخواری را  مردم خون   شود؛های عادل مردود  دروغ پذیرفته و شهادت 

سفیانی از شام خروج کند و یمانی از    ؛خاطر زبانشان پرهیز کنند شمارند و از اشرار به بسبک  
بِ   ؛یمن  برود   ءیدا در  فرو  از    ؛زمین  نامش    ومقامرکن بین    محمدآلجوانی  که  کشته شود 

 1« . ...نفس زکیه است ،محمد بن الحسن

( کتاب  همین  در  روایت  همین  صفحۀ  کمال شبیه  در  از    328و    327الدین(  قبل 

 
ـ و  دارد  بدون    ـ محکم؛ پس متشابه آنهمانند محکم قرآنوجود  از متشابه اخبار ما  و  بازگردانید  را به محکماتشان 

 .« یروی نکنید که گمراه خواهید شددرنظرگرفتن محکمشان پ
 . 331و  330النعمه، صالدین و تمامکمال  -1
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یک    ، اصلرسد که در  نظر می  د آمده است و به کننرا بیان می   باال هایی که روایت  روایتسلسله
نقل    ـبا اختالفاتی در الفاظ ـ که در یک مجلس گفته و بیش از یک مرتبه  بوده باشند  روایت  

 زیر است:   شرح  . روایت دوم به باشند شده

 از اسماعیل   ء بن عال  بن یعقوب )کلینی( از قاسم   از محمد بن عصام   بن محمد   محمد 
بن مسلم ثقفی طحان    ید حناط از محمدبن حم  بن اسماعیل از عاصم   بن علی قزوینی از علی 

ابا برای ما نقل کرده است:   خواستم از قائم  وارد شدم و می  بن علی باقر  جعفر محمد بر 
بن    د ای محم»پیش از آنکه من بپرسم فرمود:  کنم که امام سؤال از ایشان محمدآل

  بن متی، یوسف   شباهتی از پنج نفر از فرستادگان وجود دارد: یونس   ،محمدآل در قائم    ،مسلم
 یونس   ها شباهت او بام  همۀ آنان باد؛د که صلوات خدا بر  سی و محمبن یعقوب، موسی، عی

هی متیبن   در  غیبت  از  پس  بازگشت  سن ئ:  بسیاربودن  وجود  با  جوان  یک  وسالش. ت 
ب  او  یعقوب   یوسف   ه شباهت  خاص   :بن  از  پنهانغیبتش  و  و  وعام  برادرانش  از  شدنش 

ُبعد مسافتِی پیچیده  با وجود  یعقوب  پدرش  بر  امرش  و    شدن  پدرش و خاندان  و  او  بین  کم 
بودن والدتش و  ش، پنهانی دوام ترسش، طول غیبت :  موسیه  اما شباهت او ب  ؛شیعیانش 

اذیت  و  آزار  و  وی  از  پس  شیعیانش  عزورنج  خدای  آنکه  تا  دید  خواهند  که  اذن  هایی  جل 
:  ا شباهت او با عیسیام  گرداند؛نیرومند  اش کند و او را بر دشمنش ظهورش دهد، یاری 

د نشده  متولها گویند او تا آنجا که گروهی از آن ، اختالفی است که دربارۀ وی واقع خواهد شد
  است و گروهی گویند او مرده است و گروهی دیگر گویند کشته و به صلیب کشیده شده است. 

رساندن دشمنان خدا  قتل به خروج وی با شمشیر و    ش محمد مصطفیاما شباهت او با جد
و اینکه او با شمشیر و هراس یاری    ؛طاغوتیان خواهد بود و ستمگران و    و دشمنان رسولش

خروج  های خروج او: خروج سفیانی از شام،  . از نشانه به او داده نشودهیچ پرچمی شود و  می
آسمانی در ماه رمضان، و منادی که از آسمان به اسم او و به اسم    ۀ یح، ص (از یمن)یمانی  
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   1.«دهدپدرش ندا می 

ـ بین دو پرانتز قرار گرفته  طبق چاپ انتشارات اسالمیعبارت »از یمن« ـ   ، در این روایت
نکته  بیان می است؛  از نسخه دست دارد که  ای که  این عبارت در برخی  این کتاب  کم  های 

برداران انجام شده است یا  ها توسط نسخه نداشته و چه بسا افزودن آن در برخی نسخه وجود 
 برخی از محققان آن را افزوده باشند. 

افزو به  می  دنآنچه  داللت  نداشته  وجود  متن  این  اصل  در  اینکه  و  عبارت    ، کنداین 
لفتح ِاربلی در  ا لفان بدون این افزونه بوده است. ابن ابی ؤ شدن این روایت توسط برخی منقل

 صورت زیر نقل کرده است: الدین به ن حدیث را از کتاب کمال الغمه ایکتاب کشف 

ابا بن مسلم:    از محمد  باقر  جعفر محمد بر  از قائم  وارد شدم و می  بن علی  خواستم 
بن    د ای محم»پیش از آنکه من بپرسم فرمود:  کنم که امام سؤال از ایشان محمدآل

  : فرمود:... تا آنجا که  شباهتی از پنج نفر از فرستادگان وجود دارد،  محمد آل در قائم    ،مسلم
های خروج او: خروج سفیانی از شام، خروج یمانی، صیحۀ آسمانی در ماه رمضان، و  از نشانه 

 2.« دهدمنادی که از آسمان به اسم او و به اسم پدرش ندا می

 یمن« در این روایت وجود ندارد.کنید که اثری از عبارت »از مالحظه می

همین صورت در کتاب »اعالم الوری باعالم الهدی«    شیخ طبرسی نیز این حدیث را به 
 نقل کرده است: 

خواستم  وارد شدم و می   بن علی باقر  جعفر محمد بر ابا گوید:  بن مسلم ثقفی می   محمد
ای  »ن بپرسم فرمود:  پیش از آنکه م  کنم که امام  سؤال  از ایشان  محمدآل از قائم  

 
 . 328و  327النعمه، صالدین و تمامکمال  -1
 . 330و  329، ص3الغمه، جکشف  -2
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تا آنجا که    :...شباهتی از پنج نفر از فرستادگان وجود دارد  ،محمدآل در قائم    ،بن مسلم   دمحم
آسمانی در ماه    های خروج او: خروج سفیانی از شام، خروج یمانی، صیحۀاز نشانه   :فرمود

 1.«دهدو منادی که از آسمان به اسم او و به اسم پدرش ندا می  رمضان

 شود.اینجا نیز اثری از عبارت »از یمن« دیده نمی در 

بن عیسی    بن ابراهیم از محمد  الدین: همدانی از علیمالاک  نیز آمده است:  بحاراالنواردر  
بن علی از   از اسماعیل  ءبن عال عصام از کلینی از قاسم و ابن  ربصیبن داوود از ابو   از سلیمان

جعفر بر ابا به ما چنین گفت:  که    ،بن مسلم   بن حمید از محمد  بن اسماعیل از عاصم   علی
کنم که    سؤال  از ایشان  محمدآل خواستم از قائم  وارد شدم و می  بن علی باقر  محمد

شباهتی از   ، محمدآل در قائم  ، بن مسلم د ای محم »پیش از آنکه من بپرسم فرمود:  امام
خروج سفیانی    های خروج او:از نشانه   د: فرموتا آنجا که   :...پنج نفر از فرستادگان وجود دارد

از شام، خروج یمانی، صیحۀ آسمانی در ماه رمضان، و منادی که از آسمان به اسم او و به  
 2.« دهداسم پدرش ندا می

 ندارد. در اینجا نیز عبارت »از یمن« وجود 

در    مدنظر ولی عبارت    ؛اندالدین نقل کرده روایت را از کمال هر سۀ این منابع قدیمی این  
لیف این  أتعبارت »از یمن« در زمانی پس از    رسدنظر می بنابراین به  ؛ها نیستیک از آن هیچ 

  رسد یکی از نظر می   و به  ه استشد اضافه  الدینکمال های کتاب به یکی از نسخه  ، سه کتاب
کند؛  زیرا چنین پنداشته که یمانی از یمن خروج می  ؛ بردارها این عبارت را افزوده باشدنسخه 

را بررسی    موضوعاتاین    ترکه ما پیش   یا بازگشت انتساب یمانی به یمن   ،طبق قرینۀ لغوی 

 
 . 233، ص2اعالم الوری بَاعالم الهدی، ج -1
 . 218و 217، ص51بحاراالنوار، ج -2
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را بر این کار تحریک کرده است آمدن سفیانی در این روایت بوده    او  چیزی که. شاید  کردیم
ک همراه  باشد  و    کردن مشخص با  ه  است  بوده  شام(  از  سفیانی  خروج  )و  خروجش  مکان 

نظرش چنین رسیده که اگر عبارت »از یمن« را به لفظ یمانی اضافه کند این تعبیر تناسب  به 
 بیشتری خواهد داشت. 

بردار عبارت »از یمن« در روایت اولی که بیان داشتیم عزم این نسخه   شدنشاید هم وارد 
باشدرا جزم ک را در کتاب    ؛رده  روایت  این  زیرا ما خود  بسیار ضعیف است؛  احتمال  این  اما 

در حالی    ؛خوانیمالمهمه« می فصول نقل از کتاب »»شرح احقاق حق« نوشتۀ سید مرعشی به 
شود و حتی هیچ یادی از یمانی هم در آن وجود  که عبارت »یمانی از یمن« در آن دیده نمی 

 ید: گوندارد. سید مرعشی می 

المهمه«  کتاب »فصول  صباغ مالکی دربنه ااند: از جمله عالم»آنچه قوم روایت کرده
ابا از  همچنین  است:  میگفته  حضرت  که  است  کرده  روایت  ما  »فرماید:  جعفر  مهدی 

تا آنجا  ...  شودشده با پیروزی است. زمین برایش پیچیده میتأییدو    شده با ترسیاری 
 1.« ...سفیانی از شام و یمنو خروج : فرمودکه 

کند  که از یمن خروج می   کند و شاید کسیدر این روایت سفیانی از شام و یمن خروج می 
ولی او هم مثل سفیانی اول منحرف است. از امام    ؛ سفیانی دیگری غیر از سفیانی شام باشد

رمضان قبل از  بپرسید، از من بپرسید در آخرین دهۀ ماه  از من  »روایت شده است:    علی
ذکر کرده،  ها رخ خواهد داد  که پس از آن را  هایی  « سپس فتنه .  ... اینکه مرا از دست بدهید

گفته شد: این سفیانی و سفیانی    «است.  ی و آخرینشان نیز سفیانی اولینشان سفیان»  : فرمود

 
  2. شیخ ناظم عقیلی در کتاب خود »پژوهشی در شخصیت یمانی موعود«، جلد 342، ص13شرح احقاق حق، ج -1

صباغ نگاشته، وارد شده است، چاپ  المهمه« ابنصورتی که سید مرعشی در کتاب »فصول گفته است که این روایت به
 . 293و  292م، ص 1988ق/ 1409بیروت، دار اضواء، چاپ دوم، 
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 1.« سفیانی از هجر و سفیانی از شام»کسانی هستند؟ فرمود:  چه

 سرزمینی است در یمن:  ،البلدان« گفتهگونه که نگارندۀ »معجم آنو »هجر« 

سمت یمن  روز بهو هجر: شهری است در یمن که میان آن و عثر مسافت یک شبانه»
 2... .« فاصله است

اساس این دو روایت، بنایی علمی یا عقیدتی استوار سازد.   تواند برکسی نمی  به این ترتیب
فرع بر اثبات آن    ، و واضح است که استدالل به چیزیاند  این دو روایت با تردیدهایی درآمیخته 

ـ  روایت  دو  این  ر است.  دو  اگر  روایت حتی  یک  نه  آیند  حساب  به  نمیوایت  برای  توانند  ـ 
 ادعا شوند.  ، نظر دارندی که مددن آنچه دشمنان به آن شکلرساناتاثببه 

حتی اگر کوتاه آمده، بپذیریم که اصطالح »یمانی از یمن« در این روایت آمده باشد، کسی  
به نمی  از    ویقین قطع  طورتواند  یمانی موعود بوده است نه شخص    وی، بگوید منظور  همان 

باقر امام  از  که  روایتی  طریق  از  ما  و    دیگری.  است  شده  ر   نیزنقل  متوجه  دیگر  وایات 
که   جایی ؛گیردرویی بین یمانی و سفیانی در سرزمین عراق صورت مییاور شویم که اولین می

یک در  دو  یک  هر  و  یک   سال  و  به   ماه  مسابقه  اسب  دو  همچون  حرکت  روز  کوفه  سمت 
 :  آمده استگونه که در روایت زیر  کنند؛ آنمی

  ها اختالف حاصلحکومت رسیدند بین آنفالن باید حکومت کنند و چون به  ناگزیر بنی »
از  شودمی ایشان    گردد؛می پاشیدگی  همو حکومتشان دچار  بر  و خراسانی  اینکه سفیانی  تا 

همچون دو    ؛از آنجا   ی. یکی از اینجا و دیگر یکی از مشرق و دیگری از مغرب   ، کنندخروج می
  شود؛ها محقق  دست آنه فالن ب دهند تا هالکت بنی سوی کوفه مسابقه میاسب مسابقه به 

 
 . 271و الفتن، صالمالحم  -1
 . 393، ص5معجم البلدان، حموی، ج -2
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خروج  »فرماید:  می  سپس امام«  .ها را باقی نخواهند گذاشتیک از آن که هیچ   طوریبه 
های  درست مانند دانه ؛  استروز    ماه و یک   سال و یک   سفیانی و یمانی و خراسانی در یک

 1.«آیندمی یکی پس از دیگری   ،تسبیح 

با    شود، کنند سفیانی پیش از اینکه متوجه عراق  است که روایات اشاره می  حالی  این در 
شده دادهوعده   که یمانی دیگری غیر از یمانِی   ؛ کسیجنگدمی نام »منصور یمانی«  مردی به 

 است.

وقتی سفیانی بر ابقع، منصور، کندی،  »روایت شده است:    جعفر امام محمد باقراز ابا 
 2.«شودمی سوی عراق رهسپار به  ، ودُترک و روم پیروز ش 

و با یمانی    شود  دارد که سفیانی پیش از اینکه متوجه عراقوضوح بیان می این روایت به 
 دهد.، بر منصور غلبه پیدا کرده، او را شکست میگردد مواجهموعود 

مهدی نیست مگر از قریش، و  »  فرمایندمیکه    محمدآل در اینجا با توجه به سخنان  
آمدن از و پس از کوتاه ـ« ی در یمن دارد ونسباصلجز اینکه او  ؛هامگر در آن  ؛ خالفتی نیست

گفته باشند    محمدآلتوانیم بگوییم: امکان دارد  ـ میشد تمامی آنچه تقدیم  در خصوص  جدل  
و   یمن«  از  است  »یمانی  اینکه  اشارهشان  مقصودممکن  و  او  اصل  به  باشد  بوده  از  او  ای 

که مکه از تهامه است    ـ تا زمانیتر بیان کردیم با توجه به آنچه پیش ها ـ زیرا آن  ؛ ستا   محمدآل
 و تهامه از یمن، همگی یمانی هستند. 

 ،الرجعهمختصر اثبات اند روایتی است که در کتاب »از جمله روایاتی که به آن استناد کرده

 
 . 264غیبت نعمانی، ص -1
معجم احادیث امام  ؛  31511، شمارۀ  277، ص11العمال، متقی هندی، ج؛ کنز 184الفتن، نعیم بن حماد، ص  -2

 . 275، ص3، جمهدی
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بن    اد و گفت: جمیلبه ما خبر دبن عمیر   بن شاذان« نقل شده است: »محمد   فضل
ایشان  به ما خبر داد که    الله امام صادقعبد بن اعین از ابا ة  زرار   دراج به ما خبر داد و گفت:

عرض شد: ای فرزند    .«از شّر سفیانی و دجال و سایر اهل فتنه به خدا پناه ببرید»فرمود:  
جایگاه و مقامی دارد؛  رسول خدا! دجال را با توجه به مضامین احادیث شما شناختیم که چه  

از   کسی کهاولین  »کنند؟ فرمود:  می  کسانی هستند و چهجویان چهاما سفیانی و سایر فتنه 
شود. او از سرزمین جزیره  گفته می   "بن قیس  اصهب "کند مردی است که به او  ها خروج میآن

می از سرزمین  جویی و ظلم بسیار شهره است. سپس جرهشود و از نظر مردم به کینهخارج می 
از بالد یمن خروج می  این کند و هر شام و قحطانی  از  ها در فرمانروایی خود شوکت و  کدام 

مکان آن  اهالی  بر  ظلم  و  فتنه  با  و  دارند  عظیمی  میجالل  غلبه  این ها  در  هنگام   یابند. 
های سیاه و سفیانی از صحرای خشک از صحراهای شام بر  سمرقندی از خراسان با پرچم 

سفیان است. این ملعون پیش از خروجش بن ابی  د. سفیانی از فرزندان عتبة نکنخروج می  آنان
  خورد و در دهد و نان جو و بلغور می زیست نشان می کند، خود را سادهاظهار زهد و تقوا می 

کند. سپس ادعای خالفت  های جاهالن، اموال بذل و بخشش می جهت جلب افکار و دل 
ها کنند از آن کنند و علمایی که حق را پنهان و باطل را آشکار میاو بیعت می ها با  کند و آنمی

او بهتریِن اهل این زمین است. خروج او همراه خروج یمانی از یمن    گویند:پیروی کرده، می
که با سفیانی جنگ    . اولین کسیاستسال    ماه و یک  روز و یک  های سفید در یک با پرچم 

بازمی قحطانی است؛  کند  می یمن  به  را میولی وی شکست خورده  او  یمانی  و  کشد.  گردد 
با سفیانی عاقبت می  پیکارهای بسیار  از  او آنسپس اصهب و جرهمی پس  و  را  گریزند  ها 

کسی را که با او به نزاع برخیزد و با او پیکار کند، شکست  کوبد و هر هم می دنبال کرده، در 
ها گسیل داشته، بسیاری از  ی سپاهیانی را به سرزمین غیر از یمانی. سپس سفیانبه   دهد،می

خود  سرزمین  تسخیر  به  را  زیادهمیدر ها  فساد  و  قتل  در  وی  میآورد.  برای  روی  او  کند. 
به عقببه  پادشاه خراسانی  پیروزمنراندن  بر سمت روم رفته،  با صلیبی  بازخواهد    دانه  گردنش 
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یمانی می گشت برای  . سپس قصد  یمانی  و  به   دفع شّر کند  از  پا میاو  خیزد و سفیانی پس 
ها و کند و جنگ خورد. یمانی او را دنبال می پیکارهای متعدد و نبردهای شدید شکست می

تا اینکه یمانی او و فرزندش را در نزدیکی محلی کنار رودی به  یابد میشکست سفیانی ادامه  
سی سال    ،کند. سپس فارغ از دشمنانیتکه مها را تکه یابد و آننام »لو« در لباس اسیران می

زند. سپس سلطنت را به فرزند نیکوکارش تفویض نموده، در  بر تخت سلطنت خود تکیه می 
می  قائم  انتظار  به  می مکه  وفات  تا  فرزندش  نشیند  او  از  پس  در    حدودکند.  سال  چهل 

  .«گشت  بازخواهند دنیا  ؛ و این دو نفر با دعای قائم ما به این  ماند می فرمانروایی و سلطنت باقی  
ایشان پرسیدم، فرمود:  زراره می از  بیست سال  »گوید: در خصوص مدت حکومت سفیانی 

 1.« طول خواهد کشید

 توان این روایت را پذیرفت؛ از جمله: بنا به عللی نمی 

الرجعه« که منبع این روایت در نظر گرفته شده، مفقود است و  کتاب »مختصر اثبات   -1
که    همان طورای از این کتاب است که یکی از علما نوشته و ـ د دارد خالصه آنچه امروز وجو
شده    بودن آنچه در این خالصۀ نوشتهـ چیزی برای اثباِت قطعِی صحیح است  محقق آن گفته 

  کندمی عالوه این محقق بیان  به   .وجود ندارد  ـاصل کتاب در دست نیست   اینکه  با توجه بهـ
 2. داردهای او مطابقت نکتاب وجود دارد که با نوشته که نسخۀ دیگری از این 

 
 س از آن.و پ 214، ص15شده در مجلۀ تراثنا، جبن شاذان، چاپالرجعه، فضل مختصر اثبات  -1
العابدین شیخ محمد بن  ای است که زینهای این رساله بر ما معلوم شده که نسخهگوید: »از نسخهاین محقق می -2

المحدث شیخ محمد  نقل از نسخۀ نگارندۀ وسائلق به1350القعده سال  مانده از ذیالحسن ارموی در هشت شب باقی 
سال   متوفی  عاملی  حر  حسن  به خط خودش1104بن  در نسخه  ق  ما  رسالۀ  به  مربوط  نسخۀ  است.  کرده  برداری 

در نوشتههمراه دست   7442در مشهد ضمن مجموعۀ شمارۀ    کتابخانۀ امام رضا  و اقصاح  امالی  دو کتاب  های 
از   11تا  1های شده است. این نسخۀ مدنظر ما ردیفـ نگهداری میهر دو نوشتۀ شیخ مفیدـ المؤمنینامامت امیر
نگار وجود این نسخه را ضمن این مجموعه نیاورده و تنها دو کتاب شیخ کرده؛ اما فهرست ه را اشغال میاین مجموع
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  در این روایت تناقضات بسیاری وجود دارد. این روایت مدت حکومت سفیانی را بیست  -2
یمانی را پادشاهی    1در حالی که از ائمه مطلب دیگری وارد شده است.  ؛ کندسال معرفی می 

می که سیمعرفی  می  کند  واگذار  سال حکم  نیکوکارش  فرزند  به  را  سپس حکومت  و  راند 
یابد.  در آنجا وفات می اینکه  ماند تا  انتظار ظهور قائم ما می برد و چشمکند، به مکه پناه می می

او از  با دعای قائم ما به  سال حکومت می  حدود چهل   فرزندش پس  این دنیا  کند و هر دو 
جنگد و حکومت را به امام  که یمانی با سفیانی می  شودمعلوم میگردند! اما از روایات  بازمی 

 کند.دعوت می   سوی امام مهدیه ـ مردم را ببه امر امام مهدی واگذار و حتی او ـ   مهدی

است که  بن زراره    شده از عبیدروایت وارد   کنندمی استناد  به آن  از جمله روایات دیگری که  
او خروج نخواهد  »یاد سفیانی به میان آمد و ایشان فرمود:    اللهعبد گوید: در حضور ابا می

 
های خطی العزیز طباطبایی پیرو تتبعات و تحقیقات خود در کتاب مفید را آورده است! جناب عالمه محقق سید عبد

التراث« نیز امکان تصویربرداری از  لبیت الحیاء  اهای مختلف، ما را به این نسخه هدایت کرد و موسسۀ »آل کتابخانه
حدیث در   20ای که بنده در اختیار دارم تنها شامل  آن را برایم فراهم کرد؛ خدا همه را توفیق عطا فرماید. این نسخه

کننده با همین منظور از ، غیبتش و برخی عالئم ظهور است که شخص خالصهخصوص موضوع امام مهدی
بودن محتویات این رساله به اصل کتاب در دست ندارم. شایسته است ه است و بنده دلیلی بر منتسب اصل کتاب برگزید

که آمده است. نسخۀ خطی دیگری نیز ـ  16و    7یادآور شوم در این بیست حدیث، موضوع رجعت تنها در احادیث شمارۀ  
الله حکیم در  شاذان در کتابخانۀ آیتت« ابنبا عنوان »مختصر کتاب رجع  ـالبته بنده نتوانستم به آن دست پیدا کنم 

  316شمارۀ    1/56نویسی این کتابخانه در  ای شامل پنجاه کتاب وجود دارد که در فهرست نجف اشرف ضمن مجموعه
نام عدهالشیعه نگارندۀ کتاب وسائلآمده است. این نسخه، نسخۀ محدث حر عاملی ـ از  ـ است و روی جلد خود  ای 

ق بوده و این نسخه در 1370اند که آخرینشان شیخ محمد سماوی متوفی سال که از آن نسخه برداشته بزرگان را دارد 
های خطی نادر کتابخانۀ در زمرۀ کتاب   40شمارۀ    423/  5های خطی« انتشارات دانشگاه تهران  »سلسله تعریف کتاب 

 . 196و  195، ص15مجلۀ تراثنا، ج الله حکیم آمده است.« آیت
 سفیانی از حتمیات است. خروج او در رجب است و از ابتدا تا انتهای خروجش پانزده»،  الله امام صادقدعباز ابا  -1

کند، نه  شود و ُنه ماه حکومت میگانه مسلط میکند تا به شهرهای پنجماه خواهد بود. از این مدت، شش ماه نبرد می
 . 310، ص1، ح18غیبت نعمانی، باب  .«یک روز بیشتر 
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  1.« در صنعا خروج کند "کاسر عینیه"که  کرد تا هنگامی

چیزی در این روایت وجود ندارد که داللت داشته    شودوضوح متوجه میهر اندیشمندی به 
کند یمانی است؛ نه صراحتی، نه برداشتی و نه هیچ  از یمن خروج می   کسی که باشد بر اینکه  

این  این مرد همان یمانی است تنها  تواند باعث شود کسی بگوید  می نهایت چیزی که  اثری!  
  ویقین قطع توان با  ن فرض نیز نمی کند که حتی با وجود ایکه یمانی از یمن خروج میاست  

؛ زیرا چه بسا  استهمان یمانی موعود    ، بیان داشت شخصی که »کاسر عینیه« نامیده شده
ـ  است  البته همین ممکن  یمن خروج  طور هم هست   که  از سرزمین  از یک شخص  بیش  ـ 

 کنند. 

تواند ثابت کند  نمی  واقعاً بخواهد استدالل خود را بر این روایت بنا کند    کسی که بنابراین  
  ؛ کندکند؛ زیرا این روایت چنین منظوری را برای وی برآورده نمیکه یمانی از یمن خروج می 

تر در ذهن خود داشته است این روایت را چنین  بلکه این شخص تنها طبق داللتی که پیش 
 2. ترنما، نه بیشتفسیر او تفسیری است پوسیده و نخ که دانستیم  همان طورکند و تفسیر می 

سید  آنچه  به  طاووس    همچنین  از  به بن  نیز    عباد نقل  است  آورده  مدائنی  محمد  بن 
کرده  میاستدالل  وی  که  آنجا  ابا اند؛  بر  ظهر  نماز  از  فراغت  از  »بعد  امام عبد گوید:  الله 

آسمان بلند کرده بود...    سوی ه در حالی که ایشان دستان مبارکشان را ب ؛ وارد شدم  صادق
هیچ دلیلی وجود    3« ...پسرعمویم زید از یمن]فرزندان[  و خروج مردی از  که فرمود:    تا آنجا

 
 . 276غیبت نعمانی، ص  -1
دهد که »کاسر عینیه« شخص دیگری غیر از یمانی موعود باشد.  کورانی در کتاب خود »عصر ظهور« احتمال می -2

سازی برای یمانی  کند تا زمینه »احتمال دارد این شخص یک یمانی باشد که قبل از سفیانی ظهور می  :وی گفته است 
 موعود باشد.« 
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چیزی مبنی بر  عود باشد و حتی در این روایت هیچ زیدی همان یمانی مو  ندارد که این مردِ 
 1. یا خیر نظر از اینکه او یمانی باشد شود؛ صرف این شخص نیز دیده نمی  شدنستایش 

که قبل    نقل شده  نام سطیحه  که از یک کاهن ب  کننداستناد می  در نهایت برخی به روایتی
کند و  نام حسن یا حسین یاد می کرده است. وی پادشاهی از صنعا را به از اسالم زندگی می 

این نمی  روایتیفهمم چگونه  به  وارد شده   کننداستناد می   ها  از یک کاهن  اینکه    ،که  بدون 
 ؟! بر آن وارد شده باشد بیتی از اهل تأیید 

سپس پادشاهی از صنعای  شود: »اند تقدیم می روایت که به آن استناد کردهمقطعی از این  
کند که همچون پنبه سفید است. نامش حسن یا حسین است و با خروج او اساس یمن خروج می

 2.« شودرچیده میها بها و آشوبفتنه

بلکه از پادشاهی    ؛ آوردمیان نمی حتی اگر این روایت را بپذیریم، باز هم سخنی از یمانی به 
او    همان طور کند و  گوید که در صنعا ظهور می سخن می  بود شاید  که در روایت قبل آمده 

 
روایت کرده است که آن حضرت فرمود:  جعفر امام باقرعثمان از جابر از ابابن حماد روایت کرده است، ابونعیم   -1
قوی » قومی  با  ابقع  میانشان حماسهوقتی  در هیکل ظهور کند،  بزرگ  آن سفیانی  ای  خواهد گرفت. سپس اخوص، 

ها خروج  سوی آنهمه پیروز شود. سپس منصور یمانی از صنعا با سپاهیانش بهجنگد و بر  ملعون ظهور کند، با همه می
های کند که با خشم شدیدی که دارد همانند جاهلیت مردم را از دم تیغ خواهد گذراند. میان او و اخوص که پرچم می

و خدا  ه بسا این یمانی ـچ.« یابدگیرد که اخوص سفیانی بر او غلبه می های رنگی دارند نبردی سخت درمی زرد و لباس
، 29شده باشد و شاید او همان قحطانی باشد که کعب در روایتی که در »شرح احقاق حق، ج  ـ نکوهشداناتر است

، و گریزی نیست از اینکه پیشاپیش  آمدن عیسی به این زمین« آورده، یاد کرده است: »گریزی نیست از فرود 530ص
یابد اصهب است که از سرزمین  ها غلبه می کند و بر سرزمین اولین کسی که خروج می   هایی بروز کند.ها و فتنه او عالمت 

االحبار گفته است، این  کند و قحطانی از سرزمین یمن. کعب کند. پس از او جرهمی از شام خروج میجزیره قیام می
هنگام سفیانی از دمشق خروج    یابند که در این وستم بر جایگاه خود استیال میحالی است که این سه نفر با ظلم در 

 کند.« می
 . 163، ص51بحاراالنوار، ج -2
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ها ین یا شاید شخص دیگر غیر از همۀ ا   ، »کاسر عینیه سفیانی« باشد یا شاید منصور یمانی
 بگوییم او همان یمانی موعود است.  ویقین قطع پس ما هیچ دلیلی در دست نداریم که با    ؛ باشد

 کنند خروج یمانی از یمن نیست دالیل و قراینی که داللت می 

 اول:

وجود  به  مربوط  تقدیم  داشتن  حدیث  یمانی  توسط  دعوت  شد دعوتی  این  نتیجۀ    ، که 
خواهد شد،   نفرهزار ده ای بالغ بر اصحاب وی، همچنین تشکیل حلقه « نفر 313گردآمدن »

 سپاه غضب یا لشکر اصحاب خواهد بود.  ۀهمان فرماند ـطبق متون و روایات و یمانی ـ 

امیر سپاه غضب، نه از این است  »کند:  خود نقل می   «ممالح »بن طاووس در کتاب    سید
ـ که با فالنی  که نه انسانی گفته است و نه جّنی شنوند به اسمش ـ میاما صدایی    ؛و نه از آن

 1.«یمانی است  ۀلیکن او خلیف ؛ بیعت کنید، که نه از این است و نه از آن

خلیف همان  غضب  سپاه  امیر  جبرئیل  ۀپس  که  است  کسی  همان  و  است    یمانی 
و    یصدایی است که نه انسانی گفته و نه جن  ، دهد و منظور از صدای جبرئیلنامش ندا می  به

  تر مالحظه کردیم که پیش   همان طور کنندۀ با شمشیر )احمد( است؛  یمانی همان قیام   ۀخلیف
 و در مباحث بعدی با دالیل اثبات خواهیم کرد.

هستند  »اصحاب«  همان  غضب  سپاه  اینکه  دلیل  علی  ،اما  امام    ، است  فرمودۀ 
اینان گروهی  »....:  شد، فرمودندسپاه غضب پرسیده    بارۀدر   از آن حضرت  که  هنگامی

از هر قبیله یک مرد، دو مرد،    ؛ آیندپاره می چون ابرهای پاییزی پاره مان  الزهستند که در آخر 
شناسم،  را می   هاخدا سوگند من امیر آنرسد. بدانید که به سه مرد تا شمارشان به ُنه نفر می 
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فرمود:  که می  حالی سپس برخاست در  .«آمدنشان را فرودمحل همچنین  ،دانماسم او را می
کامل خواهد   طوراو مردی از فرزندان من است که علم را به »بعد فرمود:    .«باقر، باقر، باقر»

 1.«شکافت

که    همان طور   ؛ شوند همان اصحاب هستندهای ابر جمع میهمچون پاره   کسانی کهاین  
  [ ظهور]که به امام اجازه  هنگامی»فرماید:  به این مطلب تصریح می   حدیث امام صادق

های  نفر یاران آن حضرت همچون پاره  313خواند و ش میانام عبرانی او خدا را به  ، داده شود
 2.« گرد خواهند آمد ابر پاییزی 

ستاَند  می ، بیعت  گیردرا خودش برعهده میدعوت  این  حال اگر یمانی یا »قائم به شمشیر«  
ها از یمن  آورد، بیایید به هویت او نگاهی بیندازیم و ببینیم آیا کسی از آنو انصار را گرد می 

از یمن خروج کند و محل زندگی و حرکتش آنجا باشد ناگزیر    ایشان؟ بدیهی است اگر  هست
بافد و نقشی  می هم  هایی که کورانی به باید انصاری در این مکان داشته باشد و حتی طبق یاوه

را    شها اصل و شالودۀ سپاهناچار باید یمنی به   ،شودها متصور می طویل برای یمنیوعریض 
ها نصیبی در سپاه  دهند. بیایید روایت زیر را از جابر جعفی مرور کنیم تا ببینیم آیا یمنی ب تشکیل  

با قائم در بین  »  فرمود:   جعفر محمد باقر گوید امام ابو جابر جعفی می؟  خواهند داشت  قائم 
کنند که نجبای مصر، ابدالی از شام و  بدر بیعت می  اهلچند نفر به تعداد وسیصد ، ومقامرکن

  مقدار که خدا بخواهد در دنیا خواهند بود   و تا آن   ها هستند هایی از عراق در میان آن بهترین 
 3.« [و حکومت خواهند کرد]

اصحاب  این  بهترین   ،پس  و  شام  ابدال  نجبای مصر،  از  از  حلقه    عراق هستند هایی  و 
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دید  همان طور ـ پیشین  در مبحث  از مشرق  م ی که  یمنی   ؛ استـ  این نقش  زاییدۀ  پس  ها که 
 ! ؟آمده است کجا از  خیال کورانی و دیگران استووهم

 دوم: 

ز این است و  امیر سپاه غضب، نه ا »کند:  خود نقل می   م بن طاووس در کتاب مالح  سید
ـ اما صدایی می   ؛ نه از آن با فالنی  که نه انسانی گفته است و نه جّنی شنوند به اسمش  ـ که 

 1.«لیکن او خلیفه یمانی است ؛ بیعت کنید، که نه از این است و نه از آن

بن مسلم، از جراح، از ارطاة    بن حماد مروزی« آمده است: ولید  نعیم   ،فتنو در کتاب »ال
شنوند به اسمش  اما صدایی می   ؛ امیر غضب، نه از این است و نه از آن»به ما خبر داد و گفت:  

  ؛ ـ که با فالنی بیعت کنید، که نه از این است و نه از آنکه نه انسانی گفته است و نه جّنیـ
ـ نه  خلیفه یمانی کند که امیر سپاه غضب ـ میاین روایت بیان    3«2. لیکن او خلیفه یمانی است

گردد و از  ؛ یعنی نسب وی به نسب پادشاهان یمن بازنمی دسته  از این دسته است و نه از آن
 که یمانی از یمن نیست.  شودمعلوم می این نکته چنین 

و در صفت مهدی: قرشی یمانی نه از این است و  »منظور« آمده است: ابن  در »لسان عرب،
هستند و از جملۀ    4گردد که پادشاهاِن حمیر از آن؛ یعنی نسب وی به نسب پادشاهان یمنی بازنمینه  
هستند و این فرمودۀ وی: قرشی یمانی است، یعنی اصِل یمانی از    5ها »ذو یزن« و »ذو رعین«آن

 
 . 80مالحم و الفتن، سید بن طاووس، ص  -1
  لیس من ذی و ال ذو ... بایعوا فالنًا باسمه  ال من ذولیس من ذی و  امیر جیش غضب  عربی این حدیث: »متن    -1

 .« )مترجم( ولکنه خلیفة یمانی
 .66بن حماد مروزی، ص  الفتن، نعیم  -3
 یتخت بود. پا  یمن  یم قد  هایی ( از پادشاه یالدی م   ۵۲۰تا    یالداز م  یشپ  ۱۱۰:  یی)دوران شکوفا  َیرِحم  یپادشاه   -4
 پدیا فارسی()مترجم، منبع: ویکی بود. یامروز  ینخست شهر َظفار و سپس شهر صنعا یپادشاه ینا

ْذَواء، ]ذو[، اشاره به پادشاهان یمن است که در اول القاِب آن   -5
َ
نواس«،    یزن«، »ذو  مانند »ذو  ؛ردندآو ی ( مذوها ) أ
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  1،2« َنَسب قرشی است.

 
 . )مترجم، برگرفته از سایت المعانی( ریاش« »ذو

، و نیز »الفائق فی غریب الحدیث«، 374، ص21؛ و مثل این سخن در بحاراالنوار، ج452، ص15العرب، جلسان  -1
 .407، ص1الله زمخشری، ججار

 انتهای نقل از کتاب جامع ادله.  - 2
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 مبحث چهارم: های پرسش 

 ؟چه دلیلی دارنداست  یامروز  یمن  یناز رسزم یامنیکنند ی که ادعا م ی: کسان1س

  یامنی سبب اطالق لفظ  به  ؛گرددی برم  یمن  هایین به رسزم  یامنیاعتقاد دارند که ]نسب[    ی: بعض2س
 د؟ یدهی چگونه پاسخ م وی.بر 

عبارت    ینا  یدکنیچگونه ثابت م  است.ها آمده  در آن   «یمناز  »که عبارت    دنشو یم  یافت  ییات: روا3س
 ؟ نبوده است یتارو جزو 

 ! یدذکر کن یستمن نیاز   یامنیکه ین به ا ندنکی که اشاره مرا  ی از قرائن  ی: تعداد٤س





 

 

 فصل پنجم 
 :این فصل مباحث

 .یسمر  یعتوقکنکاشی در اول:   مبحث

 . خدا ین آن در د یگاهو جا یجسامن یِ ماد  ۀدوم: معجز  مبحث

 .گونهخدا و صفات معجزه ۀیفخل سوم: مبحث

 .هازبان و   یندر زم  وندخدا ۀیفخل چهارم:  مبحث



 

 

 1ی مسر   یع در توقکنکاشی  اول:    مبحث 

مهد   ندمعتقدای  عده غ   یامام  زمان  و   2شود، نمی   مشاهدهیا    یده د  ی کبر   یبتدر 
  کنند ی که ذکر مجمله مواردی از . کنندیذکر مخصوص  یندر ا  یاز امام مهد سخنانی را 

در کتاب  تا آنجا که بنده    ؛ است  چهارم  یر به سف   یشده از جانب امام مهد صادر   یعتوق
آنجا که گفته    ؛ کندی م  یرا نف  ی سفارت بعد از سمر   یم که ادعا ا ه را خواندسخنی    ی طوس  یبت غ

 است:

امر را ادعا کند پس  این    یکه هرکس بعد از سمر زیرا از نظر ما ثابت شده است  ..  »
 3.« خداوند استسوی از تنها  یقو توف ؛است کنندهگمراه گمراهِ  او کافر متعفِن 

چهارم استناد کرده و به عدم وجود سفارت    یرسف  یشده برا صادر   یعتوق این به  نیز   یحائر 
مقلدانش  از    یجمع  سؤالپاسخ به  که در  آنجا    فتوا داده است؛  یامام مهد   یبتخاص در غ 

 
 ها برگرفته شده است.وگوی داستانی با تغییراتی در عبارت این عنوان و مبحث از کتاب گفت  - 1
که از سر جهالت و نادانی نسبت به این موضوع  را صادر کرده است. این فتوایی از جمله فتوایی است که سیستانی  - 2

پندارد امام عصر گیری شرعی در برابر کسی که می کنم: »بسمه تعالی؛ موضع صادر شده است تقدیم حضورتان می
یبت کبری، عدم صورت مستقیم و چه از طریق رؤیا دیدار کرده است، در دوران غهای ما به فدایش( را چه به)جان

؛ و حتی در دهدنسبت می   نکردن به اوامر و هر مورد دیگری است که به ایشانتصدیق وی در ادعایش، و عمل
کند در خصوص مواردی  جهت انکار وی برای هر چیزی است که از ایشان )سالم و صلوات خدا بر او( حکایت می 

دهیم  تر بیان کردیم. ما به برادران مؤمنمان هشدار می بودنشان معلوم است؛ مثل برخی مواردی که پیشاست که باطل
دنبال چنین ادعاهایی به راه نیفتند و در انتشار و ترویج ـ که بهدخداوند به آنچه مورد رضایش است موفقشان گردانَ ـ

ها را به دوری از اصحاب و پیروان چنین ادعاهایی تا هنگامی که از این راه ممکن سهیم نشوند و آن شکلها به هر آن
برنداشته دست  روش  میو  برحذر  بهاند  تبارکداریم؛  خداوند  میسوی  تضرع  دروتعالی  که  ما    کنیم  امام  فرج 

 « ق.1422رمضان 21تعجیل فرماید و ما را از انصار و اعوان ایشان قرار دهد.  العصرصاحب
 . 378ص  51: ج ؛ بحاراالنوار412غیبت شیخ طوسی: ص  - 3
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خصوص  که   س در  ا   احمدالحسن  ید دعوت  وص  ینکهو  فرستاده    ی او  امام  سوی    از و 
 : اند گفته استبرای وی ارسال کردهاست   یمهد 

از    یابت ن  ایچهارگانه  یرانثابت شد که سف   یقینبا قطع و    . یمبسم الله الرحمن الرح»
  ، یدوم محمد بن عثمان عمر  ،یعمر  ید: اول عثمان بن سعاندرا بر عهده داشته امام

و شش    ؛لیهمالله عرضوان  یبن محمد سمر   ی چهارم عل، و  بن روح  ینسوم ابوالقاسم حس 
وفات سمر  از  قبل  امام به  ینوشتار   یروز  امضا  خط  آن  ایشان    یو  در  که  خارج شد 

  ی خواه   یگرروز د  شش قطعًا تو    .دارد ب  تو بزرگ  بارۀرادرانت را در :خداوند اجر بفرموده است
  یست نو ظهوری    ؛نکن  یتبعد از خودت وص  یو به کس   ، کامل واقع شده است  یبت، و غردم

من کسانی خواهند آمد    یعیاناز ش  ...وگردد  ظاهر    یانیو سفشود    واقع  یحهص   تا زمانی که
مشاهده   یادعا  یانیو ظهور سف  یحهقبل از ص  ی کهپس کس  ؛کنندیمشاهده م   یکه ادعا

 .«   ... یدکن یباو را تکذکند 

 : یدگوی م «فقه عالئم ظهور» خود  محمد سند در کتاب  شیخ

طاوجود  چهارم:    یلدل» نزد  آن  یه امام  ۀیفضرورت  توافق  بر  و    یابت نشدن  منقطعها 
سفارت و  ا  ؛خاصه  است  اتیاز ضرور   ینو  علماآنجا  تا    ؛مذهب  گمراه   یفهطا  ی که    ی به 

ها را از  آنو    ، دناهجست   یزاری ها بو از آن  هرا لعنت کرد  ها و آن  ه، حکم کرد  سفارت   یان مدع
  ۀ یشده از ناحصادر  یعات از توق مطالبی  از  پیروی  به    گیریموضع  ینو ا  ؛اندکردهطرد    یفهطا

 1.«  ...هاستاز آن یبعض  خصوصمقدسه در  

 چهارم:  یرسف یشده برا صادر  یع توقاین  متن

کرد و گفت: در    یتروا به ما  حسن بن احمد مکتب    کند که ابومحمد  یم  یتروا   صدوق
آن ش   یسال در  وفات    ی بن محمد سمر   ی عل  یخ که  روحه  الله  مد  یافت قدس   السالم ة یندر 

 
 . 11فقه عالئم ظهور: ص  - 1
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  خارج کرد  یعی مردم توق  یبرا   . وی قبل از وفاتش نزد او حاضر شدم  چند روز   حضور داشتم.
خداوند    ،علی بن محمد سمری ای    . الرحمن الرحیمم الله  بس»است:  چنین  آن  از    ایکه نسخه 

دربار  را  برادرانت  بزرگ    ۀپاداش  فاصلبداردتو  در  تو  دنیا    ۀ .  از  روز  رفتشش  پسخواهی   . ،  
پس از تو جانشینت باشد؛ زیرا غیبت  که کس وصیت نکن کارهای خود را انجام بده و به هیچ

و این اجازه پس    عزوجل  واقع شد و ظهوری نخواهد بود، مگر پس از اذن خداوند   کاملدوِم 
کنده ها سخت شود و زمین از ستم از مدتی طوالنی است که دل  شیعیان  از ی انگردد. و کسآ

گاه باشید! کسکنندکه ادعای مشاهده می   د آمد نمن خواه قبل از خروج سفیانی و  که    ی. آ
و نیرویی نیست،  هیچ قوت  زننده است و  گو و افترا آسمانی ادعای مشاهده کند، دروغ   ۀ صیح

 « . ...بزرگ  ۀگر برای خداوند بلندمرتبم

گفت: ما از این توقیع نسخه برداشتیم و از نزد او خارج شدیم. روز ششم به نزد او رفتیم  
کشید. از او پرسیده شد: وصی تو کیست؟ گفت: خداوند  های آخرش را میدر حالی که نفس

می بود که از وی  درگذشت. این آخرین کالرساند؛ و ایشانامری دارد که به انجام می 
 1شنیدیم. 

 فرمود:   یشانا  محمد پرسیده شد؛از یمانی آل  یع توق این   یت روا  خصوصدر 

و    کنندی م  یتپاسخ( کفا   ی وجود دارد که )برا   یتروا   ینا   ۀدربار   یادی ز   هایبحث »
خود   یرا ز  ؛اندرا رها کرده و از آن اعراض نموده  یتروا این است که  زمانییرها دلذا آن

:  ها »مطعونآن  یبرا   یتروا   سند   فاقد ارزش و اعتبار است.  که احتجاج به آن  دانندیم
که صدور    یلیدل  یبانِی بدون پشت  بودی هم م  یحها صحآن   یداست و اگر از د   «یفضع

  ین، بر ا  عالوه  بنا کرد.  ی اساس آن، اعتقاد   بر ]فقط[   توانی برساند، نم  یقین آن را به  
 

؛  کرده است روایت    296ص    2احتجاج: ج  ،  395ص    :شیخ طوسی آن را در غیبت طوسی ؛  516ص    :الدینکمال   -  1
 . 318ص  53: ج بحاراالنوار
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درک و فهم   یمختلف یهارا به گونه  یتها روا از آن  یا متشابه است و عده  یت متن روا 
ا کرده ضمنًا  ن  یت روا   یناند.  عق  یست »مسّوره«  به  چن آن  ۀیدو  باعث    یزیچ   ینها 

روا ی»کلّ   شودیم قواعد   ید شا   یا ؛  شود  یفتضع  یت، بودن«  آن   ی هم  دارند،  که  ها 
و هرگاه دوست    کنند ین عمل مکه هرگاه بخواهند به آ  شاناست در دست  اییچه باز 

این توقیع با تعدادی از روایات    عالوهبه   !نمایند؟ی عمل به آن را متوقف م  نداشته باشند
مکاتباتی که با شیخ مفید انجام  و    ، یمانی  یتجمله روا   ازشود؛  و رویدادها نقض می

 . شده است

ا   به به  احتجاج  نقابل   یت،روا   ین هر حال  به هنگام    ی سمر   وانگهی  . یستقبول 
او سؤال شد   ۀدربار   یوقتـوفاتش   از  بعد  بالغه  ـ شخص  أمر هو  را  :  گفت: »لله  خدا 

  ی سمر   کهبر آندارد  داللت    یروشنبه   ینو ا   «آن است  ۀدهنداست که خود انجام   یامر 
م  کندی م  یتنه وص انکار  را  آن  نه  ا   ورزد یم  تأکیدبلکه    ، کندیو  دوباره    مر،ا   ینکه 

 1.«تخواهد گش باز

هایی خواهیم  بر چند نکته توقف ند  ا هفرمود  احمدالحسنسید  آنچه  شدن  روشن   یبرا 
  یدنمشاهده و د   ینفدر جهت    یع توق  ین عدم صحت احتجاج به ا   ،نکات   ین و از مجموع ا نمود  

 روشن خواهد شد. برای شما الزمانصاحبالعصر و امام صاحب

 حبث سندی اول:  نکته  

اند  به آن ملزم کرده را  ها را به آنچه خودشان  که آناست  باب    ین از ا بحث و بررسی    ینا 
؛ زیرا باشد بوده  از جانب ما    یه قواعد علم رجال و درا از جهت پایبندی به    ینکه ، نه ا یم ملزم کن 
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آن  یلیدل است  و شایسته  ندارد  ادعایی وجود  مورد  علوم  ا ها  برای چنین  از  را  ینقبل  آن  که 
بگیرندرجوع  برای    یو مرجع  یلدلعنوان  به  برا در نظر    یلی دلبودن چنین علومی  حجت   ی، 

 . نماینداقامه  یشرع

ا  که  شویم  مورد متوجه می دو    ین ا طریق  خواهم کرد که از    یان را بمورد  دو    ، نکته  یندر 
 . استدالل کنند امام محمد بن الحسن یدن د  یها حق ندارند به نفآن

از    ؛کنند یم  یم تقسهایی  دسته اخبار را به    ،یو قواعد رجال  یاصولپیروان مکتب  :  اولمورد  
که    یر غد  یثمثل حدرساند،  را می   یقین است که قطع و    ی خبر این نوع خبر،  جمله خبر متواتر:  

ظن  تنها که است  یخبر این نوع خبر، :خبر واحدهمچنین   ؛شده استروایت به طرق متعدد 
 کند. یعلم نم ۀو افادرساند می و گمان را 

نظر آن نم  ، یددر عقاکه  معروف است  ها  از    ، یددر عقا  چراکه  ؛ شودی به خبر واحد عمل 
  ینف. به این ترتیب  شودیبه خبر واحد فقط در فقه عمل م است، و  علم شرط  ]رسیدن به[  

با  و  است    یخبر ظنیک    یعتوق   ینا   چراکهنیست؛    یحصح  یعتوق   ینا   ۀواسطو مشاهده به   یدند
جمله  امامت از    ۀ مسئلزیرا    ؛ شودیاستدالل نمشود  مربوط می امامت    به که    یا آن در مسئله 

 .شودیثابت نم   یظن خبر واحدِ وسیلۀ ها به آناز نظر است که  یدیامور عقا

  ین ا استناد به  حق ندارند با    نحوۀ عملکرد خودشان بر اساس اخبار،ها طبق  جه آنینت  در
 دلیل بیاورند. و مشاهده  یدند ی خبر بر نف

اخبار    ی ها برا آنبندی  بنده با این نحوۀ دسته که    ید برداشت نکنتقدیم شد چنین  از آنچه  
هستم؛   آن موافق  فقط  کردبلکه  ملزم  آن  به  را  خودشان  آنچه  به  را  ملزم  ا هها  و  نمودمند   ،

 . یم ها اختالف دار با آن   شیر اما در تفس ،یم اقرار دار  یع توق ین که ما به ا خواهد آمد  یزودبه 

ا دوممورد   دارد:    یع توق  ین:  نظر مشکل  راو مجهول از دو  یای بودن  از  ای  عده   ؛ارسال   ، 
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به  ای که خودشان در عمل  یقه طبق طر   ینا بنابر   ؛ یبه دوم  یهستند و بعض قائل    یها به اولآن
 . نیستممکن   یعتوق ین عمل به ا   اخبار اقرار دارند

مجهول  شود، و  ی السند میف ضع   ،یت روا به این ترتیب    ؛ ی بودن راو : مجهول اولمشکل  
  یثدر معجم رجال حد  یی خو .  است  یامدهنشرح حالش    یرجال های  کتاب است که در    یکس

فقط  نداده و    ییحتوض   اشرا ذکر کرده و درباره   یبودن راو مجهولفقط    ، یعتوق این  هنگام ذکر  
کنیم  مشاهده میکه    یدر حالرا ذکر کرده است؛    1«احمد بن حسن مکتباسم او را یعنی »

نقل شده    یع که از او توق  یکس  کندی م  یانکه در آن ب   یسدنویم  یا المکارم نکته یال مک نگارندۀ  
صاحب    چهاست و طبق آن   2«حسن بن احمد مکتب»بلکه    یست ن  «احمد بن حسن مکتب»

 
 . 182ص  31معجم رجال حدیث: ج  - 1
 های علمای ما )رحمهم الله تعالی( اتفاق افتاده است: گوید: نکته: دو مورد سهوی در دو کتاب از کتاب وی می - 2

چنین ای که در اختیار بنده است، ایندر نسخهمحمد بن حسن طوسی  اول: در کتاب غیبت شیخ اجل ابوجعفر
مده: جماعتی به ما خبر داد: از ابوجعفر محمد بن علی بن حسن بابویه، گفت: ابومحمد احمد بن حسن مکتب به  آ

ه است  نقل کرد  بابویهالدین از ابنالسالم بودم، و حدیث را به همان صورتی که در کمال من گفت: من در مدینة
کند حسن بن احمد است، و ظاهر چنین است بابویه از او نقل میام کسی که ابنکند. بنده متوجه شدهبرای ما نقل می

برداران را این  بردار اتفاق افتاده است، و این سهو توسط بعضی از نسخهکه سهو در کتاب شیخ طوسی توسط نسخه
المأوی از غیبت شیخ از مکتب نقل کرده است؛ ةن حدیث را در جنای کند که حاج میرزا حسن نورینکته تأیید می

 و خداوند متعال داناتر است.
مستدرک  کتاب  در  نوری دوم:  حسین  میرزا  حاج  محقق  محدث  عالم  احاطالوسائل  با  وی  و  گسترده   ۀ،  اش، 

شخص جلیل غفلت   بودن اطالعاتش، و توجه و اهتمامش در تحقیق و بررسی اسامی مشایخ شیخ، از ذکر این بسیار 
های دیگر از این دست که عالم در تحقیق و  کرده است؛ از کسی که صدوق از وی مکررًا و با رضایت و احترام و ویژگی

شود. پس  تر از آن غفلت کرده است می دهد، روایت نقل کرده است، و باعث غلبه بر آنچه پیش تتبع از خود نشان می 
کند. از جمله موارد دیگری  وجوگر پرتالشی را ناامید نمیزید که خداوند هیچ جستبرادرانم باید به سعی و تالش بپردا

که کند این است  داللت می  بر غفلت نگارندۀ المستدرک از آن شیخ  نیزکه به وقوع سهو و اشتباه در کتاب شیخ و  
طریق حسن بن احمد مکتب نقل طاووس را از الشیعه ابنشده از کتاب ربیع حدیث نوشته ،عنایة الله ذکر شده آن موال
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در معجم    یی خو  ید که س   همان طوربوده است؛  صدوق    یخ ذکر کرده او از مشا  المکارمیالمک 
 1.کرده است یحبه آن تصر   یثرجال حد 

  یعتوق    اینِی که راو   کندیم  یح تصر   « یثمستدرکات علم رجال حد»که صاحب    یحال  در
با    ؛ المکارم گفته است یال که صاحب مک است؛ به همان صورتی  همان حسن بن احمد مکتب  

 2مجهول است. حسن بن احمد مکتب   کندیم یح تصر این تفاوت که وی 

« مرد  این  اینکه  خصوص  در  مکتببنابراین  حسن  بن  بعض   هبکه  باشد    «احمد    ینظر 

 
می مشخص  متعال  خداوند  یاری  و  حمد  به  ترتیب  این  به  است.  روایتکرده  شخص  که  ابوالحسن  شود  از  کننده 

از او روایت کرده است. از جمله شواهدی که بر صحت این  همان حسن بن احمد بوده که ابن بابویهسمری
و صادر داللت میحدیث  امام  از  طبرسیشدنش  شیخ  که  است  نکته  این  را    کند  آن  االحتجاج  کتاب  نگارندۀ 

صراحت بیان کرده است که وی سند احادیثی صورت مرسل، بدون ذکر سند روایت کرده است، و در ابتدای کتاب به به
نیاورده استرا که اسنا بیان نکرده،  را  یا شهرهسبب موافقبه   ؛دشان  با اجماع  در میان  بودن حدیث  بودن آن حدیث 

موافق یا  با حکم عقلموافق و مخالف،  با    ؛بودنش  به ذکر سند ندارد، حال  نیازی  مشخص است که حدیث مذکور 
کند این  دیگری که بر صحت آن داللت می   بودنش، یا هر دو. همچنین از جمله مواردموافقت آن با اجماع، یا مشهور

کدام در اند و هیچکرده اند، به آن اعتماد می کرده تا زمان ما به آن استناد می است که علمای ما از زمان صدوق
کرده است، که این نکته بر کسی که با سخنان آنان انس داشته و سخنان و  ای نمیبودن آن بحث و مجادلهمعتبر 

شود که حدیث  کرده است پوشیده نیست. بنابراین از تمامی آنچه بیان کردیم مشخص میرا دنبال می ها  تصنیفات آن 
ای در آن راه ندارد، و از مصادیق مواردی  طوری که هیچ شک و تردید و شبههبه  ؛مذکور از جمله روایات قطعی است

بر آن بود، شکی    اشبارهدر   است که امام اتفاق نظر  المکارم.در آن نیستفرموده است: »اگر  میرزا    ،« مکیال 
 . 334ص  2محمدتقی اصفهانی: ج 

سید خویی گفته است: حسن بن احمد مکتب: ابومحمد، از مشایخ صدوق )قدس سره( است که به وی احترام    -  1
 . 272ص  5معجم رجال حدیث: ج ؛ 41، حدیث  49الدین، باب گذاشت. کمال می

حدیث  45ابومحمد: او را ذکر نکرده است. صدوق از او در کتاب در باب  وی گفته است: حسن بن احمد مکتب:  - 2
نکردن وی به  بودنش نزد علی بن محمد سمری، چند روز پیش از وفاتش و دادن خبر از طرف امام و وصیت حاضر

 .348ص  2کس دیگر را نقل کرده است. مستدرک علم رجال حدیث: ج هیچ 
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احمد مکتب    ینکها   یااست،  مجهول   بن  که  حسن  نظر خو این صورت  در  باشد  و    ییطبق 
صاحب مستدرکات    ی نماز و طبق نظر  است  صدوق    یخالمکارم از مشایال صاحب کتاب مک 

 . است، شک و تردید وجود داردمجهول  ، یثعلم رجال حد 

که  مجهول    یراو  است  استهای  کتاب در  کسی  نشده  ذکر  وجود    ، رجال  با  و 
بنابراین  .  اعتماد نمود  ـها در علم رجال آنخود    یطبق مبانـ خبر او    هبتوان  بودنش نمی مجهول 

نمایند؛  ها  آن استدالل  به آن  یا  توقیع عمل کنند  این  به  ندارند    یف سند آن ضع  چراکهحق 
او   .است محمد صدر ید هستند س یع توقاین که قائل به ضعف سند  ی کسانجمله از  .است
با توجه به    1.« یستن  یحخبر مرسل باشد صحاین    ینکه و اما ا »:  استگفته   با این حال  ولی 

  ی کاف  یاثبات حکم شرع  یبرا ماند. بنابراین این خبر »ضعف سند، هنوز یک اشکال باقی می
 2« .نیست

مرسل  کنند، مگر روایات  به روایات مرسل عمل نمی رجال    ی علما  3؛ دوم:ارسالاشکال  
و حسن    ؛شودیمعمل    شی هابه مرسلای،  طبق نظر عده که    یرعمی مثل ابن اب  ؛راویان  یبعض 

مکتب   احمد  از    یابن  مکتب  حسن  بن  مرسالتک  یست ن  ی کسانجمله  احمد  به  عمل    ش ه 
 شود.یم

 
 . 1992التعارف: ص دار ؛  641سید محمد صدر: ص  ،تاریخ غیبت صغری - 1
 . 641تاریخ غیبت صغری: ص  - 2
شود: ناقۀ مرسل است؛ زیرا راوی آن  معنی اطالق )رها شدن( است. گفته میمرَسل بر صیغۀ مجهول از ارسال به  -  3

ی اگر او را در غیر از  را مقید نکرده است؛ یعنی آنچه از معصوم نقل شود توسط کسی که وی را درک نکرده است، حت
ای که از سلسله راویان »از  آن درک کرده و با او یک جا بوده باشد؛ که در این صورت از ایشان بدون واسطه یا با واسطه

فراموشی،    ۀواسطیا به  صورت عمدی یا به سهوشان( حذف شده روایت کرده است، یا بهآخرش« یک نفر با بیشتر )یا همه 
 . 189ور. نهایة الدرایه سید حسن صدر: ص )یعنی مرسل( از مشه
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 : یدگوی االسالم مةدر بشار  ی کاظم یمصطف سید

ها را  که علما آن  یبزرگ   یعو وقا  یاربس   یایاست که با قضا  یخبر واحد مرسل   ،یع توق   ینا»
  ین ا  که   ی در حالدر تعارض نیست؛  ند  اهکردمدون    یفاتشانها و تصن و در کتاباند  پذیرفته

  معتبر خودشان از امام صادقسندهای  با    یطوس  یخ و ش   نعمانیو    ینیکل   آنچهبا    یتروا
است.ند  اهکرد  یتروا تعارض  ا »:  فرمایدمی  در  دارد،  به امر    ینصاحب  غیبتی  و  ناچار 
احساس تنهایی    ، نفر  یسوجود    با  لیو   ؛کنداختیار می  ینینشگوشه   یبتشناچار در غبه 

آید  ـ چنین برمیاندهمان طور که شارحان احادیث تصریح کرده« از ظاهر حدیث ـ.کندنمی 
ناچار در  در دوران غیبتش با سی نفر از اولیایش مأنوس است و این سی نفر به  که امام

قرن این  آن  هاطول  که  نیست  پوشیده  زیرا  شوند؛  جایگزین  نمیباید  اندازۀ  ها  به  توانند 
 1سرورشان عمر کنند.« 

که  آنجا    ؛ مرسل است  یع توق  ین ند ا ا ه کرد  یحاست که تصر   یکسانجمله  از    یعالمه مجلس
 2.«مرسل است واحدِ  خبرِ »:استگفته  یفشر  یثحد این کردن بعد از وارد

 . یدچه برسد به عقا نیست، ممکن  نیز در فقه   یحت یت روا  ینعمل به ا  ینبنابرا 

 شود مربوط می   یت : به منت روا دوم نکته  

 : خواهم کرد یانرا ب مواردی 
 اول: مورد 

ا »:  فرمایدمی بر  روا   ینکه مضاف  است    یت متن  برداشتآناز    یا عده و  متشابه  های  ها 

 
 . 146االسالم: ص ةبشار  - 1
 . 318ص  35: ج بحاراالنوار - 2
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 «.اندمتفاوتی از آن داشته 

نی قطع  یع توق  ینا  متشابه    ؛ یستالدالله  هماست؛  بلکه  تفسدلیل    ین به  لفظ    یردر 
تقدیم حضور    ع را متشابه کرده استی توقوجوهی که این    اند.شده اختالف  دچار    «مشاهده»

 :شودمی

مشاهده  منظور  :اول  وجه تفسیری  از  چنین  الزمۀ  رؤیاست.  نیز  و    یات روا   یب تکذفقط 
 . ستاز علما یاری بس  یبتکذ

  صراحت دارند.  ی کبر   یبت در غ یامام مهد  یدنبر امکان د  یات: روا یات روا  یب تکذ اما
 :روایاتاز این   یبعض 

بن    یاز عل  ء،وشا  یاز اصحاب ما از احمد بن محمد از حسن بن عل  یا اول: عده   روایت
ابواب از  صادق  ،یربص وحمزه  امام  که  ا هکرد  یتروا   از  ا »فرمود:  ایشان  ند  امر    ینصاحب 

  ، نفر  ی سوجود    با   لیو   ؛ کنداختیار می   ینی نشگوشه   یبتشناچار در غبه  و  ناچار غیبتی دارد،  به 
 1«.کنداحساس تنهایی نمی 

"  : است  گفته   ی استرآباد   فاضل  معروفه" بیط »یعنی  شهر  آن  و  منزل    ی،  که  آن  است 
 2... .« گیردیانس م شییانفر از اولسی با ایشان و است  حضرت

قاسم بن محمد بن حسن بن    :گفت  ، ما خبر دادبه    یداحمد بن محمد بن سعروایت دوم:  
از    ،یر بن مستن  یم از ابراه  ،عبدالله بن جبله  زا   ، بن هاشم  یسعبگفت:  ما  به  حازم از کتابش  

امر دو    ین صاحب ا »کرد، که فرمود:    یت روا   صادق  اباعبداللهاز    ، یمفضل بن عمر جعف
  ی رد و بعض مُ   گویند یها ماز آن  یبعض   ینکهتا ا   شودی م  یطوالن  یبت از آن دو غ   دارد؛ یکی   یبت غ

 
 . 340ص  1کافی: ج  - 1
 . 265ص  6شرح اصول کافی: ج  - 2
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  ی بر امر او باق  اندکی  ۀعداز اصحابش جز    ، پس  . ند رفتگوییم  یکشته شد و بعض   یندگویم
که امر او را   یی آن موال مگر  ندارد اطالع  او  یگاهجا دیگران از و  ش یایاز اول یکیچ ه . دنمانی نم

 1«.بر عهده دارد

کند.  شیخ طوسی این روایت را با اختالفی اندک از ابراهیم بن مستنیر، از مفضل نقل می 
  یبت از آن دو غ   دارد؛ یکی یبتامر دو غ  ینصاحب ا »  فرمود:می  گفت: شنیدم اباعبدالله

  ، پس  .کشته شد  یندگویم  یو بعض   ، ردمُ شود:  آنکه گفته میتا  ]از دیگری[ است،    تری طوالن
  یگاهجا دیگران از    و   ش یایاز اول  یک یچ ه و    ؛ دنمانی نم  ی بر امر او باقاندکی    ۀعداز اصحابش جز  

 « .که امر او را بر عهده دارد یی آن موال مگر  ندارداطالع او 

 :گویدی م یطوس شیخ

صراحت  است    یبتدو غ  یکه صاحبمان دارابه ایناعتقاد ما    خصوصن خبر در  یو ا»
  تر یه طوالنک  ی و در دوم  ؛ شدیم آن حضرت دانسته  اتبات  کاول اخبار و م  یبتدر غدارد.  

مکاتباتا و  اخبار  ایشان  قطع    ش ست  از  و  ندارد    یکس شد،  خاّص  که    ی کسمگر  اطالع 
 2ضرت باشد.« ح

این  رفع  به این ترتیب  و  صراحت دارند،    یامام مهد   یدندر اثبات د   یاتروا   یجهنت  در
 . پذیر نیستامکانتعارض 

  یکبر   یبتالعصر در غامام صاحب   شدنهیدد  ،یقین بر آن است که با قطع و  عالوه    این
کرده  الثاقب صد قصه را نقل نجم الدر کتابش  یمحدث نور است.  ثابت شده   ی،یار بس توسط 
 .انددیده را   یها امام محمد بن الحسن مهد که صاحبان آناست 

 
 . 176غیبت نعمانی: ص  - 1
 . 61غیبت طوسی: ص  - 2
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 . است  یامام مهد طرف  همراه با نقل امور باطل از    یدند   ،مشاهده منظور از  :  دوم  وجه

 :کرده استبیان محمد صادق صدر آن را  ید است که شهمطلبی  ینا 

ترتیب   این  دروغیدند   یمدع»به  اگر    یی گو،  است  باطلافترازننده  امام  را    یامور  از 
غ   کند؛نقل    ی مهد  در  مشاهده    یف شر   یعتوق این  ،  مورد   ینا  یراما  بطالن  بر  داللتی 
چه  ،  کندنمی و  کند،  نقل  مهدی  از  را  صحیحی  امور  اسالمی  قواعد  طبق  فرد  این  چه 

 1طور کلی هیچ چیزی نقل نکند.« باشد، و چه به کم احتمال صحت آن وجود داشتهدسِت 

 : است گفته ، را خالصه کرده یجه نت ین ا  سپس

  یع بر توقاند نه  گفتهکه    یاشکال شود این  میشده نتیجه  گفتهمطالب    یاز تمام »پس،  
و را بپذیریم  اخبار مشاهده  توان هم این توقیع و هم  میو نه بر اخبار مشاهده؛ و  است    وارد

بوده  انحراف و خروج از حق  بر اساس  که  ادعاهایی  مگر  کنیم،    یبتکذها را  آن  یستواجب ن 
 2.«  د...نباش

 . خاصه باشد یابتن  یهمراه با ادعا  یدن، دمشاهدهمنظور از سوم :  وجه

 مطلبی گفته که در آن آمده است:  یع توقاین در بحاراالنوار بعد از ذکر   مجلسی

همراه  کنند  میمشاهده    یکه ادعانفی کرده    یکسان  یبرامشاهده را    یعتوق »چه بسا این  
]این توقیع[  تا    ،چهارگانه  یرانسفهماننِد    یعیان،به شایشان  و رساندن اخبار از جانب    یابتبا ن

خواهد    و در ادامه  اندرا دیده  گفته شد و نیز اخبار کسانی که آن حضرت که    یبا اخبار 
 3داند.« خدا می  و ؛نباشدوجود نداشته  اتیمنافآمد، 

 
 . 652تاریخ غیبت صغری: ص  - 1
 . 653تاریخ غیبت صغری: ص  - 2
 . 151ص  52: ج بحاراالنوار - 3
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وی  را که    یمنافاتلۀ آن خواسته  وسیبه احتمال است که  یک  تنها  گفته،    یآنچه مجلس
کنند وجود  تصریح میوقوع مشاهده    ه بکه    یگریو اخبار د   ، یع توقاست میان این  تصور کرده  

، سفارت خاصه از  نفی شده است یع توقن  ایآنچه در  است  گفته    یجه در نتبرطرف نماید؛  ، دارد
  ند نکیکه مشاهده را ثابت م  یاتیو حکا  یاتروا   کذیبتتنگنای  تا در    ؛است  یامام مهد طرف  

 . قرار نگیرد

  یاتی و حکا  یات و روا   یع توقعدم وجود منافات میان این    است؛ارجح  وجه    ین : و ا چهارم  وجه
شده« را  نفی  ۀمشاهد»ما لفظ شود که این معنا زمانی روشن می  . دنکنیکه مشاهده را ثابت م

  در کتاب   یاست که محقق نهاوند   یوجه  ینا   تفسیر کنیم.  ی ظهور علن  یمعنابه   یعتوق این  در  
»پاسخ کوبنده  در کتاب  آن را    یلیناظم عق   ، فاضل  یِخ شو    دهذکر کر   «حسانال  ی عبقر »  خود

 : شودتقدیم حضور می  یمتن عبارت محقق نهاوند  .استکننده رؤیت قائم« آورده به تکذیب 

ن  یکس» ]ب  یازکه  جمع  قصه  یسمر   یعتوق  یانمدارد  [  یاتروا   ینبه  مالقات    یهاو 
ظهور  یعنی  ـ  ظهور استادعای  درصدد منع    یفشر   یعتوق این    چراکه؛  بیندنمی  یامعارضه

که    همان طور  ؛ظهور و حضور است  ی معنابه یعتوق این  و ذکر مشاهده در    ـامام  یبرا  یعلن
هَر َفْلیُصْمهُ است:  آمده    یهآاین  در   )کسی از شما که این ماه را   1َفَمن َشِهَد ِمْنکُم الشَّ

 . دید پس آن را روزه بگیرد( 

 است: مورد معنا دو  ینبر ا ینهقر 

 .« مرج و فتنه و فساد وبعد از هرجمگر   یستن یظهور  »پس:امام این گفتار : اول

،  ظهورادعای    یعنیـمشاهده کند    یادعاکه    یکس»مگر  :  مام گفتار ا: این  دوم  و
به و    های ظهور هستند،صیحه که از نشانهو    یانیقبل از خروج سف  ـیعنی ظهور امام

 
 . 185بقره:  - 1
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 1تعارضی وجود ندارد... .«   یاتو حکا یفشر  یعتوق این ترتیب به هیچ وجه میان این 

  یت ند و روا نکی که مشاهده را ثابت م  یاتی روا میان    ی منافاتشویم  و به این ترتیب متوجه می
 .استارجح  ینو ا وجود ندارد؛  یعتوق

 دوم:مورد 

ن مسوّ   یت روا این    عالوه به »:  فرمایدمی ا   یست، ره  آن  ین و  نظر  کلها  از  روا یبه    یتبودن 
 «.کنداشکال وارد می

 : گویمی ، مه استفرمود آنچه امامشدن روشن  یبرا 

 . ییو انشا ی خبر  :شودی م یمتقسدسته  به دو جمله   یونمنطق از نظر . ۱

مثال    است.  یحآن به صدق و کذب صح  یفکه توصاست  مرکب تام  عبارت    ،ی . خبر ۲
 . وجود دارد شو احتمال صدق و کذباست  یجمله خبر  ینا  حج آمد«؛»زید از : یخبر جمله 

  یمثال یست.ن  یحآن به صدق و کذب صح یف مرکب تام است که توصعبارت  ،یی. انشا3
درست  ذب  کصدق و    اجمله ب  ینا   یفتوص   »ای کاش جوانی بازگردد«؛:  ییجمله انشا   یبرا 

  یا صادقه بشود    یه قض و  باشد    یواقع  یز تا آن چ  دهدی خبر نم  یزی جمله از چ   ین ا نیست؛ زیرا  
را    ی نسبتکلماتش  با  تنها  بشود. و متکلم    ه صادق  یر غ  یهقض   یجه در نت و  باشد    یواقعیر که غ ینا 
 2هستند.  یار بس  ء انشا یهامثال  .کندی م یجادا 

 
 . 36: ص الزمانشکن به منکران دیدار با صاحبدندانشده از کتاب پاسخ نقل - 1
گوید: خبر و انشاء:  کنم. میشدن فکر خوانندۀ گرامی متنی از کتاب منطق شیخ مظفر را نقل می برای روشن  -  2

 شود؛ و این نسبت: مرکب تام است که نسبتی بین اجزایش برقرار است و این نسبت، »تامه« نیز نامیده می هرکدام
کنندۀ آن واقعیت  کننده و کشف خود حقیقت ثابتی دارد و این لفظ مرکب فقط حکایت خودِی نظر از لفظ، بهاول: با صرف

گویی: اتفاق بیفتد و از آن خبر بدهد، مثل باریدن باران. می  ای اتفاق افتاده باشد یا در آیندهوقتی حادثه   است؛ مثالً 
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به جمل4 همان خبر    یهقض   . پسشود  یگفته م  «یهقض »  یخبر   ۀ . در منطق اصطالحًا 
 است.  یه است و خبر همان قض 

  1شود؛ گفته می  »موضوع«است که در این صورت به آن    یشخص   یه قض یا مضموِن  .  5
نم  بسیاریبر  یعنی   برای  بلکه    ؛ کندی صدق  است؛ شخص    یک تنها  مرد    ید ز   : مثل  صادق 
 شود.یم  یده نام  یشخص  ۀ یهنگام قض  یندر ا  یهقض  ین است؛ و ا  یشجاع

و    «رهمسوّ به » یهقض این نوع    .کندی صدق م]عدۀ[ بسیاری  و بر است    یکل  ش موضوع  یا

 
شود. الزم نیست که خبر  شود و »قضیه« و »قول« نیز نامیده میبارد. این »خبر« نامیده میباران بارید، یا فردا باران می

شود. باشد کاذب میشود، واگر مطابقش نحتمًا با آن واقعه نسبِت مطابقت داشته باشد؛ اگر مطابقش باشد صادق می
عبارتی است که منطق   ،توانیم آن را با صدق یا کذب توصیف کنیم، و خبرعبارت تام مرکب است که می   ،خبر  ، بنابراین

 ش تحقیق کند، و این تحقیق به تصدیق تعلق دارد.ابارهتواند در می
کند و قصد  لفظ این نسبت را محقق مینظر از لفظ، نسبت تامه به یک واقعیت ثابت نداشته باشد؛ و فقط  دوم: با صرف

کند و در ورای کالمش نسبتی با  متکلم معنا را با لفظ مرکب ایجاد می   ،عبارت دیگرآورد. به متکلم آن را به وجود می
واقعیتی ثابت وجود ندارد تا کالم گاهی با آن مطابقت داشته باشد و گاهی نداشته باشد. به این مرکب »انشاء« گفته 

نشینی نهاد هم مثل: با داعیان بد  ،مثل: َدَرست را حفظ کن؛ یا جمالت نهی،  های آن: جمالت امریمثال شود.  می
و »اگر بازگردم از مؤمنان خواهم   مثل: »ای محمد! آرزوی منی!« ، مثل: آیا مریخ مسکونی است؟ ندا ،نکن. استفهام
رداد انشاء، قرارداد معامله، قرارداد اجاره، ازدواج و  مثل قرا  ، مثل: خطر انسان چقدر بزرگ است! قرارداد  ،بود« . تعجب

از این    یمثل صیغۀ طالق و عتق و وقف و موارد  ، واج کردم. ایقاعدموارد دیگر. مثل اینکه فروختم، اجاره کردم، از 
 ـکندیپوشی از لفظی که از آن حکایت مدر صورت چشم ـ ام آزاد شد. این ترکیبات  دست. مثال: فالنی طالق داد و بنده 

ها متشابه خود معانی حقیقی ثابتی ندارند تا با آن معنا مطابقت داشته باشد یا نداشته باشد. معنای آنخودِی کدام بههیچ 
ترکیب    ،بودن توصیف نمود. پس انشاءها را با راست یا دروغتوان آنشود. پس نمی است و ]فقط[ با لفظ دانسته می 

 . 61ص  ،شیخ محمدرضا مظفر ،توانیم آن را با صدق یا کذب توصیف کنیم. منطقنمیتامی است که 
زید: موضوع، و قائم:    ،شود. در گفتار ما »زید قائم است«و »محمول« تشکیل می   قضیه یا جمله، از »موضوع«   -1

حکمی است متکلم   «محمول»زید ایستاد« نیز زید: موضوع و ایستاد: محمول است. بنابراین  »  ۀمحمول است. در جمل
 کند. جاری می «موضوع»بر 
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 . شودی م یمتقس «مهمله»

  یبا لفظ ،افراد موضوع)تعداد(   یت است که در آن کم یا یه قض  «مسوره» ۀ یقض منظور از 
 شود.است، محدود و مشخص می  ی گذار و حد  یین که دال بر تع 

 شود: یم یم تقسگروه مسوره به چهار  ۀیقض 

،  هافک،  ه، عامجمیع )همه(کل،  »و با    «؛است  یوانح  یهر انسان »: مثل  یهموجبه کل .  ۱
کند  یافراد موضوع م  یع جم  ی که داللت بر ثبوت محمول برا دیگر  و الفاظ    «الف و الم استغراق

 شود.ی ساخته م

  یاق ال واحد، نکره در س  یء،ال ش»و با ؛ «یستسنگ ن ی انسان یچ ه»: مثل یه. سالبه کل 2
الفاظ    «ینف جم دیگری  و  از  محمول  سلب  بر  موضوع    یع که  ساخته    کند یمداللت  افراد 
 شود.یم

  یل، قل   ، یرکث   واحد،   بعد،»و با    ؛ هستند«  یوانح   ها،انساناز    یبعض »: مثل  یه. موجبه جزئ 3
برا الفاظ دیگری  و    «ربما، قلما ثبوت محمول  بر  کند  داللت می  افراد موضوع  یبعض   یکه 

 .شودیم  ساخته

ن  هاانسان از    ی بعض »: مثل  یه. سالبه جزئ 4 با  ند«یست کاتب  ...  بعض، بعض   یسل». و   ،
  افراد موضوع   ی که بر سلب محمول از بعض   یزهایی چو دیگر    «، ما کل ،...کل  یس ل،  یسل

 .شودی ساخته م کنند داللت می

این قضیه    . شودیم  یده نام   « مهمله  ۀیقض دیگری هم هست که »  ۀقضی و    ی مرزبند در 
افراد   یترا ذکر نکرده که کم  یمتکلم لفظ یعنی   ؛ افراد موضوع رها شده است گذاری برایحد 

 . :انسان خندان است«االنسان ضاحک» موضوع را مشخص کرده باشد، مثل

در    ـمهمله   یعنی ـ   ین و ا »:  گویدی م  یمحقق حل  است.   یهجزئ   ۀ یمهمله در حکم قض   ۀ یقض 
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 1.«کندی م یاز نیب دربارۀ آن  از بحث  ما را  یه جزئدربارۀ بحث است. پس   ه یجزئحکم 

عبارت از امام   ین که ا آنجا   ؛ گردیمیمباز یع توقاین  یتبه روا مطالبی که تقدیم شد  از پس، 
گاه باشید کسی  یذاب مفتر کالمشاهدة ... فهو    یدعی أال فمن  »وارد شده است:  یمهد  : آ

  ، ، مهمله استیه قض   ینا   گوی افترازننده است.«کند... پس او دروغکه ادعای مشاهده می 
،  نشده است  ر ذکداللت کند افراد موضوع  یت کم ی و مرزبند  ید که بر تحد  یدر آن لفظ چراکه

 سان است. یک هر دو معنا  ؛است هر یرمسوّ غ ه یقض توانی بگویی  می  یا

ا   یعنیاست؛    ه یدر حکم جزئ  یهقض   ینا پس   که   یکساناز    یبعض »گفتار ما    ین در حکم 
م  ی ادعا افترازننده  دروغ  کنند ی مشاهده  ا   « هستندگوی  ادعا   یکسانتمام  ه  ک نی نه    ی که 

 ! باشندگو دروغکنند یمشاهده م

او    یعتوق این    یتبا استناد به روا که    یستن   یحصح کند  مشاهده    ی ادعا  یکسوقتی    بنابراین
گوی  کند، دروغادعا    یهرکس  حتماً که  کند  یثابت نم  یع توقاین    یت روا   چراکه  ؛یم کن   یب را تکذ

 . افترازننده بوده است

با کند،  ادعا    یمدعوقتی    ینبنابرا  ثابت    ش کذب  یا ، تا صدق  توجه شود او    دلیلبه   ید حتمًا 
  ید شا  چراکه  ؛ یم نک   یبتکذاو را    گویدی در آنچه مبدون هیچ تحقیق و تفحصی    ینکه ، نه ا شود

 . یمجه ما هالک شو ی در نتو باشد گو راستاو 

ـ  توضیحات  این  بتوانیم  امگرامیفرزندان    یا با  ندارد  امکان    احمدالحسن   یددعوت سـ 
توق   یمانی به  استناد  با  نم  یعتوق  ین ا زیرا    ؛کنار بگذاریم  یسمر   یعرا    ۀ همکه    کندیثابت 
است   ین ا  کندیکه ثابت م یزی چ یت بلکه نها  کرد؛ یبتکذتوان می  کنند یکه ادعا مرا  یکسان

ادعا م را    نی کسااز    یکه بعض  از    کنند یکه  بررسی  بعد  از  کق و  یو شناخت دق تحقیق و  امل 

 
 . 164کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد ـ با تحقیق آملی: ص  - 1
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 .می توان تکذیب کرد ،که آورده است  یلیدلکیفیت 

برادر استاد ابومحمد    ۀ نوشتادله«  جامع  »کتاب    ۀ یآنچه را که در حاشپس از این مطالب  
  ی عبارتبرای    یوافکافی و   یکه در آن جوابکنم  برایتان نقل می الله آمده است  حفظه   یانصار 

 . است از او نقل کرده یطوس یخ و ش آورده  یهقولواست که ابن 

صفحه ی،  صغر   یبتغـ  خودموسوعۀ  محمد محمد صادق صدر در    یدشه   ید:س گفت»
سفارت   یها در ادعاآن  ین... و آخر »:  ه استگفت ـ دروغینران  یو تسلسل سف  یخ، در تار ۴۰۹

تا بعد از  وی    بوده است.ابودلف کاتب    ـشودیظاهر م  یخ از عبارت ش   آنچهطبق  دروغین ـ
 .«   ...بر این ادعا بودچهارم  یرسف یوفات سمر 

ترتیب   این  ح که  شود  میروشنبه  زمان  در  ادعا  یر سف  یاتابودلف  سفارت    یچهارم 
ی صغر   یبت در زمان غ  یاناز مدع   یب ترت   ینزنده بود و به ا  یکرد و تا بعد از وفات سمر می

زیرا از نظر ما ثابت شده است  .. »:   یهقولوابندربارۀ این گفتۀ ، و یکبر  یبتنه غبوده است 
  ؛ است  کنندههگمرا  گمراهِ   امر را ادعا کند پس او کافر متعفِن این    ی که هرکس بعد از سمر 

  یر بعد از وفات سف  یکه مراد از آن ادعا  یستن  یضرور   .«خداوند استسوی  از  تنها    یقو توف
بعد    هرکس   یجه است. در نتبوده  سفارت    ی او برا  یببلکه ادعا بعد از تنص ؛باشدبوده  چهارم  

  ی کسان وضعیت  مثل    ؛مفتر است  یگو روغدیک    ،ادعای سفارت کند   یریسفیک  از انتخاب  
سفارت را   ِی هر مدع شیعهکردند. نیز ادعای سفارت میدوم و سوم  یرکه بعد از انتخاب سف

ماجرای  مطلب را    ینو ا  رده استکیم   یبثابت شد تکذواقعی    یرسف   یبتنص  ینکهبعد از ا
  ، نه بعد از وفات او ادعای سفارت کرد و  چهارم    یرسف  یاتدر زمان حکند که  تأیید میابودلف  
 . نیز ادامه داشت چهارم یرتا بعد از وفات سف  یو  یادعاو حتی 

  باز هم بوده باشد  چهارم    یربعد از وفات سف  یهقولوابنروی کالم  اگر  حتی  هر حال    به
چهارم در آن   یربعد از وفات سفدر خصوص  ، و  است  ی قبل   یعبر توقمستند  کالم    ین هم ا

  یه از کالم ابن قولواشتی  چنین برد، و  قائم  یامسفارت تا ابد و تا ق  ینه نفدوران بوده است  
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در آن    ینیفتنۀ معبه    پاسخ در  کالم    ینا  یممالحظه کنوقتی ما    خصوصاست؛ بهممکن  نا
ابودلف و امثال   ۀفتنیعنی   ؛تگذشته اساز آن از هزار سال  یشباالن بوده است که دوران 

گوید:  تا آنجا که خود وی می  اند؛ادعای سفارت کردهچهارگانه    یرانکه در زمان سفوی  
ابد" را قصد کرده چگونه می"کل"  » "تا  این سخن  با  ایشان  که  یقین گفت  و  با قطع  توان 

اقرب    ینو اـاراده کرده باشد  کلیت را در آن دوره و دوران نزدیک به آن،  پس چه بسا    است؟!
 . قائم یامنه تا ق  ـاست

چه    نیست؛  ینص شرع  ـشبا وجود جاللتـ  یهقولو، کالم ابنیز چاز همه  یپوشبا چشم
عصمت    چراکه؛  ندزد  یهها ردآنسخن  ها آمدند و بر  بعد از آن  یکه کسان ییناز متقدم  یاربس
 امت. دهنده به این  عصمت  ینمگر به ثقلپذیر نیست  امکانداشتن  اهل آن است و تعبد  یبرا

و است  چهارگانه بوده    یرانفارت در زمان سفس  یکه ادعاتقدیم شد دانستیم  از آنچه  
تالش    ینغافل از    یبعض  آنچهعکس  شود؛ بر دیده نمیاز آن    یچهارم اثر   یربعد از وفات سف

 1.« دهندب  یجتروکنند می

 سوم:مورد 

از    شود؛ می نقض  رویدادها  و    یات از روا   ی با تعداد  یعتوقاین    ینکهمضاف بر ا »:  فرمایدمی
 « .استمکاتبه شده  یدمف یخ ش با که   ییهاو نامه  یمانی  یت جمله روا 

که ذکر    یعیبا وقا  یع توقاین  همان طور که    ؛ شودینقض م  یاتروا از    یبا تعداد   یع توقاین  
خالصه    یدر نکاتکرده است    یانب  امامآنچه را که    .شودی نقض م  آیدیها ماز آن  یبعض 

 کنم: یم

 عنوانبه او را قبل از ظهور    یکه امام مهد ـ   یمانی  یت با روا   یکل  طور به   یع توقاین  .  ۱

 
 . 30پاورقی جامع ادله: ص  - 1
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  یت روا   و؛  شودی نقض مـ  فرستدیکند می مدعوت    یکه مردم را به امام مهد   یا فرستاده 
 کردم.  یانب برای شما گذشته  ی هارا در شب  یمانی 

،  ۴۱۰صفر سال  یانیپا یامدر ا  ،یب در تهذ  یطوس یخش  . یدمف یخ . مکاتبات امام با ش۲
محمد بن محمد بن نعمان قدس الله روحه و   ابوعبدالله  یخش  هب  یامام مهد را از  ای  نامه 

ای است به برادر باایمان و  »این نامه در این نامه آمده است:    .کرده است  یتروا   یحهر ضر نوّ 
هایی است عبدالله محمد بن محمد بن نعمان که از جمله پیمان دوست رشید، شیخ مفید ابو 
از بندگان خدا اخذ گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد  که به ودیعت نهاده شده و  

....  ممتاز هستی  ... سالم بر تو ای دوست مخلص در دین که در اعتقاد به ما با علم و یقین  
به تو  را  به ما اجازه داده شده که تو را به شرافت مکاتبه مفتخر سازیم و موظف بداریم که آنچه  

تو  می جانب  از  برسدنویسیم  ما  دوستداران  آنان  به  به  را  اطاعتش  توفیق  و  عزت  خداوند   .
 1.«   در پناه لطف خویش محفوظشان بدارد ...   و   ،کند   شانکفایتبا سرپرستی خود،  و    ،مرحمت

  کنند کسانی با وی مالقات می   که قبل از قیام مبارک امام مهدیاست  روایت شده  .  3
می و   تکذیب  مردم  صادق ابو  : شوندتوسط  جعفر  امام  »می  عبدالله  قیام  فرماید:  قائم 

را تکذیب   هاآن اند و )مردم( شوند که او را دیده القول میمگر اینکه دوازده مرد متفق کندنمی 
 2« .کنندمی

 .شودی نقض مگفته شد  اول مورد که در  یاتیبا روا این روایت،  . ۴
 چهارم: مورد 

  ـشخص بعد از او سؤال شد   ۀ دربار   ی وقتـبه هنگام وفاتش    ی سمر   وانگهی»:  فرمایدمی

 
 .38صفحه  1تهذیب االحکام: جلد  - 1
 . 285غیبت نعمانی: صفحه  - 2
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  یروشنبه   ینو ا .«  آن است  ۀدهنداست که خود انجام   یخدا را امر :  گفت: »لله أمر هو بالغه
دارد که سمر  بر آن  م  کندی م  یتنه خود وص  یداللت  انکار  را  نه آن    تأکیدبلکه    نماید، یو 

 «.خواهد گشت دوباره باز مر، ا  ینکه ا  ورزدیم

  ین آن ا   یو معنا   ،نکند  یتوص  شبعد از خود  یکه به کس  ه استامر کرد  ی امام به سمر 
 1.کندی نم  یتوص که امام یستن

 
« مورد پنجمی را هم  38کند( در کتاب خود »پاسخ کوبنده به منکران فرزندان قائم: ص  شیخ ناظم )خدا حفظش - 1

 ذکر کرده است. 
پوشی از با چشم به این ترتیب ـ   ؛مورد پنجم: این توقیع از بداء مستثنی نیست و ممکن است در آن »بداء« حاصل شود

دلیلی برای نفی سفارت خاصه در نظر بگیریم تا هنگامی عنوان  ـ عقالنی نیست که این توقیع را بهشدهتمام مطالب گفته
 که از قانون بداء مستثنی نباشد. 

کنم؛ آنجا که آن برادر شدن بیشتر »بداء« مطلبی را که در کتاب »در محضر عبد صالح« آمده است ذکر می برای روشن
مربوط   یاتجزئ  یو برخ  یانیفدربارۀ ساز عبد صالحکند گفته است:  دیدار می   که با عبد صالح احمد الحسن

 هنگام ظهور سؤال کردم.   یدادهایبه اشخاص و رو
موضوع )بداء(، با توجه به طرح و    ینا  یاحتمال بداء وجود دارد؛ حت  یات،در پاسخ فرمود: »در همۀ جزئ  ایشان

خصوص  در    یت دارد. ح  یشتریب   یتو ارتش اوست، اولو  یطانش   یعنیبر دشمن    یروزیکه هدف از آن پ  یبرنامۀ نظام
احتمال وقوع بداء وجود    یزن  "شودیانجام م  روز  یکدر  "که  است  آمده    یثصراحت در حدآن به  بارۀزمان خروج که در 

 «.دارد
ب  یفهشر   یاتروا  یسپس برخ  وی این  و مفهوم آن   یانرا  »از  و فرمود:  را خالصه نمود   فهمی؟ یروایات چه مها 
بداء   یاتدر حتم است،    یات از حتم  یانی ( است، سفیعاد ها )مشدهداده وعدهجزو    است، قائم   یاتاز حتم  قائم 

 . ( بداء راه نداردیعادشده )مداده در وعده بداء وجود دارد، یاتوجود ندارد، در حتم
. اصل  یابدیدر آن راه نم  یکه بدائ  کنندیم  یانب  یات روا  ین آن؛ وگرنه ا  یاتدر جزئ   یعنیبداء وجود دارد،    یاتدر حتم  -

 از آنجا.  یاباشد   ینجاخاستگاهش از ا یا ،یفالن یا باشد  یفالن یاست و  ممکن یاست ول یر ناپذاجتناب  یانیوجود سف
 . یستن یبدائ یچامام است و در معصوم ه یو  یرا است و بداء در او راه ندارد؛ ز  یعاداز م قائم  -

حال چطور ممکن است    گیرد؛ی روز« در محدودۀ بداء قرار م   یکدر    یو خراسان  یانیو سف  یمانی  یاماصل »ق  بنابراین 
  یجاد ا  ییریکه ممکن است خداوند در آن تغ یدر حال ،یردالتحقق در نظر بگ و الزم یقطع یلانسان عاقل آن را دل یک
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 مبحث اول: های پرسش 

 است. توضیح دهید.و ارسال مواجه  یبودن راو مجهول مشکل سند با از نظر   یسمر  عی: توق۱س

 متشابه است؟  یعتوقاین که منت  یدکنی : چگونه ثابت م۲س

 یان باست  ذکر شده    یسمر   یعدر توقشده  نفی   ۀمشاهدمنظور از    یرتفس  یکه برارا    ی: احتامالت۳س
 ؟ به چه دلیلو  ؟استارجح  یک و کدام  ید،کن

اشکال    « ستاگوی افرتازننده  دروغ مشاهده کند ...    یادعا  یحهکه قبل از ص  ی کس»گفتار    ین: بر ا۴س
 .یدکن یان آن را باز مقصود . است ه ر مسوّ یر غ که شده است وارد 

 . یدها را ذکر کناز آن تا  دو   ؛شودی نقض م یعبودن وقایادز  دلیل بهطور کلی، به مشاهده  ی: نف۵س

 
 .25ص  ،در محضر عبد صالح کند؟«





 

 

 خدا   ین آن در د   یگاه و جا  ی جسمان   ی ماد   ۀ معجز   1دوم:   مبحث 

ا شدن  وارد   علت جسمان  ین به  آزما   ی، عالم  و   تعالیحق است.  بوده  مردم    یشامتحان 
ِلیْبُلوَ   : فرمایدمی اْلَحیاَة  َو  اْلَمْوَت  َخَلَق  ذی  یک الَّ

َ
أ اْلَغُفورک ْم  اْلَعزیُز  ُهَو  َو  َعَماًل  ْحَسُن 

َ
أ  2ْم 

  کوتر ین  عمل در    شما  از  کیکدام   که  دیازمایشما را ب  تا  دیافر یب   را   زندگی  و  مرگ  )همان کسی که
صحیح  ند  ا ه وارد شد  یا دن   ینا   به امتحان    ی مردم برا . حال که  آمرزنده(  روزمندِ یپ   تساو  و  است

  ـ ی علت  یچ ه  بیـ   امتحان  ینا   به  ورود  از آنان را در  یمطلق برخ  یِم حک   ۀیرندگامتحان نیست که  
  یچ بدون ه یجه ـ نت بهترین  از آنان و دادن    یردن امتحان برخکلغو   و   ،دهد   ی برتر   یگر د  یبر برخ
 . یستن  یحصح  ـداده باشند  شکه آن را انجام  یمقدمات یاعلت 

  ی از سو افکنی  و شبهه افتادن  اشتباه به   ی برا   یگاهیجا   یچه  ی ماد جسمانِی    ۀ معجزاگر در  
  یب غ مجال  کننده است و  قاهر و مجبور  ایمعجزه این معجزه،    ، وجود نداشته باشد  انمخالف

امتحان  . به این ترتیب  گذاردی نمیب باقی  به غ  یمانا   یبرا هیچ مجالی  و  کند  منتفی میرا  
گان بر  دهند از امتحان   یدادن برخ ی برتر   آن   ۀنتیج د و  کنیم   لغوگان را  دهند از امتحان   یبرخ
ـ د  یبرخ فرض اینکه اتفاق  به ـ نوع معجزه    ین ا   به این ترتیب.  خواهد بود   ـی علت  یچه   بییگر 

  یمان ا   چراکه  کند؛منتفی می  افتدمی اتفاق    یشبرا ]معجزه[  که  کسی    ی امتحان را برا ـ  بیفتد 
به این ترتیب  و  است  صفر  ن  در آ  یب غ  نسبت و    خواهد بود ِصرف    ِی ماد   یمان ا   ی، فرد چنین  

  یچ ه بی  و    داده شده   ی برتر   یگری بر د  افتدمیاتفاق    ایمعجزهچنین    یشکه برا کسی    ینیمبیم
برای افرادی که در امتحان وارد  عدالت    یجه کرده است. در نت  یدا به بهشت دست پ  یامتحان

چهارچوبی  در  ید با  بیاید   یماد ۀ: اگر معجزییمگویم دلیل  ین. به همشودمی محقق ن اند شده
 

 است. حسنسید احمدال ، نوشتۀاسالم  یدتمام مطالب این مبحث برگرفته از کتاب عقا - 1
 . 2ملک:  - 2
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 . منتفی نکند یب به غ  یمانرا در ا  یباشد که سنت اله

یم موارد زیرا را مشاهده خواهیم  کندر اختیارمان قرار دارد تفحصی که   ینی د متون در  اگر
 :کرد

 قرآن  در

ب   یاتیآ  :اول و چه بسا خداوند    ؛ آورندی خداوند معجزه مبه اذن    یامبرانند پنکی م  یانکه 
 هد: دنمعجزه  ۀاجاز 

 َاللِه َو ما    و ِعْنَد  َما اْلْیاُت  ِإنَّ ْل 
ُ
ِبها ق َلیْؤِمُننَّ  َلِئْن جاَءْتُهْم آیٌة  یماِنِهْم 

َ
أ ِباللِه َجْهَد  َسُموا 

ْ
ق
َ
أ

ها ِإذا جاَءْت ال یْؤِمُنون کیْشِعرُ  نَّ
َ
  سوگند   خدا   به   ها،قسم   نیتر سخت   به   توانستند   که   آنجا   )تا   1ْم أ

  نزد  هامعجزه   ۀهم:  بگو  آورند.  مانیا   به آن  شود  نازل  شانی برا   ایمعجزه   اگر  که  کردند  ادی
 . آورند؟(نمی مانی ا  شود نازل ایمعجزه  اگر که دیدانمی  کجا از شما  و خداست

 ََنا َنذیٌر ُمبِ   و
َ
ما أ َما اْلْیاُت ِعْنَد اللِه َو ِإنَّ ْل ِإنَّ

ُ
ِه ق ْنِزَل َعَلیِه آیاٌت ِمْن َرب 

ُ
  )و   2یٌن قاُلوا َلْو ال أ

  نزد   ات یآ  که   ست ین  ن یجز ا :  بگو  شود؟ نمی   نازل   او   بر   اتی یآ  پروردگارش   جانب   از   چرا :  گفتند
 . هستم( آشکار ایدهنده م ی فقط ب  من که  ستین  ن یا  جز و خداست

ناپذیر  تأویل و    قاهر  صورتبه   ی کهمعجزاتآوردن از طریق  ایمان ند  نکیم  یانکه ب  یاتیآ  :دوم
 شود:ی نم یرفتهگذارند پذ می ن  یباق یب غ ی برا مجالی و  آیندمی

 ِتیُهُم اْلَمالئِ   َهْل
ْ
ْن َتأ

َ
ِتی َرب  ک یْنُظُروَن ِإالَّ أ

ْ
ْو یأ

َ
ِتی َبْعُض آیاِت َرب    کُة أ

ْ
ْو یأ

َ
تی   کأ

ْ
َبْعُض    یْوَم یأ

ْو  ک ال یْنَفُع َنْفسًا إیماُنها َلْم تَ   ک آیاِت َرب  
َ
ْبُل أ

َ
ِل اْنتَ   َسَبْت فی کْن آَمَنْت ِمْن ق

ُ
ا    ِظُروا إیماِنها َخیرًا ق ِإنَّ

 
 . 109انعام:  - 1
 . 50عنکبوت:  - 2
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  ای از ا پاره ی   پروردگارت؟   ای   ند؟ ی ای ب  نزدشان   فرشتگان   که   دارند   آن   جز   انتظاری   ا ی)آ  1ُرونُمْنَتِظ 
  کسی  مانی ا   بیایند،  پروردگارت  های نشانه   برخی  که  بیاید؟ روزی   هاآن   پروردگارت بر  هاینشانه 

  داشت.   نخواهد  سودی   در ایمانش خیری به دست نیاورده است،  ای   اورده ی ن  مانیا   آن   از  ش یپ  که
 . منتظریم(  زین  که ما  د، یمنتظر باش : بگو

ِتی َرب  روشن است:    این آیه
ْ
ِتی َبْعُض آیاِت َرب    ک یأ

ْ
ْو یأ

َ
تی  ک أ

ْ
ال    ک َبْعُض آیاِت َرب    یْوَم یأ

ْبُل ک یْنَفُع َنْفسًا إیماُنها َلْم تَ 
َ
  پروردگارت بر   های نشانه   ای ازا پاره ی   پروردگارت؟   ا ی)  ْن آَمَنْت ِمْن ق

  مان یا   آن  از  شیپ  که  کسی  مانیا   بیایند،  پروردگارت  هاینشانه  برخی  که  بیاید؟ روزی  هاآن
نیاورده است،   ا ی  اوردهین ایمانش خیری به دست  از    یبرخ  ی وقت  . داشت(  نخواهد  سودی  در 

که    دانیم ما میرا  این واقعیت    ینکها وجود    با   یرد؛ پذی را نم  یمانخداوند ا   یاید، ب  ( معجزاتآیات )
می  پذیرفته  نفس  آخرین  تا  که   ینبنابرا   شود!توبه  است  این  ممکن  حالت  یات  آ  ین ا   تنها 

که  است    یا انسان مانند مرده وضعیت  که  ی  طور به   باشند؛  رده ملغی کامتحان را    )معجزات(
عبارت    به  ؛شودینم  یرفتهاز او پذ  یعملهیچ  و    یمانا ، پس  ترفته اس  یرونب  یادن امتحان این  از  

او خودش   به دیگر سخن،    ، ه استش را منتفی کردامتحاندیگر    ۀبا وقوع معجز  هاپاسخ یا 
پاسخ به پرسش  درخواست  یبرا  ییمعنا دیگر  وقرار گرفته است  وی  رویپیِش  یروشنبه قاهر  

 . وجود نخواهد داشتشده مطرح

 َْدرَ   جاَوْزنا ِبَبنی   و
َ
ی ِإذا أ ْتَبَعُهْم ِفْرَعْوُن َو ُجُنوُدُه َبْغیًا َو َعْدوًا َحتَّ

َ
ُه اْلَغَرُق کِإْسرائیَل اْلَبْحَر َفأ

َنا ِمَن اْلُمْسِلمیَن 
َ
ذی آَمَنْت ِبِه َبُنوا ِإْسرائیَل َو أ ُه ال ِإلَه ِإالَّ الَّ نَّ

َ
ْد َعَصی  *  قاَل آَمْنُت أ

َ
  َت آْلَْن َو ق

ْبُل َو  
َ
اْلُمْفِسدیَن کق ی  *  ْنَت ِمَن  ُنَنج  ِلَمْن َخْلفَ ک ِلتَ   کِبَبَدنِ   کَفاْلیْوَم  ِإنَّ    کوَن  ثیرًا ِمَن  کآیًة َو 

اِس َعْن آیاِتنا َلغاِفُلو اسرائیل را از دریا گذراندیم، پس فرعون و لشکریانش آنان  بنی  و ) 2َن النَّ

 
 . 158انعام:  - 1
 . 92تا  90یونس:  - 2
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شدن، او را فروگرفت، گفت:  تا هنگامی که بالی غرق   دنبال کردند  و تجاوزرا از روی ستم  
اسرائیل به او ایمان آوردند، نیست و من از  ایمان آوردم که هیچ معبودی جز همان که بنی 

هستم تسلیم  آیا   شدگان  حالی    اکنون؟!  *    از   و  کردی می  عصیان   این،   از   پیش   تو  که در 
امروزفساد  * بودی!  تو  کنندگان  تا حفظ می   را   بدن  مانند  می  تو   از  پس  که  آنان  برای  کنیم 
  یات آ  ینا   ی معنا  یاندر ب.  (اندغافل   ما   آیات  از   مردم  از  بسیاری  آنکه   حال  و  ای باشی، نشانه 
 د. ایی مراجعه نم  «یونس ۀ ر از سو یا یه آ یر»تفسکتاب به   یدتوانیمام؛ تر مطالبی نگاشته پیش 

  یمان فرستادن معجزه ا که هنگام فرو خداوند ایمان کسانی را  د  نکنی مبیان    یاتی کهآ  :سوم
ا ِبَرب  هاُروَن َو  است:  یح آنان صح یمان و ا  یرد پذی آورند، میم دًا قاُلوا آَمنَّ َحَرُة ُسجَّ ْلِقی السَّ

ُ
َفأ

َمْن    ...  ُموسی اِلحاَو  الصَّ َعِمَل  ْد 
َ
ق ُمْؤِمنًا  ِتِه 

ْ
ولئِ   ِت یأ

ُ
اْلُعلی  کَفأ َرجاُت  الدَّ َعْدٍن  *    َلُهُم  اُت  َجنَّ

ْنهاُر خاِلدیَن فیها َو ذلِ 
َ
کنان به  سجده   )پس ساحران  1یکَجزاُء َمْن َتزَ   کَتْجری ِمْن َتْحِتَها اْْل
  ند یآ  او   مؤمن نزد   که   آنان   ... وایمان آوردیمما به پروردگار هارون و موسی  :  رو درافتادند و گفتند

زیر    که  جاودان  هایباشند * بهشت  بلند  درجاتی  اینان صاحب  کنند،   سته یشا   کارهای   و از 
 . (گرایدپاکی  به  کسی که    پاداش  است  نی، و ا مانندمیها جاودان  است، در آن   روان  ها نهرهاآن

  نکرده بودند؛   یدا به پاسخ کامل دست پها  آن است که    ین آنان ا   یمان ا   شدنیرفته علت پذ 
برختنها    بلکه پاسخ   یبه  دستاز  داشتندها  راهنماکسی  مانند  ه   یعنی  ؛رسی  و  یی که  ها 

م  ییهانشانه  او  پاسخ تا  ی  دهیبه  به  برای  کنیکُ امتحان    ِی هاپرسشدادن  چنین  .  مکش 
پاسخ داده   یکمک هیچ بدون  ه است ک یگریدشخص تر از یین پا  یهرچند در سطحشخصی 

  یا فرد به اندازه در این  که  ثابت شد    زیرا شود؛  یم  یرفته پذ  یز پاسخ او ن نهایت،  در    یول  ،است
یافتن  به او توانایی دست   ـو مساعدت  کمک قدری  هرچند با ـ دارد که  و معرفت وجود  شناخت  

متحان  ا   یهاو پاسخ پرسش نشده  این افراد منتفی  امتحان  عبارت دیگر  به .  به پاسخ را بدهد
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آنان  به این ترتیب  باشد.  نداشته    یارزشهیچ    شانتا پاسخنگرفته است  آنان قرار  پیش روی  
 . اندنرفته  یروناز امتحان بـ دوم مانند حالت گروه هـ

  یدگی وجود داشته و پوششبهه  یمقدار  ید در معجزات با دهند  آیاتی که نشان می  :چهارم
 باشد: 

 ََملَ   و َجَعْلناُه  یْلِبُسوَن ک َلْو  ما  َعَلیِهْم  َلَلَبْسنا  َو  َرُجاًل  َلَجَعْلناُه  را   اگر  )و  1ًا    میان   از   او 
آوردیم، و امر را همچنان بر آنان  [ مردی در می صورتوی را ]به باز هم    گزیدیمبرمی  فرشتگان

 . (ساختیم مشتبه می 

 :ی که تقدیم شدمطالب ۀخالص

درخواست معجزه    یجهنه با درخواست مردم. در نت یند  آیخداوند م اذن  با  یات و معجزات  آ
ندارد.    یتکه فرستاده حقان  یستمعنا ن  ینبه ا   زدن فرستاده از آوردن آنباز توسط مردم و سر 

رفته  یانسان پذ یمانا  یند،را بب  هاو انسان آن یایند ب  ی که وقتنیز وجود دارند    یمعجزات عالوهبه 
و  یم دار آیاتی    نیز شود  وقتنوجود  که  پذ   یمانا   یایند،ب   ید  همچن ی نم  یرفته انسان    ین شود. 
  : دهمی قرار م  ایشبهه   فرستم در آنیرا م  یا یه آ  ی : وقتیدفرمایخداوند مـ  که گفتیم چنان ـ
 ََعَلیِهْم ما یْلِبُسوَن ًا َلَجَعْلناُه َرُجاًل َو َلَلَبْسنا  ک َلْو َجَعْلناُه َملَ   و   فرشتگان   میان   از   او را   اگر  )و  

آوردیم، و امر را همچنان بر آنان مشتبه  [ مردی در میصورتوی را ]به باز هم    گزیدیمبرمی
 . ( ساختیممی

ا   یا یه آ  بنابراین  پذطریق  از    یمانکه  آیم  یرفته آن  آن    یا یه شود،  در  که  و  است  شبهه 
گذاشته باشد. اما    ی جا  ر ب  یب به غ   یمانا   ی برا مجالی  که  ای  آیه   ؛ باشد  پوشیدگی وجود داشته 

وجود ندارد  در آن    ایهیچ شبهه است که    یا یه شود آی نم  یرفتهآن پذطریق  از    یمان که ا   یا یهآ
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  است؛روشن  نیز    یداستان موسنکته در    ین . ا وارد کندندارد تا در آن طعنه    ی فرصت  کسیو  
:  وارد کندو تردید  عصا طعنه و شک    ۀتوانست در معجزفرعون    به مار شد،   یلعصا تبد  یوقت
 َْن آَذَن ل

َ
ْبَل أ

َ
ُه لَ ک قاَل آَمْنُتْم َلُه ق َم کبیرُ ک ْم ِإنَّ ذی َعلَّ ْحَر ک ُم الَّ   آنکه   از   شیپ  ایآ :  )گفت  1ُم الس 

  آموخته  جادوگری  شما  به  که   شماست  قطعًا بزرگ   او  د؟ی آورد  مانی ا   او  به  دهم  رخصت  را   شما
وِتی ُموسی و    است(

ُ
وِتی ِمْثَل ما أ

ُ
ا جاَءُهُم اْلَحق  ِمْن ِعْنِدنا قاُلوا َلْو ال أ  َو َلْم ی  َفَلمَّ

َ
ُفُروا ِبما  ک أ

وِتی ُموسی
ُ
ا بِ   أ ْبُل قاُلوا ِسْحراِن َتظاَهرا َو قاُلوا ِإنَّ

َ
جانب    حق از   )پس چون   2اِفُروَن کلٍّ  ک ِمْن ق

  نان ی ا   ای نشده است؟ آ  داده  او  به   شده   داده   به موسی  آنچه   چرا :  گفتند  آنان بیامد،   سوی به   ما
  دو   دو،  هر   نی ا   که  گفتند  و  بودند؟   نشده  کافر  بود  شده  داده  موسی  به  آنچه  به  نیا   از   شیپ

را    جادوست یکدیگر  ما   و   کنند، می   تأیید که  انکار می  گفتند  را  از    یول.  کنیم(همه  ایجاد  او 
  یمان ا   کرد و گفت  یقتصد، خاضع شد،  ناتوان شد   یاشدن در شکافته   ۀمعجز  در تردید  وشک
ْدرَ   جاَوْزنا ِبَبنی   وَ :  آوردم

َ
ی ِإذا أ ْتَبَعُهْم ِفْرَعْوُن َو ُجُنوُدُه َبْغیًا َو َعْدوًا َحتَّ

َ
ُه اْلَغَرُق کِإْسرائیَل اْلَبْحَر َفأ
ذی آَمَنْت ِبِه بَ  ُه ال ِإلَه ِإالَّ الَّ نَّ

َ
َنا ِمَن اْلُمْسِلمیَن قاَل آَمْنُت أ

َ
اسرائیل را از  بنی   و)  ُنوا ِإْسرائیَل َو أ

تا هنگامی    دنبال کردند  و تجاوزدریا گذراندیم، پس فرعون و لشکریانش آنان را از روی ستم  
غرق  بالی  که  که  همان  جز  معبودی  هیچ  که  آوردم  ایمان  گفت:  فروگرفت،  را  او  شدن، 

  یرفته او پذ  یمان ا   یول؛  (شدگان هستمآوردند، نیست و من از تسلیم اسرائیل به او ایمان  بنی 
نداشت  وجود  در آن    ایهیچ شبههکه  بود  ی  قاهر   ۀبه معجزآوردن  یمان ا زیرا این ایمان،    نشد؛

ْد َعَصی:  نداشتتردیدی در آن راه  وهیچ شک و  
َ
ق ْبُل َو    َت آْلَْن َو 

َ
اْلُمْفِسدیَن  کق *  ْنَت ِمَن 

ی اِس َعْن آیاِتنا َلغاِفُلوکآیًة َو ِإنَّ    کوَن ِلَمْن َخْلفَ ک ِلتَ   کِبَبَدنِ   کَفاْلیْوَم ُنَنج    آیا )  َن ثیرًا ِمَن النَّ
بدن    کنندگان بودی! * امروز فساد   از   و   کردیمی   عصیان   این،   از   پیش   تو   در حالی که   اکنون؟!

  از  بسیاری  آنکه حال و ای باشی،نشانه  مانندمی  تو از پس که آنان برای کنیم تا حفظ می  را  تو
 

 . 71طه:  - 1
 . 48قصص:  - 2



  ..............................................................................  399انتشارات انصار امام مهدی

 

 . (اندغافل  ما آیات  از مردم

آ  حتی از    یاتیدر سطح  را توسط مخالف  محمد خدا    ۀفرستادکه درخواست معجزه    ان 
 َو  تعالیحق مانند این سخن ـ  کندی م یانب

َ
َما اْلیاُت   اُلوا َلْو الَ ق ْل ِإنَّ

ُ
ِه ق ْنِزَل َعَلیِه آیاٌت ِمْن َرب 

ُ
أ

َنا َنذیٌر ُمبی
َ
ما أ   شود؟نمی  نازل  او  بر  اتیی آ   پروردگارش جانب  از  چرا :  گفتند )و  1ٌن ِعْنَد اللِه َو ِإنَّ

  آشکار   ایدهنده م یفقط ب   من  که   ستین   ن یا   جز  و  خداست  نزد  ات یآ  که  ست ین  نیجز ا :  بگو
. ممکن  استدر تعارض  ،  نقل شده   یشانا   ی که در اسناد تاریخی از با معجزاتدر ظاهر  ـ  هستم( 

همین  و به  یاورده بود  ن   یا معجزه   یشانا چنین برداشت کنند که    یه آ  ین از ا افراد    یبرخاست  
که معجزه نزد  فرماید  میاستدالل  چنین    یشانو ا   کنندمیدرخواست معجزه  او  آنان از  دلیل  

  رسوِل   یامبرِی پدرستِی  که به اسالم و  از نظر کسانی    وضوعم  ین ا   یقتقدر ح  خداوند است.
می اشکال    خدا  می  تعارضی،  کنندوارد  دسِت آشکار محسوب  و  آشکار  شود  تعارضی  کم 

  محمد  ی افتادن معجزات برا اتفاق   ی ادعا  خصوصدر  شده  و مطالب نقل   یقرآنمیان متن  
معجزات در    چراکه  وجود ندارد؛  تعارضی  یچهواقعیت این است که    یول  ؛شودمحسوب می

که پذیرفته    یمانیا   یعنی  گیرند؛قرار می  یببه غ  یمانا برای    یو سنت الهعام  قانون  چهارچوب  
  ـ محمدحضرت  از جمله  ـ   که فرستادگان  یمعجزات  یجه است. در نت  یب به غ  یمان ا   شود،می

  نیستند؛   تأویلقابل غیر قاهر و  ، معجزات  آورندیشوند میدعوت م  یمانبه ا که    انی مخالف  برای
  ها در آن  ایهیچ شبهه کنند که  یدرخواست مرا    ی کنندگان معجزات قاهر که انکار   ی در حال

 ! نباشدوجود نداشته 

  یرفتهآن پذ   طریق از    یماننگذارد، ا   یباقمجالی  هیچ    یبغ   ی قاهر باشد و برا   معجزه  اگر
  یاورد؛ ب  یمان ا   طریق آنکه دشمن از    یدآی نم  ین ا   ی قاهر برا   ۀمعجزدلیل    ین شود. به همی نم

 
 . 50عنکبوت:  - 1



 ادلۀ دعوت مهــدوی ..........................................................................................   400

 

 افتد: ی اتفاق مزیر  قاهر در موارد  ۀمعجزبلکه 

  ؛بیاورند   یمانا این حالت هدف از معجزه این نیست که آنان به غیب  در    ان.منؤم  برای -1
  یو حجت  یدافزا یآنان م   یقینر  بلکه این معجزه ب  اند؛آورده   یمان ا زیرا پیش از وقوع آن  

 شود. ینقل م یشانکه برا کسانی  ی برا شود می

به حق هستند   یمانا   یک که نزدکسانی    برای -2 نت  ؛و اقرار    دررا    یبغ مجال    یجهدر 
  یدعوت الهدادن تصدیق  به ترجیح نسبتًا آنان    چراکه  ؛نبرده است  ینآنان از ب  یمانا 

الهؤمی  ا اندازه  تا و    اندیده رس به دعوت  را آشکار    یمانا   اگر چه   ، ستنده  یمن  خود 
 .دنا هنکرد

  ۀو معجز  طوفان نوح  ۀمانند معجز  ؛ شوندیکه با معجزه عذاب م  انیکافر   برای -3
 . یموس یبرا   یاشکافتن در 

معجزه  معمول    طوربه  آوردن  یمان ا قصد  به که    یانکارکنندگان  برای   یاهمه    برای اگر 
ای  شبهه و را باقی بگذارد   یبغ مجالی از  ید باآن معجزه ، یفتداتفاق ب درخواست معجزه دارند 

محسوب  معجزه    دعوت محمد همراه بودبا  کافران آنچه را که  دلیل    ینباشد. به هم  در آن 
م  از محمد  شدهقل نمعجزات  آنان    چراکه ؛  کردندنمی  مؤم که  ـ   را   ؤمنانتوسط  نان  برای 

دیگری از سنخ    افرادیا برای    خودشان  مواردی را که برای و    انگاشتند یدروغ م  ـافتاد یاتفاق م
ِمَن  اباَو َلْو َفَتْحنا َعَلیِهْم ب:  ند شمردیمبراوهام    یاجادو  سحر و    اً ِصرف  داد،خودشان رخ می 

ماِء َفَظل   ما ُس *  فیِه یْعُرُجوَن    وا السَّ ْوٌم َمْسُحوُرونَرْت  ک َلقاُلوا ِإنَّ
َ
ْبصاُرنا َبْل َنْحُن ق

َ
دری    )واگر  1أ

جز این نیست  :  گفتندمی  رفتند * قطعاً می   باال  آن  ُمدام از  گشودیم که برایشان می   آسمان  از
را   شده(هستیم جادو  مردمی  ما  بلکه  که دیدگانمان جادو شده است،  این معجزات  ًا  صرف  یا 
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وقتی خداوند    مثالً   کردند؛روزمره قلمداد می  یعیاتفاقات طب   ی برا   ییهاتأویل و    هافهمی کج
  یسنگ  کرد، یا می هالک کشاند آتش می  سویبه که او را  اسب یک با مستقیم  طوربه کسی را 

  یعیطب   ایدثه حا را  ها آن  آن،  تکشمی او را    به محمد  یاحترام ی بدلیل  به و    افتادمی بر او  
جر گفتند  می و  پنداشتند  می م  یان مرگ  اتفاق  روز  هر  و  شنیده افتد.  یدارد  خبر  شدن وقتی 

مؤمنان به مخالفان رسید، آن را دروغ شمردند  توسط    اللهرسول ستون مسجد    ۀ صدای نال
 . کنند گرمیبازار  محمد ها قصد دارند برای گفتند مؤمنان با این دروغ و 

ادامه    ـگذارندمی   یباقیب  غ   ی برا مجالی  که  ـ   قاهر یر معجزات غنپذیرفتن    یند فرآو اینچنین  
 َو  سخن آنان است:    ینو ا   ،کندی م  یدا پ

َ
َما اْلیاُت    اُلوا َلْو الَ ق ْل ِإنَّ

ُ
ِه ق ْنِزَل َعَلیِه آیاٌت ِمْن َرب 

ُ
أ

َنا َنذیٌر ُمبی
َ
ما أ   شود؟نمی  نازل  او  بر  اتیی آ   پروردگارش جانب  از  چرا :  گفتند )و  1ٌن ِعْنَد اللِه َو ِإنَّ

  آشکار   ایدهنده م یفقط ب   من  که   ستین   ن یا   جز  و  خداست  نزد  ات یآ  که  ست ین  نیجز ا :  بگو
  یمانا   یدر آن نباشد و برا   ایبهه ش هیچ  خواهند که  یم  یقاهر روشن  یاتآنان آ  ؛ یعنیهستم(

باقی به غ ا اردنگذ  یب مجالی  آنان    ۀ خالص  ین .  امروز    یدرخواستاست؛  درخواست  تا  نیز  که 
  یفتادهاتفاق نتر  پیش   ؛است  یو سنت اله  ینیکه مخالف عقل و نص د  یدر حال  ،ادامه دارد

  است  ی از مخلوقات  ی امتحان برخلغو    ی آنمعنا   چراکه  خواهد افتاد؛ اتفاق ن  یز ن   ها است و بعد
دنیای   به  شده امتحان  که  حک   ایی خردیبچنین  و    ؛ندا وارد  نمی مطلق    یِم از   شود!صادر 

بدون هیچ دلیلی    لغو شود، از آنان    ی برختنها    ، امتحان  سپس  و   چگونه مردم وارد امتحان شوند 
برتر  بی   شانی برای  امتحانش  آنکه میان کسی  و  امتحانش  کسی  و    لغو شدهکه    طور به که 

 باشد؟!وجود داشته  یزیکامل انجام شده است، تما

امتحانش  کسی  چگونه    و شدکه  شودلغو  بهشت  وارد  است،  حال  ، ه  فرد    ی در  اگر  که 
به  افترا و کذب  سخِن  ین ا در ؟  خواهد شدشونده در امتحان شکست بخورد وارد آتش امتحان
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 ؟! چه جایگاهی دارد ومتعالسبحان عدالت خداوند  ،خداوند

از  که    یا نتیجه  متوأمًا  ا ی قرآن و عقل گرفته  م   ینشود  و    وضوعاست که  معجزه حدود 
و    یدهاییق علماگونه  آن دارد  می ب  ی که  تصور  ب  یچه باز   کنند یعمل  نی و  ؛  یست هدف 

 شوند.ی رو میاور در هر زمان  یاو اوص  یامبرانآنان با پ ینکها  خصوصبه 

بلکه    ید؛آی نم  انخواست مکلفیا  طور که روشن شد، معجزه به خواست فرستاده    همان
 ۀ ر معجز. اگاندازدبه جریان می آن را    دستور خداوند است که هروقت بخواهد و هرجا بخواهد

و سنت    یقانون اله  چراکهنبرد؛    کامل از میان  طوربه را    یب غساحت  الزم است که    یاید، ب   ی ماد
غ  ایمان همان    یاله حال  یب به  در  مت  یاست.  ب أکه  طول    یشترسفانه  در    ،دورانمردم 

  یا   تأویل  یرا برا مجالی    یچکند و ه  یمانبه ا وادار  کنند که آنان را  یدرخواست م  ییهامعجزه
هیچ  کنند که  یرا درخواست م  یمحض   ِی ماد   یمانآنان ا   یجهگذارد. در نتن  یباقتردید  وشک

ن   یب غ   ی برا مجالی   آن  نت نیست  یرفتنی پذ   یمانی ا چنین    یست. در  در  درخواست  ها  آن   یجه . 
مطلق است و با    یمحک   او  چراکه؛  رساند نمی انجام  به    یشانند که خداوند برا ای دار نابخردانه 

 .. . کند.ی نم یهمراه شانی خردی خردان در بیب

 :خالصه

را که  کسی    یمانخداوند وجود دارد و خداوند ا   یآن از سو آمدن  که امکان    یماد  ۀمعجز
شدن  یل ؛ مانند تبداست   پذیر(تأویل )  قاهریر غ  ی معجزه ماد   یرد، پذیم  یاورد، ب  یمان آن ا سبب  به 

  ی توسط برخ  خدا رسول    یبرا   ستون  ۀ نال  یدن شن مواردی مانند    1. به مار  یموس  یعصا

 
مانند  این معجره برخالف معجزه  .1 در ای  این معجزه؛  است  یموس  یبرا   یاشکافتِن  و    قاهر  ای معجزه،  چراکه 

فرعون را    یمانا  همان طور که خداوند  ؛شودی نمپذیرفته    یاورد،ب  یمانآن اسبب  که به کسی    یماناست و ا  ناپذیرتأویل
ْدَرَکُه    ِبَبنی َو جاَوْزنا    یرفت:معجزۀ قاهر نپذ  یناسبب  به

َ
ی ِإذا أ ْتَبَعُهْم ِفْرَعْوُن َو ُجُنوُدُه َبْغیًا َو َعْدوًا َحتَّ

َ
ِإْسرائیَل اْلَبْحَر َفأ

َو   اْلُمْسِلمیَن * آْلَْن  ِمَن  َنا 
َ
أ َو  ِإْسرائیَل  َبُنوا  ِبِه  آَمَنْت  ذی  ِإلَه ِإالَّ الَّ ُه ال  نَّ

َ
أ آَمْنُت  وَ اْلَغَرُق قاَل  َقْبُل  ُکْنَت ِمَن َقْد َعَصیَت   
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هالکت    ، اندک  یی با غذا   خدا   توسط محمد رسولنیز اطعام جمعیتی بسیار  و    ان منؤاز م
،  ینحس  یت مظلوم  پیروزی  ، ینامام حس  ی با دعا   که در کربال بودند  ی از افراد  یبرخ
کسانی    یشترب   یمعجزات برا   ینا   یا،و اوص  پیامبرانمعجزات  سایر  و    یماراناز ب  یبرخ  یشفا

آن  با  نمی آن   زیرا   ؛ انده بود  شبهه  ی دارا تا حدودی    رو شدند بهرو   هاکه    صورتبه توانستند  ها 
دهند؛   صدیدر صد تمییز  را  معجزات  باشد:    این  گفت  فرعون  آنچه  مثل  وضعیت  اینکه 
ِسْحَراِن َتَظاَهَرا  آورد   یآنچه موساینکه گفته شود    یا  دیگرند( ک ی  پشتیبان  هک  گرجادو   )دو  

ساحاست  معجزه   آنچه  سحر    آوردند   رانو  جادو  فقط  معجزه    یعنی  ین ا   و  1؛ استبوده  و 
کننده  تأیید تنها و شود محسوب نمی  یاصل یلدلخود خودِی به  ـپذیر باشد تأویل که ای معجزهـ

 . کندتأیید می است که نص را   یلیو دل

 
اِس َعْن آیاِتنا لَ  یَك ِبَبَدِنَك ِلَتُکوَن ِلَمْن َخْلَفَك آیًة َو ِإنَّ َکثیرًا ِمَن النَّ اسرائیل را از  بنی  و) غاِفُلوَن اْلُمْفِسدیَن * َفاْلیْوَم ُنَنج 

شدن، او را  هنگامی که بالی غرقتا  تجاوز دنبال کردند دریا گذراندیم، پس فرعون و لشکریانش آنان را از روی ستم و 
شدگان اسرائیل به او ایمان آوردند، نیست و من از تسلیم فروگرفت، گفت: ایمان آوردم که هیچ معبودی جز همان که بنی

حفظ    را  بدن تو  کنندگان بودی! * امروزفساد   از  و  کردیمی  عصیان  این،  از  پیش  تو  در حالی که  اکنون؟!  * آیا  هستم 
 . (اندغافل  ما آیات از مردم  از بسیاری آنکه حال و ای باشی،مانند نشانهمی تو از  پس که آنان ای بر  کنیم تامی

  ساحرانآنچه دهد و حکم کند که  یزتما تواند می یموس یساحران و عصا یعصاناظر به چگونه شخص  یعنی .1
آنان توسط  یمارها یدنبلعهنگام لۀ  ئمسهمین معجزه؟  آنچه موسی به انجام رسانده است،سحر است و  ددادن انجام
  « که پشتیبان یکدیگرندگر  دو جادو :  ِسْحَراِن َتَظاَهَرا: »پاسخ داد  یراحتفرعون بهرخ داد که    یماِر موس  یا  یموس  یعصا

او بزرگ شماست(:   :)کبیرکم  دارد یسحرش بر سحر ساحران برتر دلیل  ینبزرگ و به هم است  یساحر  یو موس
 ُوِتی م

ُ
َوَلْم یْکُفُروا ِبَما أ

َ
وِتی ُموَسی أ

ُ
وِتی ِمْثَل َما أ

ُ
ا َجاَءُهُم اْلَحق  ِمْن ِعْنِدَنا َقاُلوا َلْواَل أ وَسی ِمْن َقْبُل َقاُلوا ِسْحَراِن  َفَلمَّ

ا ِبُکلٍّ َکاِفُروَن  آمد گفتند: چرا نظیر آنچه به موسی داده شد به  پس چون حق از جانب ما برایشان  )  َتَظاَهَرا َوَقاُلوا ِإنَّ
او داده نشده است. آیا به آنچه قباًل به موسی داده شد کفر نورزیدند؟! گفتند دو سحر هستند که یکدیگر را حمایت  

منکریم می را  همه  ما  گفتند  و  َلَکبیرُ (  48  ،)قصص  (کنند؛  ُه  ِإنَّ َلُکْم  آَذَن  ْن 
َ
أ َقْبَل  َلُه  آَمْنُتْم  َمُکُم  َقاَل  َعلَّ ذی  الَّ ُکُم 

ْحَر...    ، )طه  .دهم به او ایمان آوردید؟ او قطعًا بزرگ شماست که به شما جادوگری آموخته است...(  به شما اجازه)گفت: آیا پیش از آنکه    الس 
 ( 49 ء،و شعرا 71
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  یزی چ   باالترین دانند،  یم  یل دلخود  خودِی به  یست، که قاهر ن را    یا که معجزه کسانی    اما
باطل    کسی که مدعی   توسطاست که اگر معجزه    ین ا   کنند یاستدالل م  ا استفاده از آنکه ب

  اماشود.  ی نمصادر  مطلق    یِم حک از    ینشود و ا یمردم م  یباعث گمراهقطعًا  انجام شود،  است  
مردمی    ی برا رسد  نکته همین است که اثبات شود آنچه به انجام می که    یستند آنان متوجه ن 

همان  است و    حل تردید م  وضوعم   ین. ا بوده است ]یا خیر[معجزه    شوندیم  مواجهکه با آن  
نمودم    یانکه بچنان  1؛ و پوشیدگی وجود دارد  شبههاست، در آن  فرموده    یحکه قرآن تصر   طور

که موضوع    ایمعجزه نیز  و  ؤمنان  م  یرغ  یامبران برای پ  یهامعجزه   ۀ که در هم  همان طور و  
 روشن است. این مطلب  ـی موس یعصا  یعنیـ  بحث است 

د   ات معجز  یگاه جا  بنابراین  ا   یندر  که    ین خداوند  و  هستند  کننده  تأیید ها  این است 
نیستند    یل دلخود  خودِی به  قرار   ومستقلی  در کنار  با  پیدا می   یگر، د  یل دال گرفتن    کنند؛ معنا 

و  خواهد بود    یاز از ن   یشب   یاید،بخود دلیل است  خودِی که به   یلیبا دلهمراه  اگر معجزه    یعنی
  ینشخدا در زم  ۀ یفبه خلآوردن  یمانمردم به ا   یق و تشو   یقین  افزایش   خدا   ین آن در د   یگاهجا

 »نص« آمده است.  یلکه با دلای است؛ خلیفه 

  یش که از هزار سال پی ـ معناست که راه شناخت امام مهد   ین به ا   ین همچن مطلب    این
 بسته است.  ید،آیاست که با معجزه م  ینا بر آن حضرت    یلشانکه دل کسانی    ـ برایب است یغا

 معجزهخصوص در نظرات  یبرخبررسی 

   :یدگویم حلی

زیرا عصمت جزو   ؛باشد )باید بر او وصیت شده باشد(  علیهامام باید منصوٌص :  »سوم

 
1  -    َعَلیِهْم َما َیْلِبُسوَن َو َلْو َجَعْلناُه َمَلکًا َلَجَعْلناُه َرُجاًل َو َلَلَبْسنا  (باز هم    گزیدیم برمی   فرشتگان  میان  از  او را  اگر  و

 (9 ،)انعام .(ساختیم آوردیم، و امر را همچنان بر آنان مشتبه می [ مردی در میصورتوی را ]به
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لذا باید از سوی کسی که بر عصمت    ؛آن علم دارد امور باطنی است که فقط خدای تعالی به
گاه است نص صادر شود، یا ظهور معجزه به  1« .دست او که گواهی صدقش باشد او آ

   :یدگویم یه بر سخن حلیحاش در  یوریس مقداد

تعیین امام. بر اینکه تنصیص )وجود نص( از    ۀای است به شیواشارهاین  :  یمگوی»م 
حاصل    ،است، اجماع مستقلی در تعیین امام علتسوی خدا، پیامبر خدا و امام قبلی،  

شده و تنها موضع اختالف این است که آیا امام با چیزی غیر از نص نیز تعیین و مشخص  
امامیمی اصحاب  خیر.  یا  کرده  ۀشود  منع  آن  از  گفتهما  و  بهاند  دیگری  اند:  راه  جز نص 

باطنی    ایمسئلهو عصمت    ،در امامت شرط است   ،که عصمت  یمکرد  یانما ب زیرا    نیست؛
گاهجز  کس  یچاست که ه  به آن    اشدبکه    یدر هر شخص   یجهندارد. در نت  یخداوند از آن آ

گاه :  یدآیبه دست ماین، از دو طریق  و    یبغبا اعالم از سوی دانای  مگر    ،شودینم  یداپ  ی آ
گاه و ا  که ما را از عصمت امام  ـیامبرمانند پـ : اعالم آن توسط معصوماول   یین را تع یشانآ
امامت   یدر ادعاوی  گویِی بر راست که داّل  او دست هشدن معجزه ب . دوم: آشکاریدنمامی

 2« .دارد

قبلی،  حجت    یاز سو   ـیم مستقیرغ   یا  یممستقـ نص  شد    یانب که تقدیم گردید    یمطالب  در
کننده است. اما  اما معجزه، تأیید   ؛است   ینشخداوند در زم   یفۀ خل نمودن  مشخص   ایبر   یلدل

باشد که معجزه  بوده  مبنی بر این  مگر    محلی ندارد،  ،معجزهخصوص    در  یوریو س  یسخن حل
تا برای کسانی که با  در آن نباشد    شبهه و ابهامیهیچ  که  ظاهر شود  ای  گونه به   ،هنگام آمدن

افتد؛  اتفاق نمی یت  در واقع  است که  چیزی  ین و ا   ،محسوب شود  «معجزه»  شوندآن مواجه می
  ، افتدایمان کسی که معجزه در برابرش اتفاق می   ها،آنواسطۀ  که به بیایند    ییهامعجزه   یعنی

مجال    تا ناک باشد و در آن پوشیدگی وجود داشته باشد  ؛ چراکه معجزه باید شبهه پذیرفته شود 
 

 عالمه حلی. ،باب یازدهم  - 1
 . ۱۰۱و  ۱۰۰مقداد سیوری: ص  ،تعلیق بر باب یازدهم  - 2
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  و)  1َن ًا َلَجَعْلناُه َرُجاًل َو َلَلَبْسنا َعَلیِهْم ما یْلِبُسوک َلْو َجَعْلناُه َملَ   وَ :  شود ایمان به غیب منتفی ن
آوردیم، و امر  [ مردی در میصورت وی را ]به باز هم    گزیدیمبرمی   فرشتگان  میان  از  او را   اگر

در عمل    گفتهپیش   یعقل  ۀ قاعداین    یاجرا   ینبنابرا .  (ساختیم را همچنان بر آنان مشتبه می
؛  شود مردم آشکار ناپذیر وقتی که برای تأویل و  قاهر ۀمعجز  خصوص ر مگر د  ،افتداتفاق نمی 

معجزه   چراکه هیچ  چنین  برای  ای  ابهام  شبهه  مجالی  نمیو  طور    گذاردباقی  همان    که و 
به ن   موضوع بحثاین مطلب،    فتیم، گ و  مقولهیچ یست  در  و    ۀوجه موضوعیتی  ندارد  ایمان 

ان کسی که با آن  ، ایم کردیمعقلی و نقلی بررسی    طوربه تر این مطلب را  که پیش   همان طور
 پذیرفته نیست.   ه باشدایمان آورد

چنین  تا در  ه  ند و باعث شدا ه رو شدفقها با آن روبه   ینکه ا   یاست که مشکل  ین ا   حقیقت
آن  سبب  به کسی  که اگر  ری  معجزۀ قاه  ینتوانند ب ی است که آنان نم  ینا   خطایی گرفتار شوند

یا  هنگام شکافتن در   یموس   توسط   ای که معجزه مثل  ـ یست  ن  یرفته پذ  یمانش ا   یاورد، ب  یمانا 
  یمانش ا   یاورد، ب   یمانآن ا   ه سبب ب کسی  که اگر  ی  قاهر   یر معجزۀ غبا    ـاتفاق افتاد فرعون    رایب

ب؛  شوند  قائل   ایزتم  ،است   یرفتهپذ که  طور  تبد  رای همان  هنگام    ی عصا شدن  یل ساحران 
های در  مار   صورتبه را   هامردم آنکه  را  آنان    ی عصاهاآن مار  فتاد و  به مار اتفاق ا   یموس

است  برانگیز  شک ـ  که موضوع بحث ماستمعجزه در این مثال ـ .  یدبلع   یدند، دی محال حرکت  
ا   و پوشیدگی وجود دارد  شبههو در آن   با آن رو کسانی    یبرا معجزه    ینو  شوند،  یرو مبهکه 

 . شودآشکاِر واضِح صددرصدی محسوب نمی  ۀمعجز

  اسالم.   ید عقا کتاب مطلب  پایان 

 
 .9انعام:  - 1
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 مبحث دوم: های  رسش پ 

 یست؟ چ ۀ قاهر: مقصود از معجز ۱س

 .این مطلب را روشن سازید .با امتحان منافات دارد ۀ قاهر: معجز ۲س

 باشد؟ در معجزه ابهام و شبهه وجود داشته  یدحتام  باچرا : ۳س

 چرا؟؛ یدآی من ین: معجزه به خواست رسول و مکلف ۴س

انداخته استقاهر،  یر و غ  ۀ قاهرمعجز نشدن میان  تفاوت قائل   :۵س . این مطلب را  فقها را در خطا 
 توضیح دهید. 





 

 

 2آسا   و صفات معجزه خدا    ۀ خلیف   1: مبحث سوم 

  ی ندارد و اگر بر رو   یهاست که سا  ینصفات معصوم ا جمله  افراد معتقدند که از    بعضی
برود، جا راه  زم   یپا   یو جا   ماندی سنگ م  ی رو   یشپا  ی سنگ  نم  یِن او در  و    ماندی سست 

 به همین ترتیب.  ... و  کنندی حمله نم ی و به و  خورند ی درندگان، گوشت معصوم را نم

 عنوانبه معتقد باشد که معصوم   ی باطل است و هر فرد  ، اعتقاد  ین است که ا  ین ا  حقیقت
منحرف است و    یدتیمعجزه است، از جهت عق  ی دارا   یشگی،و هم  ی دائم  یت خصوص   یک

 گونه است:  ین ا  یتشوضع

خداوند است، بشر   یخلفا ینرا، که برتر  فرد با قرآن مخالف است که محمد ین: ا اول

 
 است. الحسنسید احمد ، نوشتۀد اسالمیبرگرفته از کتاب عقا تمامی مطالب این مبحث - 1
شود. شود و از او جدا نمی آسا، صفاتی است که خلیفۀ خدا در طول زندگی با آن شناخته می مقصود از صفات معجزه   -  2

شود و برای خلیفۀ دیگر یا  خلفای خداوند حاصل می  ای ازهایی است که در زمان معینی برای خلیفهاین غیر از معجزه
عنوان مثال روایتی باشد که در آن خلیفۀ خدا را در خیابان بدون سایه  بنابراین اگر به  ؛شوددر وقت دیگر حاصل نمی 

ن بیاورد ای بوده برای کسی که آن را دیده است تا ایماـ اشکالی ندارد؛ چراکه این معجزهبودنفرض صحیحبهاند ـدیده
و آن را برای دیگران نیز نقل کند و برای آنان نیز مفید باشد. اما اگر روایتی از خلیفۀ خدا نقل شود   شودیا ایمانش بیشتر  

از خصوصیت  و چنانکه  باطل است  روایت  این  نیستند،  دارای سایه  که  است  این  کردم،  های خلفای خدا  بیان  که 
هستند. مثال دیگر: اگر کسی نقل کند که خلیفۀ خدا را دیدم که درندگان به    معتقدان به آن دارای انحراف در عقیده

ـ اشکالی در آن نیست؛  در صورت صحت این کالموی حمله نکردند و به او سجده کردند و در مقابل او کرنش نمودند ـ 
لیفۀ خدا این است ای باشد که واقع شده است. اما اگر کسی بگوید که خصوصیت همیشگی ختواند معجزهچراکه می

خورند، این سخنی باطل است و معتقدان به آن انحراف عقیدتی دارند و کمترین میزان انحراف  که درندگان او را نمی
ها سینۀ آن حضرت را  کافر هستند؛ چراکه روایت شده است اسب   عقیدۀ آنان این است که آنان به امام حسین

امام نبوده است و این   حسین  ،دند. پس طبق عقیدۀ این افراد منحرف لگدکوب کردند و درندگان از بدن ایشان خور 
 اند تا به امامت آن حضرت کافر شوند.ای دادهندارند بهانه افراد به کسانی که اعتقاد به امامت حسین 
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  ش اخالص ۀ یجنت در و  یاو روح یز که تما  کند یو ذکر م داندی م ی بشر  ی صفات جسم یو دارا 
ا بوده   ِمْثلُ :  فرمایدمی . خداوند متعال  یستن   یجسمان  یز تما  ین است و  َبَشٌر  َنا 

َ
أ َما  ِإنَّ ْل 

ُ
ْم  ک ق

َما ِإَلهُ  یوَحی ِإلَ ی نَّ
َ
ِه َفلْ یاَن کْم ِإَلٌه َواِحٌد َفَمْن ک أ ِبِعَباَدِة    کْشِر یْعَمْل َعَماًل َصاِلًحا َواَل  یْرُجو ِلَقاَء َرب 

َحًدا 
َ
ِه أ   یی شما خدا   یه خدا ک  شودی م  یهستم مثل شما که به من وح  ی بگو من هم بشر )  1َرب 

 کسیچ بپردازد و ه   یسته ار شاکبه    ید دارد با   ید پروردگار خود ام  ی س به لقاکاست. پس هر   یگانه 
َنا َبَشٌر   :فرماید میخداوند متعال  همچنین. نسازد(  کی پروردگارش شر  یرا در بندگ

َ
َما أ ْل ِإنَّ

ُ
ق

َما ِإَلهُ   یوَحی ِإلَ یْم ک ِمْثلُ  نَّ
َ
)بگو من      2َن کیٌل ِلْلُمْشِر ی ِه َواْسَتْغِفُروُه َووَ یُموا ِإلَ ی ْم ِإَلٌه َواِحٌد َفاْسَتقِ ک أ

است. پس    یگانه  ییشما خدا   یه خدا ک  شودی م  یبه من وح  هک ینجز ا   هستم  چون شما  یبشر 
 .ان(کبر مشر  ی و وا  یدو از او آمرزش بخواه ید او بشتاب یسو به 

فرد، خداوند    ین است. به نظر ا کرده  فرد خداوند را به رفتار خالف عدل، متهم    ین : ا دوم
  ـدر عمل ـ   یگراناز آنان بر د  یبعض   یلت شدن فض از امتحان و آشکار   یشاز مخلوقات را پ   یبرخ
 داده است.  ی برتر 

ا   یرا است؛ ز کرده  : خداوند را به رفتار خالف حکمت متهم  سوم   ی افراد خلفا  ینبه نظر 
  ؛ داده است یز ن  یهستند، خداوند به آنان معجزات ییآساصفات معجزه یدارا   ینکهخداوند، با ا 

  ی ماندن جا  مثالً .  استآسمعجزه  کمتر از آن صفاتظهور اعجاز این معجزات،  که  در حالی  
رو   ی موس  ی پا ا   ی بر  بزرگ   یموس  یت فاسد، خصوص  ید عقا  ین سنگ، که طبق  از  است،  تر 

موسشدن  یل تبد  ۀمعجز که  است،  مار  به  ادعا   ی عصا  اساس  بر  است.  آورده  را    ین ا   ی آن 
کاخ فرعون را ُمنهدم نموده    ین زم  ید به کاخ فرعون وارد شد، با  ی که موس  یزمان  ِخردان،یب

پا  ۀیفخل   یتخصوصاز جمله  اعتقاد دارند    چراکهباشد؛     ی بر رو   یشانا   ی خداوند، ماندن رد 

 
 . 110کهف:  - 1
 . 6فصلت:  - 2
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همه،    ینکه سحر است؛ پس بعد از ا   یدآن بگو   بارۀدر   یامکان ندارد کس  ین سنگ است. همچن
آن   بارۀدر  که فرعون ی؟ در حاله استداشت  یازیبه مار شود چه ن یل که تبد یی به عصا یموس

 سحر است.  گویدیم

امام را    یا معصوم    ی،وحش  یوانات حمثل این عقیده که  منحرف،    ید عقا  ین: طبق ا چهارم
و    دهندی را م  یشانکشتن ا   ۀاجاز   ینبه قاتالن حس  هاین ا   کنند،ی و به او حمله نم  خورندی نم

افراد  ا زیرا    ؛ کنندتقدیم می  یلندارند، حجت و دل  یمان ا   ین که به حس  یبه    یده،عق  ین طبق 
ثا  یبرا  حس   شودی م  بت آنان  ن   ین که  حاسب   زیرا   یست؛ امام  که  هستند،    یاهل  یوانات ها 
  دهند، ی خداوند را آزار نم ۀیف خل  یاامام حق   ی،وحش یواناترا لگدکوب کردند. اگر ح اشینه س

با اعتقاد    چنین ین نکنند. آنان ا   را لگدمال  اشینه س  یز ن  یاهل  یهاکه اسب خواهد بود  سزاوارتر  
افراد به  دل   یمانا   محمدآل   بهکه    یباطلشان  و  حجت  امامت    دهندیم  یلندارند،  به  تا 

 طعنه بزنند.  امامان

شده است    یت است. روا   یده عق  ین کاماًل برعکس ا ،  شده  یت روا   است که هرچه   ین ا   حقیقت
  یدا که افراد بشر جرئت پ  ر همان طو   ؛ کردند  یدا جرئت پ  ینبه جسد حس  یوحش  یواناتکه ح

خواست    ینحس  یشده است که وقت  یتکردند. روا   یدا ها جرئت پکه اسب   همان طورکردند و  
آِن  »و فرمود:  برخاست    خنرانیس  یعراق خروج کند، برا   یسو به  از  سپاس و ستایش تنها 

و سالم و  [خداوند است. هر آنچه خدا بخواهد، و نیرو و توانی نیست مگر از سوی خداوند  
فرستاده  بر  بنی .  ]اشصلوات  گردن  بر  مرگ  گردنبند آدم  قالدۀ  گردن همچون  بر  است    ی 

و    و من چونان اشتیاق یعقوب به یوسف، دیدار گذشتگان خود را چه مشتاقم! جوان    دختران
رسید.  ه  کاند  گزیده بر برایم  را  شهادتگاهی   خواهم  آن  گرگ به  های  های حریص دشت گویا 

های  ک های تهی و مشمبه ک ش  ،گسستهرا از هم  بند جسمم  ه بند کبینم  ربال را میکنواویس و  
از آن   را  نیست؛  نند.  کمی   پر خالی خود  روز گریزی  تقدیر رفته گریزی  از آن  بر قلم  آنچه  از 

او اجر    ؛بر بالیش صابریم   و  خشنودی خدا را خرسندی خود دانسته   اهل بیت  نیست، ما و 
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از او جدا نخواهد شد. آنان در حریم قدس    رسول خدا پارگان تن  دهد.  صابران را به ما می
.  ندک بریایی نزد او گرد آیند، چشم او به دیدارشان روشن شود و وعدۀ خود را در حقشان وفا  ک

رده است،  کبخشد و خود را آمادۀ دیدار خدا  ه راه خداست می ک ش را در راه ما  س خون خویکهر 
 1«.م فردا رهسپار  ]متعال[وند  ه من به خواست خدا کبا ما رهسپار شود 

و   ین زمو اکناف  که اطراف ینا  یبر ی گمان م یا آ یزید،   یا  ... »فرمود:  یز ن  ی دختر عل  زینب
  یریبه اس  یزانمانند کنکه ما را به  ی و راه چاره را بر ما بست  یآفاق آسمان را بر ما تنگ گرفت

به خدا قسم که    ... ی؟  ا مقام و منزلت شده  یرند، ما نزد خدا خوار و تو سربلند گشته و دارا بَ 
  از آنتر  کوچک بینم و تو را  را کوچک می  تو  قدر و منزلتای دشمن خدا و فرزند دشمن او!  

ها سوزان است؛ و  بار و سینه ها اشک اما چه کنم که دیده  .پندارم که نکوهش و توبیخ کنممی
کشته شده است و حزب    کند. اینک حسیننیازمان میاین کار نه ما را بس است و نه بی 

تا به شیطان ما را نزد حزب نابخردان می خاطر شکستن حرمت خداوند اموال خدا را به  برد 
ها برای خوردن گوشت ما به آب  ها به خون ما آلوده است و این دهاندهند. این دست آنان ب

. اگر ما را  برندمی های پاک و پاکیزه  آن بدن درندگان بیابان سهم خود را از  افتاده است؛ و  
رفته خواهی  دستما را از  یرسی خود مبدان در آن روزی که به کیفر کردار    ،ایغنیمت انگاشته 

.  ..خویش را زیانکار خواهی دید  ، ای نیابیدر آن هنگام که جز آنچه از پیش فرستاده یافت، و  
.» 2 

بینم و  چون قدر و منزلتت را کوچک می   ؛ افزایدمی  م بئ گو با تو بر مصاوهرچند گفت   ...»
 

  ، بحاراالنوار؛  ۲۳۹ص    ۲ج    :ربلیا  ،اْلئمةکشف الغمة فی معرفة  ؛  ۳۸ص    :طاووسابن  ،اللهوف فی قتلی الطفوف  -  1
 ،تنبیه الخاطر  نزهة الناظر و؛  ۲۹ص  :  حلیی  نماابن  ،حزانمثیر اال ؛  ۳۹۷ص    و  ۳۶۷  و  ۳۶۶ص    ۴۴ج    :مجلسی

؛ ۷۰ص    :مینامحسن    ،شجانلواعج اال ؛  ۲۱۶ص    :بحرانی  عبدالله  ،مام الحسین االالعوالم  ؛  ۸۶ص    :حلوانی
 . حسینامام موسوعة کلمات 

 . ۶۸۱ص  ۳۳ج  :مرعشی ، حقاق حقاشرح ؛ ۲۲ص  :طیفورابن ،غات النساءبال - 2
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را   توبیخ کنممی آن  از  تر  کوچک تو  و  نکوهش  دیده   ؛ پندارم که  و  اما چه کنم که  اشکبار  ها 
به دست  چه شگفت است کشته   ها سوزان است. سینه  نجیبان حزب خدا  شدگان  آزادشدن 

هایی برای خوردن گوشت ما  به خون ما آلوده است و دهان که  هایی  دست این  حزب شیطان!  
بدن آن  بر  و  است؛  افتاده  آب  مطهر  به  و  پاک  می گله  درندگان های  می گله  و  و  روند  آیند 

بدان در آن روزی که به    ،ای اگر ما را غنیمت انگاشته کوبند.  کفتارهای پیر آن را بر زمین می 
رفته خواهی یافت و خود را زیانکار! و خداوند بر بندگان  دستکیفر کردار خود برسی ما را از 

 1  «. ...داردستم روا نمی 

است    یابانو درندگان ب  یوحش  یواناتح  ی معناقسمت به   یندر اول  «عسالن الفلوات»  تعبیر
در قسمت دوم، کفتار است و    «الفراعل  امهات»ها؛ و منظور از  ها، گرگ آن  یان از م  یژهوبه   یا

 ظاهر سخن روشن است.

را از هم  بند جسمم ه بند کبینم ربال را میکهای نواویس و های حریص دشت گویا گرگ »
تهی و مشمبه ک ش  ،گسسته از آن  کهای  را  روز گریزی  نند.  کمی  پرهای خالی خود  از آن 

 « .نیست

آن را بر    یرپ  ی و کفتارها  روندی و م  آیندی گله مو مطهر، درندگان گله  کپا   یهابر آن بدن »
 « .کوبندیم ین زم

که در    یف ضع   یقدر ؛ آن هم بهکنند  تأویل را    یات روا   ینا اند که  تالش کرده افراد    برخی
پرداخته    تأویل است که فقط در هنگام ضرورت به    ین ا   یقت. حقآوردی دوام نم  ی مقابل نقد علم

ا   شودیم در  دلیستن   تأویل   یبرا   ی ضرورت  ینجا و  و    الصدوریقطع  ینقل  یا  ی عقل  یل . 

 
  ،شجانلواعج اال ؛  ۱۳۵و    ۱۳۴  ص   ۴۵ج    :مجلسی  ، بحاراالنوار؛  ۱۰۷ص    : طاووسابن  ،اللهوف علی قتلی الطفوف  -  1

 . ۲۳۰ص  :محسن امین
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تا   الداللتییقطع ندارد  اعتقاد دفاع کند    وجود  این  ندارد حاز  امکان  به  یر غ  یواناتکه  عاقل 
ثابت شده است که انسان عاقل    یصورت قطعکه به   یدر حال  کنند؛ خداوند تعرض    ۀ فیجسد خل

را قطع    ینرساند که انگشت حس  ییجا  که آنان را به   ییتعرض کرده است؛ تا جا  یشانبه جسد ا 
ا  و  ا   یجابه   کاش  ی کردند.  به فدا کردندیم  هقطعمرا قطعه   یشان،انگشت  و مادرم  پدر    ی . 

   باشد! یشانا 

بشر    ۀ ی است که جسد امام، مانند جسد بق  ین گفت، ا   توانیکه م  یزی حداقل چ  یقت حق  در 
خداوند در    ۀیفخل   یارا به جسد امام    یا العادهخارق   یژگیصفت و و  خواهدی م  یاست. هر فرد 

  یتروا   ین، است. عالوه بر ا   یکالمش فاقد ارزش علم  گرنهو   ؛ یاوردب   یل دل  یدبا  یفزاید،ب  ینزم
امام  از  الله عل  ین حس  باال که  عل   یشان ا   ۀ یلو خواهر عق  یه صلوات  الله  نقل شده    یها صلوات 

  یدهاست که از ظاهر آن فهم  یمطلب  یناست، از جهت داللت و معنا روشن است. حداقل ا 
بدون ـ   شودی م  یده صورت روشن فهمکه از آن به   ی مطلب  یا کردن ظاهر  و امکان رد   شود؛یم
 وجود ندارد.   ـآشکار را رد کند  ریظاه ی معنا ینکه ا  یقطع یلدل

اَل ِإن  :  فرمایدمی خداوند متعال    ،یوسف در داستان  همچنین
َ
ْن َتْذَهُبوا ِبِه    یْحُزُننِ یلَ   یق

َ
أ

ْن  
َ
أ َخاُف 

َ
 یَوأ

ْ
َعْنُه َغاِفُلوَن کأ ْنُتْم 

َ
َوأ ْئُب  الذ  ا   1َلُه    ین سخت مرا اندوهگ   یداو را ببر   هک ین)گفت: 

 .  و گرگ او را بخورد( یداز او غافل شو ترسمی و م کندیم

  یعقوباست؛ و ظاهر سخن    چنین ین ا   یز ن  یوسف خداوند است و    ی از خلفا   اییفه خل   یعقوب
فاسد    ۀیدعق   ینبه ا   یبر اساس قرآن، اعتقاد  یعقوب   ینبنابرا   ؛است   یلدر قرآن، حجت و دل

ها بر  از گرگ   یجهاست. در نت  یر پذ، توسط گرگ امکانیوسفندارد. او اعتقاد دارد که خوردن  
را    ین خداوند در زم  ۀیفخل  ، یوسفگرگ، برادرشان  تا  را بر حذر داشت    رزندانش و ف  ید او ترس
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را بخورد؛    یوسفکه امکان دارد گرگ،  اعتقاد داشتند  و    ه بودندیدفهم   یوسفنخورد. برادران  
 :  پاسخ دادند  یعقوبسخنشان به    ینخاطر با ا   ین ه همب

َ
اُلوا َلِئْن أ

َ
ْئُب َوَنْحُن ُعْصَبٌة  کق َلُه الذ 

ا ِإًذا َلَخاِسُروَن  گفتند: اگر با بودن ما که گروهی نیرومندیم، گرگ او را بخورد، یقینًا ما  )  1ِإنَّ
 .  (مقداریمدر این صورت زیانکار و بی 

که برخالف اعتقاد گمراهاِن امروز    ه استقرار داد  یفرزندانش را در موضع،  یعقوب   بنابراین
خدا را گرگ بخورد.    ۀیفخل  ترسدی نمود که م  یح تصر ها به روشنی  در حضور آن معتقد شوند و  

  ه مسئل ینا  که یحال در !خورد؟ی خدا را نم ۀیفپنهان بود که گرگ، خل  یعقوب خدا  یامبربر پ یاآ
 باطل پنهان نمانده است؟!  یدعقا ین صاحبان ا  ایبر 

ها و منظورش از گرگ کرده بود  را قصد    یدرون  یا مسئلهفقط    یعقوبسخن که    ینا   اما
و آنچه شنونده    یعقوبموضوع ندارد که ظاهر سخن    ینبا ا   ی بود، منافات  یوسفبرادران  
که خوردن  داشته باشد  داللت    ین بر ا   یروشنبه   یدند،و آنچه فرزندانش از آن فهم   فهمدیاز آن م

زم  خدا   ۀیفخل امکانـ  یوسفیعنی  ـ   ین در  گرگ  طور   ؛ است  یر پذتوسط  گرگ    همان  که 
 مردم را بخورد.  ۀی بق تواندیم

  اسالم.  ید عقا کتاب مطلب  پایان 
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 مبحث سوم: های پرسش 

 یست؟ چ ،اندمعصوم رشط کرده خصوص ها در از آن  یکه بعض آسا: مقصود از صفت معجزه ۱س
پایش  اثر    یاخورند  یدرنده گوشت او را من  یواناتح  یا ندارد    یهمعصوم سا»  گفتار   ین: چگونه بر ا۲س

 کنید؟ ی اشکال وارد م ماند«و در زمین نرم منی  ماندی مباقی   سخت ین در زم



 

 

 ها و زبان   ، ین خداوند در زم   ۀ خلیف   1: مبحث چهارم 

  ْعَجمِ َوَلْو
َ
ْرآًنا أ

ُ
َلْت آیَجَعْلَناُه ق ْعَجمِ یا َلَقاُلوا َلْواَل ُفص 

َ
أ
َ
ذِ   ی َوَعَربِ   یاُتُه أ ْل ُهَو ِللَّ

ُ
َن آَمُنوا ُهًدی  یق

ذِ  ٌر َوُهَو َعلَ   یْؤِمُنوَن فِ یَن اَل  یَوِشَفاٌء َوالَّ
ْ
وَلئِ یآَذاِنِهْم َوق

ُ
)و    2دٍ ی اٍن َبعِ ک َناَدْوَن ِمْن مَ ی  ک ِهْم َعًمی أ

آن روشن    هاییه: چرا آگفتندیقطعًا م  یم،قرار داده بود  یرعربیغ   یتاب[ را قرآنک]  ینا   اگر
است؟    یانب زبان؟   یعرب یر غ  ی تابک نشده  عرب  آن[  ]مخاطب  ا   !و  برا ک]  ینبگو:    ی تاب[ 

ا ک  یسانک درمانآورده   یمانه  و  رهنمود  و    ی اند،  ا ک  ی سانکاست  در    آورند ی نم  یمان ه 
دور ندا    یی [ آنان را از جایینامفهوم است و ]گو  یشان است و قرآن برا   ی نیسنگ   یشانهاگوش

 .  (دهندیم

خداوند   ۀ یفخل ی برا  یشگیهم  یتی ها، خصوصزبان  ۀافراد اعتقاد دارند شناخت هم برخی
 .  برایش وجود ندارد یلیدل یچهو است  یباطل  ۀیدعق ین است. ا  ش یندر زم

ا   حجت در  زبان   ۀمسئلخصوص  در    ی،عاَلم جسمان  ینخداوند    ۀ یمانند بقهها  شناخت 
ها را بداند، مگر با معجزه، که البته  زبان  ۀهم  یعالم جسمان  ینمردم است. امکان ندارد او در ا 

  یگاه ی،اساس حکمت اله که بر گوییمیسخن نم یا است. ما از معجزه یگرید  ۀمسئل ینا 
م نم   یگاه  و   افتدی اتفاق  معجزه افتدیاتفاق  صفت  از  بلکه  م  ییآسا.  که    گوییم یسخن 

ها زمان   ۀو در هم یعالم جسمان ینها را در ا زبان  ۀهم ید با  یهر حجت یعنی  ؛است یشگیهم
برخ  !بداند ا   یچه بسا  به  ُغلوکنندگان  و  نادانان  اعتقاد    یناز  نادرست  باشندموضوع  .  داشته 

و عقل و قرآن مخالف است.    یخیتار   یت با واقع  چراکهاست؛    یل فاقد دل  وعموض   ینا   عالوهبه 

 
 است. سید احمدالحسننوشتۀ  ،د اسالمیعقاتمامی مطالب این مبحث برگرفته از کتاب  - 1
 . 44فصلت:  - 2



 ادلۀ دعوت مهــدوی ..........................................................................................   418

 

 :  ییدتوجه فرما زیر موضوع به نکات  ینا  یانب  یبرا 

حجتاول اگر  هم:  به  مزبان  ۀها  سخن  افراد  گفتند،ی ها  ا   یبه  با  ُمواجه   یشانکه 
ثابت نشده است    یقطع  یلو با دل   یاورند؛ب  یمانا   یشانتا به ا   کردندی به آن احتجاج م  شدند،یم

کرده باشند  بر اقوامشان استدالل    یگرد  یانسان  یهاشناخت زبان   ۀواسطخداوند، به   یکه خلفا
به    یازیچه ن   دانستند، یرا م  ی انسان  یهازبان   ۀ اگر هم  ینعالوه بر ا   ؛ یاورندب  یمانا   ان تا به آن

چه  دیگر    ت،گفی به چند زبان سخن م  یادگیری   یچ بدون ه  یداشتند؟ اگر موس   یگر معجزات د
 به عصا داشته است؟!   یازین

به    توانستینم  یخداوند حضرت موس  ۀ یفکه در قرآن واضح است، خل  همان طور :  دوم
خِ :  فرمایدمیخداوند متعال    ید؛سخن بگو  یبا و ز   یح شکل صحبه  یزبان یچه

َ
َهاُروُن ُهَو    یَوأ

ْفَصُح ِمن  
َ
   یأ

َ
َخاُف  ِلَساًنا َفأ

َ
ی أ ِنی ِإن 

ُ
ق ْن ْرِسْلُه َمِعی ِرْدًءا یَصد 

َ
ُبوِن یک أ و برادرم هارون زبانش  )  1ذ 

پس او را همراه من بفرست که یاور و دستیارم باشد تا مرا تصدیق کند؛ زیرا    ؛ از من گویاتر است
ْرِسْل ِإَلی َهاُروَن   یْنَطِلُق ِلَسانِ یَواَل    یُق َصْدرِ یِض یوَ و    ( می ترسم تکذیبم کنند

َ
 امینه )و س  2َفأ

*    ی َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَسانِ و    هارون بفرست(   سویبه . پس  شودی و زبانم باز نم  گرددی تنگ م
ْولِ ی

َ
 . تا سخنم را بفهمند(  ی)و از زبانم گره بگشا 3یْفَقُهوا ق

 آمده است:  یم تورات، عهد قد  در

ام، نه در سابق و نه اکنون  نبوده   یگفت: خداوندا من هرگز سخنور خوببه پروردگار    )موسی
که به انسان زبان داده    یستبلکه لکنت زبان دارم. خداوند فرمود: ک  ؛یا که با من سخن گفته 

پس  هستم؟    پروردگار نه من که    یا است؟ آ  یده آفر   یکسرا چه   ینا و ناب   ینا است؟ گنگ و کر و ب
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  یبه تو خواهم آموخت. اما موس  یی بگو   ید با   آنچه خواهم داد و هر    یان ب  قدرت و  برو و من به ت 
م تمنا  خداوندا،  د  کنم یگفت:  به   یگری کس  موس  ی جارا  بر  خداوند  پس  بفرست.    ی من 

و از    یندتا تو را بب   آیدیاست و اکنون م  ی شد و فرمود: برادرت هارون سخنور خوب  ینخشمگ 
. من  یدبه هارون بگو تا از طرف تو بگو   یکن یانب  یدرا که با آنچهخوشحال خواهد شد.  یدنت د

کرد. او در برابر    یدو به شما خواهم گفت که چه با  ید خواهم بخش  یان شما قدرت ب  یبه هر دو 
  ییبود و هرچه را که به او بگو  یاو چون خدا خواه  یتو خواهد بود و تو برا   ی مردم سخنگو 

 1(. د خواهد کر  یانب

چطور    کنند،یاعتنا نم  یمهابه گفته   یلقوم اسرائ  یدر جواب خداوند گفت: وقت  )موسی
 2. یستم(ن ی انتظار داشته باشم که پادشاه مصر به سخنانم گوش دهد؟ من سخنور خوب

چگونه انتظار داشته باشم پادشاه    یستم؛ ن   یبه خداوند گفت: من سخنور خوب  یموس  )اما
 3(. مصر به سخنانم گوش دهد؟

شدن برادرش هارون. پس  مبعوث در تورات حل نشده است، مگر با    یزبان موس  مشکل
  یابتتا به ن   شود یممبعوث  کرد، پاسخ داده شد که هارون    یانرا ب   یشین سخن پ   ی موس  ینکه از ا 

 . یدبگو خواهد،ی ماو را که  ی سخن یاز موس

  یو برادرت هارون سخنگو   ی من نزد فرعون هست  ۀفرمود: تو فرستاد  یبه موس  خداوند)
تو م به  بازگو   گویم ی توست. هرچه  را به فرعون  تا آن  تا قوم    ید به هارون بگو  او بخواهد  از  و 

 4(. را رها کند یلاسرائ

 
 . ۱۶تا  ۱۰، ۴عهد قدیم ـ سفر خروج: اصحاح  -1
 .۱۲، ۶عهد قدیم ـ سفر خروج: اصحاح  - 2
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لعزم اولوا   یامبرانو جزو پ   ین خداوند در زم  ی از خلفا   اییفهاست که خل   ی حضرت موس  این
او را از  طوری که  به   ؛نظر دارند که لکنت زبان داشت، اتفاقصراحتبه است و قرآن و تورات،  

  ینبا ا   یول  داشت؛ی مخاطب، بازم  یفهم برا شکل واضح و قابلکردن الفاظ روشن، به یان ب
گر   ومتعالسبحان حال، خداوند   و مشکل  فرستاد  را  ب   ۀاو  از  کاماًل  را  بلکه    ینزبانش  نبرد؛ 

ا راه تبل  ینحل  مانع  که  را،  اله  یغ مشکل  م  یرسالت  مخاطب  فرستادن    شود، یبه  در 
  ی خاطر دعا   ینقرار داد، که همان برادرش هارون بود. به هم  یموس  ی برا   یا کننده کمک

 اجابت و مشکل لکنت زبانش حل شد.  یموس
َ
ْر لِ وَ *  یَصْدر   یاَل َرب  اْشَرْح لِ ق ْمرِ  ی یس 

َ
  یأ

ْولِ *    ی انِ َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَس *  
َ
ْهلِ   یَواْجَعْل لِ ی *  یْفَقُهوا ق

َ
خِ َه ی *  َوزیرًا ِمْن أ

َ
اْشُدْد ِبِه  *    یاُروَن أ

ْزرِ 
َ
 *  یأ

َ
ْمرِ  یفِ   هُ کْشِر َو أ

َ
َح  یک*  یأ  * یرًا ْنَت ِبنا َبِص ک کِإنَّ *  یرًا ثِ ک ک رَ کَو َنذْ * یرًا ثِ ک کُنَسب 

َ
اَل  ق

 
ُ
ْد أ

َ
  کار   گردان * و  گشاده  برایم  مرا   ۀن یس   من!  پروردگار   ای :  )گفت  1ییا ُموَس   ک یَت ُسْؤلَ وتِ ق

  برای   من خاندان از  اوریی  بفهمند * و   مرا  گفتار بگشای * تا  من زبان   از گره  ساز * و آسان مرا 
  گردان * تا   کش یشر   من   کار   در   کن * و   محکم   به او  مرا   را * پشت  هارون  ده * برادرم  قرار   من

  ای :  بینایی * گفت  ما  حال  بر  تو  م * کهیکن  ادی  فراوان  را   تو  م * وی کن  شیستا  فراوان  را   تو
 .  شد( داده  تو  به اتخواسته موسی!

  ین . ا کندینقل م یروشنپس از رسالتش به   یرا حت یزبان موس ینی ماندن سنگ ی باق قرآن
  یان ب  ی او برا   ییو عدم توانا   ی زبان موس  ینی موضوع در سخن فرعون و انتقاد او نسبت به سنگ 

 َلیَس لی  ِفْرَعْوُن فی   َو نادی :  است  یانواضح و روشن، نما   صورتبه معنا  
َ
ْوِم أ

َ
ْوِمِه قاَل یا ق

َ
  ق

ْنهاُر َتْجری ِمْن َتْحتی کُملْ 
َ
َفال ُتْبِصُروَن  ِمْصَر َو هِذِه اْْل

َ
ذی ُهَو َمهیٌن  *  أ َنا َخیٌر ِمْن هَذا الَّ

َ
ْم أ

َ
أ

ْو جاَء َمَعُه اْلَمالئِ َفَلْواَل *    بیُن اُد یک َو ال ی
َ
ْسِوَرٌة ِمْن َذَهٍب أ

َ
ْلِقی َعَلیِه أ

ُ
َفاْسَتَخفَّ  *    ُة ُمْقَتِرنیَن ک  أ

ُهْم   ِإنَّ طاُعوُه 
َ
َفأ ْوَمُه 

َ
فاِسقیَن  کق ْومًا 

َ
ق اْنتَ *  اُنوا  آَسُفونا  ا  ْجَمعیَن  َفَلمَّ

َ
أ ناُهْم 

ْ
ْغَرق

َ
َفأ ِمْنُهْم  *  َقْمنا 
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َسَلف   ا یآ  من!   قوم   ای:  داد  ندا   مردمش   انی م  در   )فرعون   1ِلآلِخریَن   مثالً َو    اً َفَجَعْلناُهْم 
د؟  ین یبنمی   ایآ  ؟ یستن  من  آِن   از   هستند  جاری  من  پای  ری ز   از  که  بارانی جو  نی ا   و  مصر  پادشاهی

آ چرا   گفتنسخن   درست  که  لیذل  خوارِ   مرد  نیا   ای  بهترم  من  ای*   *   شیهابر دست   نتواند؟ 
  را   خود  قوم  اند؟ * پسامدهی ن  همراهش  فرشتگان  از  گروهی  چرا   و   نیست؟  طال  دستبندهای

  آوردند،   خشم  به  را   ما  بودند * چون  تبهکار  مردمی  که  کردند،  اطاعت  او  ها ازو آن  ساخت  گمراه
  عبرتی برای   و   گذشتگان   شمارِ   در   را   * پس آنان   کردیم   غرق  را   همگان   و   م یگرفت   انتقام   ها آن  از
 . گردانیدیم( ندگانیآ

خوار نمود و    کرد،یتکرار م  یشهکه هم   ی اشکاالت  ینتر فرعون قومش را با پست  متأسفانه 
  ینا   یکافر شوند. اشکاالت فرعون بر موس  ی تا به موس  کردی اشکاالت را مطرح م  ین دائمًا ا 

در آن   یا است که شبهه   یاورده ن   ی روشن  ۀ و معجز  یست و روشن ن  یحفص   ی بود که سخن موس
ی:  نباشد  ی ک ال  اْلَمالئِ َفَلْواَل *    بیُن اُد  َمَعُه  ْو جاَء 

َ
أ َذَهٍب  ِمْن  ْسِوَرٌة 

َ
أ َعَلیِه  ْلِقی 

ُ
أ ُمْقَتِرنیَن ک     ُة 

  از  گروهی  چرا   و  نیست؟   طال   دستبندهای   شیهابر دست   نتواند؟ * چرا   گفتنسخن   )درست
  یهارسالت  ۀ دو اشکال را مطرح کرده است، که اگر هم او.  اند؟(امده ی ن همراهش فرشتگان

جو  وها را جستانکارکنندگان رسالت  ۀو اگر هم   یابیدی دو اشکال را م  ین ا   ید را ورق بزن  یآسمان
هم   بینید یم  ید کن اش  ین که  مدو  مطرح  را  میردهکی کال  و  سبحانکننداند  افراد.    یالله! 

ذِ   است:   یکدیگرمشابه    یشانهاهستند که دل  اَل الَّ
َ
تِ یک ْعَلُموَن َلْواَل  یَن اَل  یَوق

ْ
ْو َتأ

َ
ُه أ ُمَنا اللَّ َنا  یل 

ذِ   کَذلِ کٌة  یآ اَل الَّ
َ
ْوِلِهْم َتَشاَبَهْت  یق

َ
ْبِلِهْم ِمْثَل ق

َ
ْد بَ َن ِمْن ق

َ
ُلوُبُهْم ق

ُ
ا اْلْی ق  2وِقُنوَن یاِت ِلَقْوٍم  ینَّ

  یش ه پک  یسانک  آید؟ ی نم  ی ا ما معجزه   یبرا   یا   گوید ی )افراد نادان گفتند چرا خدا با ما سخن نم
.  ماندی ار[شان به هم مک ها ]و اف . دل گفتندی را م  یشانا   ۀگفت  ین [ مثل هم یزبودند ]ن  یناناز ا 

 
 .56تا  51زخرف:  - 1
 . 118بقره:  - 2
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نشانه  برا   یها] ما  را  ن  یقین ه  ک  یگروه  یخود[  گردان  کی دارند،    هااین   . (ایمیده روشن 
و با استفاده    کنند یسوء، آن را تکرار م  ی و فقها  یامامان گمراه  یشه است که هم  یاشکاالت

  ینی سنگ  ی. اگر در زبان موسکنندیو آنان را وارد هالکت م  نمایندیشان را خوار ماز آن، قوم 
آ زبان  محمد  یا بود و فرعون نسبت به آن اشکال گرفت،  نبود، نجات    ینیسنگ   شکه در 

آ  ؟ یافت ا   که حضرت محمد  ی قرآن  یا و  از  را آورده است،  اشکال که همواره همراه   ینآن 
تا امروز بر قرآن    یگرانو د  یحیان . مسیر خ  ، کرد؟ به خدا قسم  یدا بود نجات پ   یامامان گمراه

 .  و نحو و بالغت است... ی مخالف قواعد زبان عربکه  گیرندیاشکال م

را    یآسمان  ی هاکتابقطعًا خداوند  دانستند،  ی ها را مزبان  ۀ خداوند هم  ی : اگر خلفاسوم
با حکمت موافقت دارد.  مطلب نیز    یناو تواناست و ا   فرستاد؛ کهمیفروها بر آنان  زبان  ۀبه هم
آن مانع  .  باشد  یرندهپذ  یِی در توانا ی  که مانعاین است  ماند  یم  ی باق  تنها مشکلی که  یجه در نت 

این است که  اگر محمد تعداد یرا م  ان زبان قوم خودشتنها    ، فرستادگان  هم  از    ی دانستند. 
مزبان  را  با   دانستی ها  بر    ید قرآن  زبان  ما با چند  فرستاده  قرآناو  شد.  ی و  زبان   ی به    ی هابا 

حداقل  تا    ،داشت  یازن  دعوت نمود  یمان به آنان فرستاد و آنان را به ا   ییهاکه نامه   یپادشاهان
گاه شوند؛ همان طور که عرب در آن  بود شده  یکه به محمد وح کالمیاز قسمتی به ها آن آ

گاه    زمان آمد و    بعدها که    بود می  ی ا بهتر از ترجمه   یار بس   ترجمه از قرآن  ینا قطعًا  بود.  شده  آ
  صوممعغیر  افراد  ۀ. در ترجم بیشتری در بر داشت  ۀشد و بهر ی م  یرومندترین حجت و دلیل  

بسواقعًا   دارد؛  یاریمشکالت  آنان  به   وجود  ترجمۀ  مثال  را  عنوان  آن صورتی  معناها  که  به 
   . گویندۀ سبحانمقصود آن  کند و نه بر اساس یمنتقل م فهمد ی خواننده و مترجم م

حاضر  عنوانبه  حال  در  زبان    قرآن  یبرا   یفراوان  ی هاترجمه  مثال  یافت  به  انگلیسی 
  ی تا زمان  ید گوی وجود دارد. عقل ممعانی  در الفاظ و    یاری ها اختالفات بسآن   ین و در بشود  می
از   چنین   وضعیت که   به  ین باست  قرآن  که ـ   بر محمد  یسیانگلزبان  رفتن فرصِت فرستادن 
باشد  که مخالف حکمت  را    یکه خداوند کار   یدر حال  ت؛مخالف حکمت اس  ـداندیم  یسیانگل
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بنابرا ی انجام نم این است  ین دهد.    قوم گویش  با  فقط  را    ی که محمد عرب  تنها حالت ممکن 
محمد  گویش  قرآن به    دلیل  ین؛ به همهیچ زبان دیگری نه  و    یسیانگلنه  و    ،دانستیم  خودش

محمد  رسول خدا  ن گر عرب که در زمایدهای  گویشبه    یو حت   فرستاده شدیش قر   و قومش
 فرستاده نشد.  نیز  ندبود

از    یرفرستاد. اگر محمد غ   ی عربزبان  به جهان را به پادشاهان    یشها: محمد نامه چهارم
ها  آنبر   کار   ین فرستاد. ا یم  خودشان به زبان  پادشاهان ن  آرا به   یشهانامه  دانستیم  ی عرب

ها بودن مترجم اندک   وجود  با   خصوصبه ؛  بود  گذارتر تأثیر بر آنان    یلحجت و دل  ۀ اقامجهت  به و  
روشن    یلی و دل  پادشاهان   ی روشن برا   ایها معجزه زبان از    آن حضرتشناخت    . ماندر آن ز

 .شدمحسوب می ان آن یبرا 

زبانپنجم امامان  اگر  می:  را  با ها  حداقل  آ  یبرخ  یددانستند،  ترجمه    یاتاز  را  قرآن 
ها ترجمه کنند. آنان  زبان   ۀقرآن را به هم  ۀ بر آنان الزم بود که هم ییم البته اگر نگو ؛کردندیم

دانند. اگر  ی مخلوقات م ۀی را بهتر از بق ومتعالسبحان  خداوند هستند و منظور متکلم یخلفا
بودند  بالد فارس از    یعههزاران ش  یشانکه نزد ا   یالدانست و در حی م  یفارس  امام صادق
قرآن را    یاتاز آ  یحداقل برخایشان  که  از این  شدی مانع م  یزیچچه داشتند،    یمانکه به حق ا 

  یشانقرآن را برا   ۀالزم بود که هم یشانبر ا  ییمالبته اگر نگو  ؟!کندنترجمه  یبه فارس یشانبرا 
 ! نیاز داشتندبه آن ها آن چراکهکند؛  مهترج

  ۀ از ترجم یشانا زدن بازسر  گرنه و  ؛دانستی نم ی فارسآن حضرت  ینکها جز  یست ن  پاسخی
گاه  یزبان فارس به   ینکها وجود  با  ـ   قرآن آن حضرت )سالم و  .  بودمخالف حکمت    ـداشت   یآ

 .ستدانیمنظور متکلم سبحان را م  ،مردم ۀ هم از بهتر  صلوات خدا بر او باد( 

گان را  و پرند   اتیوانح  ۀ هم  زباند و  ندانیها را مزبان  ۀهم آنان    توان گفت ارواحآری، می 
یم  کنیم  یدر آن زندگما  که    یعاَلماین  آنان در    وضوع ربطی به وضعیتم  ینا   یول  شناسند؛می
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آنان در  بنابراین  قرار داده است.    ی عالم جسمان  ین ا   حجابآنان را در    هایشان بدن  یرا ز ؛  ندارد
خداوند    دلیل   ین به هم د. ن دانی نم ـاندکه آموخته   اقوامشانجز زبان  ـ را    ی گر یعالم زبان د  ینا 

ْوِمِه ِلیَبیَن َلُهْم  :  از زبانشان نفرستاده است  یر آنان را به غ
َ
ْرَسْلنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ِبِلساِن ق

َ
َو ما أ

  به   جز   ای را فرستاده   چ ی)و ما ه  1یُم ک اْلَح   َعزیزُ َفیِضل  اللُه َمْن یشاُء َو یْهدی َمْن یشاُء َو ُهَو الْ 
 هرکه  و  کندمی  گمراه  بخواهد  را   هرکه  خدا   پس  کند.  انیب  شانیبرا   تا  م،ی دنفرستا  مردمش  زبان

را از طریق آموختن    یآنان هر زبان. بنابراین  م(یحک   روزمندِ یپ  اوست  و  کندمی   تیهدا   بخواهد  را 
  یهودهبعبث و    وقوع معجزهولی    ؛عجزهـ یا با استفاده از مکه این یک راه طبیعی استدانند ـ می

آنان  زیرا  یان ـ مانند شناخت زبان جنّ   ؛ داشته باشد  یمشخص  ۀیدحکمت و فاباید  بلکه    ، یستن
همان    یاورند؛ ب   یمان تا ا   حتجاج بر مخالفانا   ای بر   ی شناخت زبان خاص  یا   ـُمکّلف هستند نیز  
آموخت  خداوند سخن   ی وقت  یمان که سل  طور  او  به  را  پرندگان  با  ا چنین کردگفتن  با    یشان. 

ا   انشبر مخالف  زبان پرندگانشناخت   تا به او  َو َوِرَث ُسَلیماُن  یاورند:  ب  یمان استدالل نمود 
اُس   یَها النَّ

َ
ْمناداُوَد َو قاَل یا أ وتینا ِمْن    ُعل 

ُ
یِر َو أ   2یَن ٍء ِإنَّ هذا َلُهَو اْلَفْضُل اْلُمبِ ل  َشی کَمْنِطَق الطَّ

هرچیزی    آموخته شده و از  مرغان  زبان   ما  به   مردم!  ای :  گفت  سلیمان از داوود به ارث برد و  )و
 . برتری و نعمت آشکار است( ن، همان یا  به ما داده شده، که 

  یهازبان   ۀ به شناخت همقادر    یدخدا با   ۀیفکه اعتقاد دارد خل کسی  :  آنچه تقدیم شد   ۀنتیج
اعتقاد است و   ینا  ایبر  یقطع  یلدل یازمندباشد، ن   یدر هر زمان یعالم جسمان  یندر ا  یانسان

آنکه چنین   ندارد.  یلی  دلحال  آنچه  وجود  استناد منهایت  و  ـ   کنندی به آن  نگوییم وهم  اگر 
نیست  بیش  بس  ها آن  بع ااست که من  ییهاین ها و تخمگمان ـ  خیالی  روا   یاری در    یات اوقات 

  همان طور رد.  مخالفت دا   هابا آن   یت و عقل و حکمت و واقع  ی قرآن  یل و دل  ،ُغلوکنندگان است

 
 .4ابراهیم:  - 1
 . 16نمل:  - 2
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 ست و در راستای اثبات آن نیست. پابرجااین مدعا ضّد دلیل بر  که روشن شد 

 :شود فهمیده میافراد   ینعکس اعتقاد ا  هاکه از آن یاتی از روا  یبرخ

محمد بن حسین از موسی بن سعدان از عبدالله بن قاسم از صباح مزنی از  به ما گفت  
فرمود:  می که    یدم شن  ی عل  یرالمؤمنین: از امگفت  ،یعرن  ین بن جو   حرث بن حصیره از حبة

وص  یوشع» نون  موس  ی موس  یبن  الواح  و  بود  وقت  ی بن عمران  بود.  سبز  زمرد    ی موس  ی از 
و   ماند  یها باقاز آن یها شکسته شد و برخاز آن ی. برخافتادالواح از دستانش  شد  ینخشمگ 

  یا بن نون عرض کرد: آ  یوشعبرداشته شد،    ی خشم از موس  وقتی ها باال برده شد.  از آن  یبرخ
  یگرپس از گروه د  یگروهپیوسته  فرمود: بله.    یشان؟ ا هستآنچه در الواح است نزد شما    یانب

ا   هاآن تا  بردند  ارث  به  دست    ینکهرا  از    چهاردر  افتادیمنی گروه  محمد  ها  تهامه  و  در 
گفته شد: از خمر    ید؟گویچه م  یامبرپ   این ند:  و عرض کرد  ید شد و خبر به آنان رس  یخته برانگ 

با توجه به  دهد. عرض کردند:  ی دستور منیک    یگیو همسا  یکو دارد و به اخالق نیو زنا بازم
نظر کردند که در فالن ماه نزد او بروند. خداوند  . اتفاق آنچه ما داریم، این به ما سزاوارتر است

آمد و عرض کرد:    یشان و او را باخبر کند. او نزد ا   رود ب  یامبرنمود که نزد پ   یوح  یل به جبرئ 
ند و در فالن ماه و فالن شب  ا هرا به ارث برد  یالواح موس  ی، و فالن  یو فالن  یو فالن  یفالن

در زدند و عرض  ها  آن   ،ماند. کاروان آمد  یدار آنان ب  ی دیداردر آن شب برا   یشان. ا یندآینزد تو م
فالن و فالن بن فالن و فالن بن فالن و فالن   نفالن ب  یفرمود: بله ا   !ای محمدکردند: 

از    را   ی بن فالن. کتاب برد  ـبن عمران  ی موس  یوص  ـ   بن نون  یوشع که  ارث  کجاست؟  ید  به 
و تو  ندارد    یکیو شر   یکتاستاو  و    یست جز الله ن  ییکه خدا   یم دهیم  یعرض کردند: گواه

  یچ از تو ه   یش ، پبودما    دنز الواح  که    ی. به خدا قسم! از زمانیخداوند هست  ۀمحمد فرستاد
گاهکسی    یعبران یقدق شآن را گرفت و نوشتار  یامبر نداشت. حضرت فرمود: پ   یبه آن آ

  یکتاب عرب  یدم، کتاب را د  ی بود و آن را به من داد. من آن را کنار سرم گذاشتم و صبح وقت
شدن  پاو تا بر   ین ها و زمآسمان  شدن خداوند از زمان برپا  ینشآفر بود که در آن علم  قدری  گران
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گاهپس بود. موجود   یامت ق  1«.کردم یدا پ یمن به آن آ

ابو محمد از عمران بن موسی از موسی بن جعفر بغدادی از علی بن اسباط از محمد بن  
در جفر  فرمود: »  امامکه گفت  ما  به    صادق  امام  اباعبداللهفضیل از ابوحمزه ثمالی از  

فرستاد، آن الواح را در حالی برایش  را    یالواح موس  یوقت   وتعالیتبارک است که خداوند  
روزگار   ی افتد. وقتی شدن ساعت اتفاق مدر آن بود و هر آنچه تا برپا  یزیهرچ یانکه بفرستاد 

  ین به امانت بگذارد و ا   وهکه الواح را در کفرمود    ی خداوند به او وحید  رس   یان به پا  یموس
زبرجد  موس  ی الواح  بود.  بهشت  آمد  یاز  کوه  برا   ، نزد  را    یشکوه  الواح  و  شد  شکافته 

الواح همواره   ینرا پوشاند. ا  هارا در آنجا قرار داد، کوه آن هاآن  یوقتنهاد.  شده در آنیچیده پ
را   یامبرقصد پ   هک  یمناز    ی. کاروانیختمحمد را برانگ   یامبرشخداوند پ  ینکهدر کوه بودند تا ا 

شده و همان  یچیدهپ   صورتبه کوه گشوده شد و الواح  یدند  به کوه رس  ی. وقتداشتند پیش آمدند
در دستانشان افتاد،    یآمد. آن گروه آن را گرفتند. وقت  یرونب   ار داده بود قر   یطور که موس

را نزد    هاآن   ینکهتا ا ترسیدند و پرهیز نمودند  نگاه نکنند و از آن    هادر دلشان افتاد که به آن 
گروه   ین را از کار ا آن حضرت  فرستاد و    یامبرشرا بر پ   یلخداوند جبرئ   .آوردند  خدا رسول  

آغاز نمود    یامبرپ  یدند،رس  یامبرنزد پ  ی ، با خبر نمود. وقته بودند ن دچار شده آکه ب  یزیو چ
یافتیم  که    یزی. آنان عرض کردند: از کجا به چیدپرسیافته بودند  که    یزیچ  بارۀو از آنان در 

 ی . عرض کردند: گواهندالواح بود   هافرمود: پروردگارم مرا با خبر نمود و آن   یشان ا   ید؟ خبر دار 
به    یشاندادند. ا  یل تحوآن حضرت آوردند و به  یرون. آن را ب یهستخدا رسول تو که   یم دهیم

را فراخواند و فرمود:   یرالمؤمنینبود. سپس ام یآن نگاه کرد و خواند و نوشتارش به عبران
است. پروردگارم به من    یالواح موس   ین است. ا   ین و علم آخر   ینعلم اول  ین،. در ا یررا بگ   این

  یخوببه توانم آن را  ی! من نمخدا رسول    یبدهم. عرض کرد: ا   یل دستور داد که آن را به تو تحو
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  یدار. تو صبح بیسرت قرار ده  یربه من دستور داد که آن را امشب ز   یل بخوانم. فرمود: جبرئ
شد و خداوند    یدارب  سرش قرار داد و صبح   یر آن را ز   یشان. ا یدانی و خواندن آن را م  یشو می

گاه نمود. رسول    که در آن بود  یزی را به هرچآن حضرت   به او دستور داد تا از آن    خدا آ
جفر است و در    ین کرد و ا   ی بردار نسخه   ی آن را در پوست گوسفند   یشان . ا یسدبنو  یا نسخه 

نزد ماست و ما وارثان    یموس  یاست و آن نزد ماست. الواح و عصا  ینو آخر   ینآن، علم اول
 1« .یمهست یامبرپ

در جفر است که خداوند  فرمود: »که  روایت است    صادق  امام  اباعبداللهحمزه از  ابااز  
برایش فرستاد  را    یالواح موس  ی وقت  وتعالیتبارک  در حالی  را  الواح  ب فرستاد، آن    یان که 

  یان به پا  ی روزگار موس  یافتد. وقتی پاشدن ساعت اتفاق مدر آن بود و هر آنچه تا بر  یزی هرچ
او وحید  رس به  را در کفرمود    یخداوند  الواح  ا   وهکه  امانت بگذارد و  از    ی الواح زبرجد   ینبه 

شکافته شد و الواح را    یشکوه برا   ،نزد کوه آمد   یس. موشدکه به آن زینت گفته می  بهشت بود 
الواح همواره   ینرا پوشاند. ا  هارا در آنجا قرار داد، کوه آن هاآن  یشده در آن نهاد. وقتیچیده پ

را    یامبرقصد پ  هک  یمن از    ی. کاروانیختمحمد را برانگ   یامبرشخداوند پ  ینکهدر کوه بود تا ا 
آمدند،  داشتند الواح  یدند  رسبه کوه    ی . وقتپیش  و  و  یچیدهپ   صورتبه کوه گشوده شد  شده 

بود  ی همان طور که موس داده  وقت  یرونب  قرار  را گرفتند.  در دستانشان    یآمد. آن گروه آن 
ترسیدند و پرهیز نمودند  نگاه نکنند و از آن  هاکه به آن هراس افکند در دلشان خداوند  افتاد، 

آن حضرت  فرستاد و  یامبرشرا بر پ  یلخداوند جبرئ .آوردند  خدا را نزد رسول  هاآن  ینکهتا ا 
  یدند رس یامبرنزد پ یبا خبر نمود. وقت  ه بودندن دچار شده آ که ب یزیگروه و چ ینرا از کار ا 

از  . آنان عرض کردند: از کجا  یدپرسیافته بودند  که    یزیچ  بارۀو از آنان در آغاز نمود    یامبر پ
دار تیم  یاف که    یزیچ و آن  یشانا   ید؟خبر  با خبر نمود  پروردگارم مرا  بود  هافرمود:  .  ندالواح 
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آن حضرت  آوردند و به    یرون. آن را ب یهستخدا  رسول  تو  که    یم دهی م  یعرض کردند: گواه
ا   یل تحو عبران  یشاندادند.  به  نوشتارش  و  خواند  و  کرد  نگاه  آن  سپس    یبه  بود. 

  ین است. ا   ین و علم آخر   ینعلم اول ین. در ا یررا بگ   این را فراخواند و فرمود:    یرالمؤمنینام
  ی بدهم. عرض کرد: ا   یلاست. پروردگارم به من دستور داد که آن را به تو تحو   یالواح موس

به من دستور داد که آن را    یل بخوانم. فرمود: جبرئ  ی خوببهتوانم آن را  ی ! من نمخدا رسول  
  یرآن را ز   یشان. ا یدانیو خواندن آن را م  یشو می   یدار. تو صبح بیدهسرت قرار    یرامشب ز 

گاه نمود.   که در آن بود   یزی را به هرچآن حضرت  شد و خداوند    یدار سرش قرار داد و صبح ب آ
  ی آن را در پوست گوسفند   یشان. ا یسدبنو  یا به او دستور داد تا از آن نسخه  خدا رسول  
است و آن نزد ماست. الواح    ینو آخر   ینجفر است و در آن، علم اول  ینکرد و ا   یبردار نسخه 

شان  یامبران )صلوات خداوند بر همگینزد ماست و ما وارثان پ  یموس  ی و عصانزد ماست  
هستیم ».باد(  فرمود:  سپس  باقر«  امام  موس  یا صخرهفرمود:    ابوجعفر  الواح  را    یکه 

 1«.شودیشناخته م ین چنن یاست که ا  ینیدر سرزم ی درخت یر محافظت نمود ز 

  .اسالم  یدکتاب عقااز مطلب  پایان 
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 : مبحث چهارمهای پرسش 

مطلب    ین ا  همیشگی برایش است.  ی خدا صفت  ۀیفخل  یها برامتام زبان دانسنت  که    ند معتقدای  عده :  ۱س
 .مورد بحث و بررسی قرار دهیدرا 

 .یدذکر کن  شودی خدا باطل م ۀیفتوسط خلها زبان رشط دانسنت متام  هاآن با  که دلیلی را : پنج ۲س

 

 

 

 والحمد لله اواًل و آخراً 

 


