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 تقدیم
 به امام بزرگ

 به بقية اهلل درزمین

 به ذخیره جتديدکننده فرائض وسنن

 به آقا ومواليم حممد بن حسن عسكري 

إِنَّ اللَّهَ  نَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَايَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّ﴿

 ﴾يَجْزِي الْمُتَصَدِِّقِنيَ

ایم؛ پیمانه  ما و خاندان ما را ناراحتی فرا گرفته، و متاع کمی با خود آورده! ای عزیز)

تصدّق و خبشش منا، که خداوند خبشندگان را پاداش  را برای ما کامل کن؛ و بر ما

 (!دهد می
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 مقدمه

سرور فرستادگان با نور هدایت  خداوندا توراسپاس می گوییم که بوسیله حضرت حممد 
بر ما منت هنادی وما را از خطا واحنراف جنات دادی ، ونعمت والیت امری املومننی وعرتتش،انوار 

ه ومهدینی که درود مشا بر مهه آهنا باد ، بر ما ارزانی خبشیدی، وبرائت از درخشان وپاکان وائم
 .دمشنانشان را  با حجج بارز وآشکار تا روز قیامت بر ما اهلام و ارزانی خبشیدی

درمی یابد که دعوت ایشان رازی است  در دعوت سید امحد احلسن میانی حتقیق کننده 
د و در عنی حال نیز خواستار هدایت مردم بسوی وی خواسته اند پوشیده مبان که اهل بیت 

پس روشی که در آن صاحب دعوت را معرفی . با بیانی آشکار و بدون شک و شبه بودند
گونه معرفی وجود  وحکیمانه ای است که روشی باالتر وهبرت از آن برای این عاملانهمنودند،روشی 

نیاز به تفّکر وتبحر زیادی دارد آن اخت ندارد، به این صورت است که انسان برای رسیدن به شن
. ، وآن به این خاطر است که  مفردات ومفاهیم آن در تعداد زیادی از روایات منتشر گردیده

ومهانطور که بیان روشن و آشکاری درآن وجود دارد در آن نیز خفای روشنی هست، و کسی منی 
یزی را خمفی کند، به جز حکیمی  تواند در عنی حالی که آن ادله واضح و آشکار است در آن چ

که می داند چگونه کلماتش را بیان کند، و بدرستی که روش بیان دالئل دعوت میانیه خود دلیلی 
است بر صحت این دعوت، پس غری ممکن است که به واگذشتگی و وضع این روایات گفته 

و بعضی از آن  شود، به خصوص که آن ها در یک زمان واحد نبوده، بلکه در زماهنای خمتلف،
نقل شده اند، و کامال با هم  ، وسوم از ائمه ودیگری از امام علی ها از پیامرب اکرم 

مهسان بوده و هیچ گونه تعارضی ندارند، پس این نظم و ترتیب در مهاهنگی مفاهیم و روش 
حقانیت  تفسری و اینکه روایتی روایت دیگری را شرح میدهد به عنوان یکی از قوی ترین دالیل بر

 .  می رود ار  به مشاصاحبش 
توضیح دهنده و توصیف  و واین مفاهیم منتشر شده در روایات،  یکی ناظر بر دیگری 

عمیق باشد که به جز صاحب آن  کننده آن است، و باعث شده که راه وروش بیان دعوت بسیار
 .ممکن نیست  کسی به این مفاهیم برسد
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هم این حقیقت را کشف منی کردند،مهان طور که از  گذشت باز و اگر سال ها بر مردم می
 . قبل نتوانستند آنرا با تفاصیلش کشف کنند

ال واهلل، ال یكون ): فرمودند وبه درستی وحقیقت مهانطور که امام ابو جعفر حممد باقر
 نه به خدا سوگند ، آن هرگز)  ( )(ذلك أبداً حىت یكون هو الذي حيتج علیكم بذلك ویدعوكم إلیه

خنواهد بود تا این که اوست که با آن بر مشا احتجاج کند وبه وسیله آن ها مشا را به خود دعوت 
إنا نصف صاحب هذا ) :عرض کرد ، در پاسخش به مالک جهنی که در آن به او (می کند

 .(األمر بالصفة اليت لیس هبا أحد من الناس
 . (ک از مردم نباشدما صاحب این امر را باصفتی وصف میکنیم که درآن هیچ ی) 

وکسی منی تواند این حقیقت را کشف کند جز صاحب آن، و هم چنان بسیاری از امور نیز 
هنوزمبهم هستند و از خداوند می خواهیم که به ما از دانش و علم آهنا که درود خداوند بر آنان 

 . باد، بیاموزد
کرده است ، که میانی وبا صراحت متام می گومی که این واقعیت به ذهن هیچ کس خطور ن

در بعضی از روایات، و او خود دابه االرض وخود قائم وصاحب امر مهان مهدی اول
 موسی  ، وخود شبیه حضرت(طالع املشرق) و طلوع کننده مشرق( جنبنده زمنی)

، وخود مهان امحدی است که گنج های طالقان او را به عنوان شعار وحضرت عیسی
، پس درود خداوند بر امحد میانی صاحب آن مقام بزرگی که حقانیتش خود قرار می دهند، باشد

روز به روز روشن تر میشود و در آن هیچ شک وشبهه ای وجود ندارد مگر برای کسانی که قلب 
 . های مریضی داشته و به جدال وتشکیک در مهه چیز عادت کرده اند

وتسلیم شدن به  ای موالی من ظهور امام مهدی) :گفتند مفضل به امام صادق
یا مفضل، یظهر يف شبهة لیستبنی، فیعلو ذكره، ): فرمودند (آن چگونه شروع می شود؟

ویظهر أمره، وینادى بامسه وكنیته ونسبه ویكثر ذلك على أفواه احملقنی واملبطلنی واملوافقنی واملخالفنی 
مسیناه وكنیناه، وقلنا مسي جّده لتلزمهم احلجة مبعرفتهم به على أنه قد قصصنا ودللنا علیه، ونسبناه و 

واهلل لیتحقق اإلیضاح به . ما عرفنا له امسًا وال كنیة وال نسباً : وكنیه لئال یقول الناس رسول اهلل 
وبامسه ونسبه وكنیته على ألسنتهم، حىت لیسمیه بعضهم لبعض، كل ذلك للزوم احلجة علیهم، مث 

                                                           

 .333ص 25ج: ، بحار األنوار333ص: غيبت نعماني - 
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ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلُه بِاهْلَُدى َوِدیِن احلَْقِّ لُِیْظِهَرُه ﴿: يف قوله تعالییظهره اهلل كما وعد به جده 
یِن ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ   .﴾َعَلى الدِّ

ای مفضل ، در شبه ای ظاهر می شود تا اینکه آشکار گردد ، آنگاه ذکرش باال می گرید )  
مانند خورشید فروزان مى ) ن می شود و مهه  جا  از  وی  سخن به میان می آید امرش منایا

مى كنند و آن بر زبان اهل حق و باطل و موافق و  و او را به نام وكنیه و نسبش یاد(. درخشد
خمالف بسیار گردد تا با شناخت آن حجت بر مهگان متام شود که ما سرگذشت او را گفتیم و بر 

را و عرض کردمی كه او هم نام جدش آن ارشاد منودمی ، ونسب و نام و کنیه اش آشکار ساختیم، 
كه ما برای او نام و نسب و  : اهلل علیه و آله و هم كنیه اوست تا مردم نگویند رسول اهلل صلى

به خدا سوگند آن قدر نام و نسب و كنیه او بر زبان آهنا روشن و آشکار  . كنیه ای منى شناختیم
 آن براى این است كه حجت بر مهگان گردد، تا اینکه بعضی برای بعضی دیگران نام برند، مهه

به استناد این  ( ص)آنگاه خداوند امر به ظهورش مى فرماید، چنان که جدش رسول خدا. متام شود
﴿ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلُه بِاهْلَُدى َوِدیِن احلَْقِّ لُِیْظِهَرُه  :کالم خداوند متعال به آم وعده داده است

یِن ُكلِِّه وَ  او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد ) ﴾َلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ َعَلى الدِّ
 . ( )!(تا او را بر مهه ادیان غالب سازد، هر چند مشرکان کراهت داشته باشند

باال گرفت مهان طور که جد مشا امام صادق ای امحد سرور من مهانا كه یادت در بنی مردم 
ا ناخواه برای مشا بر خالف میل شان زمینه سازی می کنند، و یادتان فرمودند، ومهگان خواه ی

بر زبان اهل حق و باطل جاری می شود و مهه آن برای این ست که با شناخت مشا حجت بر 
مهان طور که فرمودید ای  پس خوشا به حال کسی که هرگز در مشا لغزش خنوردآهنا متام شود، 

 ( ) .خدامی بر مشا و پدرانت ومهه فرزندانت باد فرزند پاکان و پدر مهدینی که درود
خداوند مسئلت می منامی که بنی ما ومشا جدایی نیندازد،  که مشا اهل کرم از  ای بزرگواران و  

و خبشش هستید، بطوری که شیعیانتان را علی رغم اینکه روی خود را با گناه سیاه کردند می 
وگناه آن ها را حتمل ومحل می کنید، رستگار شد آن  پذیرید، ومشا هستید که از جانب آهنا خطا 

 . کس که والیت مشا را پذیرفت و هالک گردید آن کس که با مشا دمشنی کرد 
                                                           

 . 55ص 5ج: ، إلزام الناصب3ص 23ج: ، بحار األنوار31 ص: مختصر بصائر الدرجات - 
خطاب به طلبه حوزه های ( نکند  لغزش  در من  که  کسی  حاله خوشاب( )طوبى لمن ال يعثر بي: )قال  -5

 .. علميه
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ودر ختام کالم قسمت دوم از گفتگوی داستانی به زبان ساده در مورد دعوت مبارک میانیه را 
آور واقع گردد و مطالب علمی را  پیش روی خواننده حمرتم قرار می دهم، امید به اینکه مفید وسود

 .به مشا نزدیک کند
و مهانند قسمت اول ده قسمت خواهد بود، ودر پایان این قسمت برای حفاظت از تشویش 

 .افکار وذهن خواننده و مهچننی استفاده بیشرت توضیحاتی قرار داده ام 
که او خبشنده واز خداوند می خواهم که از کوتاهی وتقصریم در یاری اولیائش در گذرد  

 .ومهربان است
 

*** 
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 :قسمت اول

 قانون شناخت حجج
هنگامی که پدر آمد، دید که فرزندانش با شوق واشتیاق منتظر آمدنش بوده، تا از وی 
. احادیثی را که هر شب از آن شب ها که گذشت و به شنیدن آهنا عادت کرده بودند، بشنوند

آیا  چیزی  :پدر گفت. مدگویی و درود پاسخ وی را دادندپدر سالم کرده و فرزندان با خوش آ
 .برای گفنت دارید یا این که وارد موضوعی بشوم که میخواهم امشب در باره آن سخن بگومی 

 .پدر بفرمایید که گوش مهه ما به مشاست :فرزندان گفتند
ای مهه آن بشریت برحجت های زیادی گذشت، از انبیاء گرفته تا اوصیای انبیاء، و بر  :پدر

ها دالیلی وجود داشت که بوسیله آهنا شناخته می شوند، و از خداوند به دور است که پیامرب و 
یا فرستاده ای و یا وصی برای پیامربی تنصیب کند بدون آنکه آن پیامرب یا فرستاده ویا وصی 

ونه چگ: دالیلی برای معرفی خود نداشته باشد، و اینجاست که چننی سئوالی مطرح می شود
خداوند حجج خود را به مردم معرفی می کند؟ تا حجت و برهان قاطع از آن خداوند بعد از 

 . ارسال فرستادگانش باشد
و آن این که برای حجج پاک و مطهر قانونی وجود دارد که به کمک آن شناخته  :جواب

وهر گونه تشکیک  می شوند، بلکه تنها آهنا به این قانون منفرد شده که از آهنا آشکار می سازد ،
 .در حقانیت آن ها را بر طرف می کند

که حجت های خدا به وسیله آن از دیگران متمایز شدند مهان قانون ( قانونی)وآن امری 
 :می شود حجت است، که آن از سه اصل تشکیل( شناخت )معرفت 
 .، ویا وصیت( نص صریح) منت: اول
 .علم وحکمت: دوم
 (.کمیت خدا دعوت به حا .)حاکمیت خدا: سوم

 .وبه امید خدا این سه اصل را به ترتیب برای مشا روشن خواهم منود
 .ویا وصیت( نص صریح)منت   :اصل اول
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امشب می خواهم از تاریخ وصیت که آن یکی از سه اصل قانون اهلی است ، برای مشا 
چه که می   سخن بگومی ، وبرای مشا تاریخ به وجود آمدن وصیت را ذکر کنم پس فرزندامن به آن

 . گومی به دقت توجه کنید
از جانب خدا تثبیت می شود، خواه ( متنی)این که خلفای خدا خالفت شان با نصی  

 .می باشند که آن ها اوصیای حضرت حممد  انبیاء باشند خواه اوصیای انبیاء، مانند ائمه 
شان میدهد که را به میان می آورد نوقتی که قرآن کرمی داستان پیامرب خدا حضرت آدم 

خلیفه خدا در زمنی می باشد وخدا در مورد آن متنی نازل کرده که در آن می  حضرت آدم
َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمالَِئَكِة ِإِّنِّ َجاِعٌل يف اأَلْرِض َخِلیَفًة قَاُلوْا َأََتَْعُل ِفیَها َمن یُ ْفِسُد ِفیَها ﴿:فرماید

َماء َوحَنُْن ُنسَ  َوَعلََّم آَدَم اأَلمْسَاء   *بُِّح ِِبَْمِدَك َونُ َقدُِّس َلَك قَاَل ِإِّنِّ َأْعَلُم َما اَل تَ ْعَلُموَن َوَیْسِفُك الدِّ
َقاُلوْا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم  *ُكلََّها مُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالَِئَكِة فَ َقاَل أَنِبُئوِّن بَِأمْسَاء َهُؤالء ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَی 

ُهم بَِأمْسَآِئِهْم فَ َلمَّا أَنَبَأُهْم بَِأمْسَآِئِهْم قَاَل  *الَّ َما َعلَّْمتَ َنا ِإنََّك أَنَت اْلَعِلیُم احلَِْكیُم لََنا إِ  قَاَل یَا آَدُم أَنِبئ ْ
 .( )﴾ْكُتُمونَ َأَلَْ أَُقل لَُّكْم ِإِّنِّ َأْعَلُم َغْیَب السََّماَواِت َواأَلْرِض َوأَْعَلُم َما تُ ْبُدوَن َوَما ُكنُتْم تَ 

ای خواهم   وقتی که پروردگارت فرشتگان را فرمود که من در زمنی خلیفه( به یاد آر)و )
آیا کسانی در زمنی خواهی گماشت که در آن فساد کنند و خوهنا بریزند و حال : گماشت، گفتند

( بشر از اسرار خلقت)من چیزی : خداوند فرمود! کنیم؟ آنکه ما خود تو را تسبیح و تقدیس می
و خدا مهه امساء را به آدم یاد داد، آن گاه حقایق آن امساء را در نظر  *دانید دامن که مشا منی می

: گفتند*. امساء اینان را بیان کنید اگر مشا در دعوی خود صادقید: فرشتگان پدید آورد و فرمود
ای : فرمود*. ا و حکیمدانیم جز آنچه تو خود به ما تعلیم فرمودی، که تویی دان منزهی تو، ما منی

آیا مشا را نگفتم  : چون آگاه ساخت، خدا فرمود. آدم، مالئکه را به امساء این حقایق آگاه ساز
 ( که من بر غیب آمساهنا و زمنی دانا و بر آنچه آشکار و پنهان دارید آگاهم؟

 :وای فرزندان عزیزم جا داره که در اینجا به چند نکته اشاره کنم
 .نی خلیفهدر مع: اولنکته 

 کسی    :و خلیفه :ابن منظور در کتاب لسان العرب می گوید

                                                           

 .33 – 33:هبقر - 
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آن  ه اصلخالئف است ،و ب( خلیفه)است که جانشنی قبل از خود می شود، ومجع آن
ومجع آن خلفاء است، واماسیبویه می گوید ( نائب ) مهانند کرمیه وکرائم آمده است ، وآن خلیف 

است ؛ زیرا آن جز برای مذکر منی تواند باشد،این نقل باب فعیل  رخلیفه وخلفاء مکسر وکسر ب
مجع منی شود،ابن  فعالء آن باب فعلیه به هاء می باشد وبر فعل :وغریاز او گفته.ابن سیده است
واما خالئف بر لفظ خلیفه است و به خلیفًا شناخته منی شود، وابو حامت آن را   :سیده می گوید

ین که زنده خلیفه آن موجود است، و خلیف ابی هلب ا: گفت واوس بن حجر آن را بیان کرد
و آن خلیفه است بنی خالفت و . فرمانروایی است و آن خلیفی است:موجود نیست و خالفت

اگر : اگر خلیفی نبود اجازه می دادم، و در روایتی: خلیفی است و در حدیث عمر رضی اهلل عنه
تاهی، خالفت، و آن و امثال آن از اذان را با خلیفی ادا می کردی، با کسر و تشدید وکو 

ساختارها دور افتاده و دلیل من مصدر که بر معنای کثرت داللت می کند، که با آن کثرت 
زجاج َتویز :ابن سیده. اجتهاد در کنرتل و حفظ امور خالفت و خواباندن خمالفنی می خواهد

خلیفه سلطان اعظم :تهو غری از گف. داده که به امامان خلیفه های خدا در زمینش گفته شود
 .( )( و تأنیث می شود. است

یعنی او را جای خود قرار : فالنی جانشنی فالنی گشت: وقبل از عبارت گفته شده گفت
در قومش جانشینی : گفته می شود. وفالنی جانشنی فالنی شده است اگر جانشینش باشد. داد

رش هارون گفت که در قومم به برادوحضرت موسی  :ودر قرآن عزیز آمده. را مرسوم منود
فالنی را جانشنی  : وگفته می شود. وجانشینش می باشم اگر بعد از او آمده باشم. جانشینم باش 

 . ( )اورا خلیفه قرارداد: وجانشینش کرد. کردم وجانشینی را به اودادم ومن او را جانشینم قرار دادم
 (.قرار دادن )در معنی جعل : نکته دوم

ت، یعنی بر وزن فاعل است، واسم فاعل برای ذات موصوف به مبدا جاعل أسم فاعل اس
 . ( )قرار داده شده چون وقوع و صدورش از آن است

 :برای این که مفهوم روشن تر شود برای مشامثالی می زمن

                                                           

 .33ص 1ج: لسان عرب - 
 .33ص 1ج: لسان عرب -5
 .541ص 5ج: ىقزوين ىموسو ىتعليق بر معالم اصول برای سيد عل -3
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، وسوم گفته (می زند را  زید عمر)وبار دوم (زید عمر را زد : )بعضی وقت ها گفته می شود
فرق بنی این چهار مجله در   (است  زید زننده عمرو: )وچهارم می گومی (ن عمر را بز : )می شود

 کجاست؟
 (زد)ته است وآن به دلیل فعل ماضی مجله اول عمل زدن در زمان گذشته صورت گرف :جواب

می باشد وسومی برزمان (می زند )می باشد ودومی داللت برزمان حال ودلیل آن فعل مضارع 
 .می باشد( نز ب)آینده به دلیل فعل امر 

 ودر متامی این مجالت زمانی وجود دارد، یا ماضی ویا حال ویا آینده 
می باشد وزمان از دالیل فعل آمده است وزمان از فعل استفاده کرده است ؛زیرا زمان از این افعال 

 .گرفته شده است ( سه فعل )
بکار برده نشده، بلکه قید زمان ( دهزنن)در لفظ (است  زید زننده عمرو)اما در مجله چهارم 

زمان از میان تشخیص زدن در مفهوم خارجی آمده است، اما مفهوم اسم فاعل وآن خالی از 
خبواهند آن دالیل را برزمان،برای مجله  زمان بر حسب مفهوم ذهنی آن است ، واز مهنی جا اگر

 . (است ده عمروزنن زید االن ویا دیروز) :قید اضافه کنند که گفته می شود
به خاطر عدم دخالت زمان در اسم فاعل است ، بلکه اسم فاعل برای  وآن نیست مگر  

 .داللت برذات متصف به مبدأ از حیث وقوع وصدور آن قرار داده شده، وآن در مثال زید است
پس زید مهان ذاتی که به زدن توصیف شده که او مهان مبدأ است، که عمل زدن از او 

 .شده است  عمرو وارد صادر شده است وبر
اما پدر از اسم فاعل برای حال استفاده می شود، یعنی حالی گه می گومی زید زننده :واثق

 .عمرو است ،زدن فعال حتقق یافته است 
حال زمانی ، که آن یکی از : آن جا تفاوتی وجود دارد بنیدر جواب درست است ،اما :پدر

اجنام ) تلبس است، یعنی حال تلبس ، وبنی حال( ماضی ، حال ، وآینده )زمان های سه گانه 
. زید در زدن عمرو است ، ویا بگویی زید شروع شدنش با مبدأ در حال وجود مبدا است( عمل

وحال بر حسب عاَل خارجی مورد استفاده است ونه این که حال قیدی در موقعیت اسم فاعل  
 .گرفته شود
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و با  –قید به زمان نیست یعنی م –که اسم فاعل مطلق است : وبه این نکته توجه کنید
مطلق بودنش بر استمرار داللت می کند، یعنی استمرار زدن از زید بر عمرو مهان طور که در مثال 

 .( ) است

                                                           

به اين که اسم فاعل بر : وبرای اين که امر بهتر روشن شودبرای خوانده محترم توضيح می دهم  - 
می فرمايد لقوله در تفسيرش بر فرموده خداوند متعال که  ىعالمة طباطبائ.  استمرارمجدد داللت می کند

ْوِل اَل إِلََه إاِلَّ ُهَو إِلَْيِه اْلَمِصيرُ ﴿: تعالى ْوِب َشِديِد اْلِعَقاِب ِذي الطَّ نِب َوَقاِبِل التَّ آمدن : می گويد . 3: ﴾ غافرَغاِفِر الذَّ
برای داللت بر استمرار مجدداست واين که   -علت آن  –( غافر الذنب وقابل التوب)صيغه اسم فاعل در 

از صفات فعليه است وتا حال خداوند متعال گناه را می ( قبول نمودن توبه )وقبول التوب ( بخشش)مغفره ال
 .333ص 3 ج.: بخشدسپس می بخشدوتوبه را قبول می کند سپس می پذيرد 

 .ايشان دائماً می بخشد وهميشه توبه را می پذيرد: يعنی
 . ين که به صورت مستمر قرار داده ومنقطع نمی شودا: يعنی : وبه همين نسبت در مورد جاعل گفته می شود

ِ ﴿ ::وعلت آن در قرآن است وآن همان فرموده خداوند متعال  ِريَن َوُمنِذِريَن ِلَئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعلَى ّللاه َبشِّ ُسالً مُّ رُّ
ُ َعِزيزاً َحِكيماً  ُسِل َوَكاَن ّللاه ٌة َبْعَد الرُّ  .32 : ﴾ النساءُحجَّ

لَْواَل أَْرَسْلَت ﴿:يی که امر ارسال مستمراست پس برای مردم حجتی بر خداوند نيست تا اين که بگويندوازآن جا
ِذلَّ َوَنْخَزى ِبَع آَياِتَك ِمن َقْبِل أَن نَّ  .34 : ﴾ طهإِلَْيَنا َرُسوالً َفَنتَّ

تمرار ارسال دارد وچيزی که در امر عجيب است آيه ابتدايی از سوره نساءباتوجه به وضوح  دلت آن بر اس
آن را دليلی بر خاتمه ارسال قرار می دانند ومعنی آيه را قبول کردند واين چنين ( اهل سنت )اما ابنای عامه 

، واز همين جا بر عدم وجودحجج بعد از رسل وانبياء تاکيد دارند، (لئال يكون هلل على الناس حجة بعد الرسل)
 .و بطالن اين امر روشن است 

َ َفالُِق اْلَحبِّ َوالنََّوى ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت ﴿: ه نسبت فرموده خداوند متعال گفته می شودواين چنين ب إِنَّ ّللاه
ُ َفأَنَّى ُتْؤَفُكونَ   .12: ﴾ األنعامَوُمْخِرُج اْلَميِِّت ِمَن اْلَحيِّ َذلُِكُم ّللاه

اسم فاعل  که از سه حرف تشکيل شده [ غافر] نيز اسم فاعل است اما بروزن غافرنيست، واين که[مخرج]فـ 
اسم فاعلی است که بيشتر ازسه حرف تشکيل شده ودر اين جا اختالف در ميزان وصيغه ای که بر [ مخرج]و

وصيغه ديگری که بر آن اسم فاعل رباعی می  –يعنی از سه حرف تشکيل شده  -آن اسم فاعل ثالثی می آيد
اسم فاعل (مخرج )اما دوتا بر استمرار وتجدد داللت می کنند و –شود  يعنی از چهار حرف تشکيل می –آيد 

که بر استمرار داللت دارد،يعنی نظام ظهور زنده از مرده وظهور مرده از زنده يک نظام دائم وعام در عالم 
 .خلق است

خليفه الهی در گفته می شود، که آن اسم فاعل دال بر تجدد قرار دادن برای ( جاعل)وهم چنان اين امر برای  
ا . اللهم بلى، ال تخلو األرض من قائم هلل بحجة: )فرمودند(  ع)هر زمان است، واز همين جا امير المومنين  إمه

 . 33ص 4ج: نهج البالغة بشرح محمد عبده( ظاهراً مشهوراً أو خائفاً مغموراً لئال تبطل حجج ّللا وبيناته
إنه األرض ال تكون إاله وفيها حجة، إنه ال : )که می فرمايد( ع) شنيدم أبا عبد ّللا: واز زيادعطار، که می گويد

 .534ص  ج: محاسن( يصلح الناس إاله ذلك، وال يصلح األرض إاله ذلك
لما انقضت نبوة آدم وانقطع أكله أوحى : )شنيدم که می فرمايد( ع)از أبا عبد ّللا :وازنعمان رازي، که می گويد

قضت نبوتك وانقطع أكلك فانظر إلى ما عندك من العلم واإليمان وميراث النبوة وآثار يا آدم، إنه قد ان: ّللا إليه
العلم واالسم األعظم فاجعله في العقب من ذريتك عند هبة ّللا، فإني لن أدع األرض بغير عالم يعرف به ديني 

 .532ص  ج: نمحاس( ويعرف به طاعتي ويكون نجاة لمن يولد ما بين قبض النبي إلى ظهور النبي اآلخر
قد زادوا، : لن تخلو األرض من رجل يعرف الحق فإذا زاد الناس فيه قال: )، که می فرمايد(ع)واز أبي جعفر 

( قد نقصوا، وإذا جاءوا به صدقهم، ولو لم يكن ذلك كذلك لم يعرف الحق من الباطل: وإذا نقصوا عنه قال
 .532ص  ج: محاسن
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این که جاعل در آیه اسم فاعل است وآن بر استمرار داللت می کند،  :وبعد از آن می گومی
ر و به مقتضای آیه شریفه مستم( جعل)یعنی استمرار قرار دادن خلیفه بر روی زمنی، پس قرار دادن

 .قابل َتدید است
واز این جا هر کس که ادعا کند قراردادن متوقف وپایان یافته است بر وی الزم است که  

 .دلیلی ویژه و خمصوص آیه بیاورد
واگر دنبال متخصصی که آیه را ختصیص دهد بگردمی کسی را هرگز خنواهیم یافت که آن را 

مستمر و توقف ناپذیر است وآن به ( قراردادن)آن باقی می ماند که جعل ختصیص دهد، و بر 
 .خاطر عدم وجود دلیل بر توقف می باشد

مطلق و غریخمصوص شده در حالیکه نبوت با پیامربی ( جعل )چگونه قراردادن :واثق
ید مطلق در آیه را مق( قراردادن)پایان یافته است، آیا دلیل ختم نبوت این جعل حضرت حممد 

 منی کند ؟
آن چیزی که پایان یافته مهان ارسال نبوت از طرف خدای سبحان است ، نه قراردان :پدر

خلیفه، وفرقی بنی ختم نبوت وبنی ختم جانشینی وجود دارد ، پس جانشینی بر خالف ارسال از 
 .ختم شده پایان پذیرنیست خدای متعال که با حضرت حممد

 است ؟جانشین کننده چه کسی  :نقطه سوم
و جانشنی وجود دارد، ( حاکم (این آیه بر جانشینی اشاره می کند، ودر جانشینی، خلیفه 

 .جانشنی خود قرار داده است را وآن چه کسی است که حضرت آدم 
 :در این جا سخنانی در این باره گفته شده است

ن خدا حضرت آدم را خلیفه نامید ،زیرا ایشان حضرت آدم ونسلش را جانشینا :اول
 .ساکنان زمنی بودند( فرشتگان )فرشتگان قرار داد، زیرا مالئکه 

در زمنی جن ها بودند ، ودر آن فساد و خونریزی کردند و هالک  :ابن عباس می گوید :دوم
 .شدند، وخدا حضرت آدم وفرزندانش را به جای آن ها قرار داد 

قومی از فرزندان آدم  ( فهآیه شری)از آن (خداوند)مهانا که قصد :حسن بصری می گوید :سوم
 .که جانشنی پدرشان آدم در اقامه حق و آبادی زمنی جانشنی یکدیگر می شوند
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من در ( انی جاعل فی االرض خلیفه)خواست خداوند به  :ابن مسعود می گوید :چهارم
زمنی خلیفه ای قرار خواهم دادم این است که حضرت آدم و هر یک از فرزندانش که در این مقام 

 ( ). بنی آفریده هاست ( داوری )بگریند جانشنی من در حکم  قرار
پس کسی که جانشنی تعینی می کند ، مهان خدای متعال می باشد ، واین مهان چیزی است  

 :و با این ترتیب)...  :می گوید که سید طباطبائی در تفسری میزان به آن اشاره کرده است و
شده  مهان جانشینی خدای متعال می باشد، ونه  این که خالفت یاد :فهمیده می شود که اوال

جانشینی موجودات زمینی که قبل از انسان در زمنی بوده و سپس منقرض شده و سپس خداوند 
خواست که جانشنی آن ها انسان باشد مهانطور که بعضی از مفسریین آن را دریافتند، وآن به 

ه مهان یاد دادن امساء به حضرت آدم خاطر جوابی است که خداوند در پاسخ به آهنا فرمودند ک
 ( ) ...( .نیست( جانشینی موجودات دیگر در زمنی)است وآن متناسب با 

ومن خواهان نقد و بررسی این گفته ها نیستم ، بلکه فقط می خواهم حقی را که در این  
 . گفته ها است برایتان روشن سازم 

 خدا چه کسی است  ؟ ( جانشنین) خلیفه :نکته چهارم
موافق دالئل می باشد ، یعنی این که حضرت آدم ( در نقطه سوم)مهانا که گفته چهارم 

صاحب شدند ، خلفای خدای متعال بر زمنی هستند  و هر یک از فرزندانش که این مقام را
این آیه  پایه و اساس در  :،ومقصود به این خلیفه مهان نوع انسان نیست، لذا قرطبی می گوید

فه ای که به حرفش گوش می دهند و و از آن اطاعت می کنند تا وحدت کلمه تنصیب امام وخلی
و اختالفی در وجوب آن بنی امت وائمه . با وی حتقق یابد واحکام خالفت بوسیله او اجراء شود

 ( ) .نیست
 :صحیح می باشد این است که( در نقطه سوم)ودلیل به اینکه گفته چهارم  

ات داللت بر این دارد که زیر بنای اساسی برای خالفت اهلی این که سیاق و ترتیب آی :اولا 
: مهان احاطه کامل علمی است ، مهان طورکه خداوند متعال در این آیات آن را روشن می سازد

                                                           

 . 3 ص  ج: تفسير تبيان - 
 .2  ص  ج: يزانتفسير م -5
 .53 ص: صالح ورداني:عقائد سنت وعقائد شيعة التقارب والتباعد  -3
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 ُكنُتْم َصاِدِقنَی﴾﴿َوَعلََّم آَدَم اأَلمْسَاء ُكلََّها مُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالَِئَكِة فَ َقاَل أَنِبُئوِّن بَِأمْسَاء َهُؤالء ِإن  
( ). 

سپس آهنا را بر فرشتگان عرضه منود و فرمود  نامها را به آدم آموخت[ معاىن]مهه [ خدا]و ) 
 (.گویید از اسامى اینها به من خرب دهید  اگر راست مى

ْد ﴿َوقَاَل هَلُْم نَِبی ُُّهْم ِإنَّ الّلَه قَ : وفرموده خدای متعال در داستان حضرت طالوت که فرمودند
َنا َوحَنُْن َأَحقُّ بِاْلُمْلِك ِمْنُه وَلَْ ی ُ  ْؤَت َسَعًة مَِّن بَ َعَث َلُكْم طَاُلوَت َمِلكًا َقاُلَوْا َأىنَّ َیُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَلی ْ

 ُمْلَكُه َمن َیَشاُء َوالّلُه َواِسٌع اْلَماِل قَاَل ِإنَّ الّلَه اْصطََفاُه َعَلْیُكْم َوزَاَدُه َبْسطًَة يف اْلِعْلِم َواْلِْْسِم َوالّلُه یُ ْؤِت 
 .( )َعِلیٌم﴾
خداوند طالوت را بر مشا به پادشاهى گماشته است   و پیامربشان به آنان گفت در حقیقت) 

گفتند چگونه او را بر ما پادشاهى باشد با آنكه ما به پادشاهى از وى سزاوارترمی و به او از حیث 
خدا او را بر مشا برترى داده و او را در  شان گفت در حقیقتمال گشایشى داده نشده است پیامرب 

بدىن بر مشا برترى خبشیده است و خداوند پادشاهى خود را به هر كس كه [ نریوى]دانش و 
 .(دهد و خدا گشایشگر داناست خبواهد مى

پس روشن است که خلیفه باید احاطه کامل علمی داشته باشد، وچیزی که معلوم است، این 
علمی در نزد مهه فرزندان حضرت آدم نبوده است تا گفته شود که خالفت شامل هرنوع  احاطه

 .انسان خواهد شد
﴿ِإنَّ الّلَه اْصطََفى آَدَم َونُوحًا َوآَل ِإبْ رَاِهیَم َوآَل : خداوند متعال می فرماید آیه برگزیدن:دوماا 

یٌع َعِلیٌم﴾ُذرِّیًَّة بَ ْعُضَها ِمن ب َ  *ِعْمرَاَن َعَلى اْلَعاَلِمنَی   .( )ْعٍض َوالّلُه مسَِ
. به حقیقت خدا آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برگزید )

 .(شنوا و داناست( به اقوال و احوال مهه)فرزندانی هستند برخی از نسل برخی دیگر، و خدا 
ه فرزندان حضرت از آن جهت که به برگزیده شدن افرادی خاص داللت میکند وشامل مه
 .آدم منی باشد، واین گزینش جبز برای جانشینی خداوند متعال در زمنی خنواهد بود

 .خدا جانشینامن را رمحت دهد :که فرمودند  فرموده پیامرب اکرم  :سوماا 
                                                           

 . 3: بقرة - 
 .543: بقرة -5
 .34 – 33:آل عمران -3
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یا : فقیل. رحم اهلل خلفائي): روایت کردندکه ایشان فرمودند عام وخاص از پیامرب اکرم 
 .( ) (الذین حيیون سنيت ویعلموهنا عباد اهلل: فاؤك ؟ قالرسول اهلل، ومن خل

، جانشینان مشا چه کسانی ای رسول اهلل  :گفته شده.خدا جانشینامن را رمحت دهد)
 (.کسانی که سنت مرا احیاء کنند وآن را به بندگان خدا یاد بدهند  :هستند؟ فرمودند

آن را به مردم آموزش دهند کسانی هستند که سنت را احیاء و  وجانشینان رسول خدا
را  واحیای سنت به مفهوم خاص آن ونه فقط به نقل روایت است ،وکسانی که سنت پیامرب

می دانند آهنا عرتت واهل بیتش می باشند و به مهنی جهت آهنا را قرین کتاب خدا در حدیث 
 .( )قرار دادند ثقلنی

نیستند بلکه افراد خاصی از مردم واز این حدیث می فهمیم که جانشینان خدا مهه انساهنا 
 .است دارند هستند که احاطه کامل علمی به قرآن که مهان رسالت پیامرب اکرم

شهادت وگواهی ائمه به این آیه هنگامی که از آن ها در مورد جانشینشان سئوال  :چهارم
 .می شود

به : می گویداز حممد بن إسحاق بن عمار، که : با اسنادش روایت می کند( ره)شیخ کلینی
آیا به کسی که احکام دینم را از ایشان دریافت  : گفتم - منظور امام كاظم -أيب حسن اول 
هذا ابين علي، إّن أيب أخذ بیدي فأدخلين إىل قرب ): منی کنید ؟  فرمودند( راهنمایی)کنم ارشادم
اهلل تعالی  ْرِض َخِلیَفًة﴾، وإنّ ﴿ِإِّنِّ َجاِعٌل يف األَ : یا بين، إّن اهلل تعالی قال: ، فقالرسول اهلل 

 .( ) (إذا قال قوالً وىف به
( ص)این فرزندم علی ،مهانا که پدرم دستم را گرفت وبر قرب شریف رسول خدا): فرمودند

( من در زمنی خلیفه ای قرار می دهم ):ای فرزندم مهانا خداوند متعال فرمودند :واردم منود، وفرمود
 .(ه آن عمل می کنند،واگر خداوند سخنی بگویند ب

 .وآن چه که در ِبث های آتی خواهد آمد تاکید بر آن دارد
                                                           

رحمة ّللا : وفي كنز العمال. 52ص 5ج: ، بحار األنوار 3 ص: ، منية المريد21ص 4ج: عوالي اللئالي - 
 . 551ص 3 ج( الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس: ) ق قالومن خلفاؤك يا رسول ّللا: قيل. على خلفائي

حديث ثقلين حديث مشهوری است که بسياری از علمای اهل سنت به طرق مختلف آنرا نقل کرده اند که  - 5
، الحاكم في 31 ص  ج: ، والقندوزي في ينابيع المودة333ص 2ج:المقريزي في إمتاع اإلسماع :از آنها

، 33ص 3ج: ، الطبراني في المعجم الكبير34 ص 1ج: ، الهيثمي في مجمع الزوائد3  ص 3ج: المستدرك
 .وغيرها

 .34ص 3ج: ، كشف الغمة541ص 5ج: ، ارشاد5 3ص  ج: كافي -3
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وتا این جا گفتگوی امشب را پایان می دهیم و به امید خدا فردا شب بازهم مهدیگر را 
 . خواهیم دید 

 .واحلمد هلل رب العاملنی، والصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة واملهدینی وسلم تسلیماً 
 

*** 

  قسمت دوم

 در روایات( بیان )قانون نص 
. در حالیکه در مورد آنچه پدرشان به آهنا گفته بود ِبث و گفتگو میکردندفرزندان آمدند 

سپس نشسته و بعد از آن پدرشان بر آهنا وارد شده و سالم کرد و جواب سالمش را دادند، به 
 حال مشا چطور است؟ ای فرزندامن: آهنا گفت

 .پدرجان خوبیم  :فرزندان
 ِبث و گفتگو که مشا را خسته نکرده؟ :پدر

نه پدر جان ما به آن چه مشا عرض می کنید مانوس شدمی ، وتشکر ودعای خاص  :فرزندان
 .ما از آن مشاست

ع فرزندان عزیزم خداوند مشا را توفیق دهد، از نکته پنجم که دیشب به آن رسیدمی شرو  :پدر
 .می کنم

نص صریح داشته و مهچننی  بر خداوند متعال بر خلیفه خود حضرت آدم  :نکته پنجم
جانشنی بعد از خلفای دیگر از زبان حجج اهلی نیز نص وبیانی داشته اند ، وحضرت آدم 

خود را معرفی کرده است، و مهچننی هر حجتی در مورد حجت بعد از خود نص و وصیتی 
 :اهد روایی که این حقیقت را روشن می سازد برای مشا بیان خواهم منودداشته، و برخی از شو 

مث أوحى اهلل إىل آدم أن یضع مریاث … ): ، که می فرمایداز أيب عبد اهلل  :روایت اول
ألست أكرب من أخي : النبوة والعلم ویدفعه إىل هابیل، ففعل ذلك فلما علم قابیل غضب وقال ألبیه

یا بين، إّن األمر بید اهلل وأن اهلل خّصه مبا فعلت فإن َل تصدقين فقربا : الوأحق مبا فعلت به ؟ فق
وكان . قربانًا فأیكما قبل قربانه فهو أوىل بالفضل، وكان القربان يف ذلك الوقت تنزل النار فتأكله
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ن قابیل صاحب زرع فقّرب قمحاً ردیئاً وكان هابیل صاحب غنم فقّرب كبشاً مسیناً فأكلت النار قربا
یا قابیل، لو ولد لكما وكثر نسلكما افتخر نسله على نسلك مبا خصه به : هابیل، فأتاه إبلیس فقال

أبوك ولقبول النار قربانه وتركها قربانك وإنك إن قتلته َل جيد أبوك بّدًا من أن خيصك مبا دفعه إلیه  
 .( ) ...(فوثب قابیل إىل هابیل فقتله 

ود که مریاث نبوت وعلم را واگذارد وآن ها را به سپس خداوند به حضرت آدم وحی من)
: هابیل حتویل دهد، پس آن را اجنام داد و زمانی که قابیل فهمید خشمگنی شد و به پدرش گفت

ای پسرم : آیا من بزرگ تر از برادرم نیستم و از آن به آنچه برای او کردی سزاوارتر نیستم؟ و فرمود
به آن چه که من کردم خمتصش منود و اگر سخنم را باور ، مهانا که امر در دست خداست وخدا 

نداری قربانی را قربانی کنید وهر کس قربانیش مورد قبول قرار گرفت وی به آن شایسته تر خواهد 
وبرای قابیل مزرعه ای بود . بود ، وقربان در آن زمان آتشی از آمسان فرود می آمد وآن را می بلعید

های خراب و پوسیده را به عنوان قربانی داد وهابیل صاحب  و قابیل از مزرعه خود خوشه 
گوسفندان بود و از میان گوسفندان قوچی چاق وبزرگ را به عنوان قربانی آورد، وآتش قربان هابیل 

ای قابیل اگر برای تو فرزندانی به وجود بیاید و نسل مشا  :را بلعید،وابلیس پیش قابیل آمد وگفت
بر نسل تو به آن چه پدرت او را خمتص کرده وهم چننی قبول ( ابیلحضرت ه)زیاد شود، نسل او 

واگر تو ایشان را بُکشی  ، افتخار می کنند شدن قربانش توسط آتش وترک قربانت توسط آن،
را به آن حتویل بدهد (مریاث نبوت )پدرت کسی غری از تو پیدا منی کند که آن چه خمتص شده 

 .... (واورا به قتل رساند،وقابیل تصمیم به قتل هابیل منود 
ملا انقضت نّبوة آدم وانقطع أكله ): روایت شده که می فرمایدواز ایشان :روایت دوم

یا آدم، أنّه قد انقضت نبوتك وانقطع أكلك فأنظر إىل ما عندك من العلم واإلمیان : أوحى اهلل إلیه
یتك عند هبة اهلل، فإِّن لن أدع ومریاث النبوة وآثار العلم واالسم األعظم فاجعله يف العقب من ذر 

األرض بغری عاَل یعرف به الدین ویعرف به طاعيت ویكون جناة ملن یولد ما بنی قبض النيب إىل ظهور 
 . ( ) (النيب اآلخر

                                                           

 .32ص: قصص انبياء جزائري - 
 .4 5ص: ، كمال الدين12 ص  ج: ، علل الشرائع4  ص 3ج: ىكاف -5
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قطع گردید ، خدا به ایشان ( تغذیه اش )آنگاه که نبوت حضرت آدم متام شد وخوراکش ) 
ده وتغذیه مشا قطع گردید و ببنی آن چه که از علم وامیان ای آدم مهانا که نبوتت متام ش: وحی منود

خبشش )ومریاث نبوت وآثار علم و اسم اعظم داری را به بعد از خود از فرزندانت که مهان هبه اهلل 
حتویل دهید،که من زمنی را بدون عاملی که به وسیله آن دین واطاعتم شناخته می شود را (خدا 

جنات کسانی که ما بنی دو پیامرب به دنیا می آیند را قرار می دهم  خالی منی گذارم وآن را وسیله
 .(یعنی تا زمان پیامرب دیگر)

از جانب خدای متعال می باشد و پیامرب و یا وصی پیامرب و یا وصی ( تنصیب)پس وصیت
را امام آن وصیت را از جهت تبلیغ آن را می رساند، لذا وقتی که خداوند علی بن ابی طالب

﴿یَا أَی َُّها الرَُّسوُل بَ لِّْغ َما أُنزَِل إِلَْیَك : امر داده است و فرمودندسول اکرم ر  منود به آنتنصیب 
ْوَم ِمن رَّبَِّك َوِإن َلَّْ تَ ْفَعْل َفَما بَ لَّْغَت رَِسالََتُه َوالّلُه یَ ْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ الّلَه اَل یَ ْهِدي اْلقَ 

 .( )﴾اْلَكاِفرِینَ 
و ! برسان( به مردم)آن چه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، کامال ! امرباي پی)

، مجعیت  دارد؛ و خداوند ىخداوند تو را از مردم، نگاه م! ىا ، رسالت او را اجنام ندادهاگر نکىن
 .(کند ىکافران را هدایت من

التی ندارد مگر پس تنصیب و تعینی از طرف خداوند می باشد و پیامرب و یا امام در آن دخ
از جهت تبلیغ وبیان امر خدای متعال و رساندن آن به مردم می باشد، پس هر امامی که 
اطاعتش بر مردم واجب است باید حتما از جانب خدا و از طریق پیامربان و فرستادگانش مورد 
 سفارش قرار داده شده باشد، زیرا که امام و یا حجت حتما باید معصوم باشد، ومعصوم کسی

و . وشناخته منی شود مگر با بیانی از جانب خداوند متعال . غری از خدا ایشان را منی شناسد
 .مشخص کننده عصمتش  بعنوان حجت خدا مهان نص اهلی و وصیت می باشد

ال واهلل، ولكن عهد ! أترون املوصي منّا یوصي إىل من یرید ؟): ، می فرمایدأيب عبد اهلل
 .( ) (جل حىت ینتهي األمر إىل صاحبهلرجل فر  من اهلل ورسوله 
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به خدا سوگند که ! آیا می بینید که وصیت کننده از ما به هر که خبواهد وصیت می کند؟) 
این چننی نیست، و اما آن عهدی از جانب خداوند  و رسولش از مردی به مردی تا این که امر 

 .(برسد به صاحب آن
إّن اإلمامة عهد من اهلل عزوجل )... : یدروایت شده که می فرما وهم چننی از ایشان

معهود لرجال مسمنی لیس لإلمام أن یزویها عن الذي یكون من بعده، إّن اهلل تبارك وتعاىل أوحى 
أن اختذ وصّیًا من أهلك فإنّه قد سبق يف علمي أن ال أبعث نبّیًا إاّل وله وصي من  إىل داود 

كانت أّمه عند داود وكان هلا حمبّاً، فدخل داود أوالد عّدة وفیهم غالم  أهله، وكان لداود 
من أهلي، : علیها حنی أتاه الوحي فقال هلا ًً إّن اهلل عزوجل أوحى إيّل یأمرِّن أن أختذ وصیًا

وكان السابق يف علم اهلل احملتوم عنده أنّه سلیمان، . ذلك أرید: فلیكن ابين، قال: فقالت له امرأته
 . ( ) ...(أن ال تعجل دون أن یأتیك أمري : داودفأوحى اهلل تبارك وتعاىل إىل 

امام . امامت عهد معهودی است از جانب خدای عزوجل برای مردانی نامگذاری شده )
مهانا که خدای تبارک وتعالی به . حق ندارد آن را از کسی که بعد از او معنی شده، دریغ بدارد 

علم من  چننی است که پیغمربی ازخاندانت یک وصی انتخاب کن زیرا در  :وحی کردداود
مبعوث نکنم جز این که از خاندانش یک وصی برای او باشد ، و داود فرزندانی بسیار داشت ، 

پس از درمیان آن ها پسر بچه ای بودکه مادرش نزد داود بود و او را دوست می داشت داود 
ای عزوجل به من وحی  به راستی که خد :و به او گفت( مهسرش)دریافت این وحی نزد آن زن آمد

بگذارپسر من    :کرده و فرمان داده که از خاندامن یک وصی معنی کنم ، مهسرش به او گفت
و در علم خدا حمتوم گشته که وصی او . من هم مهنی را می خواهم :گفتباشد، داود 

یده تا  زمانی که فرمان من به تو نرس: سلیمان است ، خداوند تبارک وتعالی به داود وحی کرد
 ...( شتاب مکن 

 .ثابت می شود(بیان ، منت )لذا علمای شیعه بر آن شدند که امامت با نص 
بریدن کسی که از آهنا بربد و روی  )..:می گوید در وصف ائمه (ره)شیخ صدوق 

گرداندن کسی که از آهنا روی بگرداند به آهنا ضرر و آسیبی منی رساند مادامی که از جانب 
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نص صریح بر امامت آهنا آمده )ن پیامرب خدا بر آهنا منصوص شده باشندپروردگار و بر زبا
 .( )(باشد

وبیان کردمی که امام خنواهد بود مگر این که معصوم باشد و : )... ننی عرض کردندومهچ
بر او وصیت کند ( ص)دیدمی که اگر عصمت در امامی واجب گردید راهی جبز اینکه پیامرب 

نیست که با مشاهده شناخته شود پس الزم ( خلقت )هر آفرینش زیرا که عصمت در ظا. نیست
است که دانای غیب خدای متعال بر زبان پیامربش در مورد ایشان نص وسفارش داده باشد، وآن 

 (بیان )ومهانا که نص . به خاطر آن است که امام خنواهد بود مگر این که بر او نصی شده باشد
آن را از طرف حجج وآن چه که از اخبار صحیح ودرست  برای ما واضح گردید بعد از این که

 .( )...( بیان کردمی،  روشن منودمی 
شده بعد از آن (سفارش )والزم است که بر آن نص : ) ... عرض کرد( ره )شیخ طوسی 

و آنگاه که عصمت به وسیله حس ومشاهده ونه . چه که در خصوص لوازم عصمت بیان کردمی 
به درک وشناخته منی شود و به جز خدا کسی آن را منی داند پس الزم است به استدالل ونه به َتر 

 .( ) .. (بر آن نص کرده وایشان را از زبان دیگر مانند زبان پیامرب آن را آشکار و روشن سازد
ما می دانیم از ضروریات است که هر عاملی از علمای : )... عرض کرد( ره)وشریف رضی 

شده (سفارش )ه امام الزم است که معصوم باشد وبر ایشان منصوص امامیه بر این عقیده است ک
 .( ) ...(باشد

از خدای متعال بر زبان پیامرب ویا زبان (بیان)امامت جز با نصی )  :شیخ مظفر می گوید
وآن با اختیار و انتخاب از طرف مردم نیست، و این اختیار را .امام قبل از ایشان خنواهد بود

واهند یکی را تنصیب کنند را منصوب می کنند وهر گاه خواستند امامی را ندارند که هر وقت خب
برای خود تعینی کنند، تعینی می کنند، وهر گاه خواستند ایشان را بر کنار کنند بر کنار منایند، تا 

هر کس مبرید وامام زمان خود را نشناسد به )این که  بدون امام باقی مبانند درست باشد، بلکه 
وبر این . مطابق آن چه که از آن رسول بزرگوار در حدیث وارد شده( ت مرده است مرگ جاهلی
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اساس در هر زمانی از زمان ها نبایداز امام واجب اطاعت که از خدای متعال منصوب شده 
است خالی مباند، چه بشر خبواهد ویا خنواهد، چه ایشان را یاری دهند ویا یاری ندهند، از ایشان 

نکنند، وچه خبواهد حاضر باشد ویا غایب از دید گاه مردم باشد، مهان طور که اطاعت کنند ویا 
غیبت پیامرب در غار وشعب ابی طالب درست باشد، غیبت امام نیز درست خواهد بود وفرقی  اگر

 .   در حکم عقل بنی طول غیبت وکوتاهی آن وجود ندارد
است  ىا هدایت کننده ىهر گروه ىبرا،و ( )﴿َوِلُكلِّ قَ ْوٍم َهاٍد﴾: خدای متعال می فرماید

داشته  ىا در گذشته انذارکننده و هر امىت ( ) .( )﴿َوِإن مِّْن أُمٍَّة ِإالَّ خاَل ِفیَها نَِذیٌر﴾: ومی فرماید
 !.است

واین حقیقت برای هر کس که حیات وزندگی اهل بیت را خوانده باشد واضح وروشن شده 
سفارش می کند، ولذا این امر را حتی در وصیت رسول  است، وهر امامی بر امام بعد از خودش

که در شب های آینده آنرا برای مشا ذکر خواهم کرد را می یابیم، بطوری که به هر ( ص)خدا 
 .امامی امر شده که امامت ویا خالفت را به امام بعد از خود تسلیم مناید

واز مهنی جاست   ، دووصیت یک قانون اهلی است که به وسیله آن حججش را ثابت می کن
که حجج اهلی از دیگران با وصیت جدا شدند،وحجتی را منی یابی مگر این که از طرف حجج 
قبل از خود به او سفارش شده است ، بر خالف مدعیان دیگر،  که آن ها هیچ وصیتی ندارند، 

مهنی زیرا آن یک قانون اهلی است که آن را وسیله شناخت حجج خدا قرارداده شده است، واز 
بر خالف بعضی از کسانی که ادعای پیامربی  پیامربی بود  جا می فهمیم که حضرت حممد 

کردند، زیرا به آن سفارش شده وبر زبان حجج قبلی ذکر شده است، وحجج اهلی اوصاف 
 .وآن چه که متعلق به معرفتش بود را بیان وروشن کرده اندحضرت حممد 

صادر شده است واز اره می کنید از جانب پیامرب پدر جان ، وصیتی که به آن اش :واثق
مهان طور که صادر نشده است ، وچرا وصیت از طرف امام مهدی جانب امام مهدی 

 ائمه قبلی به امام بعد از خود وصیت می کردند، صادر نشده است ؟
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 ای فرزندامن به یک امر مهم توجه کنید، وآن این که روایات گفته اندکه قائم ویا :پدر
بر مشا احتجاج می کند به سوی مشا می آید وبا وصیت رسول خدا حضرت مهدی 

 :وروایاتی که این حقیقت را بیان می کنند را برای مشا نقل می کنم
أترون األمر إلینا أن نضعه فیمن شئنا، كال واهلل إنّه ):می فرمایدعبد اهلل أىب :روایت اولی

رجل فرجل إىل أن ینتهى إىل صاحب هذا لب إىل علي بن أيب طا عهد من رسول اهلل 
 .( )( األمر

آیا مشا می بینید که امر بدست ماست که هرجا دوست داشته باشیم قرار دهیم ،هرگز به )
واز مردی به مردی دیگر تا این   به علی بن ابی طالب خدا ، آن عهدی از رسول خدا 
 .(که به صاحب این امر منتهی شود

 :باشد وآن از مفهوم فرموده اشب این امر خود میانی قائم وشاید مقصود از صاح
بدست می آید، واین عهد را روایات دیگری بیان منوده اند ودستور ( عهدی از رسول خدا )

داده اند از کسی که این عهد را بیاورد باید پریوی منود، ومقصود از صاحب عهد در آن روایات 
گفته شده است ،ودر روایت دوم نیز خواهد آمد که تصریح مهان میانی است ، مهان طور که قبال  

می باشد واوست که وصایت بعد منوده به این که صاحب عهد مردی از فرزندان امام حسنی 
از پدرش به او منتهی می شود،ودر آن اشاره ای وجود دارد به این که صاحب امر در وصیت 

در مورد آن صحبت شده )ذشتا گذکر شده است ، واین امر قبال بر مشرسول خدا 
 .مهان طور که به آن در آینده اشاره خواهد شد(است

، فإّن آلل حممد وإیاك وشذاذ من آل حممد ): ،می فرمایدامام باقر  :روایات دوم
وعلي رایة ولغریهم رایات، فألزم األرض وال تتبع منهم رجاًل أبدًا حىت ترى رجاًل من ولد احلسنی، 

ورایته وسالحه، فإّن عهد نيب اهلل صار عند علي بن احلسنی مث صار عند حممد بن معه عهد نيب اهلل 
 .( )( علي، ویفعل اهلل ما یشاء

که مهانا برای . دهند بر حذر باشید از کسانی که خود را به دروغ به آل حممد نسبت می)
ودت پس در جای خ. است و برای دیگران پرچم ها ( یک پرچم)پرمچی  آل حممد و علی 
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ببینی که با او کس ابدًا تبعیت نکن تا مردی را از فرزندان حسنی ثابت باش و از هیچ
زیرا عهد پیامرب در نزد علی بن حسنی و پرچم او و سالح او باشد ( ص)رسول خدا( وصیت)عهد
 شد و سپس نزد حممد بن علی قرار گرفت  و خداوند هر چه را إراده کند اجنام می
 .(دهد

است ،  ت داللت به کسی می کند آن که می آید مهراه او عهد حضرت حممد واین روای
ما أشكل علیكم فلم یشكل علیكم عهد نيب اهلل ) :در خود روایت دوم می فرمایدو حضرت 

 .( ) (ورایته وسالحه 
، ( ص)هر چیزی برای مشا اجياد اشکال یا شبهه کند ، وصیت و پرچم و سالح پیامرب خدا )

 .( گذارد   ونه شبهه و اشکال برایتان باقی منیجای هیچ گ
می باشد زیرا مقصود از قائم ویا و راز در آن مهان آمدنش قبل از ظهور امام مهدی 

احتجاج می کند،مهان میانی است که ظهورش یکی از حتمیاتی  مهدی که با وصیت رسول خدا
 .قرار داده شده است  که قبل از ظهور امام مهدی 

خود آشکار کننده ومبلغنی آن می باشد که ائمه ان وصیت رسول خداودر اصل مه
 .هستند

وبه خاطر این که وصیت یك قانون اهلی که بوسیله آن حججش متییز داده می شوند ، پس 
خداوند منی گذارد کسی غری از صاحب اصلیش مدعی آن شود، وهر کس به دروغ مدعی آن 

 :این مورد روایاتی ذکر خواهم منود شود خدا از آن انتقام خواهد گرفت، ودر
إّن ): می فرمایدشنیدم که  عبداهلل أبا از: ولید بن صبیح روایت می کند که :روایت اول

 .( ) (هذا األمر ال یدعیه غری صاحبه إالّ ترب اهلل عمره
مهانا اگر این امر را کسی غری از صاحب اصلی مدعی آن شود خداوند عمرش را کوتاه می  )
 .(کند

س ای فرزندامن مالحظه کنید که هرکس به دروغ مدعی وصایت را بکند خداوند به او پ
وآن به خاطر حفاظت خدا ( یعنی از بنی می برد )هد، بلکه عمرش را کوتاه می کند مهلت منی د
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واز مهنی جا می فهمیم که اگر . از قانونی که به وسیله آن حجشش را به مردم ثابت می کند
ادامه پیدا کند،بر حسب این قانون او  دعی وصیت شودواین ادعا سال هاشخصی پیدا شود وم

 .صاحب حق خواهد بود، وگرنه چرا خدا به او فرصت داده وعمرش را کوتاه نکرده است 
هر کس که ادعا منود که خودش صاحب امر است در حالی که او  :آقای مازندارنی گفت

کندمهان طور که بر بیشرت کسانی که مدعی   صاحب امر نیست خداوند عمرش را کوتاه وقطع می
 .اتفاق افتاد ،شدند

: روایت می کندجعفر  وزرارة از أىب عبد اهلل  بن رئاب، از أىب ىاز عل :روایت دوم
یا بن أخي، قد : فخال به مث قال لهملا قتل احلسنی أرسل حممد بن احلنفیة إىل علي بن احلسنی )

مث إىل  الوصیة واإلمامة من بعده إىل علي بن أيب طالب كان قد جعل  علمت أن رسول اهلل 
، وقد قتل أبوك وَل یوص وأنا عمك وصنو أبیك ووالدت من علي مث إىل احلسنی  احلسن 

وأنا يف سين وقدمیي أحق هبا منك يف حداثتك فال تنازعين الوصیة واإلمامة وال َتانبين، فقال له علي 
یا عم، إن .  تدع ما لیس لك ِبق إِّن أعظك أن تكون من اْلاهلنییا عم، اتق اهلل وال: بن احلسنی

أيب صلوات اهلل علیه أوصى إيّل قبل أن یتوجه إىل العراق وعهد إيّل يف ذلك قبل أن یستشهد 
عندي فال تتعرض هلذا فإِّن أخاف علیك نقص العمر وتشتت  بساعة، وهذا سالح رسول اهلل 

شهید وقتی که امام حسنی ). (ر األسود ونسأله عن ذلكاحلال، تعال حىت نتحاكم إىل احلج
فرستادند وبا هم خلوت منودندسپس به ایشان  شدندحممد بن حنفیه به دنبال علی بن حسنی 

بن  ىوصیت وامامت بعد خودرا به حضرت علای فرزند برادرم ، می دامن که رسول اهلل:گفتند
داده است  قرارحسنیوسپس به امام سپس به حضرت امام حسن طالب أىب

،وپدرت به شهادت رسیده است ووصیت ننموده است ومن عمو ومانند پدرت هستم ووالدمت از 
می باشد ودارای سنی باال واز مشا َتربه بیشرتی دارم ومن به امر امامت حضرت علی 

بن  ىمستحق تر از مشا هستم ودر مورد وصیت وامامت با من منازعه وجمادله نکن وحضرت عل
ای عمو؛ مهانا که پدرم قبل از این که متوجه عراق شود در موردم وصیت : فرمودندسنیح

پیش  منودندویک ساعت قبل از این که شهید شود از من عهد گرفت، واین سالح رسول خدا
من می باشدومتعرض آن نشو که من ازکوتاهی عمر ودگرگونی احوال بر مشا می ترسم ،بیا که پیش 

  .(وازاو داوری خبواهیم ودر مورد آن از آن بپرسیمحجر اسود برومی 
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وكان الكالم بینهما مبكة فانطلقا حىت إذا أتیا احلجر فقال علي  ):می فرمایدأبو جعفر 
إبدأ وابتهل إىل اهلل وسله أن ینطق لك، فسأله حممد وابتهل يف الدعاء وسأل اهلل مث دعا : حملمد

أما إنك یا عم لو كنت وصیاً وإمام ألجابك، فقال :  احلجر فلم جيبه، فقال له علي بن احلسنی
فادع أنت یا بن أخي وسله، فدعا اهلل علي بن احلسنی مبا أراد مث قال أسألك بالذي جعل : له حممد

فیك میثاق األنبیاء واألوصیاء ومیثاق الناس أمجعنی ملا أخربتنا من الوصي واإلمام بعد احلسنی بن 
اللهم : كاد أن یزول عن موضعه مث أنطقه اهلل بلسان عريب مبنی فقال، فتحرك احلجر حىت  علي 

 ابن فاطمة إىل علي بن احلسنی بن علي إّن الوصیة واإلمامة بعد احلسنی بن علي 
 .( )(صلوات اهلل علیهم، فانصرف حممد بن احلنفیة وهو یتوىل علي بن احلسنی بنت رسول اهلل 

به حممد  ست و رفتند ودر نزد سنگ آمدند وعلی وسخن میان آن ها در مکه بوده ا)
شروع کن وابتهال کن واز خدا خبواه که سنگ را برایت به سخن آورد، وحممد سوال  :گفت

منودوشروع به خواندن دعا منودواز خدا خواست که سنگ را به سخن آورد ولی جوابی نگرفت ، 
صی وامام بودی ، جواب مشا مشا ای عمو اگر و  :به ایشان فرمودندوحضرت علی بن حسنی 

ای فرزند برادرم مشا دعا کنید و ازاو بپرسید ،وحضرت علی : داده می شد وحممد به ایشان گفتند
به آن چه می خواست دعا منودسپس فرمودنداز مشا به حق کسی که در مشا میثاق بن حسنی 

کنم که به ما خرب دهید چه    متام مردم قرار داده ، سئوال می(عهد وپیمان )انبیاء واوصیاء ومیثاق 
می باشد، وسنگ تکان خورد به طوری که کسی وصی وامام بعد از امام حسنی بن علی 

خداوندا مهانا  :نزدیک بود از جایگاهش جدا شود سپس با زبان عربی فصیح سخن گشودوگفت
فرزند به حضرت علی بن حسنی که وصیت وامامت بعد از حضرت امام حسنی 

رت رسول اهلل که درود خداوند بر آن ها باد می رسد، وحممد بن حنفیه در حالی  حضرت فاطمه دخ
 .(منصرف شدکه والیت  حضرت علی بن حسنی 

 .(أخشى علیك نقص العمر وتشتت احلال): وبه این عبارت ای فرزندامن توجه کنید
 .( بر کوتاهی عمر ودگرگونی احوال بر مشا نگرامن)

                                                           

 .5  ص 43ج: ، بحار األنوار35ص: ، امامت وبصيرت343ص  ج: ، كافي255ص: بصائر الدرجات - 
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این که ایشان : ی بر این روایت تعلیق کرده ومی گویدومازندرانی در شرح اصول کاف
به خاطر دو امرمعترب در امر امامت است  از او سزاوارتر است  اشاره منودند که به امر امامت

که آن ها برای  در نزد خود که یکی از آن ها وصیت می باشد ودیگری وجودسالح پیامرب
 .( ) وی می باشند

، این  (مهانا که وصیت وامامت را قرارداده است:)ارت توجه کنیدای فرزندان عزیزم به این عب
که عطف امامت بر وصیت به معنای آن است که امامت به وصیت قائم و پایدار است؛ وبه 

مناقشه منود، و می دانست  مهنی جهت حممدبن حنفیه در مورد امامت با حضرت امام سجاد 
وصیت نکرده است، امام حسنی  که امامت بر وصیت استوار است، پس مدعی شد که

ومهان امام واجب اطاعت ن ثابت کرد که خود وصی امام حسنیبرای ایشاوامام سجاد
 .می باشد

 روایت شده که ایشان به فرزندش امام موسی کاظم از امام صادق :روایت سوم
فإنه أول أهلي یا بين، إّن أخاك سیجلس جملسي ویدعي اإلمامة بعدي فال تنازعه بكلمة ): فرمودند
 .( ) ،( ) (حلوقاً يب
ای فرزندم ، مهانا که برادرت درجایگاه من می نشیند ومدعی امامت بعد از من می شود )

وبا هیچ کلمه ای با وی مناقشه نکن که او اولنی کسی است از خانواده ام که به من ملحق می 
 .(شود

ملحق می شود، آن نشستنش به ودلیل این که او اولنی کسی از خانواده اش که به ایشان 
 . وامام واجب اطاعت می باشد  جایگاه پدرش است، که او وصی حضرت حممد 

 .هفتاد ویا نود روز باقی ماند وُمردوبعد از پدرش امام صادق 

                                                           

 .513ص 3ج: فيشرح أصول كا - 
، اختيار معرفت 33ص: ، تاريخ آل زرارة 53ص 43ج: ، بحار األنوار245ص 4ج: من ال يحضره فقيه -5

 .24 ص   ج: ، معجم رجال الحديث252ص 5ج: رجال
واألئمة من بعده إلى  فرقة من الشيعة قالوا بإمامة علي أمير المؤمنين : الفطحية: )قال الشيخ الطوسي -3

وأن  ، وتعللوا في ذلك بأنه كان أكبر ولد أبيه ، ثم اعتقدوا إمامة عبد ّللا بن جعفر جعفر بن محمد 
وا بالفطحية؛ ألنه عبد ّللا بن جعفر كان أفطح . اإلمامة ال يكون إاله في األكبر من ولد اإلمام: أباه قال وسمه

بسبعين أو  مات بعد أبيه  عفر ، مع أنه عبد ّللا بن ج... الرجلين ـ أي عريضهما ـ أو كان أفطح الرأس، 
 .245ص 4ج: من ال يحضره الفقيه( تسعين يوماً 
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این جا در می یابیم که وصیت عهد اهلی برای حججش می باشد که با آن تشخیص  واز
در دیدار با جاثلیق نصاری وراس جالوت بیان امام رضا  داده می شوند، واین مهان چیزی که

منودند که بسیاری از مولفنی شیعه آن را روایت کردند، وآن مطلب طوالنی است که به نقل 
 :آمده را نقل می کنم( ره)قسمت هایی از آن می پردازم ، ونصی که در ِبار االنوار شیخ جملسی 

لو دل اإلجنیل على : ؟ قال هل دل اإلجنیل على نبوة حممد : إّن الرضا التفت إىل اْلاثلیق فقال)
فإن قررتك أنه اسم حممد وذكره وأقر عیسى : قال الرضا : إىل أن یقول... ذلك ما جحدناه، 

إن فعلت أقررت فاِّن ال أرد : به وأنه بشر بين إسرائیل مبحمد لتقر به وال تنكره ؟ قال اْلاثلیق
فخذ علّي السفر الثالث الذي فیه ذكر حممد وبشارة عیسى :  اإلجنیل وال أجحد، قال الرضا

یتلو ذلك السفر من اإلجنیل حىت بلغ ذكر حممد فأقبل الرضا ! هات: قال اْلاثلیق. مبحمد
ال أصفه إاّل مبا وصفه اهلل، هو : صفه، قال: یا جاثلیق، من هذا املوصوف ؟ قال اْلاثلیق: فقال

لنيب األمي الذي جيدونه مكتوبًا عندهم يف التوراة واإلجنیل، یأمرهم صاحب الناقة والعصا والكساء، ا
باملعروف وینهاهم عن املنكر وحيل هلم الطیبات وحيرم علیهم اخلبائث ویضع عنهم إصرهم واألغالل 

: سألتك یا جاثلیق. اليت كانت علیهم یهدي إىل الطریق األقصد، واملنهاج األعدل، والصراط األقوم
اهلل وكلمته، هل َتدون هذه الصفة يف اإلجنیل هلذا النيب ؟فأطرق اْلاثلیق ملّیًا وعلم  ِبق عیسى روح

نعم، هذه الصفة من اإلجنیل، وقد ذكر عیسى يف اإلجنیل هذا : أنه إن جحد اإلجنیل كفر، فقال
أما إذا َل تكفر جبحود اإلجنیل : النيب وَل یصح عند النصارى أنه صاحبكم، فقال الرضا 

مبا فیه من صفة حممد، فخذ علّي يف السفر الثاِّن فإِّن أوجدك ذكره وذكر وصیه وذكر ابنته  وأقررت
عاَل فلما مسع اْلاثلیق ورأس اْلالوت ذلك علما أن الرضا . فاطمة، وذكر احلسن واحلسنی

یل والزبور، واهلل قد أتى مبا ال میكننا رده وال دفعه إاّل جبحود التوراة واإلجن: بالتوراة واإلجنیل، فقاال
ولقد بشر به موسى وعیسى مجیعًا ولكن َل یتقرر عندنا بالصحة أنه حممد هذا، فأّما امسه فمحمد 

احتججتم : فال جيوز لنا أن نقر لكم بنبوته، وحنن شاكون أنه حممدكم أو غریه، فقال الرضا 
د ؟ أو َتدونه يف شيء بالشك، فهل بعث اهلل قبل أو بعد من ولد آدم إىل یومنا هذا نبیًا امسه حمم

ال جيوز لنا : من الكتب الذي أنزهلا اهلل على مجیع األنبیاء غری حممد ؟ فأحجموا عن جوابه، وقالوا
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أن نقر لك بأّن حممدًا هو حممدكم؛ ألنّا إن أقررنا لك مبحمد ووصیه وابنته وابنیها على ما ذكرمت 
 .( ) .....(أدخلتمونا يف اإلسالم كرهاً 

ارشاد منوده آیا اجنیل بر نبوت حضرت حممد :رو به جاثلیق منود وفرمودندامام رضا ) 
امام : تا آجنا که می گوید... اگر بر آن ارشاد کرده ایشان را منکر منی شدمی ،  :است ؟ گفت

ویادش آمده وحضرت عیسی  واگر برای مشا ثابت کنم که نام حضرت حممد: فرمودندرضا 
 آمدنش را به بنی اسرائیل بشارت  داده ، آیا اقرار خواهی منود ومنکر به آن اقرار کرده ومژده

اگر اجنام دهیداقرار می کنم که من اجنیل را رد منی کنم ومنکرمنی شوم ،  :منی شوید ؟ جاثلیق گفت
ذکر شده ودر آن  سفر سوم را بر من بگری که در آن حضرت حممد: فرمودندامام رضا 

بفرمایید، وامام  :بشارت داده است ،جاثلیق گفتمد به آمدن حضرت حمحضرت عیسی
 :شروع به خواندن آن سفر از اجنیل گردیدتا این که ذکر حضرت حممد را خواند وفرمودندرضا 

برامی وصفش کن ،  :ای جاثلیق این شخص موصوف شده چه کسی است ؟جاثلیق گفت
را وصف منوده است ، ایشان وصفش منی کنم مگر با مهان وصفی که خداوند ایشان  :فرمودند

مهان صاحب شرت وعصا وعبا می باشند، پیامرب اّمی که در کتاب تورات واجنیل در نزدآهنا نوشته 
بدی )شده ،آهنا را امر به معروف و هنی از منکر می کند، و نیکی ها را بر آن ها حالل وخبائث 

یی که بر گردن آن هاست بر زمنی می  را بر آن ها حرام می کند واز آن ها بار گران وزجنری ها( ها 
ای جاثلیق از مشا . وهدف درست ، ومسری پایدارهدایت می کند( میانه )گذارد وبه راه متوسط 

مشارا به حق عیسی روح اهلل وکلمه ایشان قسم می دهم ، آیا این صفات را در  :سوال می کنم
ودانست که اگر اجنیل را منکر شود کافر  اجنیل برای این پیامرب منی یابید؟ وجاثلیق متحری باقی ماند

بله، این صفات در اجنیل است وحضرت عیسی این پیامرب را در اجنیل ذکر   :خواهد شد لذا گفت
کرده است ولی در نزدنصارا ثابت نشده که ایشان مهان صاحب مشا است، وامام 

حضرت حممد  اما اگر به انکار اجنیل کافر نشدی وبه آن چه که از صفات :فرمودندرضا
که در آن آمده اقرار کردی ، پس حاال سفر دوم را از من بشنو که من ذکرایشان و وصیش 

وهنگامی که .را برای مشا می یامب (علیهماالسالم )و امام حسن وامام حسنی ( س)ودخرتش فاطمه 
                                                           

ووهرکس که دوست دارد اطالعت بيشتری کسب کند می تواند به اضافا ت . 32ص 41ج: بحار األنوار - 
 .به طور کامل خواهد يافت ً  که در آن احتياج امام رضا (  )عدد
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،   به اجنیل وتورات آگاه است  جاثلیق وراس جالوت آن را شنیدند و فهمیدند که امام رضا
به خدا سوگندبا چیزی آمده که ما منی توانیم آن را رد ودفع کنیم مگر به انکار تورات  :گفتند

واجنیل وزبور، زیراحضرت موسی وعیسی مهگی به آمدنش بشارت داده اند اما در نزد ما  به 
 باشد، امافقط به این که نام ایشان حممددرستی مقرر نشده که ایشان مهان حضرت حممد 

مشا  بر ما جایز نیست که به نبوتش اقرار کنیم وما شک دارمی به این که ایشان مهان حممدباشد 
مشا به شک احتجاج منودید،وآیا خداوند قبل ویا بعداز فرزندان : فرمودند باشد وامام رضا

حضرت آدم تا به امروزپیامربی را فرستاده است که نامش حممد باشد؟ ویا درچیز از کتا هبایی که 
اوند بر متامی انبیاء نازل کرده کسی غری از حضرت حممد می یابید؟ واز جواب دادن درمانده خد

بر ما جایز نیست که برای مشا اقرار کنیم که این حممد مهان حممد مشاست ،زیرا اگر  :شدند وگفتند
 ذکر کردید اقرار کنیم مارا ووصیش ودخرت وفرزندانش بر اساس آن چه مشا ما به حضرت حممد

 ....(با اکراه و وارد اسالم منوده اید
 :درچه اموری با آن ها احتجاج منود عزیزامن مالحظه کنید که امام رضا

به وی وصایت وسفارش شده ، ونام وی در کتب اهلی   به این که حضرت حممد :اول
 .گذشته ذکر شده است وحجج گذشته بروی تاکید وسفارش کرده اند

در کتب وموصوف از زبان حضرت موسی وعیسی  به این که شخص مذکور :دوم
صفات حضرت را از  تورات واجنیل با مهان اوصافی که توصیف شده آمده است وایشان

 .تورات واجنیل وزبور بیان منودند
وهر کس او را با وجود بیان این اوصاف انکار کند در واقع به آن چه که در کتب  :سوم

آن چه که حضرت موسی وعیسی با آن آمده اند نیز انکار   اهلی موجود است انکار کرده است ،و
 .کرده است
تا به امروز پیامربی را نفرستاد که نامش خداوند قبل وبعد از فرزندان آدم  :چهارم

باشد وهم چننی آن کسی که در کتاب ها به آن وصیت وسفارش شده آیا غری حضرت حممد
 .می باشداز حضرت حممد 

. اف منودند اما به خاطر وجود مصاحل مانع امیان آوردن آن ها شدودر هنایت آهنا اعرت 
به وی نص شده وآثار شخصیتش از طرف حجت های اهلی گذشته بیان وحضرت حممد 
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براستی که من مهان صاحب آن صفات : آمد ،وفرمودند وواضح گردیده است ، وحضرت حممد
 .ده و مرا مشخص کردندیاد شده هستم و در تورات واجنیل وزبور بر من منصوص ش

ای پدر معنی آن این است که وصیت غری از صاحب ِبق کسی منی تواند مدعی آن : واثق
شود، وگرنه لزوم این که آن صفات ذکر شده، میزانی که به وسیله آن صاحبش شناخته می شود 

 .خنواهدبود ، ودر آن صورت ذکر آن بیهوده وبی فایده می باشد
واگر احتجاج . ان ، پس ای فرزندامن میزان تشخیص آن وصیت است بله آفرین واثق ج: پدر
پس استدالل غری  –که قطعا درست وصحیح است   –درست و صحیح باشد امام رضا 

نیز درست می باشد، وآن مهان چیزی است که ما می خواهیم ثابت مناییم، آن مهان طور  او
نام ووصفش در کتاب حضرت حممد  بر یهود ونصارا احتجاج منود به این کهکه امام رضا 

های آن ها ذکر شده وبر آن ها الزم است که به آن اعرتاف منایند ، مهنی طور امروز سید امحد 
نام ووصفش در کتب مسلمنی وغری آن ها ذکر شده وبر آن ها الزم  است که به آن احلسن 

 .اعرتاف منایند
یا سجاح هر یک از آهنا وصیتی را بلند  بله پدر هرگزنشنیدمی که مسیلمه ویا عنسی و : واثق

کرده و به آن احتجاج کند که وی پیامرب است، وهم چننی غری از آن ها  که ادعای جانشینی 
 .برای پیامرب کردند مانند ابو بکر وعمر وعثمان ، هرگزپیامرب بر آن ها نص و بیانی ذکر ننموده اند

 :ود مهان طور که قرآن کرمی می فرمایداما ای پدر فرعون ادعای خدایی بر مردم من :امحد
 .( )فَ َقاَل أَنَا َربُُّكُم اأْلَْعَلى﴾ *﴿َفَحَشَر فَ َناَدى 

 .!(من پروردگار برتر مشا هستم:و گفت*و ساحران را مجع کرد و مردم را دعوت منود،)
در آن جا دعوت هایی وجود دارند که از ریشه باطل هستند وبرای صاحبان عقل قابل  :پدر

ودرک می باشد وآن به خاطر این است که بطالنش درخود آن است، و از مجله آن ها  فهم
دعوت مردم به این که خود خدای آهناست ، مهان طور که فرعون ادعا منود، واین نیاز به استداللل 
بربطالن آن ندارد ها ، بلکه ادعای آن برابر با باطل بودن آن است ، پس هر کس ادعا کند که او 

 . گار بزرگ برای مردم است ممکن نیست کسی در این دعوتش او را تصدیق کند پرورد 
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اما ادعا به این که شخص پیامربو یا وصی پیامرب باشد مانند دعوت اولی که خود از اول به 
خودی خود باطل است نیست ، بنابراین اینگونه نیست که هرکس ادعای پیامربی یا وصیت بکند 

عا باعث تکذیب شخص مدعی منی شود، بلکه بر مدعی واجب دروغ گو است، پس نفس اد
است که دلیل دعوت خود را نشان دهد، و دلیلی که دعوت حجج اهلی را ثابت می کند آن نص 

 .و وصیت است( بیان)
ولذا دلیلی در خصوص ادعای وصیت وارد شده، که کسی غری از صاحب اصلی آن منی 

نرینگ ادعای آن را بکندخداوندعمرش را کوتاه می  تواند مدعی آن شود واگر کسی به دروغ و 
 .کند

پدر جان یعنی چقدر می ماند تا خداوند عمرش را کوتاه کند؟ شاید شخصی بگوید  : امحد
 که عمر کسی بدون ادعا هفتاد سال باشد و بعد از مدعی شدن پنجا ه سال خواهد شد؟

عبداهلل افطح بعد ازنشسنت در  این طور نیست ، مدتی قبل گفتیم که چگونه :نه فرزندم :پدر
 .، بعد از آن هفتاد ویا نود روز باقی ماند و فوت کردندجایگاه پدرش امام صادق

وظاهرا منظور ازکوتاهی عمر عدم بقاء مدعی دروغنی برای مدت طوالنی بعد از ادعای 
 در مدت کوتاهی در آن دیده -یا کوتاهی عمر -وصیت وامامت می باشد، تا فعل خداوند 

وگرنه مدعی  دروغنی با کمک قانون اهلی که خمتص حجج خدا می باشد شروع به حتریف .شود
 .دین می کند، و این ممکن خنواهد بود

فقط پیامرب بودن را ثابت می کند یا امامت را نیز ثابت ( بیان )پدر آیا وصیت ونص : حممود
 می کند ؟ 
امربان یا اوصیای پیامربان باشند، واز وصیت قانونی است برای متام حجج اهلی خواه پی: پدر

مهنی جا یک قانون متحد بنی نبوت وامامت یافت می شود، ودر آن جا تشابه و مهسانی بنی 
وجود دارد، واین مهان چیزی است که شیخ صدوق در پاسخ به کسی که به عدم  پیامربان و امامان

 .وجود تشابه قایل بود، بیان کرده است 
بودند، جانشینان آهنا پیامرب ا فرستادگانی که قبل از عصر پیامربمامهان: ... می گوید

تا عصر  بودند، وهر وصی بنا به وصیت حجت خود از زمان حضرت وفات حضرت آدم
پیامربما بر خواسته پیامرب بود، مانند وصی حضرت آدم که فرزندش شیث بود ، واو مهان هبه 
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اشد پیامرب بود، ومانند وصی نوح که فرزندش سام  می بدر علم خاندان حممد (خبشش خدا )اهلل
که پیامرب بود، ومانند ابراهیم که وصیش فرزندش امساعیل پیامرب بود، ومانند موسی که وصیش 
یوشع بن نون که پیامرب بود، ومانند عیسی که وصیش مشعون صفا پیامرب بود، ومانند داود که 

پیامربنبودند ؛ زیرا که خداوند حضرت  مربما واوصیای پیا. وصیش فرزندش سلیمان پیامرب بود
را آخرین پیامرب برای این امت ها قرار داد وآن به خاطر کرامت و برتری برای ایشان حممد

است ، پس پیامربان و امامان دروصیت با هم تشابه دارند مهانطور که در آن چه از تشابه آهنا 
، و وصی امام وپیامرب امام  می باشد، وپیامرب تقدمی کردمی پس پیامرب وصی وامام وصی می باشد

 . حجت وامام حجت می باشد،وهیچ اشکالی در تشابه بنی ائمه وانبیاء وجود ندارد
به تشابه افعال اوصیاء بنی آن چه میان اول وآخر از داستان  و هم چننی رسول خدا 

استان امری یوشع بن نون وصی حضرت موسی با صفراء دخرت شعیب مهسر حضرت موسی ود
با عایشه دخرت ابی بکر، و لزوم غسل کردن پیامربان بعد از وصی رسول اهلل  املومننی

 .( ) (وفاتشان توسط اوصیائشان، خرب داده است  
 ؟(بیان خدا )ای پدر چرا نص اهلی :امحد
 : این دوروایت را برای مشا بیان می کنم تا آن چه امحد گفته روشن شود :پدر

اإلمام مّنا ال یكون إاّل معصومًا ولیست ): می فرماید مام علي بن حسنیا :روایت اول
یا ابن رسول اهلل، فما : فقیل له. العصمة يف ظاهر اخللقة فیعرف هبا، ولذلك ال یكون إاّل منصوصاً 

ام هو املعتصم ِببل اهلل، وحبل اهلل هو القرآن ال یفرتقان إىل یوم القیامة، واإلم: معىن املعصوم ؟ فقال
﴿إنَّ َه َذا اْلُقْرآَن ِیْهِدي لِلَّيِت ِهَي :یهدي إىل القرآن والقرآن یهدي إىل اإلمام، وذلك قول اهلل تعالی

 .( ) (( )أَق َْوُم﴾
امام از ما خنواهد بود مگر این که معصوم باشدوعصمت در ظاهر آفرینش نیست تا به )

. شده است ( سفارش )وی منصوص وسیله آن شناخته شود، و آن خنواهد بود مگر این که به 
او معصوم به ریسمان  :ای فرزند رسول اهلل ، معنی معصوم چیست ؟ فرمود :وبه وی گفته شده

خداوند است ، وریسمان خدا مهان قرآن که تا روز قیامت از هم جدا منی شوند، وامام به سوی 
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داوند است که می قرآن هدایت می کند وقرآن به سوی امام هدایت می کند، وآن فرموده خ
 .(کند؛ى  هاست، هدایت م که استوارترین راه  ىاین قرآن، به راه :فرماید

، که  ىامام مهد زدر حدیث طوالنی که ایشان ا ىسعد بن عبد اهلل قم :روایت دوم
سرورم ) : سئوال منود وگفتند د،بودن ىکودکی خردسال در زمان حیات پدرش حسن عسكر 

:  لیل مردم را از انتخاب امام برای خود منع می کنید ؟فرمودندبه من خرب دهید که به چه د
فهل جيوز أن تقع خریهتم على املفسد بعد أن ال یعلم أحد : مصلح، قال: مصلح أم مفسد ؟ قلت

فهي العّلة اليت أوردهتا لك بربهان یثق به : بلى، قال: ما خيطر ببال غریه من صالح أو فساد ؟ قلت
ل الذین اصطفاهم اهلل وأنزل الكتب علیهم وأیدهم بالوحي والعصمة، إذ هم عقلك، اخربِّن عن الرس

هل جيوز مع وفور  (المعلیهما الس)أعالم األمم وأهدى إىل االختیار منهم، مثل موسى وعیسى 
: عقلهما وكمال علمهما إذا مهّا باالختیار أن تقع خریهتما على املنافق ومها یظنان أنه مؤمن ؟ قلت

ا موسى كلیم اهلل مع وفور عقله وكمال علمه ونزول الوحي علیه اختار من أعیان قومه هذ: ال، قال
ووجوه عسكره ملیقات ربّه سبعنی رجاًل ممن ال یشك يف إمیاهنم وإخالصهم فوقعت خریته على 

﴿َلن ن ُّْؤِمَن َلَك  : قولهإىل ،( )﴿َواْخَتاَر ُموَسى قَ ْوَمُه َسْبِعنَی َرُجاًل لِِّمیَقاتَِنا﴾ :املنافقنی، قال اهلل تعالی
بظلمهم، فلما وجدنا اختیار من اصطفاه اهلل للنبوة  ،( )َحىتَّ نَ َرى اللََّه َجْهَرًة فََأَخَذْتُكُم الصَّاِعَقُة﴾

واقعاً على األفسد دون األصلح وهو یظن أنه أصلح دون األفسد علمنا أن ال اختیار إالّ ممن یعلم ما 
ائر وتنصرف علیه السرائر، وإن ال خطر الختیار املهاجرین واألنصار ختفي الصدور وما تكن الضم

 .( ) (على ذوي الفساد ملا أرادوا أهل اإلصالح بعد وقوع خریة األنبیاء 
سرورم به من خرب دهید که به چه دلیل مردم را از انتخاب امام برای خود منع می کنید ) 

آیا ممکن است که  :ح کننده ، فرموداصال :اصالح کننده یا مفسد؟ گفت :؟فرمودند  
انتخاب آن ها بر شخص مفسد باشد بعد از این که شخصی منی داند که چه چیزی در خاطر 

آن مهان علتی که برایت گفتم برهانی است   :بله ، فرمود :آن از اصالح ویا فساد وجود دارد؟ گفتم
داوند آن ها را منزه وپاک منوده مرا خرب ده از فرستادگانی که خ. که عقلت به آن اطمینان دارد

وبرآن ها کتاب نازل کرد ه وبا وحی وعصمت یاریشان منوده، که آن ها داناترین امت ها و در 
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آیا شایسته است با کمال ( علیهما السالم )انتخاب از آن ها هبرتند مانند حضرت موسی وعیسی 
بر شخص منافق بیفتد وآن ها گمان عقل وعلم آن ها ، آنگاه که خواستند انتخاب کنند قرعه آهنا 

کلیم خدا با وجود کامل این حضرت موسی  :نه ، فرمود :می کردند که او مومن است؟ گفتم
بودن عقل وکمال علمش  ونزول وحی بر او از میان بزرگان قوم وسپاهیانش برای میعادگاه خدایش 

د، و قرعه اش بر منافقنی واقع  هفتاد مردی که در امیان واخالص آن ها شك منی کرد ، انتخاب منو 
موسي از قوم خود،  ( )﴿َواْخَتاَر ُموَسى قَ ْوَمُه َسْبِعنَی َرُجاًل لِِّمیَقاتَِنا﴾ :گردید، خداوند می فرماید

﴿َلن ن ُّْؤِمَن َلَك َحىتَّ نَ َرى اللََّه َجْهَرًة  :تا فرموده اش( هفتاد تن از مردان را براي میعادگاه ما برگزید؛ 
با چشم )ما هرگز به تو امیان خنواهیم آورد؛ مگر اینکه خدا را آشکارا ) ( )ْتُكُم الصَّاِعَقُة﴾َفَأَخذَ 
طر ظلم آن هاست ، پس وقتی که انتخاب آنکه به خا(پس صاعقه مشا را گرفت؛« !ببینیم( خود

او  خداوند او را برای پیامربی برگزید بر شخص مفسد به غری از مصلح اتفاق می افتد در حالی که
فکر می کرد که مصلح را غری از مفسد انتخاب کرده است ، دانستیم که اختیار برای کسی جایز 
نیست جز برای کسی که می داند در سینه ها چه پنهان شده است و در ضمریها چیست و به 
اسرار آگاه است، و برای اختیار مهاجرین و انصار ارزشی نیست بعد از اینکه قرعه پیامربان بر 

وتا این جا ای عزیزامن توقف می  (فساد واقع شد بعد از اینکه اهل اصالح را می خواستند  اهل
 .کنیم وشب آینده به امید خدا کامل می کنیم 

واحلمد هلل رب العاملنی، والصالة والسالم على أفضل اخللق حممد وآل حممد األئمة واملهدینی 
 .وسلم تسلیماً 

*** 
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 قسمت سوم

 ت حجج اهلیقانون معرف
 ، مجع شدند فرزندان به مهراه پدرشان در جایی که هر روز در آن جا گفتگو می کردند

امروز بعد از محد ودرود بر پیامرب وخاندان پاکش ائمه ومهدینی در مورد  :پدرشان به آن ها گفت
، که مهان علم وحکمت است گفتگوی خود را شروع می کنیم اهلی  امر دوم قانون معرفت حجج 

و الزم است که حجت اهلی به علم شرع که خداوند او را مسئول آن قرار داده، عاَل تر وآگاه تر 
باشد، او صاحب حکمت اهلی است، و این از ضروریات حکمت اهلی است، و مطلبی را برای 

وباختصار شدید لو كان إنسان میلك سفینة أو ): مشا نقل می کنم که این اندیشه را روشن کند
و أي شيء یعمل فیه جمموعة من الناس ألیس من املفروض أن یعنی ربانًا للسفینة أو مدیراً مصنعًا أ

للمصنع أو قائداً هلؤالء الناس؟ مث إن ترك هذا وغرقت السفینة أو تلف املصنع أو حدث ضرر ما أال 
 .( )یوصف عمله هذا بالسفه أو عدم احلكمة ؟ 
نع أو قائداً هلؤالء الناس ولكنه َل یكن أعلمهم يف قیادة مث إن عنّی رباناً للسفینة أو مدیراً للمص

السفینة أو إدارة املصنع أو قیادة هؤالء الناس، وحصل نقص يف إنتاج املصنع أو حدث طارئ ما 
تسبب يف ضرر معنی كغرق السفینة بسبب جهل هذا القائد بقانون تشغیل املصنع أو معاْلة 

جمانبة احلكمة ؟ ألیس من املفروض ومقتضى احلكمة  الطارئ، أال یوصف عمله هذا بالسفه أو
اختیار أعلم املوجودین أو تزوید املختار بالعلم الالزم لیكون األكفأ واألقدر على قیادة السفینة 

، وكون هذا اخللیفة هو األعلم يف قوله ....وإیصاهلا إىل بر األمان وإدارة املصنع وحتقیق أفضل إنتاج 
َم اأْلَمْسَاَء ُكلََّها مُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالِئَكِة فَ َقاَل أَْنِبُئوِّن بَِأمْسَاِء َهُؤالِء ِإْن ُكْنُتْم ﴿َوَعلََّم آدَ  :تعاىل

 .( ) (( )َصاِدِقنَی﴾
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وبه طور خیلی خمتصر اگر شخصی یک کشتی ویا کارخانه ای ویا هر چیزی که در آن جا ) 
ه سکان داری برای کشتی ویا مدیری برای کارخانه افرادی کار می کنند، آیا از واجبات نیست ک

ویا رهربی برای آن مردم تعینی کند؟ سپس اگر وی این کار را اجنام ندهد و کشتی غرق شود و یا  
کارخانه نابود ویا ضرری حاصل شود، آیا این کار او مایه تاسف وبه عدم حکمت وی وصف منی 

 شود؟
رای کارخانه ویا رهربی برای آن افرادتعینی کند، پس اگر سکانداری برای کشتی ویا مدیری ب

اما آن شخص آگاه تر از مهه در هدایت کشتی ویا اداره منودن کارخانه ویا رهربی آن مردم نباشد، 
ودر تولید کارخانه نقص وکمبودی حاصل و یا حادثه ناگواری اتفاق بیفتد که باعث ضرر معینی 

این رهرب در قانون اداره کردن کارخانه ویامعاْله  مانند غرق شدن کشتی شود وآن به سبب جهل
حادثه باشد، آیا کار او را به جهل ونادانی و دور از حکمت توصیف منی شود؟ آیا از واجبات و 
ضروریات حکمت نیست که داناترین فرد موجود ویا این که فرد انتخاب شده را به علم الزم جمهز 

برای رهربی کشتی ورساندن آن به جای امن واداره کردن   شود تا با کفایت ترین وتوانا ترین فرد
انتخاب شود، واین جانشنی باید در علم ، اعلم تراز .... کارخانه و بدست آوردن هبرتین تولید

﴿َوَعلََّم آَدَم اأْلَمْسَاَء ُكلََّها مُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى  :باشد وآن فرموده خداوند است که می فرماید دیگران
  ( ).(َكِة فَ َقاَل أَْنِبُئوِّن بَِأمْسَاِء َهُؤالِء ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَی﴾اْلَمالئِ 

سپس آهنا را بر فرشتگان عرضه منود و فرمود  نامها را به آدم آموخت [ معاىن]مهه [ خدا]و) 
 .(خرب دهید گویید از اسامى اینها به من اگر راست مى

رف خدای متعال باید از افراد موجود واین به معنی آن است که حجت انتخاب شده از ط
اعلم ترباشد، وسخنش قاطع و جدا سازنده حق و باطل بنی سخن های خمتلف باشد، واین مهان 

 .امر دوم از قانون معرفت حجج پاکان می باشد
ما وّلت األمة رجاًل وفیهم من هو أعلم منه، إاّل َل یزل أمرهم يف ) :فرمودندرسول خدا 
إىل ملة عبدة العجل، فقد ترك بنو إسرائیل هارون وعكفوا على العجل، وهم  سفال، حىت یرجعوا

 .  ( ) (یعلمون أّن هارون خلیفة موسى علیهما السالم
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اگرامتی فردی را به والیت بر خود قراردادند و در بنی آهنا یکی از آن آگاه تر و اعلم تر )  
ا اینکه به قوم پرستش کنندگان گوساله بر باشد، امر آهنا هم چنان در فرومایگی باقی می ماند، ت

می گردند، مهانا بنی اسرائیل هارون را واگذاشتند و بر گوساله مجع شدند، و آهنا می دانستند که 
 .(هارون خلیفه حضرت موسی علیهم السالم می باشد

 :وقرآن کرمی به این امردر بیشرت آیات مبارک تصریح منوده است
َوَعلََّم آَدَم اأَلمْسَاَء ُكلََّها مُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالَِئَكِة فَ َقاَل أَْنِبُئوِّن ﴿ :خداوند متعال می فرماید
 .( )بَِأمْسَاِء َهُؤاَلء ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقنی﴾

سپس آهنا را بر فرشتگان عرضه منود و فرمود  نامها را به آدم آموخت [ معاىن]مهه [ خدا]و) 
 .(من خرب دهید ى این ها بهگویید از اسام اگر راست مى

،﴿قَاُلوْا ُسْبَحاَنَك وخداوند متام امساء رابه حضرت آدم تعلیم دادبه طورکه معلم فرشتگان گردید
 .( )الَ ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَ َنا إِنََّك أَنَت اْلَعِلیُم احلَِْكیُم﴾

 .(ین ها به من خرب دهیدگویید از اسامى ا فرشتگان عرضه منود و فرمود اگر راست مى) 
 .وآیات زیادی که به این معنی داللت می کند وارد شده است 

َوقَاَل هَلُْم نَِبی ُُّهْم ِإنَّ اللََّه َقْد بَ َعَث َلُكْم طَاُلوَت َمِلًكا قَاُلوا َأىنَّ َیُكوُن ﴿ :خدای متعال می فرماید
َنا َوحَنُْن َأَحقُّ بِاْلُمْلِك مِ  ْنُه وَلَْ یُ ْؤَت َسَعًة ِمْن اْلَماِل قَاَل ِإنَّ اللََّه اْصطََفاُه َعَلْیُكْم َوزَاَدُه َلُه اْلُمْلُك َعَلی ْ

 .( )﴾َبْسطًَة يف اْلِعْلِم َواْلِْْسِم َواللَُّه یُ ْؤِت ُمْلَكُه َمْن َیَشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِلیمٌ 
به پادشاهى گماشته است  خداوند طالوت را بر مشا  و پیامربشان به آنان گفت در حقیقت)

گفتند چگونه او را بر ما پادشاهى باشد با آنكه ما به پادشاهى از وى سزاوارترمی و به او از حیث 
خدا او را بر مشا برترى داده و او را در  مال گشایشى داده نشده است پیامربشان گفت در حقیقت

شاهى خود را به هر كس كه بدىن بر مشا برترى خبشیده است و خداوند پاد[ نریوى]دانش و 
 .دهد و خدا گشایشگر داناست خبواهد مى

حضرت طالوت را در علم برتری خبشیده، چیزی که باعث شده اورا یک رهرب پس خداوند 
 .(که قادر به اداره امور لشکر شود حکیم بکند
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َوآتَاُه الّلُه اْلُمْلَك َواحلِْْكَمَة  ﴿فَ َهَزُموُهم بِِإْذِن الّلِه َوقَ َتَل َداُووُد َجاُلوتَ  :خدای متعال می فرماید
ٍل َعَلى َوَعلََّمُه ممَّا َیَشاُء َوَلْواَل َدْفُع الّلِه النَّاَس بَ ْعَضُهْم بِبَ ْعٍض لََّفَسَدِت اأَلْرُض َوَلِكنَّ الّلَه ُذو َفضْ 

 .( )اْلَعاَلِمنَی ﴾
اوند به او پس آنان را به اذن خدا شكست دادند و داوود جالوت را كشت و خد )

خواست به او آموخت و اگر خداوند برخى از  پادشاهى و حكمت ارزاىن داشت و از آنچه مى
گردید وىل خداوند نسبت به جهانیان  كرد قطعا زمنی تباه مى مردم را به وسیله برخى دیگر دفع منى

 .(تفضل دارد
َناُه ُحْكًما َوِعْلًما َوجَنَّ ﴿ :خدای متعال می فرماید َناُه ِمْن اْلَقْریَِة الَّيِت َكاَنْت تَ ْعَمُل َوُلوطًا آتَ ی ْ ی ْ

  .( )﴾اخْلََباِئَث ِإن َُّهْم َكانُوا قَ ْوَم َسْوٍء فَاِسِقنیَ 
كارهاى پلید [ مردمش]و به لوط حكمت و دانش عطا كردمی و او را از آن شهرى كه )

 .(كردند جنات دادمی به راسىت آهنا گروه بد و منحرىف بودند مى[ جنسى]
﴿َرب ََّنا َوابْ َعْث ِفیِهْم َرُسوالً  :حالت دعای پیامربش حضرت إبراهیم دادرموردفرموده خ

یِهْم ِإنََّك أَنَت الَعزِیُز احَلِكی ُلو َعَلْیِهْم آیَاِتَك َویُ َعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َویُ زَكِّ ُهْم یَ ت ْ  . ( )ُم﴾مِّن ْ
خودشان برانگیز، تا آیات تو را بر آنان خبواند، و آهنا را   در میان آهنا پیامربي از! پروردگارا)

 .(!ىو بر این کار، قادر ) ىکتاب و حکمت بیاموزد، و پاکیزه کند؛ زیرا تو توانا و حکیم
ُلو َعَلْیُكْم آیَاتَِنا َویُ زَكِّیُكْم  :خدای متعال می فرماید ﴿َكَما أَْرَسْلَنا ِفیُكْم َرُسواًل مِّنُكْم یَ ت ْ

ُمُكُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َویُ َعلُِّمُكم مَّا َلَْ َتُكونُواْ تَ ْعَلُموَن﴾َویُ َعلِّ 
( ) . 

اى از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان خبواند و كتاب  پروردگارا در میان آنان فرستاده)
 .(ناپذیر حكیمى شان كند زیرا كه تو خود شكست و حكمت به آنان بیاموزد و پاكیزه

 .( )﴿َویُ َعلُِّمُه اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوالت َّْورَاَة َواإِلجِنیَل﴾ :متعال می فرماید خدای
 .آموزد ىو به او، کتاب و دانش و تورات و اجنیل، م
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ُلو :خدای متعال می فرماید  ﴿َلَقْد َمنَّ الّلُه َعَلى اْلُمؤِمِننَی ِإْذ بَ َعَث ِفیِهْم َرُسواًل مِّْن أَنُفِسِهْم یَ ت ْ
یِهْم َویُ َعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإن َكانُواْ ِمن قَ ْبُل َلِفي َضالٍل مُِّبنٍی﴾  .( )َعَلْیِهْم آیَاتِِه َویُ زَكِّ

فرستاده ای از خودشان در میان آنان برانگیخت تا [ كه]به یقنی خدا بر مؤمنان منت هناد )
و كتاب و حكمت به آنان بیاموزد قطعا پیش از  آیات خود را بر ایشان خبواند و پاكشان گرداند

 .(آن در گمراهى آشكارى بودند
َنا آَل  :خدای متعال می فرماید ﴿أَْم حَيُْسُدوَن النَّاَس َعَلى َما آتَاُهُم الّلُه ِمن َفْضِلِه فَ َقْد آتَ ی ْ

َناُهم مُّْلكاً َعِظیمًا﴾  . ( )ِإبْ رَاِهیَم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوآتَ ی ْ
ورزند در حقیقت  بلكه به مردم براى آنچه خدا از فضل خویش به آنان عطا كرده رشك مى)

 .(ما به خاندان ابراهیم كتاب و حكمت دادمی و به آنان ملكى بزرگ خبشیدمی
 :در مورد فرموده خداوند متعال که فرمودند از برید عجلی ، از حضرت ابی جعفر

َنا آَل ِإبْ رَاِهیَم الْ  َناُهم مُّْلكًا َعِظیمًا﴾﴿فَ َقْد آتَ ی ْ فجعلنا منهم الرسل واألنبیاء )، ِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوآتَ ی ْ
َناُهم ﴿ :فما معىن قوله: ؟ قلتواألئمة فكیف یقّرون يف آل إبراهیم وینكرون يف آل حممد  َوآتَ ی ْ

عصاهم عصى اهلل ومن  امللك العظیم أن جعل فیهم أئمة من أطاعهم أطاع: ؟ قالمُّْلكًا َعِظیمًا﴾
 .( )  (اهلل، فهو امللك العظیم

، .(در حقیقت ما به خاندان ابراهیم كتاب و حكمت دادمی و به آنان ملكى بزرگ خبشیدمی)
واز میان آن ها رسوالن وانبیاء وائمه قرار دادمی  پس چگونه در مورد خاندان ابراهیم اقرار  :فرمود

معنی فرموده خداوند که  :شوند؟ گفتممی  منکر می کنند ودر مورد خاندان حضرت حممد
 :وبه آن ها ملک بزرگی خبشیدمی ، یعنی چه ؟ فرمودند :فرمودند
ملک بزرگ این است که در آنان ائمه قرار داد پس هر کس از آنان اطاعت کند در واقع ) 

از خداوند اطاعت کرده است وهر کس از آنان سر پیچی کند در واقع از خداوند سر پیچی منوده 
 . (ملک بزرگی است  ست ، پس آنا
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﴿َوأَنَزَل الّلُه َعَلْیَك اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوَعلََّمَك َما َلَْ َتُكْن تَ ْعَلُم وََكاَن  :خدای متعال می فرماید
 .( )َفْضُل الّلِه َعَلْیَك َعِظیمًا﴾

؛ و فضل ، به تو آموختدانسىتى وخداوند، کتاب و حکمت بر تو نازل کرد؛ و آنچه را من)
 .(بزرگ بوده است( مهواره)خدا بر تو 

﴿ِإْذ قَاَل الّلُه یَا ِعیسى اْبَن َمْرمَیَ اذُْكْر نِْعَميِت َعَلْیَك َوَعَلى َواِلَدِتَك ِإْذ  :خدای متعال می فرماید
ِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوالت َّْورَاَة َواإِلجِنیَل َوِإْذ أَیَّدتَُّك ِبُروِح اْلُقُدِس ُتَكلُِّم النَّاَس يف اْلَمْهِد وََكْهاًل َوِإْذ َعلَّْمُتَك الْ 

بْ َرَص بِِإْذِّن َوِإْذ خَتُْلُق ِمَن الطِّنِی َكَهْیَئِة الطَّرْیِ بِِإْذِّن فَ َتنُفُخ ِفیَها فَ َتُكوُن َطرْیًا بِِإْذِّن َوتُ رْبُِئ اأَلْكَمَه َواألَ 
ُهْم ِإْن َه َذا خُتْرُِج اْلَموَتى بِِإْذِّن َوِإْذ َكَفْفُت َبيِن   ِإْسرَائِیَل َعنَك ِإْذ ِجْئتَ ُهْم بِاْلبَ ی َِّناِت فَ َقاَل الَِّذیَن َكَفُروْا ِمن ْ

 .( )ِإالَّ ِسْحٌر مُِّبنٌی﴾
هنگامى را كه خدا فرمود اى عیسى پسر مرمی نعمت مرا بر خود و بر مادرت به [ یاد كن]

به ]و در میانساىل [ به اعجاز]كه در گهواره   القدس تایید كردم یاد آور آنگاه كه تو را به روح
با مردم سخن گفىت و آنگاه كه تو را كتاب و حكمت و تورات و اجنیل آموختم و آنگاه كه [ وحى

اى  دمیدى و به اذن من پرنده ساخىت پس در آن مى به شكل پرنده مى[ چیزى]به اذن من از گل 
زنده ]دادى و آنگاه كه مردگان را به اذن من  ىشد و كور مادرزاد و پیس را به اذن من شفا م مى

اسرائیل را هنگامى كه براى آنان حجتهاى آشكار  بىن[ آسیب]آوردى و آنگاه كه  بریون مى[ از قرب
جز [ ها چیزى]كافر شده بودند گفتند این آورده بودى از تو باز داشتم پس كساىن از آنان كه

 .(افسوىن آشكار نیست 
یِهْم  :یدخدای متعال می فرما ُلو َعَلْیِهْم آیَاتِِه َویُ زَكِّ ُهْم یَ ت ْ ﴿ُهَو الَِّذي بَ َعَث يف اأْلُمِّیِّنَی َرُسواًل مِّن ْ

 .( )َویُ َعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإن َكانُوا ِمن قَ ْبُل َلِفي َضاَلٍل مُِّبنٍی﴾
انگیخت تا آیات او را بر اى از خودشان بر  سوادان فرستاده اوست آن كس كه در میان ىب)

قطعا پیش از آن در  [ آنان]آنان خبواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت بدیشان بیاموزد و 
 .(گمراهى آشكارى بودند

 
                                                           

 .3  : نساء - 
 . 3  :همائد -5
 .5: هجمع -3



      14....................... ...........قسمت دوم  درباره ی دعوت مبارک یمانی گفتگوی داستانی

 

َناُه احلِْْكَمَة َوَفْصَل اخلِْطَاِب﴾ :خدای متعال می فرماید ﴿َوَشَدْدنَا ُمْلَكُه َوآتَ ی ْ
( ). 

 .(!عادالنه ىداور ( هم)دانش به او دادمی و ( هم)وحکومت او را استحکام خبشیدمی، )
﴿یُؤِت احلِْْكَمَة َمن َیَشاُء َوَمن یُ ْؤَت احلِْْكَمَة فَ َقْد أُوِتَ َخرْیاً َكِثریاً َوَما  :خدای متعال می فرماید

 .( )َیذَّكَُّر ِإالَّ أُْوُلواْ األَْلَباِب﴾
دهد؛ و به هر کس  ىم( داندو شایسته ب)دانش و حکمت را به هر کس خبواهد ( خدا))

( کنند، و ىاین حقایق را درک من)و جز خردمندان، . داده شده است دانش داده شود، خری فراواىن
 .(گردند ىمتذکر من

پس ای فرزندان عزیزم مشاهده می کنید که آیات بر علم وحکمتی که خداوند آن ها را به 
روایاتی که بیان می کنند علم بیست وهفت خلفای خود در زمنی داده تاکید می کنند، وهم چننی 

حرف می باشد که خداوند آن ها را خمتص خلفای خود در زمنی کرده است ، وخداوند متعال با 
 .بعضی از این حروف انبیای خود را فضیلت خبشیده است

كان مع عیسى بن مرمی حرفان یعمل هبما، وكان مع موسى ): می فرماید امام صادق 
كان مع إبراهیم ستة، وكان مع آدم مخسة وعشرین حرفاً، وكان مع نوح مثانیة، ومجع أربعة أحرف، و 

 .( ) (ذلك كله لرسول اهلل، إّن اسم اهلل األعظم ثالث وسبعون حرفاً، وحجب عنه واحد
مهانا به مهراه حضرت عیسی بن مرمی دو حرف بود که به آن ها عمل می منود، ومهراه ) 

، وبه مهراه حضرت ابراهیم شش حرف بود، ومهراه حضرت آدم حضرت موسی چهار حرف بود 
مجع بیست وپنج حرف بود، ومهراه حضرت نوح هشت حرف بود،ومهه آن ها برای رسول خدا 

باشد، ویک حرف بر پیامرب  شده است، مهانا که اسم اعظم خداوند هفتادو سه حرف می
 .(حمجوب ماند

ّن اسم اهلل األعظم على ثالثة وسبعنی حرفاً، إ): که می فرمایدجعفر واز جابر، از أىب
وإمنا عند آصف منها حرف واحد، فتكّلم به فخسف باألرض ما بینه وبنی سریر بلقیس، مث تناول 
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السریر بیده، مث عادت األرض كما كانت أسرع من طرفة عنی، وعندنا حنن من االسم اثننی وسبعنی 
 .( ) (یب عندهحرفاً، وحرف عند اهلل استأثر به يف علم الغ

مهانا که اسم اعظم خداوند برهفتادو سه حرف می باشد، و مهانا در نزد آصف یک حرف )
از آن حروف بود، با آن تکلم منود و زمنی میان ایشان وختت بلقیس فرو رفت، وسپس توانست 
ختت را به دست گرید، وسپس زمنی را سریع تر از یک چشم به هم زدن به حالت اولش باز  

د، ودر نزد ما از آن اسم هفتاد ودو حرف می باشد، وحرفی که در نزد خداست به امر گردان
 .(است  غیبی که خدا به آن آگاه است ، خمفی کرده

إّن اهلل تعالی جعل امسه األعظم على ثالثًا وسبعنی حرفاً، ): می فرماید وامام صادق
انیة أحرف، وأعطى نوحًا منها مخسة فأعطى آدم منها مخسة وعشرین حرفاً، وأعطى إبراهیم منها مث

وعشرین حرفاً، وأعطى موسى منها أربعة أحرف، وأعطى عیسى منها حرفنی، وكان حيیي هبما املوتى 
اثننی وسبعنی حرفاً، وأحجب حرفاً لئال یعلم ما يف  ویربئ هبما األكمه واألبرص، وأعطى حممداً 

 .( ) (نفسه ویعلم ما يف نفس العباد
داوند اسم اعظم خود را بر هفتاد و سه حرف قرار داد، واز میان آن ها بیست مهانا که خ)

وپنج حرف به حضرت آدم داد، و هشت حرف به حضرت ابراهیم داد، وبه حضرت نوح بیست 
وپنج حرف داد، وبه حضرت موسی چهار حرف داد، وبه حضرت عیسی دو حرف داد ، که با 

هفتاد ودو حرف زاد را شفا می داد، وبه حضرت حممد آن ها مرده را زنده می منود وکور مادر
داد ویک حرف را خود حمجوب گذاشت تا مبادا آنچه در نزدش است دانسته شود و آن چه در 

 .(وجود بندگان است را می داند
داده شده که این حروف را در بنی مردم منتشر  واین فضیلت را به قائم خاندان حممد 

 .کند
سبعة وعشرون حرفًا فجمیع ما : قال العلم): که می فرماید د اهللعب أىب أبان، از از

أخرج اخلمسة جاءت به الرسل حرفان فلم یعرف الناس حىت الیوم غری احلرفنی، فإذا قام القائم 
 .( ) (والعشرین حرفاً فبثها يف الناس وضم إلیها احلرفنی حىت یبثها سبعة وعشرین حرفاً 
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ی باشد ومتام آن چه که فرستادگان با آن آمدند دو حرف بیست وهفت حرف م: فرمودعلم)
منی شناشند، وهر گاه حضرت  بوده است ومردم تا امروز غری از این دو حرف حرف دیگری را

می کند وآن ها رادرمیان مردم منتشر می سازد و  قیام کند بیست وپنج حرف را خارجقائم 
 . (یدت وهفت حرف را منتشر منادو حرف را به آهنا اضافه می کند تا این که بیس

شهر علم شد که شامل متامی علوم توحید وشرائع اهلی است   واز این جا رسول خدا  
 .درب آن شهر گردد طالب بن أىب ىوحضرت عل
حرفًا یفتح ألف حرف، كل  علیًا  عّلم رسول اهلل ): می فرماید عبد اهلل  أىب

 . ( ) (حرف منها یفتح ألف حرف
می شود، واز هر  حرفی آموخت که از آن هزار حرف باز به علی  دا رسول خ)

 (حرف آن هزار حرف دیگر باز می شود
صحیفة صغریة هي  كان يف ذؤابة سیف النيب ): می فرماید وحضرت صادق 

 .( )( حرفان حىت الساعة األحرف اليت یفتح كل حرف ألف حرف، فما خرج منها إالّ 
صحیفه کوچکی بود وآن حروفی است که از  مششری پیامرب ( یام ن) غالف بندمهانا در ) 

 .  (هر حرف آن هزار حرف باز می شود ، پس از آن تا به حال فقط دو حرف خارج گردید
 آخرین حد علم جهان سوال منود ،وفرمودند از وروایت شده که مفضل از امام صادق

:( ....امأّن السماوات واألرضنی وغریها يف علم اإلم  مثل مد من خردل دققته فتضربه
باملاء حىت إذا اختلط ورغا أخذت منه لعقة بإصبعك، وال علم العاَل يف علم اهلل إاّل مثل مد من 

 .( ) (خردل دققته وضربته باملاء حىت إذا رغا أخذت منه رأس إبرة
خردل را مانند مدی ازدانه  مهانا که آمسان ها وزمنی ها و غری از آهنا در علم امام )

آسیاب کنی و در آب بزنی تا این که خوب خملوط شود وازآن مقداری با انگشت خود بر داری، 

                                                                                                                                                                                     

روايات مضطرب هستند ، که يک بار از هفتاد وسه حرف سخن می گويند و بار ديگر : شايد گفته شود که 
 .ت حرف می گويندسخن از بيست هف

در كتاب توحيد خود روشن نمود که در مرتبه ذات هفتاد (ع)همانا قائم آل محمد سيد أحمد حسن : می گويم 
مقدمة  3 ص: توحيد.) وسه حرف  باطن بيست وهفت حرف  می باشند ويا همان اسم اعظم اعظم است 

 (. كتاب
 .523ص 5ج: بحارت ، مستدرك سفين353ص: بصائر درجات - 
 .523ص 5ج: بحارت ، مستدرك سفين2 3ص  ج: مناقب ابن شهر آشوب -5
 . 34ص 3ج: بحارت ، مستدرك سفين332ص 52ج: بحار األنوار -3



 انتشارات انصار  امام مهدى ............................................... ..  16

 

علم جهان در علم خداوند مانند مدی از دانه خردل آسیاب کنی و در آب بزنی تا اینکه خوب 
 . (خملوط شود و به اندازه سر سوزن از آن بگریی

لو شئت ): درب شهر علم می فرماید طالب  بن أىب ىلذا مشاهده می کنیم که عل
 .( ) (ألوقرت من تفسری فاحتة الكتاب سبعنی بعریاً 

 .(واگر خبواهم به اندازه هفتاد بار شرت از تفسری فاحته کتاب می گفتم )
واگر متام علمای جهان مجع شوند که هرکس بنا به تفسری خود سوره فاحته را تفسری کنند، 

 !ودن تفسری مهه آن به انداز بیست بار شرت منی شود وآن جدای از درست و اشتباه ب
باز کننده علم می شود وکسی که  آن ختم می   واز این جا حضرت علی بن ابی طالب

 .می باشد کند فرزندش حضرت قائم
یا كمیل، ما من علم إاّل وأنا أفتحه، وما من شيء إاّل والقائم ) :می فرماید امری املومننی

 .( )( خيتمه
وچیزی نیست مگر این که  کمیل علمی نیست مگر این که من آن را باز می کنم ،ای  )

 .(آن را  ختم  کند حضرت قائم
فو الذي نفسي بیده ال تسألوِّن عن . فاسألوِّن قبل أن تفقدوِّن): می فرماید مهچننی

وقائدها شيء فیما بینكم وبنی الساعة، وال عن فئة هتدي مائة وتضل مائة إاّل أنبأتكم بناعقها 
ولو قد فقدمتوِّن . وسائقها، ومناخ ركاهبا وحمط رحاهلا، ومن یقتل من أهلها قتال، ومیوت منهم موتا

 .( ) (ونزلت بكم كرائه األمور وحوازب اخلطوب ألطرق كثری من السائلنی وفشل كثری من املسؤولنی
 در دست که جامن  پس از من بپرسید پیش از آن که مرا ازدست بدهید سوگند به خداىي)

که صدتا هدایت شده و   ىنپرسید چیزی در میان مشا تا روز قیامت، و نه از گروه اوست، از من 
صدتا گمراه می شوند جز اینکه مشا را از بانک زننده و رهرب و حرکت دهنده آهنا ، و اقامتگاه 

و از آن ها سواره آهنا و جایی که فرود می آیند، و آن که از اهل آن به سختی کشته می شوند، 
آن روز که مرا از دست دادید، و نگرانیها و مشکالت بر مشا . به سختی می مریند آگاه سازم
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گویند، سراجنام چه خواهد شد؟ که   ىپرسش کنندگان به حریت فرو رفته م ىباریدن گرفت، بسیار 
 . (مانند از مسووالن از پاسخ دادن فرومی ىگروه بسیار 

 ( )(أقضاكم علي)که در حقش گفته می شودبود   یامرب خلیفه پ بنابراین امام علی 
لو ال علي هللك ) :وعمر بن خطاب می گوید (باشد ىمىمشا حضرت عل ىهبرتین داور برا)

 .(نبودعمر هالک می شدواگر علی ) .( ) (عمر
می بینیم که امت کسی دیگر را بر او مقدم وعلی رغم این وضوح از حق امام علی 

جاهالنی که که ساده ترین چیز های دین اسالمی را منی دانستد، ودر اسالم به داشته، از طرف 
سبب جهلشان نو آوری هایی به وجود آوردند، واین امر برای کسی که تاریخ را مطالعه کرده و  

 .کمرتین انصاف را رعایت مناید واضح و روشن است 
وانشاء اهلل فردا شب هم دیگر  امشب را متام می کنیم ىای فرزندان عزیزم تا مهنی جا گفتگو 

 .را مالقات خواهیم کرد
 .واحلمد هلل رب العاملنی، والصالة والسالم على األئمة واملهدینی وسلم تسلیماً 

*** 

                                                           

، وقضاء (أقضاكم علي: )ده فرموده اش وازعام وخاص روايت ش: )می گويد ىالحديد معتزل ىابن أب - 
گفته شده وايشان   واز همه روايت شده که به ايشان  .همان فقه می باشد ،پس ايشان فقيه ترين آن هاست

فما شككت بعدها في قضاء بين : قال. اللهم اهد قلبه وثبت لسانه: )را برای قضاوت به يمن فرستاده شده است
شش ماهگی زايمان نمود قضاوت نمود وايشان بود که در مورد حمل زناکار  برزنی که در(  ع)واو ( اثنين

واين مساله اگر کسی غير ايشان . بهايش نه تا شده است ،: قضاوت کرد وايشان بودند که در منبريه گفته اند 
نا بودندبه مدت زياد فکر می کرد تا شايد بتواند به جواب نيکويی برسد ، وپندار شما در مورد کسی که 

و عمر گفت ـ  . 3 ص  ج: شرح نهج البالغة البن أبي الحديد. آگاهانه گفته ،وجلوی حرکتش را گرفته است
داورترين ما علی (أقضانا علي)ـ 33  ص 3ج: همان طور که ابن عبد البر في استيعاب روايت کرده است 

 .است
( ع)رد در مشکلی که در آن ابو حسن هميشه عمربه خدا پناه می ب: ابن عبد البر به سندش روايت می کند -5

حاضر نبود، ودر مورد زن ديوانه که دستور به رجم آن داده ودر کسی که در شش ماهگی زايمان کرده است 
إن ّللا تعالى يقول وحملة وفصاله ثالثون : )به ايشان فرمود( ع)عمر می خواست اورا رجم کند وامام علی .، 

إن ّللا رفع : )وبه ايشان فرمود. و جدايی آن سی ماه است ( بارداری)لخداوند متعال می فرمايد حم( شهرا
لوال على : )وعمر هميشه می گفت . الحديث(از مجنون برداشته است ( حکم )خداوند قلم ( ) القلم عن المجنون

می  ىالحديد معتزل ى، و ابن أب35  ص 3ج: استيعاب. اگر علی نمی بود عمر هالک می شود( لهلك عمر
أما ابن عباس . استفاده می کردند (ع) ىعمر بن خطاب وعبد ّللا بن عباس،  وهمه آن ها از امام عل: گويد

تظاهرمی کرد، و اما عمرهمه می دانند که در چندين مسئله بر وی مشکل می شد وبه امام علی ارجاع می 
( لوال على لهلك عمر): داد واز مراجعه به ديگر اصحاب خودداری می کرد وبيشتر از چندين بار گفته است

خدا مرا در ) (ال بقيت لمعضلة ليس لها أبو الحسن): وگفته اش ،.اگر علی نمی بود عمر هالک می شود
 . 3 ص  ج: البن أبي الحديد: شرح نهج البالغة( مشکلی قرار ندهد که در آن ابو الحسن حاضر نباشد 
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 قسمت چهارم

 قانون معرفت حجج اهلی
واین چننی فرزندان دور هم مجع می شدند تا از پدرشان بشنوند وبا وی در مورد دعوت 

و کنند، پدر تشریف آوردند وفرزندان خود را منتظر یافت به آن ها سالم منود وبا مبارک میانی گفتگ
آیا از آن چه   :هبرتین سالم ها پاسخش دادند، ودر جایگاهش در کنار فرزندانش نشست وگفت

 گفته شده سوالی دارید؟
 .نه پدر جان بفرمایید  :فرزندان
ی رسید ، وآن عبارت است از گفتگوی ما به امر سوم از قانون معرفت حجج اهل  :پدر

حاکمیت خدا، یا می توانید بگویید واجب بودن اطاعت از کسی که خدا اورا تنصیب کرده 
 .است

اول را گفتیم وآن مهان تنصیب خلفای خدا با نص از جانب خداوند بر  وبعد از این که امر
وف به علم وحکمت آن هاست ، مهان طورکه در امر دوم گفته شد وآن این که خلیفه اهلی موص

می پردازمی وآن مهان حاکمیت خدا، یعنی اطاعت کردن  اکنون به بیان وشرح امر سوم. باید باشد
 .از کسی که خداوند او را برگزیده و خلیفه خود در زمنی قرار داده است

قواننی  پس خلیفه اهلی به سوی حاکمیت خدا وتنصیبش دعوت می کند وبه غری از آن از
پروده انساهناست که به کمک آن حاکم ورهرب خود را انتخاب می کنند دعوت  ونظمی که دست

 .منی کند
ولو ):گفتم ، بیان می کنم ، می گومی  واکنون ادامه مثالی که قبال برای مشا در شب گذشته

فرضنا أّن هذا اإلنسان عنی ربانًا للسفینة أو مدیرًا للمصنع أو قائدًا هلؤالء الناس وكان أعلمهم 
رهم على قیادة السفینة وإدارة املصنع، ولكنه َل یأمر الناس بطاعة هذا الربان أو املدیر أو القائد، وأقد

وتصرف الناس كل ِبسب هواه ورغبته؛ ألهنم غری مأمورین بطاعة القائد املعنی، وحصلت فوضى أو 
إىل السفه مث  أضرار بسبب عدم أمره للناس بطاعة الربان أو القائد، أال یوصف بأنه جانب احلكمة

ال أظن أّن عاقاًل حكیمًا سیقول غری هذا ! ما فائدة تعیینه للقائد األقدر إن َل یأمر الناس بطاعته ؟
جيب تعینی قائد وجيب أن یكون لدیه أو أن یزود بكل ما حيتاج من العلم وجيب أن یُأمر الذین )
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نه يف أرضه وضع هذا القانون، ، وهذا موجود يف القرآن فمع أول خلیفة هلل سبحا(یقودهم بطاعته
وهو قانون معرفة خلیفة اهلل وحجته على عباده، بل هو قانون معرفة اهلل؛ ألّن مبعرفة خلیفة اهلل یعرف 

﴿َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمالِئَكِة ِإِّنِّ َجاِعٌل يف اأْلَْرِض  :اهلل، فتعینی اإلمام والقائد وخلیفة اهلل يف قوله تعاىل
َماَء َوحَنُْن ُنَسبُِّح ِِبَْمِدَك َونُ َقدُِّس َلَك قَاَل ِإِّنِّ َخِلیَفًة قَ   أَْعَلُم اُلوا َأََتَْعُل ِفیَها َمْن یُ ْفِسُد ِفیَها َوَیْسِفُك الدِّ

 .( ) (َما ال تَ ْعَلُموَن﴾
واگر فرض کنیم که این شخص سکان داری برای کشتی ویا مدیری برای کارخانه ویا رهربی )

 کند ، وآن شخص اعلم تر وتوانای الزم برای رهربی کشتی واداره کارخانه را داشته برای مردم تعینی
باشد، اما به مردم دستور نداده که از این سکان دار و یا مدیر ویا رهرباطاعت کنند، ومردم بر 
حسب میل ورغبت خود عمل می کنند؛ زیرا آن ها مامور به اطاعت از رهرب تعینی شده نیستند ، 

آشوبی ویا ضرری به سبب عدم دستور دادن به مردم جهت اطاعت از سکان دار ویا وشورش و 
رهرب حاصل شود، آیا او درکنارحکمت به نادان توصیف منی شود، سپس چه فایده ای دارد که 

و فکر منی کنم که یک عاقل ! رهربی توانا تعینی کند و مردم را به اطاعت از او فرمان ندهد؟
واجب است که فرمانده ای تعینی شود والزم است که علم داشته باشد ) یدحکیم غری از این بگو 

و یا به آن چه از علم نیاز دارد جمهز شود والزم است کسانی را رهربی می کند به اطاعت از او 
واین در قرآن کرمی موجود است به مهراه اولنی خلیفه برای خداوند سبحان در زمنی ( فرمان دهد 

است وآن قانون شناخت خلیفه خدا وحجت بر بندگان است، بلکه آن  این قانون وضع شده
مهان قانون شناخت خداست ؛ زیرا با شناخت خلیفه خدا ، خداوند شناخته می شود، پس تعینی 

﴿َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمالِئَكِة ِإِّنِّ َجاِعٌل يف اأْلَْرِض  :امام و رهرب وخلیفه خدا در فرمایش خداوند متعال
َماَء َوحَنُْن ُنَسبُِّح ِِبَْمِدَك َونُ َقدُِّس َلَك قَ خَ  اَل ِإِّنِّ أَْعَلُم ِلیَفًة قَاُلوا َأََتَْعُل ِفیَها َمْن یُ ْفِسُد ِفیَها َوَیْسِفُك الدِّ

 .( ) (َما ال تَ ْعَلُموَن﴾
[ فرشتگان]و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمنی جانشیىن خواهم گماشت  

گمارى كه در آن فساد انگیزد و خوهنا بریزد و حال آنكه ما با  در آن كسى را مى گفتند آیا

                                                           

بوده آمده  5333/  3/  5:لحسن که در تاريخ  اين بيان در خطبه جمعه جهانی سيد أحمد ا.  33: هبقر - 
 .است
 . 33: هبقر -5
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دامن كه مشا  پردازمی فرمود من چیزى مى كنیم و به تقدیست مى تنزیه مى[ تو را]ستایش تو 
 (.دانید منى

آن را گفته ،  وبعد از این که منظور مثال گفته شده که میانی آل حممد سید امحد احلسن
 .گردید، به ذکر دالیلی از قرآن وسنت می پردازم واضح  

مهانا که قرآن در آیات فراوانی روشن منود، که حاکمیت واختیار خلفا به خداوند  :اما قرآن
 . سبحان برمی گردد و اطاعت از آهنا را واجب منوده و آن را اطاعت از خود قرار داده است

بَُّك لِْلَمالَِئَكِة ِإِّنِّ َخاِلٌق َبَشرًا مِّن َصْلَصاٍل مِّْن مَحٍَإ ﴿َوِإْذ قَاَل رَ : خدا متعال می فرماید :اوال
  *َفَسَجَد اْلَمآلِئَكُة ُكلُُّهْم َأمْجَُعوَن  *فَِإَذا َسوَّیْ ُتُه َونَ َفْخُت ِفیِه ِمن رُّوِحي فَ َقُعوْا َلُه َساِجِدیَن  *مَّْسُنوٍن 

 .( )اِجِدیَن﴾ِإالَّ ِإْبِلیَس َأىَب َأن َیُكوَن َمَع السَّ 
را از گل  ىمن بشر : که پروردگارت به فرشتگان گفت  ىهنگام( به خاطر بیاور)و )

که کار آن را به پایان رساندم، و   ىهنگام.* آفرینمى گرفته شده، م  که از گل بدبوىي  ىا خشکیده
استثنا، سجده   مهه فرشتگان، ىب! * او سجده کنید ىبرا ىدر او از روح خود دمیدم، مهگ

 .(کنندگان باشد جز ابلیس، که ابا کرد از این که با سجده...* ندکرد
می کند، پس مهه سجده کردند، جز  وآیه امر به سجود برای خلیفه خدا حضرت آدم

ابلیس که از سجده واطاعت  منودن امر خدا در حق خلیفه او سبحانه و تعالی سر پیچی وتکرب 
 .ورزید

للَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُ ْؤِت اْلُمْلَك َمن َتَشاء َوتَنزُِع اْلُمْلَك ممَّن ُقِل ا﴿: خدا متعال می فرماید :دوم
ُر ِإنََّك َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر﴾  .( )َتَشاء َوتُِعزُّ َمن َتَشاء َوُتِذلُّ َمن َتَشاء بَِیِدَك اخْلَی ْ

؛ و از هر کس ىخبش ى، حکومت مى؛ به هر کس خبواهمالک حکومتها توىي! باراهلا: بگو)
خوار  ى؛ و هر که را خبواهىده ى، عزت مى؛ هر کس را خبواهىگری  ى، حکومت را مىخبواه

 .(ىقادر  ىه دست توست؛ تو بر هر چیز متام خوبیها ب. کىن ىم
اللَِّه  ﴿َوَربَُّك خَيُْلُق َما َیَشاُء َوخَيْتَ اُر َما َكاَن هَلُُم اخْلِیَ رَُة ُسْبَحانَ : خدا متعال می فرماید :سوم

 . ( )َوتَ َعاىَل َعمَّا ُیْشرُِكوَن﴾
                                                           

 . 3 – 53: حجر - 
 .53: آل عمران -5
 .33: قصص -3
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( در برابر او)گزیند؛ آنان  ىآفریند، و هر چه خبواهد برم ىپروردگار تو هر چه خبواهد م)
 .!(شوندى او قائل م ىکه برا  ندارند؛ منزه است خداوند، و برتر است از مهتایاىن ىاختیار 

تخاب می کند ونه این که مردم به دوآیه واضح وروشن هستند که آن خداوند است که ان
 .اختیار خود حاکمی را انتخاب کنند 

﴿َأَلَْ تَ َر ِإىَل اْلَمأِل ِمْن َبيِن ِإْسرائیَل : فرموده خداوند در داستان طالوت،  می فرماید :چهارم
 .( )اللَِّه﴾ ِمْن بَ ْعِد ُموَسى ِإْذ قَاُلوا لَِنيبٍّ هَلُُم ابْ َعْث لََنا َمِلكاً نُ َقاِتْل يف َسِبیلِ 

زمامدار : ، که به پیامرب خود گفتندىاسرائیل را بعد از موس از بىن ىآیا مشاهده نکردي مجع)
 .( در راه خدا پیکار کنیم( فرمان اوزیر )تا ! ما انتخاب کن ىبرا( ىو فرمانده)

واین گروه که به حاکمیت خدا امیان دارند برای خود حاکمی انتخاب نکردند ، گویی که 
ای آن ها شایسته نیست که کسی را تنصیب کنند، بلکه تنصیب در دست خداوند تعالی ست بر 

، واوست که خلیفه خود را تنصیب می کند، وبعد از تنصیبش بر امت واجب است که از ایشان 
 .اطاعت کنند، وگرنه تنصیبش لغو وبیهوده که در آن هیچ فایده ای نباشد خواهد بود 

﴿َوَمْن َلَْ حَيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اللَُّه َفُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُرون﴾ :رمایدخدای متعال می ف :پنجم
( ). 

 .(کنند، کافرند وآهنا که به احکامي که خدا نازل کرده حکم مني)
﴿َوَمْن َلَْ حَيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اللَُّه َفُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن﴾ :وخدای متعال می فرماید

( ). 
 .(است ه خدا نازل کرده حکم نکند، ستمگرک  ىکس به احکام وهر)

﴿َوَمْن َلَْ حَيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اللَُّه َفُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن﴾: وخدای متعال می فرماید
( ). 

 .(کنند، فاسقندى  که بر طبق آنچه خدا نازل کرده حکم من  وکساىن)
حادثه ای  هر چند که زمان حتول یابد حکمی واز آن جایی که خدای متعال در هر واقعه و  

 .دارد، بر خلیفه  خداست که آن احکام را در بنی مردم رواج دهد 
َا أَنَت ُمنِذٌر َوِلُكلِّ قَ ْوٍم َهاٍد﴾ :خدای سبحان به رسول کرمیش می فرماید  . ( )﴿ِإمنَّ

 .(!است ىا هدایت کننده ىهر گروه ىو برا! ىا تو فقط بیم دهنده)
                                                           

 .543: هبقر - 
 .44:  همائد -5
 .42: همائد -3
 .43: همائد -4
 .3: رعد -2
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 :در مورد فرموده خدای تعالی که فرمودند أبا عبد اهلل از: ، که می گویداز فضیل
كل إمام ):سوال منودم ، فرمودند (است ىا هدایت کننده ىهر گروه ىو برا) ﴾،﴿َوِلُكلِّ قَ ْوٍم َهادٍ 

 .( ) (هاد للقرن الذي هو فیهم
 .(هر امامی هدایت کننده است برای قرنی که او در میان آن هاست)

َا أَنَت : در مورد فرموده خدای تعالی روایت می کند جعفر ، از أىبىید عجلاز بر  ﴿ِإمنَّ
املنذر، ولكل زمان منا هاد یهدیهم إىل ما جاء  رسول اهلل ): ، وفرمودندُمنِذٌر َوِلُكلِّ قَ ْوٍم َهاٍد﴾

 .( ) (، مث اهلداة من بعده علي مث األوصیاء واحد بعد واحدبه نيب اهلل 
می باشد، ودر هر زمان یکی از ما هدایت کننده وجود ( بیم دهنده )منذر  رسول خدا)

آورده است هدایت می کند، سپس  هدایت   به آن چه که پیامرب( مردم )دارد که آن ها را 
 .(وسپس اوصیاء یکی بعد از دیگری می باشد حضرت علی کننده بعد از پیامرب

َا أَنَت ُمنِذٌر َوِلُكلِّ قَ ْوٍم َهاٍد﴾  :گفتمعبد اهلل به اىب: )بصری، می گوید واز أىب ؟ ﴿ِإمنَّ
بلى جعلت : یا أبا حممد هل، من هاد الیوم ؟ قلت. املنذر وعلي اهلادي رسول اهلل : فقال

رمحك اهلل یا أبا حممد، لو كانت إذا : فداك، ما زال منكم هاد بعد هاد حىت دفعت إلیك، فقال
رجل، ماتت اآلیة، مات الكتاب ولكنه حي جيري فیمن بقي  نزلت آیة على رجل مث مات ذلك ال

 .( ) (كما جرى فیمن مضى
َا أَنَت ُمنِذٌر َوِلُكلِّ قَ ْوٍم َهاٍد﴾  :گفتمعبد اهلل  به اىب:بصری، می گوید واز أىب ﴿ِإمنَّ

 ای ابا حممد امروز. هدایت کننده است  منذر وحضرت علی   رسول خدا: )؟فرمودند
هدایت کننده یکی بعد از  بله فدایت شوم ، مهانا از مشا :کسی است ؟ گفتم  هدایت کننده چه

خدا به مشا رمحت دهد ای ابا حممد، اگر آیه ای در حق :دیگری تا به مشا رسیده است ، وفرمودند
مردی نازل شود وسپس آن مرد مبرید،آیه نیزمی ُمرد، متام کتاب می مرد اما کتاب زنده است ودر 

  . (که در حق گذشتگان جاری بوده است  ده جاری می شودمهان طورحق کسی که مان
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بأهّنما ): به عرتت سفارش می دهد ومی فرماید و به مهنی خاطر می بینم که رسول اکرم
 .( )(لن یفرتقا حىت یردا علّي احلوض

 . (که آن ها از هم جدا منی شوند تا این که در کنار حوض به سوی من باز گردند این) 
﴿أَْم حَيُْسُدوَن : گفتمعبد اهلل  به اىب: هشام بن حكم،  که می گویدواز :سنت وأّما

َناُهم مُّلْ  َنا آَل ِإبْ رَاِهیَم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوآتَ ی ْ كاً النَّاَس َعَلى َما آتَاُهُم الّلُه ِمن َفْضِلِه فَ َقْد آتَ ی ْ
ومن ذلك طاعة جهنم هلم یوم القیمة یا  فرض الطاعة،: ما ذلك امللك العظیم ؟ قال ( )َعِظیمًا﴾
 .( ) (هشام

بلكه به مردم براى آنچه خدا از فضل ): گفتم عبد اهلل به اىب: هشام بن حكم می گوید
ورزند در حقیقت ما به خاندان ابراهیم كتاب و حكمت دادمی  خویش به آنان عطا كرده رشك مى

واجب منودن اطاعت آن  :ست ؟ فرمودآن حکومت عظیم چی. (و به آنان ملكى بزرگ خبشیدمی
 .(هاست ، واز مجله آن اطاعت جهنم برای آهنا در روز قیامت ای هشام 

﴿أَْم حَيُْسُدوَن  :در مورد فرموده خدای متعال روایت می کند  جعفر بصری، از أىب واز أىب
َنا آَل ِإبْ رَ  َناُهم مُّْلكًا َعِظیمًا﴾النَّاَس َعَلى َما آتَاُهُم الّلُه ِمن َفْضِلِه فَ َقْد آتَ ی ْ  ،اِهیَم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوآتَ ی ْ

 .( ) (الطاعة املفروضة: )قال
بلكه به مردم ) :می کندیت در مورد فرموده خدای متعال روا جعفر بصری، از أىب واز أىب

اهیم  ورزند در حقیقت ما به خاندان ابر  براى آنچه خدا از فضل خویش به آنان عطا كرده رشك مى
اطاعتی که بر آن ها مفروض  :فرمود (كتاب و حكمت دادمی و به آنان ملكى بزرگ خبشیدمی

 . (وواجب شده است

                                                           

  رسول ّللا : سعيد،که می گويد ىازأب:4 ص 3ند جأحمد در مسندش روايت می ک - 
إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من اآلخر، كتاب ّللا حبل ممدود من المساء إلى األرض، : )می فرمايد

من در ميان شما دو چيز گرانباه به جا می ) ،(وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض
ری برزگ تر است ، کتاب خدا که ريسانی است که از آسمان تا زمين کشيده شده است گذارم که يکی از ديگ

و هيثمي در ( ، وعترت اهل بيتم که آن ها از هم جدا نمی شوندتا اين که در کنار حوض بر من وارد شوند
ارك إني ت: )می فرمايد رسول ّللا : اززيد بن ثابت، که می گويد: 35 ص 1مجمع زوائدروايت می کند ج

فيكم خليفتين كتاب ّللا عز وجل حبل ممدود ما بين السماء واألرض أو ما بين السماء إلى األرض، وعترتي 
 .رواه أحمد آن را روايت نمود وسندش صحيح است( أهل بيتي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض
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در مورد فرموده خدای متعال که می :)کنند روایت می جعفر ، از أىبىواز برید عجل
َناُهم :فرماید َنا آَل ِإبْ رَاِهیَم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوآتَ ی ْ فجعلنا منهم الرسل  ،مُّْلكًا َعِظیمًا﴾ ﴿فَ َقْد آتَ ی ْ

فما معىن قوله : ؟ قلت فكیف یقرون يف آل إبراهیم وینكرون يف آل حممد  ،واألنبیاء واألئمة
امللك العظیم أن جعل فیهم أئمة من أطاعهم أطاع اهلل ومن عصاهم : واتیناهم ملكًا عظیمًا ؟ قال
 .( ) (عصى اهلل فهو امللك العظیم

در مورد فرموده خدای متعال که می : ) روایت می کنند جعفر ، از أىبىجلواز برید ع
در اختیار آن ها قرار  ىما به آل ابراهیم،کتاب و حکمت دادمی؛ و حکومت عظیم): فرماید
، واز میان آن ها فرستادگان وانبیاء وائمه قرار دادمی ، وچگونه در مورد خاندان حضرت (دادمی
ومعنای  :منکر می شوند ؟ گفتممورد خاندان حضرت حممد ودر اقرار می کنند ابراهیم

حکومت عظیم این که در میان  :فرموده اش که به آن ها حکومت عظیمی دادمی چیست ؟ فرمود
آن ها امامانی قرار داد که هر کس ازآن ها اطاعت کند در واقع ازخدا اطاعت منوده وکسی که 

 .(افرمانی کرده است، وآن حکومت عظیم می باشدازآن ها نافرمانی کند در واقع از خدا ن
نافرمانی خدای متعال است واطاعت  منودن آن ها در واقع  ونافرمانی خاندان حممد

اطاعت خدای سبحان ومتعال می باشد، زیرا آن ها خلفای او هستند، که بر آن ها سفارش کرده 
داشت ، واز مهنی جا ست که  ویکی جانشنی دیگر می شوند، واین تا روز قیامت ادامه خواهد

 .خداوند آن ها را به شب قدر خمتص منود
آمنوا بلیلة القدر إهنا تكون لعلي بن أيب طالب ) :به اصحابش می فرمایدرسول خدا 

 .( )( ولولده األحد عشر من بعدي
شب قدر امیان بیاورید زیرا آن برای علی بن ابی طالب  وفرزندانش که یازده نفر بعد از  به)

 .(من  هستند ،خواهد بود
إّن لیلة القدر يف كل ): که ابن عباس می فرماید  املؤمننیاز أمری :  جعفر الثاىن از أىب

من : ، فقال ابن عباسسنة، وإنه ینزل يف تلك اللیلة أمر السنة ولذلك األمر والة بعد رسول اهلل 
 .( ) (أنا وأحد عشر من صليب أئمة حمدثون: هم ؟ قال
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که شب قدر در هر سال می باشد،وآن این که امر یک سال در آن شب نازل می مهانا  ) 
آن  :واگذار گردید، ابن عباس گفت  شود وازآن جهت آن امر به افرادی بعد از رسول خدا 

 .(من ویازده نفر از صلب من که ائمه حمدث هستند :ها چه کسانی هستند؟ فرمود
ل می شوند، ودر هر زمان از آن ها هدایت  ناز فرشتگان در شب قدر بر خاندان حممد 

آن آمده است، و ازآن ها   ابکننده ای برای هدایت امت در مسری حقی که حضرت حممد 
 ایشان را این چننی وصف می کند که با سریه رسول خدا طلوع کننده مشرق که امری املومننی

 . در بنی مردم رفتار می کند
 ن اتبعتم طالع املشرق سلك بكم مناهج الرسول واعلموا أنكم إ): فرمودند حضرت

فتداویتم من العمى والصم والبكم، وكفیتم مؤونة الطلب والتعسف، ونبذمت الثقل الفادح عن 
﴿َوَسیَ ْعَلُم الَِّذیَن ظََلُموا َأيَّ  األعناق، وال یبعد اهلل إاّل من أىب وظلم واعتسف وأخذ ما لیس له

 .( ) (ُمنَقَلٍب یَنَقِلُبوَن﴾
وبدانید که اگر مشا از طلوع کننده مشرق پریوی کنید با مشا ) :می فرماید  امری املومننی

رها می شوید، (سرگردانی )رفتار خواهد منود وازکوری واللی وناشنوایی مطابق سریه رسول اکرم 
واز تعب و شدت طلب وبی عدالتی بی نیاز می شوید، وبار سنگنی ناگواراز گردن خود باز می  
کنید، وکسی از خدا دور منی شود مگر کسی که سرپیچی وظلم و بی عدالتی کند وبه راهی می 

آن ها که ستم کردند به زودي ) ﴿َوَسیَ ْعَلُم الَِّذیَن ظََلُموا َأيَّ ُمنَقَلٍب یَنَقِلُبوَن﴾رود که نباید برود
 .!(دانند که بازگشتشان به کجاست مي

 .ع مشرق مهان میانی موعود می باشدومشا قبال دانستید که منظور از طال
پس حاکمیت خدا به معنای اطاعت از کسی که خدا ایشان را برگزیده وبر وی نص  :واثق

 منوده است ؟
می باشد، و کسی که  یار خداوند است و نه به دست بشربله ای واثق، قانون در اخت :پدر

 .ب کرده است قانون خدا را تطبیق می دهد شخصی است که خداوند او را انتخا
 امتیاز دستور اهلی بر بقیه دستورات وقواننی وضع شده چه خواهد بود؟ :امحد
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ده است وبه آن چه که با طبیعت خملوق مهاهنگی دارد آگاه نخدای متعال خود آفرین :پدر
تر است، واز این جا قانون با آن چه که الزمه حیات وموجوداتی که آفریده است مهاهنگی دارد، 

قواننی وضعی  که انسان آن ها را وضع منوده است، وآن هر چه که تالش کرده که آن بر خالف 
ها را با متام خملوقات اهلی مهاهنگ سازد آن مهاهنگی تام را ابداً خنواهند داشت، و از این جا می 
بینی که قواننی وضع شده در یک کشور با کشور دیگر متفاوت است و آن به سبب مواریث 

که روش اندیشه وضع کننده قانون را منعکس می سازد، و یک قانون وضعی در وفرهنگ هایی  
یک کشور معنی به نسبتی هرچند که ضعیف باشد مهاهنگی دارد، اما اگر این قانون را برای  

 . کشوری دیگر قرار داده شود  موفقیت رابه آن نسبت حتقق  منی خبشد 
ات خملوقنی را بر آورده سازد، واین به پس قانون بشر ناقص است ومنی تواند متام احتیاج

 .معنی آن است که در قانون اشتباهی وجود دارد
در حالی که قانون اهلی یک قانون واقعی است و با مهه موجودات مهاهنگی دارد؛ زیرا وضع  

 .کننده قانون آفریننده آهناست و او به آن چه که خملوق نیاز دارد آگاه تر است
خدا قانون مصون از خطاست، وتطبیق کننده این قانون نیز معصوم واز این جا در حاکمیت 

 .و لغزش ناپذیر است، واین دو در قواننی وضع شده وجود ندارند ومفقود هستند
می شود؛ زیرا آن ن انتخابات برای مشا واضح وروشن این جا ای فرزندامن علت باطل بود واز

بسته شده می باشد، و فات رسول خدادر حقیقت سقیفه است مانند سقیفه ای که بعد از و 
برای مردم عادی در انتخابشان مصیبت خواه بود، وکسی که از آن ها افضل تر باشد در 
 انتخابات موفق منی شود، و برای باطل بودن اختیار مردم آن چه که در داستان حضرت موسی

َواْخَتاَر ُموَسى  :آمده است کفایت می کند که خداوند در فرموده اش به آن اشاره می کند﴿
َوِإیَّاَي أَتُ ْهِلُكَنا  قَ ْوَمُه َسْبِعنَی َرُجاًل ِلِمیَقاتَِنا فَ َلمَّا َأَخَذتْ ُهُم الرَّْجَفُة قَاَل َربِّ َلْو ِشْئَت أَْهَلْكتَ ُهْم ِمْن قَ ْبلُ 

َنُتَك ُتِضلُّ هِبَا َمْن َتَشا ُء َوتَ ْهِدي َمْن َتَشاُء أَْنَت َولِی َُّنا فَاْغِفْر لََنا مبَا فَ َعَل السَُّفَهاُء ِمنَّا ِإْن ِهَي ِإالَّ ِفت ْ
ُر اْلَغاِفرِیَن﴾  .( )َواْرمَحَْنا َوأَْنَت َخی ْ

و موسى از میان قوم خود هفتاد مرد براى میعاد ما برگزید و چون زلزله آنان را فرو گرفت  )
[ سزاى]ىت آیا ما را به ساخ از این هالك مى خواسىت آنان را و مرا پیش گفت پروردگارا اگر مى
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كىن این جز آزمایش تو نیست هر كه را خبواهى به وسیله آن   اند هالك مى خردان ما كرده آنچه كم
و به ما رحم كن و تو  كىن تو سرور ماىي پس ما را بیامرز گمراه و هر كه را خبواهى هدایت مى

 .   (هبرتین آمرزندگاىن
سبطی شش نفر  هر از دوازده سبط واز گفته شده که: گفت( ره )سید ابن طاووس 

انتخاب کرد، تا این که هفتاد و دو نفر فرا خوانده شدند، پس گفت دو نفر از مشا می مانند لذا 
برای هر یک از مشا که بنشیند پاداش او مانند کسی که خارج شود : رقابت کنید، وبه آن ها گفت

د بزرگ کسی روی نیاورد وخداوند پس کالب و یوشع نشستند، وروایت شده جزشصت شیخ و مر 
به وی وحی منود که از میان جوانان ده نفر را انتخاب کند پس آنان را انتخاب منود واز مجله 
بزرگان شدند، وگفته شده که آن ها فرزندان بیست سال به باال بودند وعمر آن ها از چهل سال 

امر منود که روزه بگریند  به آهنامنی گذشت وجوانی و نادانی رفته است پس حضرت موسی 
وخود ولباس هایشان را پاک کنند وبعد از آن به مهراه آن ها برای دیدار با خداوند به وعده گاه 
خارج گردید وآن دستور خداوند بود که با هفتاد نفر از بنی اسرائیل بیاید و آنگاه که حضرت 

که متام کوه پوشیده شد به کوه نزدیک شدعمودی از ابر برآن قرار گرفت به طوری  موسی 
نزدیک شده و در آن وارد گردید، وبه قوم خود گفت که نزدیک شوید و  وحضرت موسی

نزدیک شدند تا این که در ابرها وارد شدند وبه سجده افتادند و او را شنیدند  در حالی که با 
نکند، و  حضرت حق سخن می گوید وبه وی امر وهنی می کرد که این کار را بکند واین کار را

وقتی که ابرها کنار رفتند به سویش آمدند واز وی طلب مشاهده منودند وآن ها را نصحیت منود 
 .( )﴿َلن ن ُّْؤِمَن َلَك َحىتَّ نَ َرى اللََّه َجْهَرًة﴾وهشدارداد وآن هامنکرشدند وگفتند 

 . (کنیم به مشا امیان منی آورمی تا این که خدارا به صورت آشکار مشاهده) 
 :علی بن موسی بن طاووس می گوید: ) ن جا ابن طاووس تعلیق می کند ومی گویددر ای

خلق عتماد شود واین انتخاب پیامرب عظیم الشان (  )چگونه بر انتخاب در امور مهگانی ومردگان
به مشا امیان منی آورمی تا این   :برای اصالح قومش بود که بر خالف امیان و اعتقاد ظاهر و گفتند

به صورت آشکارا ببنیم وخداوند بر فسق آن ها و استحقاق چهل سال سرگردانی  که خدا را 
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﴿قَاَل فَِإن ََّها حُمَرََّمٌة َعَلْیِهْم أَْربَِعنَی َسَنًة یَِتیُهوَن يف اأَلْرِض َفالَ : گواهی منود، خداوند متعال می فرماید
 .( )تَْأَس َعَلى اْلَقْوِم اْلَفاِسِقنَی﴾

و به )، تا چهل سال بر آهنا ممنوع است (مقدس)این سرزمنی : فرمود( ىبه موس)خداوند ) 
( سرنوشت)، سرگردان خواهند بود؛ و در باره (در این بیابان)؛ پیوسته در زمنی (آن خنواهند رسید

 .!(این مجعیت گنه کار، غمگنی مباش
که   وحضرت موسی گواهی وشهادت داد که آن ها مسرف تباه کارهستند وآن به فرموده اش 
  ( )﴿أَتُ ْهِلُكَنا مبَا فَ َعَل السَُّفَهاء ِمنَّا﴾: فرمودند

هالک ( جمازات و)اند،  از ما اجنام داده( مسرفان تباه کار)آیا ما را به آنچه سفیهان)
 .!(؟کىن ىم

وآن یک امر جزئی و اندک از مجله  شریعت ونبوتش بود و فضل و برتری انتخاب چیست  
که به رای خود مردی که موالی ما این سرور خالیق حضرت حممدجز عدم و عاقبت بد آن، و 

، پس چه دلیل وحجتی در انتخاب  ( )است را به جای خود انتخاب می کند حضرت علی
کسی که او پاینی تر از دو بزرگ مرتبه است و مهانا در آن ظاهر گشت و بر مهگان پوشیده 

 . ( )نیست

أخربِّن یا موالي ): گفتم: ل می کند ومی گویدسوا ىو ایشان ازامام مهد ىواز سعد قم
: قال. مصلح: مصلح أو مفسد ؟ فقلت: عن العلة اليت متنع القوم من اختیار اإلمام ألنفسهم ؟ قال

. هل جيوز أن یقع خریهتم على املفسد بعد أن ال یعلم أحد ما خيطر ببال غریه من صالح أو فساد
أخربِّن عن : قال. نعم: قلت. هان یقبل ذلك عقلكفهي العلة أیدهتا لك برب : قال. بلى: قلت

الرسل الذین اصطفاهم اهلل، وأنزل علیهم الكتب، وأیدهم بالوحي والعصمة، إذ هم أعالم األمم، 
فأهدى إىل ثبت االختیار ومنهم موسى وعیسى هل جيوز مع وفور عقلهما وكمال علمهما إذ مها 

فهذا موسى كلیم اهلل : قال. ال: یظنان أنه مؤمن ؟ قلت على املنافق باالختیار أن یقع خریهتما، ومها
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مع وفور عقله، وكمال علمه، ونزول الوحي علیه اختار من أعیان قومه ووجوه عسكره ملیقات ربه 
 :قال اهلل تعالی. سبعنی رجال ممن َل یشك يف إمیاهنم وإخالصهم، فوقع خریته على املنافقنی

فلما وجدنا اختیار من قد اصطفاه اهلل للنبوة واقعا  ،نَی َرُجاًل لِِّمیَقاتَِنا﴾﴿َواْخَتاَر ُموَسى قَ ْوَمُه َسْبعِ 
على األفسد دون األصلح وهو یظن أنه األصلح دون األفسد، علمنا أن ال اختیار ملن ال یعلم ما 

وأن ال خطر الختیار املهاجرین واألنصار . ختفي الصدور وما تكن الضمائر، وینصرف عنه السرائر
 .( ) (وقوع خریة األنبیاء على ذوي الفساد ملا أرادوا أهل الصالح بعد

از علتی که مانع می شود که قوم برای خود امام انتخاب کنند ؟  ای موالمی به من خرب دهید)
آیا ممکن است که : اصالح کننده ، فرمود :اصالح کننده یا مفسد؟ گفت :حضرت فرمودند

د از این که شخصی منی داند که چه چیزی در خاطر انتخاب آن ها بر شخص مفسد باشد بع
آن مهان علتی که برایت گفتم برهانی است   :بله ، فرمود :آن از اصالح ویا فساد وجود دارد؟ گفتم

مرا خرب ده از فرستادگانی که خداوند آن ها را منزه وپاک منوده . که عقلت به آن اطمینان دارد
عصمت یاریشان منوده، که آن ها داناترین امت ها و در وبرآن ها کتاب نازل کرد ه وبا وحی و 

آیا شایسته است با کمال ( علیهما السالم )انتخاب از آن ها هبرتند مانند حضرت موسی وعیسی 
عقل وعلم آن ها ، آنگاه که خواستند انتخاب کنند قرعه آهنا بر شخص منافق بیفتد وآن ها گمان 

کلیم خدا با وجود کامل این حضرت موسی  :، فرمودنه  :می کردند که او مومن است؟ گفتم
بودن عقل وکمال علمش  ونزول وحی بر او از میان بزرگان قوم وسپاهیانش برای میعادگاه خدایش 
هفتاد مردی که در امیان واخالص آن ها شك منی کرد ، انتخاب منود، و قرعه اش بر منافقنی واقع  

 ( ).ُموَسى قَ ْوَمُه َسْبِعنَی َرُجالً لِِّمیَقاتَِنا﴾﴿َواْخَتاَر :گردید، خداوند می فرماید

 . (میعادگاه ما برگزید؛ ىاز قوم خود، هفتاد تن از مردان را برا ىموس) 
 ( ).﴿َلن ن ُّْؤِمَن َلَك َحىتَّ نَ َرى اللََّه َجْهرًَة فََأَخَذْتُكُم الصَّاِعَقُة﴾ :تا فرموده اش

پس ! ببینیم( با چشم خود)گر اینکه خدا را آشکارا ما هرگز به تو امیان خنواهیم آورد؛ م) 
 .(صاعقه مشا را گرفت؛

                                                           

 .533ص 5ج: احتجاج  - 
 .22 : أعراف -5
 .22: هبقر -3



 انتشارات انصار  امام مهدى ............................................... ..  61

 

طر ظلم آن هاست ، پس وقتی که انتخاب آنکه خداوند او را برای پیامربی برگزید بر به خا
شخص مفسد به غری از مصلح اتفاق می افتد در حالی که او فکر می کرد که مصلح را غری از 

ستیم که اختیار برای کسی جایز نیست جز برای کسی که می مفسد انتخاب کرده است ، دان
داند در سینه ها چه پنهان شده است و در ضمریها چیست و به اسرار آگاه است، و برای 
اختیار مهاجرین و انصار ارزشی نیست بعد از اینکه قرعه پیامربان بر اهل فساد واقع شد بعد از 

 .(می خواستند اینکه اهل اصالح را
ی ما برای این شب ای فرزندان عزیزم پایان می دهم به امید این که فردا شب هم وگفتگو 

 .دیگر را مالقات کنیم 
 .واحلمد هلل رب العاملنی، والصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة واملهدینی وسلم تسلیماً 

 
*** 

 قسمت پنجم

 به کمک قانون معرفت حجتىشناخت ميان
ند تا به پدرشان گوش دهند و او دانش های دعوت مبارک میانی را فرزندان آمدمانند هرشب 

برایشان روشن کند، در حالی که نشسته بودند پدرشان بر آن ها وارد شد وبر آن ها سالم منود 
آیا سوالی  :وپاسخش را با هبرتین حتیات پاسخ دادند ونشست ، سپس روبه فرزندانش منود وگفت

 دارید ؟ 
چگونه ما می توانیم : سوالی به ذهنم خطور می کند، وآن این که بله ای پدر، یک:واثق

 میانی را بشناسیم ؟
بله، به موقع سوال کردی ،زیرا من بعد از این که قانونی که می توان با آن حجت را  :پدر

شناخت روشن کردم، ودر قسمت اول تقدمی شد که میانی حجت است، واز این جا میانی باید 
 .ا داشته باشد؛ تا این که از دیگر مدعیان متمایز باشدقانون معرفت حجت ر 

 :اینک ای فرزندامن به این روایات توجه کنید
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: به حضرت گفتم: روایت می کند، ومی گوید جعفر جارود، از أىب أىب :روایت اول
فدایت شوم، آنگاه که عاَل مشا اهل بیت برود، بعد از آن که بیاید با چه چیزی شناخته می شود؟ 

باهلدى، واإلطراق، وإقرار آل حممد له بالفضل، وال یسأل عن شيء مما بنی صدفیها، إالّ ) :رمودف
 .( ) (أجاب فیه
با هدایت ، وبا سکوت ووقار، واقرار خاندان حممد به فضل ایشان ، واز آن چه که بنی دو )
 .(که به آن ها پاسخ دهد قرار دارد سوال نشود مگر این( قرآن )صدف 

می آید  از اهل بیت  امام  روایت از میزان شناخت کسی که بعد ازودر این 
 سئوال شده، که با چه چیزی شناخته می شود ؟

 جواب را بیان کرد، که با اخالق و رفتار نیکو شناخته  و امام باقر
 .می شود، پس اطراق مهان سکوت و وقار و آرامش نفس است

و تصدیق منایند، واین عبارت دیگری درنص  به فضل و برتری او اقرار و خاندان حممد
مهان اقرار به فضل است که با آن استحقاق  بر ایشان است، پس نص بر ایشان از آن ها 

پیدا کرد که بعد از ما قبل خودش بیاید، خمصوصا این که امام در جهت بیان آشکار کننده از 
ته شود خاندان ، که گفاستحجت است، نه این که در جهت بیان ستایش یک شخص 

به فضل افراد زیادی شهادت دادند اما آن ها حجت نیستند، واین امر با قرینه مورد  حممد
از بقیه مردم  سوال شده دفع می شود وامام در مقام بیان میزان معرفت عاَل از خاندان حممد
 .است ، یعنی در جهت بیان تعریف حجتی که بعد از حجت قبلی می آید است 

وال ): فرمودند آن را بیان کرده علم است، وآن وقتی که امام که امام  وچیز سومی
 .(یسأل عن شيء مما بنی صدفیها، إالّ أجاب فیه

ومعنی آن این که ایشان برعلمی احاطه دارد که سوالی از وی نشود مگر این که برای آن )
 .(جوابی دارد

  :واز مهنی جا روایت سه امر را ذکر کرده است
 .ق فاضله وروش نیکو وحسنه اخال :اول
 به ایشان ونص آن ها بر وی  اقرار خاندان حممد :دوم
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 .علم وحکمت :سوم
واز مهنی جا کسی که جانشنی حجت می شود بر وی الزم است که موارد گفته شده را 

 .داشته باشد
به چه چیزی صاحب :گفتم :عبد اهلل به أىب:ازحرث بن مغریة، که می گوید :روایت دوم

 . ( ) (بالسكینة والوقار والعلم والوصیة): ن امر شناخته می شود؟ فرمودای
 .(با سکینت ووقار وعلم وصیت شناخته می شود)  :فرمودند

وسوال در روایت از معرفت صاحب امر شده است، ومنظور از صاحب امر خود شخص 
لفظ بعینه نیست ، بلکه مقصود حجت، وسوال از شناخت حجت می باشد، هر چند که 

  مهدی امام ز صاحب امرو ذهن خوانده منحرف نشود که منظور ا. صاحب امر آمده است
نیست وهر امام از آن ها در  اما منظور روایت امام مهدیاست، گرچه این صحیح است  

زمان خودش صاحب امر می باشد، و وی قائم  وهادی در زمانش می باشد، وچیزی که ما را 
است مهان  جت است ونه خود شخص امام مهدیظور مهان حراهنمایی می کند که من

ثالثة من احلجة َل جيتمعن ): می فرماید روایت سوم که خواهد آمد آنگاه در آن امام صادق
 .(يف رجل إالّ كان صاحب هذا األمر

ند مگر این که صاحب این امر سه چیز از عالمی حجیت است که در مردی مجع منی شو ) 
 .(باشد

او صاحب امر است، ومهچننی میانی ،و در بعضی از  طع و یقنی امام مهدیوبه طور ق
 .روایات برای ما خواهد آمد که منظور از لفظ صاحب امر مهان میانی است 

اما روایت برای بیان ضابطه ومیزانی که منحصر به حجت ویا هبرت است بگوییم صاحب 
 .آمده است

چه حجتی بر مدعی این امر به : گفتم اهللعبد  به اىب:االعلى گوید عبد :روایت سوم
أن : ثالثة من احلجة َل جيتمعن يف رجل إاّل كان صاحب هذا األمر): غری حق وجود دارد؟ فرمود
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، ویكون صاحب الوصیة الظاهرة، یكون أوىل الناس مبن قبله، ویكون عنده سالح رسول اهلل 
 .( ) (إىل فالن: ن أوصى فالن؟ فیقولونإىل م: الذي إذا قدمت املدینة سألت العامة والصبیان

چه حجتی بر مدعی این امر به غری حق وجود : گفتمعبد اهلل  به اىب:عبداالعلى گوید
سه چیز از عالمی حجیت است که در مردی مجع منی شوند مگر این که صاحب ): دارد؟ فرمود
باشد، وسالح رسول خدااو نزدیک ترین مردم نسبت به آنکه قبل از او است مي : این امر باشد

در نزد او می باشد، و صاحب وصیت آشکارباشد، آن که اگر وارد شهر شدی از متام مردم  
 .(به فالنی  :فالنی به چه کسی وصیت کرده است ؟ می گویند :وجوانان سوال کنی

واین روایت در بیان میزان چیزی که حجت به آن جدا ومنفرد می شود را واضح کرده است، 
ه معنی عدم امکان ختلف آن است ، وهر کس این میزان را  در کسی یافت آن کس حجت وآن ب

ثالثة من ): به آن تصریح منوده است، وفرموده اش را مالحظه کنیدخواهد بود، وامام صادق 
 .(احلجة َل جيتمعن يف رجل إالّ كان صاحب هذا األمر

مگر این که صاحب این امر  سه چیز از عالمی حجیت است که در مردی مجع منی شوند) 
 . (باشد 

 .وهر گاه این سه چیز را در شخصی یافتی آن شخص صاحب امر وحجت خواهد بود
 :وروایت سه امر را ذکر کرده است

 .او نزدیک ترین مردم نسبت به آنکه قبل از او است :اول 
ت باشد، ومقصود از سالح علم است، به قرینه آیادر نزدش سالح رسول خدا  :دوم

 .وروایاتی که بیان کردند یکی از شروط حجت دارا بودن علم وحکمت است
 .به این که وصیت به آن شده باشد :سوم

 روشن می کند، که مردم با وصیت او را می شناسند سپس امام صادق 
: ویكون صاحب الوصیة الظاهر، الذي إذا قدمت املدینة سألت العامة والصبیان):فرماید می 

 (.إىل فالن: ى فالن ؟ فیقولونإىل من أوص
و صاحب وصیت آشکارباشد، آن که اگر وارد شهر شدی از متام مردم وجوانان سوال  ) 
 .(به فالنی :کرده است ؟ می گویند  فالنی به چه کسی وصیت :کنی

                                                           

 .33 ص: امامت وبصيرت - 
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وچیزی که خیلی واضح است داللت وصیت است و بودن آن خود قانون کشف کننده 
 .می باشد صاحب امر وحجت برای مهه مردم

 درحدیث طوالنی میعبد اهلل  ودر مفاد و مقصود روایت گفته شده این روایت از أىب 
هو أوىل الناس بالذي قبله : یعرف صاحب هذا األمر بثالث خصال ال تكون يف غریه)... :رمایدف

 .( ) ...(، ووصیته وهو وصیه، وعنده سالح رسول اهلل 
شود که در هیچا سه خصوصیت شناخته میصاحب این امر ب) :فرمود امام صادق

باشد و او وصیش است او نزدیکرتین مردم به کسی که قبل از او است می. کس جز او نیست 
 .  (باشدمیبا او وصیت رسول اهلل . است با او سالح رسول اهلل . 

ه می کنند تا این کروایت طوالنی روایت  در جعفر ، ازأىبىجعف ازجابر :روایت چهارم
وإیاك ...... ورایته وسالحه  ما أشكل علیكم فلم یشكل علیكم عهد نيب اهلل)... : فرمودند

فإن آلل حممد وعلي رایة ولغریهم رایات فألزم األرض وال تتبع منهم رجالً  وشّذاذ من آل حممد 
 صار عند أبدًا حىت ترى رجاًل من ولد احلسنی، معه عهد نيب اهلل ورایته وسالحه، فإن عهد نيب اهلل

فألزم هؤالء أبداً، وإیاك ومن . علي بن احلسنی مث صار عند حممد بن علي، ویفعل اهلل ما یشاء
ذكرت لك، فإذا خرج رجل منهم معه ثالث مائة وبضعة عشر رجاًل، ومعه رایة رسول اهلل 

)....... ( ). 
الحش بر مشا وپرچم وسپیامرب خدا(وصیت )هرچه که بر مشا دشوار باشد اما عهد )....

دهند که بر حذر باشید از کسانی که خود را به دروغ به آل حممد نسبت می... دشوارخنواهد بود
است و برای دیگران پرچم ها پس در جای ( یک پرچم)پرمچی  مهانا برای آل حممد و علی 
با ببینی که  کس ابدًا تبعیت نکن تا مردی را از فرزندان حسنیخودت ثابت باش و از هیچ

حسنی  در نزد علی ابن زیرا عهد پیامربخدااو وصیت رسول خدا و پرچم او و سالح او باشد، 
 قرار گرفت و سپس نزد حممد ابن علی  بوده  و خداوند هر چه را إراده کند اجنام می

دهد، پس مهیشه به مهراه آنان ثابت باش، و از آن چه برای مشا ذکر کردم بر حذر باش ، پس هر  

                                                           

 . 33ص  ج: ت، إثبات هدا453ص  ج: كافي - 
 .555ص 25ج: ، بحار أنوار32ص  ج: ىتفسير عياش -5
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 ه مردی از آهنا به مهراه سیصدو اندی نفر خروج کرد ، به مهراه او پرچم رسول خدا گاه ک
 ....  (باشد 

ای فرزندامن مالحظه می کنید که روایت سه چیز را مشخص کرده است، وآن ها را میزانی، 
ما أشكل علیكم فلم ): می فرماید در شناخت صاحب حق قرار داده است ،وامام حممد باقر

وصیت )هرچه که بر مشا دشوار باشد اما عهد  (ورایته وسالحه یكم عهد نيب اهلل یشكل عل
مهان خنواهد بود ،ومنظور از عهد پیامرب خدا  وپرچم وسالحش بر مشا دشوار پیامرب خدا(

وصیت می باشد ، وسپس پرچم وسالحش را ذکر می کند، ودر شب های گذشته گفته شده که 
  :شودحجت به سه امر شناخته می 

 .نص ویا وصیت  :اول
 .علم وحکمت :دوم
 .حاکمیت خدای سبحان :سوم

 .ا را در این روایت ذکر کرده استهر سه آن ه وامام حممد باقر
تعبری کرده است ، واضافه از وصیت به عهد پیامرب خدا  وحضرت امام حممد باقر 

ت می کند شخصی که می می باشد، و آن داللمنوده که عهد برای پیامرب خدا حضرت حممد 
 .(عهد نيب اهلل ) :احتجاج خواهد کرد، وفرمودآید با وصیت رسول اهلل 

در این روایت درصدد سخن از  و در این جا سوالی پیش می آید، وآن این که امام باقر
آخر زمان است، پس چرا عهد را مقید منود وآن را به عهد پیامرب خدا حضرت حممد 

 د؟اختصاص دا
معروف است این که هر یکی از آن  آن چه که در سریت ائمه: ام پاسخ می گومیدر مق

ها بر دیگر سفارش کرده اند؛ چون هریک از آن ها یکی بعد از دیگری می آمدند ،اما روشی که 
قبال بر آن بودند فرق دارد؛  صاحب حق ومهدی اول با آن خواهد آمد با آن چه که ائمه

یعنی مهدی اول  –می آید؛ لذا روایت از ایشان مهدی چون او قبل از پدرش امام
 .شناخته می شودتعبری کرد که با عهد پیامرب خدا حضرت حممد  –ومیانی
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با عهد پیامرب خدامیانی ومهدی اول  واین مهان چیزی که فعال حتقق یافته است، وامروز
ا برای مشا بیان خواهم  که  درآن نامش ذکر شده آمده است، ای فرزندامن مهان طور که آن ر 

 .کرد
وتری مشا ابدًا صاحب خود را خطا منی کند،  وُگوهرمشا از خداست ای خاندان حممد

وکالم وسخن مشا چقدر دقیق است، وخدا رمحت کند کسی که حکمت را از اهلش که خاندان 
 (!!بیدار شود)باشند، بشنود و به آن عمل کند حممد

ارت دیگری در مهان روایت تاکید می کند، ومی این مقصود را با عب وسپس امام
 . (، معه عهد نيب اهلل ورایته وسالحهحىت ترى رجالً من ولد احلسنی) :فرماید
و پرچم و ببینی که به مهراع او عهد پیامرب خدا  تا اینکه مردی از فرزندان حسنی)

 . (سالحش باشد
و پرچم  عهد پیامرب خدانام شخصی که به مهراه او  ودر این عبارت امام باقر

وسالحش می باشد را بیان منی کند، بلکه فقط ایشان معرفی می کند که او از فرزندان امام 
ومعنی آن این است آن عهدی که به مهراهش می باشد معلومات . می باشد حسنی

وبلکه ازآن . واهبام را از آن بر طرف می سازد. شخصیتش را برای مردم کشف خواهد منود
می باشد ، و سیاق کالم و دالیل فاده می شود؛ که نام شخص نیز در عهد پیامرب خدا است

بکار برده درآن ما را به آن می رساند پس معنی عهدمهان وصیت می باشد وآن به نام شخص 
. ذکر شده باشدموصی باید باشد، واز مهنی جا نام شخص باید در وصیت وعهد پیامرب خدا 

نامش را ذکر نکرده را خواهیم  بر گردمی نام مردی که امام باقرهلل واگر به وصیت رسول ا
: عهد منوده است این عبارت آمده است که به امام علییافت، ودر عهد رسول خدا 

فلیسلمها إىل ابنه أول املقربنی له ثالثة  -أي اإلمام حممد بن احلسن -فإذا حضرته الوفاة )
 .( )( املهدي، هو أول املؤمننی :عبد اهلل، وأمحد، واالسم الثالث :اسم كامسي واسم أيب وهو :أسامي
آن را به فرزندش اولنی  –یعنی امام حممد بن حسن –وهر گاه زمان وفاتش فرا رسید ) 

عبداهلل ، وامحد ، ونام سوم  :ونام پدرم وآن نامی مانند نام من: نزدیکانش وسه نام دارد تسلیم کند
 .(مومننی به پدرش می باشداولنی  مهدی ، که ایشان

                                                           

 .  33ص: ىغيبت طوس - 
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 :است آن واز این جا خواهیم دانست که مقصود از مردی که از فرزندان امام حسنی
 .بعضی ،بعضی دیگر را تفسری می کند امحد است؛ زیرا که کالم وسخن خاندان حممد

 ایشان را از فرزندان امام حسنی آن مردی که امام باقر:وخالصه این است که
مهراه او قانونی که به وسیله آن حجت خدا شناخته می شود خواهد بود؛ وآن وصف کرده به 

نیست مگر این که وی حجت باشد، واگر از شخصیاتی که بر وجود آن ها روایات در زمان 
ظهور مقدس نص شده ِبث وحتقیق کنیم ،شخصیتی را به عنوان این که حجت باشد را غری از 

که در آن حدود شخصیت ه بر وی در روایت امام باقرشخص میانی منی یابیم ، مهان طور ک
 ( ). را بیان کرده است نص شده است  میانی

 پدر آیا میزان کشف کننده  از حجت فقط این می باشد ؟:واثق
بله ای فرزندم برای مشا روایات را بیان کردم، وبعضی از آن ها در سه امر حمصور شدند  :پدر

 .(ثالثة من احلّجة َل جيتمعن يف رجل إالّ كان صاحب هذا األمر): مانند روایت سوم که می گوید
سه چیز از عالمی حجیت است که در مردی مجع منی شوند مگر این که صاحب این امر ) 
 . (باشد 

یعنی سه اموری که اگر در شخصی حتقق یافتند آن شخص حجت وصاحب امر خواهد 
 .بود

شرت اموری که قبال مشروط بودن آن ها راگمان پدربراساس این روایات می فهمیم بی :حممود
 می کردمی، شرط نبودند؟

                                                           

: )... روايت می کند تا اين که فرمودند( ع)در كتاب غيبت در روايت طوالنی از امام باقر  ىشيخ نعمان - 
خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، نظام كنظام الخرز يتبع 

الرايات راية أهدى من راية اليماني، هي  بعضه بعضاً فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواهم، وليس في
راية هدى؛ ألنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السالح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج 
اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى، وال يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار؛ ألنه 

خروج سفيانی ويمانی وخراسانی دريک سال ودريک ماه ودريک ( )... يق مستقيميدعو إلى الحق وإلى طر
روز می باشد ، ترتيب آن ها همانند رشته های تسبيح می باشد ،ومشکالت وسختی های از هر جهت روی 
می آورند، وای برکسی که با آن ها دشمنی کند ، ودر ميان پرچم ها ، پرچمی هدايتگراز پرچم يمانی نيست ، 

آن پرچم هدايت است ، چون او شما را بسوی صاحبتان دعوت می کند، واگر يمانی خروج کند فروش سالح و
واسلحه به مردم وهمه مسلمانان حرام می باشد، واگر يمانی خروج کرد ،بسوی اوبشتابيد ، که پرچم او، پرچم 

اررا کرد او از اهل جهنم هدايت است ، وبر هيچ مسلمان جايز نيست که از او سرپيچی کند، واگر اين ک
سيد . 534 – 535ص: خواهد بود ، چون او به سوی حق وراه مستقيم مردم را دعوت می کند غيبت نعماني

در مورد اين روايت در سوالی که از وی نمودندتوضيحاتی داده که می توانيد به ملحق ( ع)أحمد الحسن 
 .مراجعه کنيد( 5) شماره
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بله فرزندم، و از آن امور که امروز در جلوی خیلی ها مانع ومهی شده است آن متعلق  :پدر
به علم حنو است، وبیشرت افراد گمان می کنند که حجت باید کالم وسخنش مطابق قواعد حنوی  

ده اند،باشد، واین در حقیقت یکی از شرایط اجتهاد است که علمای آن علم آن را وضع کر 
آن را ( ع)وربطی به میزان شناختی که با آن حجج شناخته می شوند ندارد، وگرنه اهل بیت

ظاهر سازی در کالم و پریوی (  ع)مشروط می کردند، بلکه امر را بر عکس می یابیم آن ها
لفاظ چیزی نیست جز وسیله ای که از خالل الفاظ و ترک معانی را مذموم ونکوهش می کنند، وا

آن انسان معنی را بیان می کند، چگونه ازمعنی با الفاظ مشغول می شود ؟ به پوسته مشغول می 
 !؟( به فرع مشغول می شود واصل را ترک می کند ) شود و هسته را ترک می کند 

رای مشا نقل کنم این در مذمت علم حنو را ب(ع)فرزندامن قبل از این که روایات اهل بیت  
 .فرا گرییم  روایت را مالحظه کنید،وحکمت را از سرور آن علی بن ابی طالب

ای امری املومننی، امروز بالل با  :آمد وگفت روایت شده که مردی پیش امری املومننی
وامری خندید، اعراب می منود وبه وی می فالنی مناظره می منود، ودر کالمش حلن می کرد، وفالنی

إمنا یراد إعراب الكالم وتقومیه، لیقوم األعمال ویهذهبا، ما ینفع فالنًا إعرابه ):فرمودنداملومننی
وتقومیه، إذا كانت أفعاله ملحونة أقبح حلن، وما ذا یضر بالاًل حلنه، إذا كانت أفعاله مقومة أحسن 

 .( ) (تقومی، ومهذبة أحسن هتذیب
اعمال را بر پاداشته و آهنا را اصالح کند، پس اعراب مراد ازاعراب کالم و ارزیابی آن ، تا )

و ارزیابی فالنی چه سودی برای وی دارد، که اگر اعمالش با زشت ترین حلن ها  ملحون شده 
باشد،  باشد، وچه ضرری به حلن بالل وارد می شود، اگر اعمالش بر پایه هبرتین اعمال بنا شده

 . (وبه هبرتین چیزها زینت شده است 
ابتدای اسالم برای متسخر بالل وامثال  را این که علم حنو چیزی که بعضی آن را دروظاه

به حساب می آورند ، ساخته شده  –وحاشاهم  –بالل از مردمی که بزرگان قریش آن ها را اراذل 
 .است 
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وچیزی که بر وجود استهزاء آشکار در نزد عرب آن را تاکید می کند، و آن که رسول اهلل 
إّن الرجل األعجمي لیقرأ القرآن على أعجمیته، فرتفعه املالئكة ): ایستاد وفرمودند بر ضد آن

 .( ) (على عربیته
این که مرد عجمی قرآن را بر اساس عجم بودن خود می خواند، وفرشتگان آن را بر اساس ) 

 .( عربی باال می برند 
کل داشتند می رساند و واین ما بر وجود استهزاء به غری عرب کسانی که در فصاحتشان مش

را  آن ها را بر آن داشت که به موالی وبردگان غری عرب استهزاء منایند،وسبحان اهلل امروز مهنی امر
 !!دوباره می بینیم

 :بعد از آن این روایاتی که در خصوص حنو آمده را بشنوید
د که مشا مردی هستی:گفتم عبد اهلل به أىب:گوید أمساء،می حویزة فرزند:روایت اول

ال حاجة يل يف سهككم ): صاحب فضل هستید ،اگر در اعراب این نگاه می کردید، وفرمودند
 .( )(هذا

 .(احتیاجی به این بوهای بد مشا ندارم )
من اهنمك يف طلب النحو سلب ): روایت شده که فرمودند واز ایشان :روایت دوم

 .(اخلشوع
 .(شود لب میهر کس در طلب حنو مهت وتالش کند، خشوع از وی س)

: ولقد نادینا نوحاً، گفتم: خواند أبو عبد اهلل): حممد بن مسلم، می گوید :روایت سوم
 .(دعين من سهككم): فدایت شوم ، اگر در این؛ منظورم اعراب ، فرمودند: سپس گفتم! نوح

 .(مرا از بوهای بد مشا رها کنید )
أصحاب العربیة حيرفون ): فرمایدمی  أبو عبد اهلل: عبد األعلى،می گوید :روایت چهارم
 .(الكلم عن مواضعه

 .(اصحاب اعراب کالم را از جایگاهش منحرف می کنند) 

                                                           

 .531ص 4ج: مستدرك الوسائل - 
 بوی بدی که به هنگام عرق نمودن انسان از وی خارج می شود که :  السهك: سهك -5

 .442ص 3 ج: لسان العرب. که ايشان برای عرق بوی است ، وقد سهك سهكا، وهو سهك: می گوييد 
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یكره كان أبو عبد اهلل ): عمری، از هشام بن ساَل، می گوید واز ابن أىب :روایت پنجم
 .( ) (اهلمزة
 . (ازمهزه کراهت داشتند ابو عبداهلل)

ت حجج را در سه امور که از میان آهنا حنو نیست، حمدود  با وجود روایاتی که قانون معرف
کرده است، مضاف بر روایاتی که به عدم اعتنای ائمه به علم حنو وجود دارد بلکه آن را مذموم 
 !ونکوهش کرده اند،چگونه ممکن  است به مشروط بودن علم حنو در حجیت حجت گفته شود ؟

ابداً ارتباطی ندارد نیست،  خاندان حممد تشریع وشرایطی که به واین در حقیقت غری از
 .بلکه آن از قبیل اجتهاد در مقابل نص خواهد بود، وآن به هیچ وجهی من الوجوه جائز نیست

سپس عالوه برمهه آن این که حنو عبارت از قواعد شنیداری که در آن اختالف وجود دارد ، 
حجاز یک لغت می باشد، برای متیم یک لغت وبرای طی یک لغت ومحری یک لغت وبرای 

وچگونه این قواعد شنیداری که درخود آن اختالف است مقیاسی برای حجج پاکان قرار می 
 ! دهید ؟

سپس قرآن را می بینیم که در مواردی خمالف قواعد حنو می باشد ، فرزندامن این آیه را 
 .مالحظه کنید 

ِذیَن َهاُدوْا َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئنَی َمْن آَمَن بِاللَِّه ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوْا َوالَّ ﴿ :خداوند متعال می فرماید
ْم َوالَ َخْوٌف َعَلْیِهْم َوالَ ُهْم حَيَْزنُونَ   .﴾َواْلیَ ْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصاحِلاً فَ َلُهْم َأْجرُُهْم ِعنَد َرهبِِّ

و  ىهود گرویدند و نصار که به آئنی ی  اند، و کساىن امیان آورده( به پیامرب اسالم)که   کساىن)
هر گاه به خدا و روز رستاخیز امیان آورند ، و عمل صاحل اجنام دهند، ( پریوان حيىي)صابئان 

هر کدام از . آهنا نیست ىبرا ىگونه ترس و اندوه پاداششان نزد پروردگارشان مسلم است؛ و هیچ
اند، مأجور و  دین عمل کردهپریوان ادیان اهلي، که در عصر و زمان خود، بر طبق وظایف و فرمان 

 .(رستگارند
آمده است در حالی که در (الصَّابِِئنیَ )این آیه شصت ودو از سوره بقره است که در آن لفظ 
 .آمده است  ( الصَّابُِئوَن )آیه شصت ونه از سوره مائده مهنی آیه آمده ودر آن لفظ 

                                                           

ص مراجعه  2 ج: شيعة، وجامع أحاديث 533 – 533ص 4ج: به روايات گفته شده در مستدرك الوسائل - 
 .34کنيد
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ُنوْا َوالَِّذیَن َهاُدوْا َوالصَّابُِئوَن  َوالنََّصاَرى ِإنَّ الَِّذیَن آمَ ﴿ :خدای متعال در سوره مائده می فرماید
 .َمْن آَمَن بِالّلِه َواْلیَ ْوِم اآلِخِر وَعِمَل َصاحِلاً َفالَ َخْوٌف َعَلْیِهْم َوالَ ُهْم حَيَْزنُوَن﴾

اند، و یهود و صابئان و مسیحیان، هرگاه به خداوند یگانه و روز جزا،  آن ها که امیان آورده)
 .(ن بیاورند، و عمل صاحل اجنام دهند، نه ترسي بر آهناست، و نه غمگنی خواهند شدامیا

﴿َونَاَدى ِفْرَعْوُن يف قَ ْوِمِه قَاَل یَا قَ ْوِم : سپس تفسری فرموده اش را مالحظه کنید که فرمودند
ٌر مِّْن َهَذا الَِّذي ُهَو َمِهنٌی  *ُروَن أَلَْیَس يل ُمْلُك ِمْصَر َوَهِذِه اأْلَنْ َهاُر ََتْرِي ِمن حَتْيِت أََفاَل تُ ْبصِ  أَْم أَنَا َخی ْ

 .( )َواَل َیَكاُد یُِبنُی﴾
آیا حکومت مصر از آن من نیست، ! قوم من ىا: فرعون در میان قوم خود ندا داد و گفت)

که   ىمگر نه این است که من از این مرد*بینید؟ ىو این هنرها حتت فرمان من جریان ندارد؟ آیا من
 . (تواند فصیح سخن بگوید برترم؟ ىاست و هرگز من و طبقه پسىت خانواده از

را  سپس سخن فرعون واصحابش به حضرت موسی) در تفسری قمی آمده است 
به آن عهدی که در نزد )یعنی ای عاَل ودانا ( وگفتند ای ساحر ) :حکایت می کند ومی فرماید

اما من از کسی که ):سپس فرعون گفت( د خدا داری خدارا دعا کن که ما هدایت خواهیم ش
 وفرمود(کسی که منی تواند بیان کند )منظورش حضرت موسی است (مهنی است هبرت هستم  

 .( ) (کالم را منی توانست بیان کند
در کالمش  :یعنی(ی که منی تواند بیان کندکس) :ودر جممع بیان طربسی آمده است

 .( )زبانش بوده است  فصاحت نداشت وعلت آن مهان گره ای که در
وفکر منی کنم بعد از این حجتی برای حمتج در اشراط حنو وتکلم طبق قواعد حنوی باقی می 

 .ماند 
که در جواب سوالی که از سید امحد احلسنوسخنم را با کالم سید میانی خاندان حممد 

 بعض األحیان فال میكن بأهنا قواعد استقرائیة حتتمل اخلطأ يف): وی شده  پایان می دهم که فرمودند
اعتبارها قانونًا حياكم القرآن وكالم األنبیاء واألوصیاء وإاّل فإهنم یقرون للنصارى نقضهم على القرآن 

 بواسطة قواعد اللغة العربیة الوضعیة، وإن كنت مطلعاً على اللغة العربیة ستجد أن هناك 
                                                           

 .25 –  2:زخرف - 
 .532ص 5ج: تفسير قمي -5
 .33ص 1ج: تفسير مجمع البيان -3
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األخرى، فأیها احلقیقة وأیها الوهم  أكثر من مدرسة حنویة ولكل مدرسة قواعدها اليت ختتلف عن
والباطل حىت أن بعض علماء الشیعة رجح حتریف القرآن بسبب خمالفته لبعض القواعد النحویة والبالغیة 
املوضوعة وبإمكانك االطالع على كفایة األصول لألخوند اخلراساِّن وتعلیق املشكیين علیها، حیث عّلق 

( كما یدل علیه االعتبار وكثری من األخبار: )قرآن مبا معنااملشكیين على ترجیح األخوند حتریف ال
واالعتبار یقصد به خمالفة القرآن الذي بنی أیدي الناس للقواعد النحویة والبالغیة والكالم طویل يف قواعد 

 .اللغة العربیة
واعلم إّن العرب كانوا یتكلمون بأكثر من لغة فصحى منها لغة تعامل األفعال اخلمسة يف حال 

بكتابة  أمر النصب واْلزم والرفع خبالف ما علیه قواعد اللغة املوضوعة متاماً، أما إّن أمری املؤمننی
قواعد اللغة العربیة فهذا الكالم غری صحیح وال عالقة له باحلقیقة وإن كنتم تعتقدون إّن هذا مدح 

 .( ) (ي يف غىن عن هذافعل يلعل
اردادی هستند که در بعضی وقت ها احتمال خطا از آن جایی که آن ها یک سری قواعد قر )

درآن وجود داردپس برای ماممکن نیست که آن را به عنوان یک قانون حساب کنیم که به وسیله آن 
نقض خود برقرآن ( مسیحیان )قرآن وسخن انبیاء واوصیاء راحماکمه کنیم ،وگرنه آن ها خود به نصارا 

رمی کنند، واگر بر لغت عربی شناخت واطالع  کافی داشته به واسطه قواعد لغت عربیه وضع شده اقرا
باشی، خواهی یافت که در آن جا بیشرتاز یک مدرسه حنوی وجود دارد که هر مدرسه قواعد خودرا 
دارد وبا دیگری متفاوت است، پس حقیقت امر کجاست واین وهم باطل چیست به طوری که 

بب خمالفتش به بعضی از قواعدحنوی وبالغت وضع بعضی از علمای شیعه، حتریف بودن قرآن را به س
شده  را ترجیح دادند، ومشا می توانید به کتاب کفایت اصول نوشته آخوند خراسانی وتعلیق مشکینی 
برآن مراجعه کنید، وآن وقتی که مشکینی بر ترجیح آخوند مبنی بر حتریف قرآن تعلیق می کند که 

ومنظورش از اعتبارمهان خمالف بودن (بار برآن داللت دارد مهان گونه اعتبار وبیشرت اخ: )معنای آن
وسخن درمورد قواعد لغت عربی زیاد . قرآنی که در دستان مردم است با قواعد حنوی وبالغت است

وبدان که عرب به بیشرت از یک لغت فصیح سخن می گفتند که از آن لغت ها با افعال پنج  . است 
دارد که آن به طور کامل برخالف آن چه که قواعد لغت وضع گانه درحالت نصب وجزم ورفع تعامل 

امربه نوشنت قواعد لغت عربی کرده است ، این  شده امروزی می باشد، اما این که امری املومننی

                                                           

 .42ص 3ج: جواب منير - 
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واقع مدح  در سخن صحیح نیست وبا حقیقت ارتباطی ندارد و اگرمشا معتقد هستید که این امر
 .(بی نیاز است از آن ید که امام علیاست ، بدان وستایشی برای امام علی

وتا این جا سخن ما امشب متام می شود به امید آن که فردا شب به توفیق خداوند ومشیتش 
 .هم دیگر را مالقات کنیم 

 واحلمد هلل رب العاملنی، والصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة واملهدینی وسلم تسلیماً 
  

*** 

 قسمت ششم

 .ده آن چه که از سئواالت فرزندان مانده استکامل کنن
فرزندان نشستند ومنتظر پدرشان شدند ، ودرمورد آن چه که پدرشان تعریف کرده با هم  
گفتگو می کردند، واز خالل گفتگو های آن ها سواالتی پیش آمده وقرار گذاشتند که آن ها را از 

رتین سالم های پاسخش دادند، پدر به آن پدرشان بپرسند، پدر آمد وبه فرزندانش سالم منودوبا هب
 ؟رم گفتگو هستید، آیا سوالی داریدمی بینم که سرگ :ها گفت
 .بله پدر سواالتی دارمی :واثق
 .بفرما واثق جان  :پدر
پدر ، شخص چگونه می تواند در زمانی که مدعیان دروغنی زیاد شدند بر میانی  :واثق

که دوازده پرچم : فرمودند (ع)ه حتی اهل بیت شناخت پیدا کند، به طوری ک ومهدی اول
 .دروغ ظاهر خواهند شد 

: يف جملسه ومعي غریي فقال لنا كنت عند أيب عبد اهلل): مفضل بن عمر می گوید 
یا أبا عبد اهلل، إیاكم والتنویه : وكنت أراه یرید غریي فقال يل إیاكم والتنویه یعين باسم القائم

مات، هلك، بأي واد سلك، ولتفیضن علیه أعنی : لدهر ولیخملن حىت یقالواهلل لیغینب سنینًا من ا
املؤمننی، ولیكفأن كتكفؤ السفینة يف أمواج البحر حىت ال ینجو إاّل من أخذ اهلل میثاقه وكتب اإلمیان 

فبكیت، فقال : قال. يف قلبه وأیده بروح منه، ولرتفعن اثنا عشر رأیه مشتبهة ال یعرف أي من أي
جعلت فداك، كیف ال أبكي وأنت تقول ترفع اثنا عشر رایة مشتبهة ال : بكیك ؟ قلتما ی: يل
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:  يف البیت اليت تطلع فیها الشمس يف جملسه فقال ( ) فنظر إىل كوة: یعرف أي من أي، قال
 ( ) (واهلل ألمرنا أضوء منها: نعم، قال: أهذه الشمس مضیئة ؟ قلت

بودم ودر جملس او شخص  دیگری نیز  خدمت امام صادق: مفضل بن عمر می گوید
وبه نظرم  -بر حذر باشید از ستایش یعنی به نام قائم) :با من بود، آن حضرت به ما فرمود

ای ابا عبداهلل : می رسد که آن شخص دیگر مورد نظر او بود نه من ، پس رو به من کرد و فرمود
غیبت خواهند کرد و گمنام خواهند ، بر حذر باشید از ستایش به خدا قسم سال هایی از روزگار 

مرده است، هالک شده ، در کدامنی سرزمنی واردشده ، و اشک های : شد تا این که گفته شود
مومنان بر او جاری خواهد شد، وهم چون واژگون شدن کشتی در امواج دریا واژگون و زیرو 

پیمان گرفته ودر دل  خواهند گردید، پس هیچ کس رهائی منی یابد مگر آن کس که خداوند از او
او امیان را نقش منوده وبا روحی از جانب خود تاییدش فرموده باشد وبی تردید دوازده پرچم اشتباه 

پس : انگیز که هیچ کدام از دیگری باز شناخته منی شود بر افراشته خواهندشد، مفضل می گوید
 :به حضرت عرض کردمچه چیز تورا به گریه واداشت ؟و : من گریستم  آن حضرت به من فرمود

فدایت گردم چگونه گریه نکنم در حالی که می فرمایید دوازده پرچم بر افراشته خواهد شد که هیچ  
آن حضرت به شکافی که در دیوار خانه بود  :کدام از دیگری باز شناخته منی شود ، گوید

می بینی؟ عرض  آیا این خورشیدرا  :وخورشید از آن جا به درون خانه می تابید نگریست وفرمود
 .(مسلما کار ما روشنرت از این خورشید است :بلی ، پس فرمود :کردم

وچگونه ممکن است با وجود این پرچم های متشابه صاحب حق را شناخت، وآن چیزی که 
بیان منوده اند،واین ( که هیچ کدام از دیگری باز شناخته منی شود)آن را با وصف (ع)اهل بیت 

 باه است ،که در این هنگام چگونه می توان پرچم حق را شناخت؟تعبری به خاطر شدت اشت
بله ای فرزندم برایت بیان خواهم کرد که چگونه می تواند به حق وشناخت پرچم حق  :پدر

 .رسید
رسیدن از  طریق راه میسر می باشد ، وراه شناخت میانی منفرد بودنش به قانون معرفت 

واز . روشن تر از خورشید در وسط روز خواهد بود حجت می باشد، که در آن صورت امر ایشان

                                                           

 ..آن شکافی ميان دو چيز است که از خالل آن نور داخل می شود - 
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مهنی جا رازی که امام آن را در تعبری عبارتی که بعد از ذکر پرچم ها ی منحرف آورده،شناخته می 
چه چیز تورا به   :پس من گریستم  آن حضرت به من فرمود: مفضل گفت) :رت مهانشود وآن عبا

م چگونه گریه نکنم در حالی که می فرمایید فدایت گرد :گریه واداشت ؟وبه حضرت عرض کردم
آن  :دوازده پرچم بر افراشته خواهد شد که هیچ کدام از دیگری باز شناخته منی شود ، گوید

حضرت به شکافی که در دیوار خانه بود وخورشید از آن جا به درون خانه می تابید نگریست 
مسلما کار ما روشنرت از این  :س فرمودبلی ، پ :آیا این خورشیدرا می بینی ؟ عرض کردم :وفرمود

  (.خورشید است 
و راز این که امرشان روشن تر از خورشید می باشد مهان منفرد بودن پرمچشان به قانون 
حجت می باشد، چون در آن کسی با آن ها شریک نیست، که در آن صورت حجت واضح 

که خداوند آن را خمتص  به وآن به خاطر منفرد بودنش به قانون حجیت  . ومعلوم خواهد بود
 .حجج منوده است واز این جا مانند خورشید در وسط روز خواهد بود

 :مهان طور که این مقصود در روایت دیگر نیز آمده است
أما واهلل لیغینب إمامكم ): روایت می کند که فرمودند عبد اهلل  أىب ازمفضل بن عمر، از

أو قتل وهلك، بأي واد سلك ؟ ولتدمعن علیه عیون مات : سنینا من دهركم، ولیمحصن حىت یقال
املؤمننی ولتكفأن كما تكفأ السفن يف أمواج البحر، فال ینجو إال من أخذ اهلل میثاقه وكتب يف قلبه 

: فبكیت مث قلت: قال. اإلمیان وأیده بروح منه ولرتفعن اثنا عشر رایة مشتبهة ال یدري أي من أي
یا أبا عبد اهلل، ترى هذه الشمس ؟ : داخلة يف الصفة، قال فنظر إىل مشس: فكیف نصنع ؟ قال

 .( ) (ألمرنا أبنی من هذه الشمس واهلل: نعم، فقال: قلت
به خدا قسم امام مشا سال هایی از روزگار غیبت خواهند کرد و آزمایش می کند تا این که  )

و اشک های مرده است یا کشته و هالک شده ، در کدامنی سرزمنی واردشده؟ : گفته شود
مومنان بر او جاری خواهد شد، وهم چون واژگون شدن کشتی در امواج دریا واژگون و زیرو 
خواهند گردید، پس هیچ کس رهائی منی یابد مگر آن کس که خداوند از او پیمان گرفته ودر دل 

م اشتباه او امیان را نقش منوده وبا روحی از جانب خود تاییدش فرموده باشد وبی تردید دوازده پرچ
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پس من گریستم : انگیز که هیچ کدام از دیگری باز شناخته منی شود بر افراشته خواهندشد، گوید
ودر این حالت به پرتو خورشید که به درون خانه  –فرمود ای ابا عبداهلل سپس گفتم چه بکنیم ؟  
به خدا  :فرمودبلی ، پس  :آیا این خورشیدرا می بینی ؟ عرض کردم -وایوان می تابید نظر افکند

 .(امر ما روشن تر از این خورشید استسوگند که 
وبرای این که این اندیشه برای مشا روشن شود مالحظه می کنید که متام بشریت بر دموکراسی 
اجنمن شدند، وآن یعنی حاکمیت مردم و انتخاب کسی که آهنا را رهربی کرده و امورشان را اداره 

ومت اکثریت بر اقلیت است، واین هبرتین راهی است که امروزه می کند، ودموکراسی به معنی حک
بشریت به آن رسیده است، ومی بینی که به آن افتخارمی کنند، و آن یک افتخار خیالی است ؛ 
زیرا آن یک دیکتاتوری با رنگ ولباس دیگر است، ومشا می توانید به آن چه که سید امحد 

 .شته اند مراجعه کنیددر کتاب حاکمیت خدا ، که خود نو  احلسن
و او تنها کسی  وامروزه مهه ندای دموکراسی و انتخابات سر می دهند جز امحد احلسن

است که فریاد حاکمیت خدا وتنصیب او را سر می دهد، وحق به صورت واضح منفرد شده لکن 
 .برای کسی که قلب داشته و بوسیله آن آگاه گشته وحقایق را دریابد

 وم واضح شد ؟واثق آیا فکر ومفه
  .بله پدر: واثق
پدر، چرا مردم حق ندارند حجت را انتخاب کنند، بلکه انتخاب به دست خدای  :حممود

 متعال حمصور شده است یعنی مهان نص وبیان خدا بر حجت ؟
     :حممود پاسخ مشا را با این دو روایت خواهم داد تا حقیقت امر برایت روشن گردد :پدر

در حدیث طوالنی روایت می کند که  العزیز بن مسلم، از امام رضا از عبد :روایت اول
هل یعرفون قدر اإلمامة وحملها من األمة فیجوز فیها اختیارهم ؟ إّن اإلمامة أجل ): حضرت فرمودند

قدراً، وأعظم شأناً، وأعلى مكاناً، وأمنع جانباً، وأبعد غورًا من أن تبلغها الناس بعقوهلم أوینالوها 
 أو یقیموا إماماً باختیارهم، فمن أین خيتار هؤالء اْلّهال؟ بآرائهم

إّن اإلمامة هي منزلة األنبیاء وإرث األوصیاء، إّن اإلمامة خالفة اهلل وخالفة الرسول ومقام أمری 
، إّن اإلمامة زمام الدین ونظام املسلمنی وصالح الدنیا وعز املؤمننی ومریاث احلسن واحلسنی 

الذي یبلغ معرفة اإلمام أو میكنه اختیاره ؟ هیهات هیهات، ضلت العقول وتاهت املؤمننی، فمن ذا 
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احللوم وحارت األلباب وخسئت العیون عن وصف شأن من شأنه أو فضیلة من فضائله وأقرت 
بالعجز والتقصری، وكیف یوصف بكله أو ینعت بكنهه أو یفهم شيء من أمره أو یوجد من یقوم 

ف وأىن وهو ِبیث النجم من ید املتناولنی ووصف الواصفنی وأین االختیار مقامه ویغين غناه؟ ال، كی
من هذا وأین العقول من هذا وأین یوجد مثل هذا ؟ راموا إقامة اإلمام بعقول حایرة بایرة ناقصة وآراء 

 :دیهممضلة، فلم یزدادوا منه إاّل بعداّ، رغبوا عن اختیار اهلل واختیار رسوله إىل اختیارهم، والقرآن ینا
 .( )﴿َوَربَُّك خَيُْلُق َما َیَشاُء َوخَيَْتاُر َما َكاَن هَلُُم اخْلِیَ َرُة ُسْبَحاَن اللَِّه َوتَ َعاىَل َعمَّا ُیْشرُِكوَن﴾

ِمْن ﴿َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمرًا َأن َیُكوَن هَلُُم اخْلِیَ رَُة  :وقال تعالی
 .( )﴾أَْمرِِهمْ 

معدن القدس والطهارة،  واإلمام عاَل ال جيهل، راع ال ینكل،! فكیف هلم باختیار اإلمام ؟
 .( ) (والنسك والزهادة، والعلم والعبادة

آیا قدر ومنزلت امامت وجایگاهش را در امت می دانند تا در آن حق انتخاب داشته )
، و بزرگرتین منزلت، و باالترین جایگاه، دورترین و پنهان باشند؟ مهانا که امامت باشکوه ترین مقام

ترین چیزی است که عقل انسا هنا به آن برسد یا به رای  خود به آن دست یابند و یا اینکه امامی 
 را به اختیار خود انتخاب کنند این کم خردان از کجا اختیار و انتخاب کنند؟

یاء است، و جانشینی خدا و پیامرب و امری مهانا که امامت مهان منزلت انبیاء وارث اوص
است، امامت زمام دین ونظام ( علیهم الصاله و السالم امجعنی) املومننی و مریاث حسن و حسنی 

مسلمنی وصالح دنیا وعزت مومننی است، پس چه کسی می تواند مقام امام را بشناسد ی این  
د وحکمت ها سرگران شدند و که او را انتخاب کند؟ هیهات هیهات ، عقل ها گمراه شدن

خردها حریان گشته وچشم ها از وصف منزلی از منازل آن یا برتری از برتری های آن ناتوان و دور 
ماندند وبه  عجز و ناتوانی اقرار کردند، وچگونه به کلیتش توصیف شود و یا به کنه آن وصف  

جای اورا بگرید و مانند او  گردد، ویا چیزی از امرش دریافته شود ویا کسی پیدا شود وبتواند
دیگران را بی نیاز کند؟ نه ، چگونه و او مانند ستاره است که دور از دستان و وصف توصیف  
کنندگان است و انتخاب و عقل ها کجای آن خواهد بود ومانند این کجا یافت می شود؟ 
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دادند، وچیزی برقراری امامت را با عقل های سرگردان وناقص و آراء گمراه کننده هدف قرار 
نصیب آن ها نگردید مگر این که از آن دور ماندند، واز انتخاب خدا و رسولش روی برگرداندند 
 :وبه انتخاب خود روی آوردند در حالی که قرآن آن هارا خماطب قرار می دهد ومی فرماید

پروردگار تو ».( )اَن اللَِّه َوتَ َعاىَل َعمَّا ُیْشرُِكوَن﴾﴿َوَربَُّك خَيُْلُق َما َیَشاُء َوخَيَْتاُر َما َكاَن هَلُُم اخْلِیَ َرُة ُسْبحَ 
ندارند؛ منزه  ىاختیار ( در برابر او)گزیند؛ آنان  ىآفریند، و هر چه خبواهد برم ىهر چه خبواهد م

 «!شوند ىاو قائل م ىکه برا  است خداوند، و برتر است از مهتایاىن
اَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمرًا َأن َیُكوَن هَلُُم ﴿َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن وَ :و خداوند می فرماید

را الزم  ىکه خدا و پیامربش امر   ىحق ندارد هنگام هیچ مرد و زن با امیاىن» .( )﴾اخْلِیَ َرُة ِمْن أَْمرِِهمْ 
 « داشته باشد؛( در برابر فرمان خدا) ىبدانند، اختیار 

امام انتخاب کنند ؟ وامام عاملی است که جهل منی کند، و  پس چگونه می توانند برای خود
صاحبی است که عقوبت منی کند، و معدن قداست وپاکی، و الفت و پرهیزگاری، وعلم وعبادت 

 (.است 
إمام  درحدیث طوالنی روایت می کند، که ایشان از ىسعد بن عبد اهلل قم از :روایت دوم

بودند، سوال  ىرش امام حسن عسكر که کودکی خردسال در زمان حیات پدىمهد
أخربِّن یا موالي عن العّلة اليت متنع القوم من اختیار اإلمام ألنفسهم ؟ ): منودند وحضرت فرمودند

فهل جيوز أن تقع خریهتم على املفسد بعد أن ال : قال. مصلح: مصلح أم مفسد ؟ قلت: قال
فهي العّلة اليت أوردهتا لك : قال. ىبل: یعلم أحد ما خيطر ببال غریه من صالح أو فساد ؟ قلت

بربهان یثق به عقلك، أخربِّن عن الرسل الذین اصطفاهم اهلل وأنزل الكتب علیهم وأیدهم بالوحي 
هل ( علیهما السالم)والعصمة، إذ هم أعالم األمم وأهدى إىل االختیار منهم، مثل موسى وعیسى 

یار أن تقع خریهتما على املنافق ومها یظنان أنه جيوز مع وفور عقلهما وكمال علمهما إذا مهّا باالخت
هذا موسى كلیم اهلل مع وفور عقله وكمال علمه ونزول الوحي علیه اختار : ال، قال: مؤمن ؟ قلت

من أعیان قومه ووجوه عسكره ملیقات ربه سبعنی رجاًل ممن ال یشك يف إمیاهنم وإخالصهم فوقعت 
: ، إىل قوله( )﴿َواْخَتاَر ُموَسى قَ ْوَمُه َسْبِعنَی َرُجاًل لِِّمیَقاتَِنا﴾ :قال اهلل تعالی خریته على املنافقنی،

                                                           

 .33: قصص - 
 . 33:أحزاب -5
 .22 : اعراف -3



      79....................... ...........قسمت دوم  درباره ی دعوت مبارک یمانی گفتگوی داستانی

 

، فلما وجدنا اختیار من ( ) ﴿َلن ن ُّْؤِمَن َلَك َحىتَّ نَ َرى اللََّه َجْهرًَة َفَأَخَذْتُكُم الصَّاِعَقُة َوأَنُتْم تَنظُُروَن﴾
ن أنه األصلح دون األفسد علمنا أن ال اصطفاه اهلل للنبوة واقعًا على األفسد دون األصلح وهو یظ
 .( )...( اختیار إالّ ممن یعلم ما ختفي الصدور وما تكن الضمائر 

آیا ممکن است که  :اصالح کننده ، فرمود :اصالح کننده یا مفسد؟ گفت ):حضرت فرمودند
انتخاب آن ها بر شخص مفسد باشد بعد از این که شخصی منی داند که چه چیزی در خاطر 

آن مهان علتی که برایت گفتم برهانی است   :بله ، فرمود :از اصالح ویا فساد وجود دارد؟ گفتمآن 
مرا خرب ده از فرستادگانی که خداوند آن ها را منزه وپاک منوده . که عقلت به آن اطمینان دارد

ر وبرآن ها کتاب نازل کرد ه وبا وحی وعصمت یاریشان منوده، که آن ها داناترین امت ها و د
آیا شایسته است با کمال ( علیهما السالم )انتخاب از آن ها هبرتند مانند حضرت موسی وعیسی 

عقل وعلم آن ها ، آنگاه که خواستند انتخاب کنند قرعه آهنا بر شخص منافق بیفتد وآن ها گمان 
کلیم خدا با وجود کامل این حضرت موسی :نه ، فرمود :می کردند که او مومن است؟ گفتم

ن عقل وکمال علمش  ونزول وحی بر او از میان بزرگان قوم وسپاهیانش برای میعادگاه خدایش بود
هفتاد مردی که در امیان واخالص آن ها شك منی کرد ، انتخاب منود، و قرعه اش بر منافقنی واقع  

از قوم خود،  ىموس ( )﴾﴿َواْخَتاَر ُموَسى قَ ْوَمُه َسْبِعنَی َرُجاًل لِِّمیَقاتَِنا :گردید، خداوند می فرماید
﴿َلن ن ُّْؤِمَن َلَك َحىتَّ نَ َرى اللََّه َجْهَرًة  :تا فرموده اش( هفتاد تن از مردان را براي میعادگاه ما برگزید؛ 

با چشم )ما هرگز به تو امیان خنواهیم آورد؛ مگر اینکه خدا را آشکارا ) ( )َفَأَخَذْتُكُم الصَّاِعَقُة﴾
طر ظلم آن هاست ، پس وقتی که انتخاب آنکه به خا(مشا را گرفت؛پس صاعقه « !ببینیم( خود

خداوند او را برای پیامربی برگزید بر شخص مفسد به غری از مصلح اتفاق می افتد در حالی که او 
کسی جایز  فکر می کرد که مصلح را غری از مفسد انتخاب کرده است ، دانستیم که اختیار برای

د در سینه ها چه پنهان شده است و در ضمریها چیست و به نیست جز برای کسی که می دان
 ... (اسرار آگاه است

                                                           

 .22: هبقر - 
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﴿َوقَاُلوا َلْواَل نُ زَِّل َهَذا از طرف خدا اعرتاض منودند ، ومهانا که قریش به انتخاب رسول 
 .( )اْلُقْرآُن َعَلى َرُجٍل مَِّن اْلَقْریَ تَ نْیِ َعِظیٍم﴾

ناز ل ( مکه و طائف)از این دو شهر ( ىو ثرومتند)گ چرا این قرآن بر مرد بزر »: و گفتند)
 («!نشده است؟

امیه فرزند ابی صلت ، وابی : ومنظور از دوشهر،مهان مکه وطائف می باشد، ودو مرد مهان
هستند ، گفته آن ها به خاطر این بوده که ؛این دو مرد بزرگ قوم خود بوده  ( )مسعود ثقفی

 . ودارای اموال وثروت زیادی بودند
وآن ها اختیار امامت را در فراوانی اموال می دیدند، مهان طور که بزرگان بنی اسرائیل بر 
پیامرب خود امشوئیل وقتی که به امر خدا طالوت را به عنوان حاکم بر آن ها انتخاب منود اعرتاض  

 .کردند، وبر وی معرتض شدند که طالوت از اهل ثروت و دارایی ندارد
﴿َوقَاَل هَلُْم نَِبی ُُّهْم ِإنَّ الّلَه َقْد بَ َعَث َلُكْم طَاُلوَت َمِلكًا قَاُلَوْا َأىنَّ : یدخداوند متعال می فرما

َنا َوحَنُْن َأَحقُّ بِاْلُمْلِك ِمْنُه وَلَْ یُ ْؤَت َسَعًة مَِّن اْلَماِل قَاَل ِإنَّ الّلَه ا ْصطََفاُه َعَلْیُكْم َیُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَلی ْ
  .( )ْسطًَة يف اْلِعْلِم َواْلِْْسِم َوالّلُه یُ ْؤِت ُمْلَكُه َمن َیَشاُء َوالّلُه َواِسٌع َعِلیٌم﴾َوزَاَدُه بَ 
( و انتخاب)مشا مبعوث ى زمامدار  ىرا برا*( طالوت)*خداوند »: و پیامربشان به آهنا گفت)

می، و او ثروت تر  چگونه او بر ما حکومت کند، با اینکه ما از او شایسته»: گفتند« .کرده است
جسم، وسعت ( قدرت)خدا او را بر مشا برگزیده، و او را در علم و »: گفت« !ندارد؟ ىزیاد

خبشد؛ و احسان خداوند، وسیع است؛ ى خداوند، ملکش را به هر کس خبواهد، م. خبشیده است
 .(«آگاه است( ها منصب ىقت افراد برااز لیا)و 

﴿ِإنَّ الّلَه اْصطََفاُه َعَلْیُكْم َوزَاَدُه َبْسطًَة : پاسخ دادندوخداوند جواب آن ها را با این فرموده  
 .يف اْلِعْلِم َواْلِْْسِم َوالّلُه یُ ْؤِت ُمْلَكُه َمن َیَشاُء َوالّلُه َواِسٌع َعِلیٌم﴾

                                                           

  . 3 – 33: زخرف - 
د ،وأبو مسعود عروة بن مسعود ثقفي فرزندش ولي: يکی مغيره از مکه وگفته شده :دو مرد آنها : وگفته شده -5

 .حبيب بن عمر وثقفي ازطائف: از طائف وگفته شده
 .543: هبقر -3
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. جسم، وسعت خبشیده است( قدرت)خدا او را بر مشا برگزیده، و او را در علم و »)
قت از لیا)خبشد؛ و احسان خداوند، وسیع است؛ و  ىخبواهد، م خداوند، ملکش را به هر کس

 .(«آگاه است( ها منصب ىافراد برا
: وخداوند اختیار قریش را با فرموده اش بعد از این آیه باطل منوده است خداوند می فرماید

نَ ُهم مَِّعیَشتَ ُهْم يف ا نْ َیا َوَرفَ ْعَنا بَ ْعَضُهْم فَ ْوَق بَ ْعٍض ﴿أَُهْم یَ ْقِسُموَن َرمْحََة َربَِّك حَنُْن َقَسْمَنا بَ ی ْ حْلََیاِة الدُّ
ٌر ممَِّّا جَيَْمُعوَن﴾  .( )،( )َدَرَجاٍت لَِیتَِّخَذ بَ ْعُضُهم بَ ْعضاً ُسْخرِیّاً َوَرمْحَُت َربَِّك َخی ْ

ما معیشت آهنا را در حیات دنیا در ! کنند؟ى  آیا آنان رمحت پروردگارت را تقسیم م)
و با هم تعاون )دادمی تا یکدیگر را مسخر کرده ى برتر  ىرا بر بعض ىردمی و بعضمیانشان تقسیم ک

 .!(کنند هبرت است ىم ىآور  ؛ و رمحت پروردگارت از متام آنچه مجع(منایند
واگر امر انتخاب را به بندگانش واگذار می کرد برای قریش جماز بود که امیه فرزند ابی صلت 

 .هبرت وافضل تر بودند را انتخاب منایند از حضرت حممد وابی مسعود ثقفی  که در پیش خود
﴿َوَربَُّك خَيُْلُق َما َیَشاُء َوخَيَْتاُر َما َكاَن هَلُُم اخْلِیَ َرُة ُسْبَحاَن اللَِّه َوتَ َعاىَل : وخداوند متعال می فرماید

 .( )َعمَّا ُیْشرُِكوَن﴾
( در برابر او)گزیند؛ آنان  ىبرمآفریند، و هر چه خبواهد  ىپروردگار تو هر چه خبواهد م)
 .!(شوند ىاو قائل م ىکه برا  ندارند؛ منزه است خداوند، و برتر است از مهتایاىن ىاختیار 

 .ای فرزندامن سخنی که با این موضوع ارتباط در تاریخ وصیت خواهد آمد
 پدر،اگر اختیار به دست خداوند متعال است، واختیار خداوند از طریق نص آشکار: أمحد

ْم َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوأَْمرُُهْم ُشوَرى : می شود،پس چگونه قرآن کرمی می فرماید ﴿َوالَِّذیَن اْسَتَجابُوا لَِرهبِِّ
َناُهمْ  نَ ُهْم َوممَّا َرَزق ْ ﴿َوَشاِوْرُهْم يف اأَلْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فَ تَ وَكَّْل َعَلى الّلِه : ، ویقول سبحانه( )یُنِفُقوَن﴾ بَ ی ْ

 . ( )الّلَه حيُِبُّ اْلُمتَ وَكِِّلنَی﴾ ِإنَّ 
  که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و مناز را برپا  وکساىن)

                                                           

 .35: زخرف - 
وبين مشركان  را مالحظه کنيد،وآن وقتی که در آن احتجاج طوالنی بين رسول ّللا ( 3)توضيحات   -5
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امی  داده ىآهنا روز  دارند و کارهایشان به صورت مشورت در میان آهناست و از آنچه به ىم
ما هنگامي که ا! و در کارها، با آنان مشورت کن):وخداوند سبحان می فرماید*  (کنند، ىانفاق م

 .(یرا خداوند متوکالن را دوست داردز ! بر خدا توکل کن( و! قاطع باش)تصمیم گرفيت، 
در جواب سئوالی که  فرزندم جواب مشا را به آن چه که سید میانی امحد احلسن  :پدر

: می پرسد ؛ وآن فرموده خداوند متعال یکی از انصار از ایشان کردند خواهم داد، و از آیه اولی
نَ ُهْم﴾ و کارهایشان به صورت مشورت در میان آهناست، که آیا این آیه با قول  ﴿َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بَ ی ْ

 به حاکمیت خدا و و این که تنصیب حجج به دست خداوند باشد متناقض است؟
واحلمد هلل رب العاملنی، وصلى ... بسم اهلل الرمحن الرحیم ): پاسخ دادسیدامحد احلسن

 .د وآل حممد األئمة واملهدینی وسلم تسلیماً اهلل على حمم
نَ ُهْم َوممَّا َرَزق َْناُهْم یُ ْنِفُقونَ  :هذه اآلیة ْم َوأَقَاُموا الصَّالَة َوأَْمرُُهْم ُشوَرى بَ ی ْ  ﴾﴿َوالَِّذیَن اْسَتَجابُوا لَِرهبِِّ

خيتاروا ، فلو كانت يف احلكم واحلاكم لكان للمسلمنی أن ويف حیاة حممد  نزلت على حممد 
 املسلمنی يف األمر ولو كانت يف احلكم واحلاكم لشاور حممد !! وینصبوه علیهم غری حممد 

ولو كانت حىت يف تنصیب أمری !! بعده يف غدیر خم قبل أن یعلن تنصیب علي بن أيب طالب
  على جیش خيرج لقتال الكفار، لشاور رسول اهلل املسلمنی قبل أن ینصب أسامة بن زید، بل كان
كثری منهم غری راضنی هبذا التنصیب، فلماذا َل یقبل رسول اهلل مشورهتم واعرتاضهم على صغر سن 

خيالف القرآن وحاشاه  أتراه !! أسامة بن زید إذا كان مأمورًا بأخذ مشورهتم يف أمور احلكم ؟؟
 .( )( مرءاً عرف قدر نفسه ومسع حقاً فأذعنإإّن للقرآن أهله فرحم اهلل !!!! ؟؟

م اهلل الرمحن الرحیم و احلمد هلل رب العاملنی و صلی اهلل علی حممد و آل حممد االئمة و بس)
 املهدینی و سلم تسلیما 

نَ ُهْم َوممَّا َرَزق َْناُهْم یُ ْنِفُقونَ  این آیه ْم َوأَقَاُموا الصَّالَة َوأَْمرُُهْم ُشوَرى بَ ی ْ  ﴾﴿َوالَِّذیَن اْسَتَجابُوا لَِرهبِِّ
و کارهایشان به صورت  دارندى برپا مت پروردگارشان را اجابت کرده و مناز را که دعو   وکساىن)

و بر حضرت حممد ( کنند، ىامی انفاق م داده ىمشورت در میان آهناست و از آنچه به آهنا روز 
نازل شد، پس اگر در خصوص حکم و حاکم می بود مسلمانان می  در زمان حیات او 

و اگر در حکم و حاکم می بود !! را بر خود تنصیب کنندد توانستند که غری از حضرت حمم

                                                           

 سؤال پانزده  52ص5ج: جواب روشن - 
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را تنصیب منایدبا مسلمانان  حضرت علی بن ابی طالبقبل از این که  حضرت حممد 
و حتی اگر در خصوص تعینی فرمانده ای بر لشکر برای جنگ با کافران می !! مشورت می کرد
نان مشورت می کرد، بلکه عده ی قبل از تنصیب اسامه بن زید با مسلمابود، رسول خدا 

مشورت و اعرتاض آن  زیادی از آن ها با این تنصیب خمالف بودند، پس چرا حضرت حممد 
ها بر نوجوانی اسامه بن زید را نپذیرفت که  اگر مأمور به  اخذ مشورت آن ها در امور حکم می 

برای قرآن اهلی !!!!ال ؟؟ را می بینی که با قرآن خمالفت می کند وحاشاه و کآیا او!! بود ؟؟
 .(هست و خداوند بیامرزد ؛ کسی که قدر خویش را دانسته و حق را بشنود و مطیع آن گردد

پس اختیار وانتخاب امام وتنصیب او خارج از امر آن هاست،  بلکه آن ازامر خداوند 
 .است

َنا إِلَْیِهْم ِفْعَل اخْلَی ْرَاِت َوِإقَاَم ﴿َوَجَعْلَناُهْم أَِئمًَّة یَ ْهُدوَن بَِأْمرِنَ : خداوند متعال می فرماید ا َوأَْوَحی ْ
 .( )الصَّاَلِة َوِإیَتاء الزََّكاِة وََكانُوا لََنا َعاِبِدیَن﴾

 ىکردند؛ و اجنام کارها ىهدایت م( مردم را)قرار دادمی که به فرمان ما،  و آنان را پیشوایاىن)
 .(کردند ىکردمی؛ و تنها ما را عبادت م  ىحزکات را به آهنا و  ىنیک و برپاداشنت مناز و ادا

ُهْم أَئِمًَّة یَ ْهُدوَن بَِأْمرِنَا َلمَّا َصبَ ُروا وََكانُوا بِآیَاتِنَا : خداوند متعال می فرماید ﴿َوَجَعْلَنا ِمن ْ
 .( )یُوِقُنوَن﴾
ون کردند؛ چ ىهدایت م (امر ما)قرار دادمی که به فرمان ما ( و پیشوایاىن)و از آنان امامان )
 .(ودند، و به آیات ما یقنی داشتندمن شکیباىي
در حدود اختیارات و ین جا اختیار خارج از صالحیت آن ها خواهد بود؛ و اگر امر اواز 

از آن تعبری منی کرد، در حالی که آیه شوری می  ( امر ما)دو آیه با لفظ از صالحیت آهنا می بود 
به الی نیست ؛ لذا می یابیم که رسول اهلل است، یعنی امر خدا تع( امر آن ها ) گوید که 

 . اعرتاض آن ها نسبت به تنصیبش امهیت منی داد
بلکه آیه به امور دیگری که اصال به تنصیب اهلی ربطی ندارد نظر دارد، بلکه به امور 

 .مشروط زندگی روزانه مسلمانان که در ضمن حدود دین وشرع خواهد بود نظر دارد
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 .54: هسجد -5
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﴿َوَشاِوْرُهْم يف اأَلْمِر فَِإَذا : موده خدواند متعال است که می فرمایدواما آیه دوم، وآن فر 
 . َعَزْمَت فَ تَ وَكَّْل َعَلى الّلِه ِإنَّ الّلَه حيُِبُّ اْلُمتَ وَكِِّلنَی﴾

ودر امر با آهنا مشورت کن پس اگر تصمیم گرفتی بر خداوند توکل کن که خداوند متوکلنی )
 .(را دوست دارد

خت این که تنصیب حجج  خارج از امور آن ها ست جواب ومعنای این آیه وبعد از شنا 
روشن می شود، و آن به تنصیب حجج اهلی وخلفای دین که بعد از حضرت حممد رسول اهلل 
می آیند ناظرنیست، بلکه این در امور مربوط به جنگ وارد شده است، واز مهنی جا این آیه 

 .با توجیهات زیادی توجیه شده است 
با آن ها با وجود  گفته می شود که در وجوه مشورت پیامرب ) :شیخ طوسی می گوید

 :بوسیله وحی در شناخت رای صحیح از بندگان سه گفته وجود دارد بی نیازی او
قتاده وربیع وابن اسحاق گفتند که آن از وجه طهارت نفوس  و آموزش آن  :اول آن ها

: ) ر از مجله کسانی باشد که به کالم خود اطمینان دارندهاست، وبر داشنت توانایی آن ها که اگ
 (.وبه نظر ورای خود بر می گردد 

وجه دیگر آن این است که امتش در مشورت به وی  :سفیان بن عیینه می گوید :ودومی
اقتدا کنند وآن را یک شأن ناقص نبینند مهان طور که مدح و ستایش شدند که امرآهنا در بینشان 

 .شدبا مشورت با
آن برای دو امر است، برای بزرگی وجاللت صحابه  واقتدای : حسن وضحاک گفتند :سوم

این که در بعضی از امور دنیوی  :وابو علی جبائی اجازه داده. است امت در آن به ایشان
وجه آن به این است که آن ها را آزمایش کند  :وگروهی گفتند. می توانند به رای خود عمل کنند

﴿فَِإَذا َعَزْمَت : وفرموده اش. فرد نصیحت کننده از فرد فریب کار مشخص می شودودر مشورت 
 توکل کردن به خدا آن واگذاری امر،پس اکر تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن  فَ تَ وَكَّْل َعَلى الّلِه﴾

به ایشان به خاطر حسن تدبری او است ، واصل آن توکل کردن است ، وآن اکتفا منودن در 
 .( ) (ه آن احتیاج است وچیزی که به آن متکی می شود عملی که ب
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در مهانا که رسول اهلل : گفت،گفته ابو عمر را نقل می کندوابن عبدالرب در استذکار  
 .( ) (امور مربوط به جنگ با اصحابش مشورت می کرد تا به وی اقتدا کنند 

ه شود که قرار وتصمیم واین آیه نیز به مشورت آن ها در امور جنگ نظر دارد، وباید توج
پس اکر تصمیم گرفتی بر خدا  ﴿فَِإَذا َعَزْمَت فَ تَ وَكَّْل َعَلى الّلِه﴾ :بودهنایی در دست پیامرب 

 .توکل کن
معاجزی داشتند که به کمک آن می (ع)پدر مهانطورکه شنیدم پیامربان وائمه  :حممود

ر نکردید ، آیا مگر معجزه روشی توانستند دعوت خود را ثابت کنند، ومشا این راه وروش را ذک
 برای اثبات نبوت پیامرب ویا امامت امام نیست ؟ 

می گوییم توجه ودقت  تم، اما تقاضا دارم به آن چه که فرزندم من در خدمت مشا هس :پدر
  :کنید، وآن چه را که می خواهم برای مشا بیان کنم را در دو نقطه روشن می کنم

به عنوان یک دلیل برای نبوت نیست، وگرنه قرآن از معجزه  این که معجزه هرگز :نقطه اول
با آن آمده سخن منی گفت؛ وهم چننی از معجزه ای برای حضرت  ای که حضرت نوح

سخن منی گفت،تا از خالل آن  صدق آن ها ثابت شود، وراز درآن این که نقش  ابراهیم
آمده اند می باشد،وعمل وهدف  با آن(ع)معجزه نقش تاییدی برای درستی دعوتی که پیامربان 

 .آن دلیلی بر درستی وصحت دعوت نیست 
قلت أليب عبد ): ابی بصری می گوید: صدوق در کتاب علل خود به سندش روایت می کند

لیكون دلیاًل على : ألي علة أعطى اهلل تعالی أنبیائه ورسله وأعطاكم املعجزة ؟ فقال اهلل
 ال یعطیها إاّل أنبیائه ورسله وحججه لیعرف به صدق الصادق صدق من أتى به، واملعجزة عالمة هلل

 .( )  (من كذب الكاذب
گفتم که به کدام علت خداوند به پیامربان و فرستادگانش و به مشا به ابی عبدهلل )

تا این که دلیلی بر صدق اعای آهنا باشد ،ومعجزه نشانه : معجزه داده است ؟ فرمود
پیامربان و فرستادگان وحججش به کسی دیگری منی دهد تا به  خداست که آن را به جزء به

 .(دروغ دروغ گوشناخته شود آن صدق راست گو از وسیله
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پس معجزه عالمت وگواه صدق است، و صدق مدعی در آن منحصر منی شود، بلکه می 
ص به خاطر ن( ع)تواند صدق خود را با امور دیگری ثابت کند، واز این جا بیشرت اصحاب ائمه 

 .امیان می آورند  ونه با معجزات -حق است آن  و –وبیان وتایید امام قبلی 
اجه نصری واز این جاست که عالمه حلی در کشف املراد فی شرح َترید اعتقاد برای خو 

نتیجه آن است که معجزه در ابتدا دلیلی بر نبوت نیست، بلکه دلیلی و ) :الدین طوسی می گوید
معجزه شامل دعوت نبوت شد آن بر تصدیق مدعی در  برای صدق دعوت است پس اگر

 .( ) (دعوتش داللت می کند و آن مستلزم اثبات نبوت است
امامیه خمصوصا به این رسیده که الزم است بر امام منصوص شده  :گومی می) :ونیز گفت

با نص  تعینی امام: وزیدیه گفتند. که راه تعینی امام نص ویا مریاث است : وعباسیه گفتند. باشد
مهان نص ویا انتخاب (شناخت)راه  :وبقیه مسلمانان گفتند. ویا دعوت به خود می باشد
 .(اصحاب حل وفصل خواهد بود

  :ودلیل آن چه که بیان کردمی بر دو وجه است
ما بیان کردمی که الزم است امام معصوم باشد وعصمت یک امر خمفی وپوشیده ای  :اول

را منی داند، والزم است که تنصیبش از طرف خدای متعال  است و کسی جزء خدا ی متعال آن
 . باشد؛ زیرا ایشان به شرایط آن آگاه تر از دیگران است 

به اشیایی  بر مردم  از پدر به فرزند مهربان تر بوده، حتی ایشان این که پیامرب  :دوم
به قضای حاجت در که به خلیفه بعد از خود نسبتی ندارد ارشاد وراهنمایی منود مهان طور که 

امور زیادی از خواسته ها و وقایع ارشاد وراهنمایی منودند، واگر از مدینه  برای یک روز یا  دو 
روز سفر می کرد، کسی را برای رسیدگی به امور مسلمنی را جانشنی خود قرار می داد، وبا توجه 

ر امت امهال منوده نسبت داده شود که نسبت به امو  به این حالت چگونه می توان به ایشان
و در با شکوه ترین چیزها و واالترین و بزرگ ترین منزلت ها  که بیشرتین فایده و نسبت به آن 
سخت نیازمند هستند ارشاد وراهنمایی ننماید، و او مسئول امور آهنا بعد از خود است پس از 
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وده و بر آن مستلزم این است که بعد از خود امام و پیشوای دینی تنصیب منسریت ایشان 
 .( )....( نص کرده باشد و آن را به دیگران معرفی منوده

امامت ؛ مهانا برای مشا بیان کردمی که آن مهان اصل و ) :وشیخ کاشف الغطاء می گوید
اساسی است که امامیه به آن برتری جسته و بقیه فرقه های مسلمانان جدا گردیده، وآن فرق 

ق فرعی عرضی هستند مانند فروقی که بنی پیشوایان اجتهاد جوهری اصلی می باشد، و بقیه فرو 
آن : و دانستم که مراد آهنا به امامت. در نزد آهنا هم چون حنفی و شافعی و غریه می باشد

منصب اهلی است که خداوند با علم سابق خود نسبت به بندگان خود آن را انتخاب می  
پیامرب دستور می دهد که امت را به آن ارشاد و  کند،مهانطور که پیامرب را انتخاب می کند ، و به

خدای سبحان به : و معتقد هستند. راهنمایی کند ، و به آهنا امر می کند که از او پریوی کنند 
رای مردم بعد از خود تنصیب نص کرده و او را پرمچی ب پیامربش دستور داده که بر علی

 .( )(مناید
معجزاتی نداشتند، و آن به این معنا ( ع)یامربان واز این جا در می یابی که بعضی از پ

 .نیست که آن ها پیامربنیستند، پس نبوت پیامربی بر آوردن معجزه متوقف منی باشد
بلکه پیامربان بوسیله قانون شناخت حجت که در مورد آن صحبت کردمی شناخته می 

 .شوند
آمده را برای  ی موعودواین مطلب را که در کتاب روشنگری تالیف سید امحد احلسن میان

ولعل أهم مائز لدعوات املرسلنی هو العلم واحلكمة وحسن التدبری ): مشا ذکر می کنم، که فرمودند
ولكن أكثر الناس ال مییزون بنی احلكمة اإلهلیة اليت ینطق هبا املرسلون وبنی السفسطة اليت یعارضهم  

دم التمییز لیس بسبب صعوبة متییز احلكمة  وع. هبا علماء الضاللة قطاع طریق اهلل سبحانه وتعاىل
كما یدعي أو یتوهم بعض الناس بل إن أهم أسباب هذا اخللط هو أّن الناس لوثوا فطرهتم وأصبحوا  
كاألعمى ال مییزون بنی اخلمر واللنب أو بنی سفه الشیطان وحكمة اهلل سبحانه وتعاىل ویا لألسف 

 وضیح احلال اليت وصل إلیها املسلمون أن حممداً فهذا حال معظم الناس يف كل زمان وكمثال لت
جاء بالقران كمعجزة واملسلمون مجیعًا على هذا القول ولكن من الذي مییز أن القرآن آیة معجزة؟ 
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ونزل إىل األرض ومعه سورة قرآنیة جدیدة جاء هبا من اهلل  فلو جاء الیوم حممد بن عبد اهلل 
أن مییزوا هذه السورة ویقطعون أهنا من اهلل سبحانه وتعاىل  سبحانه وتعاىل فهل یستطیع املسلمون

 ؟وبالتايل یثبت عندهم أّن هذا الشخص الذي جاء هبا هو حممد 
أقول وبال تردد أّن معظم املسلمنی غری قادرین على التمییز وسواء منهم العلماء أم اْلهالء بال 

یزوا هذه السورة ویعرفون أهنا آیة من اهلل إذا كان هناك مسلمون َل یلوثوا فطرهتم یستطیعون أن می
 .سبحانه وبالتايل فان الذي جاء هبا لیس شخصاً اعتادیاً 

لو جاء بالقرآن الیوم لكفر به معظم  إّن حممدًا بن عبد اهلل : إذن فالنتیجة املتحصلة
 ( ) .(املسلمنی وَل یؤمنوا به ولقالوا ساحر وكّذاب

باشد اما  تدبری وحسن وحكمت علم مهان پیامربان دعوت برای شناسه مهمرتین شاید) 
 ومغالطه سفسطه وبنی سخن می گویند با آن پیامربان كه اهلی حكمت بنی توانند منی مردم بیشرت
می کنند متییز و  که بوسیله آن خمالفت سبحان خدای راه وراه زنان گمراهی پیشوایان كه ای

 سفسطه نیست مهان طور و حكمت بنی زمتیی سختی تشخیص خباطر عدم و این .تشخیص دهند
و آمیختگی  عدم تشخیص این علت مهمرتین می کنند، بلكه گمان مردم ادعا و از بعضی كه
 و شراب بنی منی توانند كه كرده و هم چون نابینا شدند آلوده را فطرت خود مردم كه است این
 این وضع و کمالتاسفدهند ، و با   متعال تشخیص خداوند وحكمت شیطان سفاهت بنی یا شری
است ، و به عنوان مثال برای حال حاضر که مسلمانان به آن  بوده زمان هر در مردم بیشرت حال

با قرآن بعنوان معجزه آمد و مسلمانان مهه بر این قول حضرت حممد  رسیده اند این است كه
 حضرت راگ هستند اما چه کسی می تواند تشخیص دهد که قرآن نشانه و معجزه است ؟ پس

 آیا بیاورد متعال خداوند طرف از جدیدی سوره ی و آید فرود زمنی وبر بازگردد امروز حممد
 جانب از سوره این كه كنند پیدا یقنی و قطع دهند و تشخیص را سوره این توانند می مسلمانان
ن آ آمده جدید با سوره كه شخص این كه شود برای آهنا ثابت نتیجه ودر .است متعال خداوند

 قادر مسلمانان عاَل یا غری عاَل  بیشرت تردید می گومی که بدون است؟ خود حضرت حممد
نكرده  آلوده فطرت خود را در آجنا مسلمانانی باشند که اگر ، بله دهند تشخیص كه نیستند
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 متعال خداوند جانب از ای این نشانه كه بدانند و دهند را تشخیص سوره این توانند می باشند
 .نیست عادی شخص آورده را سوره آن كه كسی نتیجهودر  است

 با قرآن امروز  اهلل عبد بن حممد اگرحضرت بدست آمده این است كه نتیجه بنابراین
 ساحر آوردند و خواهند گفت كه منی امیان وبه او شدند می كافر او به نسبت مردم بیشرت بیاید

 .(است ودروغگو
کردند آهنا از کافران ( ع)است معجزه از پیامربان اظهار نظر در کسی که درخو  :نقطه دوم

را می یابی، که بر طلب معجزه مادی تاکید می  ( ع)به آنان هستند، پس کافران به پیامربان خدا
کنند، واین نتیجه آن است که آن ها برای تصدیق فقط بر چیز مادی تکیه می کنند، ودر 

دا وند امیان به خود را از طریق غیب می وجودشان چیزی از امیان به غیب را منی یابی ، وخ
 .خواهد 

الَِّذیَن یُ ْؤِمُنوَن بِاْلَغْیِب  *﴿َذِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْیَب ِفیِه ُهًدى لِّْلُمتَِّقنیَ  :خداوند متعال می فرماید
َناُهْم یُنِفُقوَن﴾  .( )َویُِقیُموَن الصَّالَة َوممَّا َرَزق ْ

.* آن راه ندارد؛ و مایه هدایت پرهیزکاران استاست که شک در  آن کتاب با عظمىت)
آورند؛ و  ىامیان م( آنچه از حس پوشیده و پنهان است)هستند که به غیب  کساىن( پرهیزکاران)

 .(کنند ىامی، انفاق م داده ىکه به آنان روز   دارند؛ و از متام نعمتها و مواهىب ىمناز را برپا م
َا : و خداوند متعال می فرماید تُنِذُر َمِن ات ََّبَع الذِّْكَر َوَخِشَي الرَّمْحَن بِاْلَغْیِب فَ َبشِّْرُه مبَْغِفَرٍة ﴿ِإمنَّ

 .( )َوَأجٍر َكرمٍِی﴾
کند و از خداوند رمحان در   ىپریو ( ىاهل) ىکه از این یادآور   کىن ىرا انذار م ىتو فقط کس)
 .!(پرارزش بشارت ده ىرا به آمرزش و پاداش ىبرتسد؛ چننی کس( غیب)هنان

 .( )﴿ِإنَّ الَِّذیَن خَيَْشْوَن َرب َُّهم بِاْلَغْیِب هَلُم مَّْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبرٌی﴾: و خداوند سبحان می فرماید
 ىترسند، مسلما آمرزش و پاداش بزرگ ىکه از پروردگارشان در هنان و غیب م  کساىن( اما))
 .!(دارند
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معجزه مادی که شخص را بر امیان است نه از طریق ( پسندیده)پس امیان از طریق غیب  
جمبور سازد، لذا خداوند متعال امیان فرعون را بعد از نزول معجزه قهاره را رد کرد ، و برای تو 

 .را برای مشا نقل می کنم ضیح و دقت بر این موضوع کالم میانی
دها أّما املعجزة املادیة فهي ال میكن أن تكون وح): می فرماید سید امحد احلسن میانی

طریقًا إلمیان الناس، بل اهلل ال یرضى هبكذا إمیان مادي حمض، ولو كان یَقبل لَقبل إمیان فرعون بعد 
أن رأى معجزة مادیة قاهرة ال تؤول، وهي انشقاق البحر، ورأى كل شق كالطود العظیم، وملسه بیده 

 .( )  ﴾ْسرائیَل َوأَنَا ِمَن اْلُمْسِلِمنیَ آَمْنُت أَنَُّه ال إَِلَه ِإالَّ الَِّذي آَمَنْت ِبِه بَ ُنو إِ ﴿: فقال
 .( )﴾آآْلَن َوَقْد َعَصْیَت قَ ْبُل وَُكْنَت ِمَن اْلُمْفِسِدینَ ﴿ :ولكن اهلل ال یرضى هذا اإلمیان

فَاْلیَ ْوَم نُ َنجِّیَك بَِبَدِنَك لَِتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك آیًَة ﴿ :وقد ترك اهلل بدن فرعون آیة للناس لیتفكروا
 .( )﴾َكِثریاً ِمَن النَّاِس َعْن آیَاتَِنا َلَغاِفُلونَ   َوِإنَّ 

 .﴾َكِثریاً ِمَن النَّاِس َعْن آیَاتَِنا َلَغاِفُلونَ ﴿ ولكن قلیل من انتفعوا هبذه اآلیة و
كما أن املعجزة ال میكن أن تكون لكل من یطلبها، و إال آلمن الناس مجیعًا إمیانًا قهریًا اجربوا 

قدرة قاهرة ال طاقة هلم على مواجهتها، ولن یكون هذا إال استسالمًا لألمر الواقع علیه مبا یرون من 
ولیس إسالمًا وتسلیمًا للغیب، واهلل سبحانه هو الغیب، ولعل من تدبر يف معجزات األنبیاء جيدها 
 مجیعًا جاءت مشاهبة ملا انتشر يف زماهنم، فموسى یأت بالعصا اليت تصبح أفعى يف زمن فیه عشرات
یلقون عصیهم فإذا هي أفعى كما خيیل للناس، وكذا عیسى جاء لیشفي املرضى يف زمن انتشر فیه 

فیه أهنا جاءت كذلك  یأت بالقرآن لقوم اشتهروا بالكالم والشعر، فاألمر وما الطب، وحممد 
 .( )﴾َلْیِهْم َما یَ ْلِبُسونَ َوَلْو َجَعْلَناُه َمَلكاً ْلَََعْلَناُه َرُجالً َولََلَبْسَنا عَ ﴿ :للَّبس، قال تعاىل

وما هذا اللبس واملشاهبة إال لتكون هناك مساحة لتأول املتأولنی الذین ال یؤمنون بالغیب، 
 .ولتبقى مساحة لإلمیان بالغیب، و إال فاإلمیان املادي احملض لیس إمیاناً، وال إسالماً، وال یقبله اهلل

 .( )﴾َفُع الَِّذیَن َكَفُروا ِإمیَانُ ُهْم َوال ُهْم یُ ْنظَُرونَ ُقْل یَ ْوَم اْلَفْتِح ال یَ ن ْ ﴿ :قال تعاىل

                                                           

 .13: يونس - 
 . 1: يونس -5
 .15: يونس -3
 .1: أنعام -4
 .51: هسجد -2
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فاإلمیان الكامل هو اإلمیان بالغیب مائة باملائة، وهو إمیان األنبیاء واألوصیاء، وكلما كان اإلمیان 
مشوبًا بآیة أو إشارة أو كرامة أو معجزة مادیة، كان أدىن وأقل، حىت إذا كانت املعجزة قاهرة وتامة 

 میكن تأویلها، عندها ال یقبل اإلمیان واإلسالم، كما َل یقبل إمیان وإسالم فرعون؛ ألن هكذا وال
 .إمیان هو إمیان مادي مائة باملائة
َناُهْم یُ ْنِفُقونَ ﴿ :واهلل وصف املؤمننی بأهنم  .( )﴾الَِّذیَن یُ ْؤِمُنوَن بِاْلَغْیِب َویُِقیُموَن الصَّالَة َوممَّا َرَزق ْ

 .( )﴾خَيَْشْوَن َرب َُّهْم بِاْلَغْیِب َوُهْم ِمَن السَّاَعِة ُمْشِفُقونَ  الَِّذینَ ﴿
َا یَ تَ زَكَّى لِن َ ﴿ َا تُ ْنِذُر الَِّذیَن خَيَْشْوَن رَب َُّهْم بِاْلَغْیِب َوأَقَاُموا الصَّالَة َوَمْن تَ زَكَّى فَِإمنَّ ْفِسِه َوِإىَل اللَِّه ِإمنَّ
 .( )﴾اْلَمِصریُ 
َا تُ ْنذِ ﴿  .( )﴾ُر َمِن ات ََّبَع الذِّْكَر َوَخِشَي الرَّمْحََن بِاْلَغْیِب فَ َبشِّْرُه مبَْغِفَرٍة َوَأْجٍر َكرمیٍ ِإمنَّ

 .( )﴿َمْن َخِشَي الرَّمْحََن بِاْلَغْیِب َوَجاَء ِبَقْلٍب ُمِنیٍب﴾
اْلِمیزَاَن لِیَ ُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط َوأَنْ زَْلَنا احلَِْدیَد ﴿َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبَ ی َِّناِت َوأَنْ زَْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب وَ 

 .( )َعزِیٌز﴾ِفیِه بَْأٌس َشِدیٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َولِیَ ْعَلَم اللَُّه َمْن یَ ْنُصرُُه َوُرُسَلُه بِاْلَغْیِب ِإنَّ اللََّه َقِويٌّ 
 .( )(هَلُْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبرٌی﴾﴿ِإنَّ الَِّذیَن خَيَْشْوَن َرب َُّهْم بِاْلَغْیِب 

 این چننی خداوند به مردم نیست، بلكه راهی برای امیان تنهاىي به مادى خود معجزه اما و) 
 مادى ازدیدن معجزه بعد را فرعون كرد امیان ىم قبول شود، واگر منى راضى حمض امیان مادى

دریا، و هر قسمی از آن را  شکافته شدن ن چونقاهره که نیاز به تاویل ندارد را قبول می کرد، و آ
آَمْنُت أَنَُّه ال إَِلَه ِإالَّ الَِّذي ﴿:گفت عظیمدید و آن را با دست ملس کرد؛ فرعون كوه چون هم

اسرائیل  که بىن  ى، جز کسىامیان آوردم که هیچ معبود» ﴾آَمَنْت ِبِه بَ ُنو ِإْسرائیَل َوأَنَا ِمَن اْلُمْسِلِمنیَ 
 «!اند، وجود ندارد؛ و من از مسلمنی هستم ن آوردهبه او امیا

                                                           
 .3: هبقر - 
 .41: نبياءا -5
 .3 : فاطر -3
 .  : يهـس -4
 .33: قه  -2
 .52: حديد -3
 .53ص 5ق 3ج: االضاءات.  5 : ملك -3
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آآْلَن َوَقْد َعَصْیَت قَ ْبُل وَُكْنَت ِمَن ﴿ :و اما خداوند به این چننی امیانی راضی نیست
، و از مفسدان ىکه قبال عصیان کرد  در حاىل!! اآلن؟:( اما به او خطاب شد) ﴾اْلُمْفِسِدینَ 

 .!(ىبود
فَاْلیَ ْوَم ﴿ :وتعقل کنند نه ای برای مردم جا گذاشت تا تفکروخداوند جسد فرعون بعنوان نشا

امروز، بدنت  وىل »﴾نُ َنجِّیَك بَِبَدِنَك لَِتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك آیًَة َوِإنَّ َكِثریًا ِمَن النَّاِس َعْن آیَاتَِنا َلَغاِفُلونَ 
دم، از آیات ما از مر  ىو بسیار ! ىدهیم، تا عربت براي آیندگان باش جنات مي( از آب)را 

  «!غافلند
 » ﴾َكِثریاً ِمَن النَّاِس َعْن آیَاتَِنا َلَغاِفُلونَ ﴿ :هستند كم اند برده آیه سود این از كه كساىن وىل

 «!از مردم، از آیات ما غافلند ىبسیار 
متام مردم  نه وگر نیست، ممکن كند طلب آن را كه كس هر براى مهان طور که معجزه 

 مى وتوانایی مقابله با آن را ندارند با قهر و اجبار امیان ببینند را خداوند رهقاه معجزه آنگاه که
و  تسلیم شدن برای امر واقع شده نیست و اسالم و تسلیم برای غیب نیست، آوردند، و این جز

پیامربان تدبر کرده باشد مهه آهنا را  در معجزات كسى خداوند سبحان خود غیب است، واگر
با عصایی آمد که تبدیل  آن زمان رواج داشته می یافت، وحضرت موسی مشابه آنچه که در

به مار می شود در زمانی که در آن ده ها نفر عصای خود را می انداختند وبه خیال مردم تبدیل 
درزمانی که طبابت منتشر بود آمد تا مریضان را  وهم چننی حضرت عیسی به مار می شدند،

آن آمد برای قومی که در کالم وشعر معروف ومشهور بودند، با قر  شفا دهد، وحضرت حممد 
خداوند متعال می پس امر و آن چه در آن است آن مهچننی برای مشتبه سازی آمده است 

 ىا او را فرشته واگر» ﴾َوَلْو َجَعْلَناُه َمَلكًا ْلَََعْلَناُه َرُجاًل َولََلَبْسَنا َعَلْیِهْم َما یَ ْلِبُسونَ ﴿ :فرماید
کار را بر آهنا مشتبه ( باز به پندار آنان،)آوردمی؛ ى درم را بصورت انساىن ىدادمی، حتما و  ىقرارم
 « !سازند ىطور که آهنا کار را بر دیگران مشتبه م ساختیم؛ مهانى م

تاویل تاویل کنندگان که  چیست جز این که در آجنا فضایی براي تشابه برای واین لبس و 
 امیان حمض مادى و برای امیان به غیب فضایی باقی مباند وگرنه امیانبه غیب امیان ندارند باشد، 

 .نیست،وخداوند آن را قبول ندارد واسالم
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َفُع الَِّذیَن َكَفُروا ِإمیَانُ ُهْم َوال ُهْم یُ ْنظَُرونَ ﴿ :خداوند متعال می فرماید روز »﴾ُقْل یَ ْوَم اْلَفْتِح ال یَ ن ْ
 «!شود ىران خنواهد داشت؛ و به آهنا هیچ مهلت داده منبه حال کاف ى، امیان آوردن، سودىپریوز 

است،  واوصیاء پیامربان است، وآن امیان غیب به درصد امیان صد مهان كامل پس امیان
 پاینی مقام آمیخته شده باشد،آن امیان مادى معجزه یا كرامت یا هرچه امیان به نشانه ای ویا اشاره

 هنگام این تاویل منود، در آن را نتوان كه باشد ره و تامقاه دارد، تا اینکه معجزه ىتر و کم تر 
امیان  نشد، زیرا این چننی  قبول فرعون اسالم امیان و كه مهانگونه.منی شود قبول واسالم امیان

 .(می باشد صد درصد مادی ،مهان امیان
ِب َویُِقیُموَن الَِّذیَن یُ ْؤِمُنوَن بِاْلَغیْ ﴿ :که آن ها  كند ىم وصف اینگونه را خداوند مومننی

َناُهْم یُ ْنِفُقونَ    ﴾الصَّالَة َوممَّا َرَزق ْ
دارند؛ و از متام  ىآورند؛ و مناز را برپا م ىهستند که به غیب امیان م کساىن( پرهیزکاران)»

 .«کنند ىامی، انفاق م داده ىکه به آنان روز   نعمتها و مواهىب
 .﴾ْم ِمَن السَّاَعِة ُمْشِفُقونَ الَِّذیَن خَيَْشْوَن َرب َُّهْم بِاْلَغْیِب َوهُ ﴿
 «!ترسند، و از قیامت بیم دارند ىمهانان که از پروردگارشان در هنان م» 
َا یَ تَ زَكَّى لِن َ ﴿ َا تُ ْنِذُر الَِّذیَن خَيَْشْوَن رَب َُّهْم بِاْلَغْیِب َوأَقَاُموا الصَّالَة َوَمْن تَ زَكَّى فَِإمنَّ ْفِسِه َوِإىَل اللَِّه ِإمنَّ
 .﴾ریُ اْلَمصِ 

ترسند و مناز را برپا  ىم که از پروردگار خود در پنهاىن  ىده ىم را بیم تو فقط کساىن» 
گردد؛ و بازگشت  ىپیشه کند، نتیجه آن به خودش بازم( و تقوا) ىدارند؛ و هر کس پاک ىم
 .«!خداست ىبه سو ( مهگان)

َا تُ ْنِذُر َمِن ات ََّبَع الذِّْكَر َوَخِشَي الرَّمْحَنَ ﴿  .﴾بِاْلَغْیِب فَ َبشِّْرُه مبَْغِفَرٍة َوَأْجٍر َكرمیٍ  ِإمنَّ
کند و از خداوند رمحان در   ىپریو ( ىاهل) ىکه از این یادآور   کىن ىرا انذار م ىتو فقط کس»

 .«!پرارزش بشارت ده ىرا به آمرزش و پاداش ىهنان برتسد؛ چننی کس
 .ُمِنیٍب﴾﴿َمْن َخِشَي الرَّمْحََن بِاْلَغْیِب َوَجاَء ِبَقْلٍب 

 .«!پرانابه در حمضر او حاضر شود آن کس که از خداوند رمحان در هنان برتسد و با قلىب»
َوأَنْ زَْلَنا احلَِْدیَد ﴿َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبَ ی َِّناِت َوأَنْ زَْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِمیزَاَن لِیَ ُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط 

 .ِدیٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َولِیَ ْعَلَم اللَُّه َمْن یَ ْنُصرُُه َوُرُسَلُه بِاْلَغْیِب ِإنَّ اللََّه َقِويٌّ َعزِیٌز﴾ِفیِه بَْأٌس شَ 
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 شناساىي)و میزان ( آمساىن)ما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادمی، و با آهنا کتاب »
به عدالت کنند؛ و آهن را نازل کردمی که نازل کردمی تا مردم قیام ( حق از باطل و قواننی عادالنه

او و رسوالنش را یاري  ىمردم است، تا خداوند بداند چه کس ىبرا ىشدید و منافع ىدر آن نریو 
 .«!(ناپذیر است و شکست ىآنکه او را ببینند؛ خداوند قو  کند ىب ىم

 .ْجٌر َكِبرٌی﴾﴿ِإنَّ الَِّذیَن خَيَْشْوَن َرب َُّهْم بِاْلَغْیِب هَلُْم َمْغِفَرٌة َوأَ 
 ىترسند، مسلما آمرزش و پاداش بزرگ ىکه از پروردگارشان در هنان م  کساىن( اما)»
 .«!(دارند

وای فرزندامن تا مهنی جا سخن ما امشب متام می شود به امید این که فردا شب هم دیگر را 
 .دوباره مالقات کنیم 

 
 .له األئمة واملهدینی وسلم تسلیماً واحلمد هلل رب العاملنی، والصالة والسالم على حممد وآ

 
*** 
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 قسمت هفتم 

 چگونه صاحب امر شناخته می شود؟
این گونه اشکاالت شروع شد که بر ذهن فرزندان می گذشت، واز این جا آن چه که در 

ش منتظر آمدنش اندیشه آهنا می گذشت از پدر خود سوال می کردند، وپدر آمد و دید که فرزندان
بودند، پس بر آن ها سالم منود و با او سالم رد و بدل شد، و آن ها با این سئوال مورد خطاب 

 آیا سوالی دارید ؟ : قرار داد
بله پدر، من روایت های زیادی که مربوط به صاحب امرباشد خوانده ام اما در  :واثق 

ا هبرت بفهمم ، مهانا که من روایات حقیقت دوست دارم که در این موضوع بیشرت توضیح دهید ت
متعلق به صاحب امر مطالعه منوده ام اما مقصود ومنظور آن ها را ندانستم، به خصوص بعد از 

اطالق می شود، ( ع)این که از مشا فهمیدم که در آن چه سابقا گذشت صاحب امر بر مهه ائمه 
د مهچننی مراد از آن است و بر آن اطالق می شو  مهان طور که منظور آن امام مهدی

 .شخص دیگری نیز هست
بله واثق منظور مشا را فهمیدم ، امشب موضوع سخن ما اختصاصا منظور از صاحب  :پدر

اطالق می شود ( ع)امر خواهد بود، واز آن جایی که ما در جهت اثبات این لفظ که بر مهه ائمه 
م ما در لفظ صاحب امر وحتدید نیستیم، زیرا آن قبال توضیح داده شده است، واز این جا کال

 .منظور از آن درزمان ظهورخواهد بود
وابتدا به تقدمی روایات تا دالیل آن ها را یکی بعد از دیگری بررسی کنیم ،تا به نتیجه ای که 

 .می خواهیم برسیم
 :شیخ کلینی به اسنادش از علی بن ابی محزه روایت می کند که می گوید :روایت اول

فولدك ؟ : ال، فقلت: أنت صاحب هذا األمر؟ فقال: فقلت له عبد اهللدخلت على أيب )
من هو ؟ : ال، قلت: فولد ولد ولدك ؟ فقال: ال، فقلت: فولد ولدك هو ؟ قال: ال، فقلت: فقال
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بعث  الذي میالها عداًل كما ملئت ظلمًا وجوراً، على فرتة من األئمة، كما أّن رسول اهلل : قال
 .( )  (على فرتة من الرسل

خری،   :مشا صاحب این امر هستید ؟ فرمودند :بر ابی عبداهلل وارد شدم وبه ایشان گفتم) 
فرزند فرزند  :خری ، گفتم :مهان فرزند فرزند مشا ؟ فرمود :خری ، گفتم: فرزند مشا؟ فرمودند :گفتم

ز عدل می  را پرا( زمنی)کسی که آن  :او چه کسی است ؟ فرمودند :خری گفتم :فرزندمشا؟ فرمودند
است، مهان طور که ( ع)کند مهان طور که از ظلم وجور پرشده است، وآن بعد از نبودن ائمه

 . (شده است  بعد از نبودن رسوالن مبعوثرسول اهلل 
صاحب  به این که  سوال در روایت از مطلق بودن صاحب امرنیست، وگرنه امام صادق

نیز در روایتی از عبد   از امام صادقامام واجب اطاعت است ، وقبال  :امر است، یعنی
ما احلجة على املدعي هلذا األمر بغری ) :گفتمبه ابی عبداهلل :االعلی بیان شده که می گوید

  .( ) .....(ثالثة من احلجة َل جيتمعن يف رجل إالّ كان صاحب هذا األمر : حق ؟ قال
سه دلیل درمردی مجع منی : چه حجتی بر مدعی این امربه غری حق  وجود دارد؟ فرمودند)

  .... (شوند جز آن که او صاحب االمر باشد
واگر سوال در روایت اولی از مطلق بودن صاحب امر بوده ، جواب امام به بله بوده است، 
ب اما از آن جایی که سوال این طورنبوده و امام آن طور که آن را فهمیده به سئوال کننده جوا

مهان فرزند فرزند  :خری ، گفتم: فرزند مشا؟ فرمودند(: سئوال کننده) خری، پس گفتم: وفرمودند. داد
او چه کسی است ؟  :خری گفتم :فرزند فرزند فرزندمشا؟ فرمودند :خری ، گفتم :مشا ؟ فرمود

را پراز عدل می کند مهان طور که از ظلم وجور پرشده است، وآن ( زمنی)کسی که آن  :فرمودند
د از نبودن رسوالن مبعوث شده بعمهان طور که رسول اهلل است، ( ع)بعد از نبودن ائمه

 ( .است
، وآن بعد از نبودن ائمه است ، : )وچیزی که در این روایت جلب توجه می کند مهان مورد

 ( .مهان طور که رسول اهلل بعد از نبودن رسوالن مبعوث شده است 

                                                           

أحمد بن إدريس، : و كليني ونعماني بااين سندروايت کردند. 15 ص: ، غيبت نعماني 34ص  ج: كافي - 
از محمد بن أحمد، از جعفر بن القاسم، از محمد بن الوليد الخزاز، از الوليد بن عقبة، از الحارث بن زياد، از 

 .يب، از أبي حمزةشع
 .33 ص: اإلمامة والتبصرة -5
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 :وبرای این که امر واضح شود می گومی
 بر امام حممد بن حسن عسکری(آن بعد از نبودن ائمه است و ) :فرموده اش :اوال

نیستند بلکه ایشان امر امامت را به طور ( ع)منطبق منی شود زیرا ایشان بعد از نبودن ائمه 
 .مستقیم از پدرش حتویل گرفتند

را روشن می کند ، وبرای مشا دو مورد را ذکر می  قرآن آمدن فرستاده در امت پیامرب: دوم
 :کنم

﴿ُیَسبُِّح لِلَِّه ما يف السَّماواِت َو ما : در سوره مجعه به فرموده متعال که می فرماید :رد اولمو 
ُلوا َعَلْیِهْم آیاتِِه  *يف اأْلْرِض اْلَمِلِك اْلُقدُّوِس اْلَعزِیِز احلَِْكیمِ  ُهْم یَ ت ْ ُهَو الَِّذي بَ َعَث يف اأْلمِّیِّنَی َرُسواًل ِمن ْ

یِهْم َوی ُ  ُهْم َلمَّا یَ ْلَحُقوا  *َعلُِّمُهُم اْلِكتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإْن كانُوا ِمْن قَ ْبُل َلِفي َضالٍل ُمِبنٍی َویُ زَكِّ َوآَخرِیَن ِمن ْ
 .( )ذِلَك َفْضُل اللَِّه یُ ْؤتِیِه َمْن َیشاُء َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظیِم﴾ *هِبِْم َوُهَو اْلَعزِیُز احلَِْكیُم 

گویند، خداوندي که  ىاهنا و آن چه در زمنی است مهواره تسبیح خدا مآن چه در آمس)
است که در  ىو کس!* مربا، و عزیز و حکیم است ىمالک و حاکم است و از هر عیب و نقص

خواند و آهنا را  ىاز خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آهنا م میان مجعیت درس خنوانده رسوىل
 ىآموزد هر چند پیش از آن در گمراه ىو حکمت م( قرآن)کند و به آنان کتاب  ىتزکیه م
اند و اوست ارمجند  دیگر از ایشان كه هنوز به آهنا نپیوسته[ نیز بر مجاعتهاىي]و !* بودند ىآشکار 
خبشد؛ و خداوند  ىم( و شایسته بداند)این فضل خداست که به هر کس خبواهد !* كار سنجیده

 .!(صاحب فضل عظیم است
این که رسولی را که خداوند سبحان در مجعیت بی سواد  یعنی در ام القری در وآیه بعد از 

ُهْم َلمَّا یَ ْلَحُقوا هِبِْم َوُهَو اْلَعزِیُز می فرماید: مبعوث کرده را بیان می کند زمانش  ﴿َوآَخرِیَن ِمن ْ
 .اْلَعِظیِم﴾ ذِلَك َفْضُل اللَِّه یُ ْؤتِیِه َمْن َیشاُء َواللَُّه ُذو اْلَفْضلِ  *احلَِْكیُم 
از امینی در میان آن ها رسولی نیز مبعوث خواهد   بر مجاعتهاىي دیگریعنی خداوند متعال )

 .(رسول می باشد کرد، واین رسول موصوف شده به این که بعد از نبود
  آن رسول چه کسی است که بعد از رسول اهلل حممد: وازمهنی جا سوالی مطرح می شود

 ول کجاست ، وآیا آن مهان مکه ویا جای دیگر است ؟وام قری در زمان آن رس

                                                           

 .4 – 5: هجمع - 
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یَ ْغَشى النَّاَس  *﴿فَاْرَتِقْب یَ ْوَم تَْأِت السَّماُء ِبُدخاٍن ُمِبنٍی : خداوند متعال می فرماید :مورد دوم
 *َقْد جاَءُهْم َرُسوٌل ُمِبنٌی َأىنَّ هَلُُم الذِّْكرى وَ  *َرب ََّنا اْكِشْف َعنَّا اْلَعذاَب ِإنَّا ُمْؤِمُنوَن  *هذا َعذاٌب أَلِیٌم 

یَ ْوَم نَ ْبِطُش اْلَبْطَشَة اْلُكرْبى *ِإنَّا كاِشُفوا اْلَعذاِب قَِلیاًل ِإنَُّكْم عاِئُدوَن  *مُثَّ تَ َولَّْوا َعْنُه َوقاُلوا ُمَعلٌَّم جَمُْنوٌن 
 . ( )ِإنَّا ُمْنَتِقُموَن﴾

گرید این  كه مردم را فرو مى* آورد  ىپس در انتظار روزى باش كه آمسان دودى منایان برم)
آنان * پروردگارا این عذاب را از ما دفع كن كه ما امیان دارمی [ گویند مى*  ]است عذاب پر درد 

باشد و حال آنكه به یقنی براى آنان فرستاده ای روشنگر آمده است [ گرفنت]پند[ جاى]را كجا 
ما این عذاب را اندكى از مشا * اى دیوانه است  یافته پس از او روى برتافتند و گفتند تعلیم * 

زنیم مهان محله  روزى كه دست به محله مى* گریید  در حقیقت باز از سر مى[ وىل مشا]دارمی  برمى
 .(امی  گرینده ما انتقام  [آنگاه]بزرگ 

وآیا بشرییت این دود غلیظ که قرآن آن را به عذاب توصیف می کند به خود دیده است ویا 
 به بقیه روز های خود ادامه می دهد ؟ بشریت

اگر به روایات بر گردمی  خواهیم یافت که این دود غلیظ ذکر شده در آیه قبل ازقیام قائم 
دش از امری املومننیخواهد بود، شیخ طوسی به اسنا  می کند که امام فرمودندروایات: 

والدجال، والدخان، والدابة  السفیاِّن،: عشر قبل الساعة البد منها):می فرمایدرسول اهلل 
، وخسف باملشرق وخسف جبزیرة  وخروج القائم، وطلوع الشمس من مغرهبا، ونزول عیسى
 .( ) (العرب، ونار خترج من قعر عدن تسوق الناس إىل احملشر

سفیانی ، و دجال ، ودود غلیظ ودابه  :ده عالمت قبل از قیام ساعت بناچارخواهند بود) 
وفرورفنت زمنی در مشرق  ع خورشید از غروب گاهش ، ونزول عیسیوخروج قائم ، وطلو 

وفرورفنت زمنی در جزیره عرب ، وآتشی که از قعر عدن خروج می کند ومردم را به حمشر سوق می 
 .(دهد

ومنظوز از ساعت، مهان قیامت صغری که در آن خداوند متعال به واسطه حجتش برزمنی 
 .خواهد بود حکومت خواهد کرد،وحاکم حضرت قائم

                                                           

 .3  – 3 : دخان - 
 .433ص: ىغيبت شيخ طوس -5
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ودود غلیظ بر بشریت تا حاال نگذشته است بلکه در روز های آینده بر آهنا خواهد گذشت 
واین دود به سبب تکذیب این فرستاده آن ها را می پوشاند، بنابر این خداوند متعال عذاب منی  

 .کند مگر بعد از القای حجت وفرستادن رسولی که مردم را انذار کند
ِبنَی َحىتَّ نَ ب َْعَث َرُسواًل﴾ :رمایدخداوند متعال می ف  .( )﴿َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

 .(جمازات خنواهیم کرد، مگر آنکه فرستاده ای مبعوث کرده باشیم( را ىقوم)وما هرگز )
واز مهنی جا کسی که بعد از نبودن رسوالن می آید ایشان رسول است، واز مهنی جا سوالی 

 ؟ وچه کسی وی را فرستاده است ؟این رسول چه کسی است : مطرح می شود
می آید با توجه به این   اما پدرچگونه است رسولی غری از پیامربی حضرت حممد  :واثق

 خامته یافته است  ؟ که پیامربی به نبوت ایشان 
خامته یافته   اما در خصوص ارسال از طرف خداوند متعال وآن با حضرت حممد :پدر

 :آغاز یافته واین چیزی که روایات آن را بیان کرده اندمداست  اماشروع ارسال از حضرت حم
السالم : وتقول)....  :آمده است برای جدش امری املومننی در زیارت امام صادق

من اهلل على حممد أمنی اهلل على رسالته وعزامی أمره ومعدن الوحي والتنزیل، اخلامت ملا سبق والفاتح ملا 
ه، الشاهد على اخللق، السراج املنری، والسالم علیه و رمحة اهلل استقبل، واملهیمن على ذلك كل

 .( ) (وبركاته
درود از طرف خداوند بر حممد امنی خدا بر رسالتش وعزامی امرش ومعدن  :ومی گویی)...  

وحی وتنزیلش ،وخامته چیزی که قبلش بوده وباز کننده چیزی که خواهد آمد و مهیمن بر متام آن، 
 .(چراغ روشن کننده ودرود بر او و رمحت وبرکات خدا بر ایشان باد وشاهدی بر خلق،

                                                           

 .2 : اسراء - 
: ، فرحبة الغبري434ص: ، مصبباح كفعمبي52ص 3ج: ، تهذيب األحكام233ص 5ج: من ال يحضره الفقيه -5

، با اخبتالف وجبود همبين عببارت ببه 34 وص 33ص: مفيد :، المزار 43 ص 13ج: ، بحار األنوار33 ص
، وايبن تعبيبر بباکمی اخبتالف از اميبر المبومنين وآن (الخاتم لما سبق والفاتح لمبا اسبتقبل: )عنوان شاهدومنظورم

: ياد می داد آمبده اسبت  وآن وقتبی کبه فرمودنبد  وقتی که ايشان به مردم نحوی صلوات فرستادن بر پيامبر
 34ج: ، و بحببار األنببوار53 ص  ج: نهببج البالغببة بشببرح محمببد عبببده( نغلببقالخبباتم لمببا سبببق والفبباتح لمببا ا)

آمبده اسبت وعببارت اولبی درهمبان  23ص: همان طور که ايبن عببارت در مبزار نوشبته مشبهدی در. 513ص
 . آمده است  534کتاب به ص
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السالم على رسول : فقل فإذا استقبلت قرب احلسنی)... : می فرماید و ابی عبداهلل
، أمنی اهلل على رسله وعزائم أمره، اخلامت ملا سبق والفاتح ملا استقبل، واملهیمن على ذلك  اهلل 

 .( ) (اهلل وبركاتهكّله، والسالم علیه ورمحة 
درود بر رسول خدا صلى اهلل علیه و : شدی بگو پس اگر روبروی مرقدامام حسنی)... 

آله ، امنی خدا بر رسوالنش و عزائم امرش، خامته دهنده آن چه که گذشت و آغاز کننده آن چه 
 .(ادخواهد آمد ، و مهیمن بر متام آهنا ، و درود و رمحت و بركات خداوند بر آن جناب ب

 ىوأشهد أن ال إله إاّل اهلل وحده ال شریك له، شهادة یؤد).... می فرماید  وامری املومننی
اإلسالم ذاكرها ویؤمن من العذاب یوم احلساب ذاخرها، وأشهد أّن حممدًا عبده اخلامت ملا سبق من 

 .( ) ....(الرسالة وفاخرها، ورسوله الفاتح ملا استقبل من الدعوة وناشرها 
وگواهی می دهم که خدایی جزء خدای یکتا وجود ندارد یگانه و شریکی ندارد،  . )...

گواهی که گوینده آن را به اسالم می کشاند ویاد کنند گانش را از عذاب روز حساب امین می  
می دهم به این که حممد بنده او وختم کننده رسالت ومایه  کند وذخریه آن روز است ، وگواهی

 . ... (آینده از دعوت ونشر دهنده آن استی که باز کننده فخر آن است ، ورسول
خامته یافته، ودرب ارسال از طرف حضرت  و از این جا ارسال اهلی به حضرت حممد 

نیست جز این که خلیفه خدا درزمینش است، واز    باز می باشد، وحضرت حممد حممد
 .کننده آن چه خواهد بودخامته دهنده آن چه قبلش بوده وباز    مهنی جا حضرت حممد

مهان ارسال   پدر، آیا این را از کالم مشا می فهمم که ارسال حضرت حممد :واثق
 می باشد؟ خداوند متعال اما بواسطه پیامربش حضرت حممد 

بله فرزندم ، و آن چه که بر آن داللت می کنند مهان فرموده خداوند متعال است که  :پدر
ْرَسُلونَ  ﴿َواضِرب هَلُم: می فرماید

ُ
بُومُهَا * مََّثاًل َأصَحاَب الَقْریَِة إْذ َجآَءَها امل ِإْذ أَْرَسْلَنا إِلَْیِهُم اثْ نَ نْیِ َفَكذَّ

 .( )فَ َعزَّْزنَا بِثَاِلٍث فَ َقاُلوا ِإنَّا إِلَْیُكْم ُمْرَسُلوَن﴾
وى را مثال بزن هنگامى که فرستادگان خدا به س( انطاکیه)و براى آن ها، اصحاب قریه )

را ( ما)نگامى که دو نفر از رسوالن را بسوى آن ها فرستادمی، اما آنان رسوالن *آنان آمدند؛
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ما »: تکذیب کردند؛ پس براى تقویت آن دو، شخص سومى فرستادمی، آهنا مهگى گفتند
 .(«!به سوى مشا هستیم( خدا)فرستادگان 

 شخص حضرت عیسی واگر به روایات بر گردمی خواهیم یافت که فرستاده آن سه نفر
 .( )بوده که آن ها را به انطاکیه فرستاده است 

 .( )(از حواریونش بودند آهنا رسوالن حضرت عیسی:وقوم گفتند):شیخ طوسی می گوید
وحال آن که خداوند متعال آن ارسال را به خود نسبت می دهد، وآن نیست جز  این که 

﴿ال َیْسِبُقونَُه بِاْلَقْوِل َوُهْم بَِأْمرِِه  بندگانی که متثیل کننده خداوند در خلقش واز حضرت عیسی
  ( )یَ ْعَمُلوَن﴾

 .خنواهد بود كنند گریند و خود به دستور او كار مى كه در سخن بر او پیشى منى
 رسوالن حضرت حممد ( ع)پدر ، وآیا از سخن مشا این را می فهمم  که مهه ائمه :حممود
 می باشند ؟
بلکه روایتی وجود دارد که به این تصریح می کند که علی بن ابی  بله فرزندم، :پدر
 .رسولی از رسول اهلل حضرت حممد می باشد طالب

 :شیخ کلینی در کافی به اسنادش از مجیل بن صاحل از ذریح روایت می کند که می گوید
زمت علیك ع): می کند ومی فرماید( حرز )بعضی از فرزندانش را تعوذ  شنیدم که ابا عبداهلل

رسول  یا ریح ویا وجع، كائنًا ما كنت، بالعزمیة اليت عزم هبا علي بن أيب طالب أمری املؤمننی
على جن وادي الصربة فأجابوا وأطاعوا ملا أجبت وأطعت وخرجت عن ابين فالن ابن  رسول اهلل 

 .( )(ابنيت فالنة، الساعة الساعة
عزمیت کردم، با عزمیتی که با آن علی بن ابی ای درد و ای باد ، هر چه که باشید بر مشا )

بر جن وادی بصره عزمیت منود پس اجابتش کردند فرستاده رسول خدا طالب امری مومننی
و او را اطاعت منودند آن گاه اجابت کردی و اطاعت منودی و از فرزندم فالن فرزند دخرتم فالن 

 .(خارج شدی ، الساعه الساعه
                                                           

 مراجعه کنيد 3به پيوست  - 
 .443ص 3ج: التبيان -5
 .53: انبياء -3
 .3ص 15ج: ، بحار األنوار43ص: ، طب ائمة32ص 3ج: كافي -4



 انتشارات انصار  امام مهدى ............................................... ..  011

 

 . هستند (ع)رسوالنی از طرف ایشان د ومتامی اوصیای حضرت حمم
 اکنون چه کسی در آخر زمان فرستاده ای ارسال می کند؟ 

است،  در  بر حسب فهم شیعی احنصارا وجود فرستنده خود امام مهدی  :جواب
وجود دارد که داللت می کنند به این که ایشان رسولی  حالی که نصوصی از حضرت عیسی

 .( )برای قومش خواهد فرستاد
احتمال دارد درفش میانی : این جا شیخ علی کورانی در کتابش عصر ظهور می گوید واز

ازاین جهت هدایت کننده تر باشد که در تعقیب طرح جهانی اسالم ، خود را ملزم به رعایت 
اما هبرت آن است  . قواننی ومقررات بنی امللی روز نداند، در حالی که ایرانیان معتقد به آن ها باشند

قدرت بگوییم انقالب میانی به دلیل هبره گریی از رهنمود های مستقیم حضرت مهدی که
عالوه بر آن شخص میانی .هدایت بیشرتی دارد چرا که مین جزقلمروهنضت حضرت مشرده می شود

نشانه های . به دیدار حضرت نائل میشود وبه طور مستقیم از آن حضرت کسب تکلیف می کند
به انقالب میانی هاست که رهرب انقالب مین یعنی شخص میانی را می  این ادعا روایات مربوط

سرپیچی از .به سوی حق هدایت می کند ومشارا به سوی صاحبتان خبواند  :ستاید ومی گویند
 ( ) . (فرمان او برای مسلمانان  جایز نیست وکسی که چننی کند اهل آتش خواهد بود

می باشد وبه طور مستقیم  ف امام مهدیومعنای آن این است که میانی رسولی از طر 
فرمان می گرید ومورد عنایت ایشان است وهم چننی با ایشان هم مالقات می کند،  از امام

 : وآن مهان چیزی که شیخ نعمانی در کتاب غیبت خود آن روایت را تاکید می کند
                                                           

مضي، وأما اآلن فأنا ماضي للذي أرسلني وليس أحد منكم يسألني أين ت: )می فرمايد حضرت عيسى  - 
ولكن ألني قلت لكم هذا قد مأل  الحزن قلوبكم لكن أقول لكم الحق إنه خير لكم أن انطلق؛ ألنه إن لم انطلق ال 
يأتيكم المعزي ولكن إن ذهبت أُرسله إليكم ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطيئة وعلى بر وعلى دينونة، أما 

ذاهب إلى أبي وال ترونني أيضاً، وأما على دينونة فألن  على خطيئة فألنهم ال يؤمنون بي، وأما على بر فألني
واما حاال به سوی کسی که مرا فرستاده است ، .)إنجيل يوحنا اإلصحاح السادس عشر( رئيس هذا العالم قد دين

می روم وآيا از شما کسی هست که بپرسد به کجا می روی، اما به خاطر اين که من گفته ام که اين امر قلب 
اندوهناک کرده است ،امابه حق می گويم که برای شما بهتراست که من بروم، زيرا اگرمن نروم  های شمارا

وهرگاه که ايشان بياينددنيا  من ايشان را برای شما خواهم فرستادمعزی به سوی شما نمی آيدواما اگررفتم 
که آن ها به من ايمان درخطاو گناه وامور دنيوی خود درمانده خواهد ماند، اما برخطای خودبه خاطر اين 

اما برگناه  اين که من به سوی پدرم ميروم ونيز مرا نخواهيد ديدواما به خاطر امور دنيوی اين که .ندارند
 (فالنی ريئس اين جهان مدين شده است 

منظور .بيان می کند که ايشان معزی را برای آن ها خواهد فرستاد   وحضرت عيسی فينص عيسى  
ي همان حضرت  .می باشد قائم  ازمعزه

 .43 ص: عصر ظهور -5
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إحدامها : إّن لصاحب هذا األمر غیبتنی): که می فرمایداز ابی عبد اهلل امام صادق
ذهب، فال یبقى على أمره : قتل، وبعضهم یقول: مات، وبعضهم یقول: تطول حىت یقول بعضهم

 .( )(من أصحابه إالّ نفر یسری، ال یطلع على موضعه أحد من ويل وال غریه، إالّ املوىل الذي یلي أمره
 ىه بعضبراى صاحب این امر دو غیبت است كه یكى از آهنا به طول مى اجنامد تا اینك) 

او  ( باور)ها َكویند رفت تا اینكه بر امر ىها بگویند كشته شده وبعض ىمرده وبعض: ها بگویند
  موالىي كسی مناند مگر اندكی از یارانش؛ وبر موضعش کسی مطلع منی شود از ولی و غریمشگر

 .(كه امرش بعد از اوست
یت کرده است ؛ امحد وشیخ طوسی نیز آن را با مهنی سند والفاظ در کتاب غیبت خود روا

بن ادریس می گوید ، از علی بن حممد از فضل بن شاذن از عبداهلل بن جبله از عبداهلل بن مستنری 
: إّن لصاحب هذا األمر غیبتنی) :شنیدم که می فرماید از ابا عبداهلل: گویدازمفضل بن عمر که می  

ذهب، حىت ال یبقى : بعضهمقتل، ویقول : مات، ویقول بعضهم: إحدامها تطول حىت یقول بعضهم
على أمره من أصحابه إاّل نفر یسری، ال یطلع على موضعه أحد من ولده وال غریه إاّل املوىل الذي 

براى صاحب این امر دو غیبت است كه یكى از آهنا به طول مى اجنامد تا اینكه ) .( )(یلي أمره
( باور)ویند رفت تا اینكه بر امرها كَ  ىها بگویند كشته شده وبعض ىمرده وبعض: ها بگویند ىبعض

او كسی مناند مگر اندكی از یارانش؛ وبر موضعش کسی مطلع منی شود حتی فرزندش و غری او 
 .(مگرموالیي كه امرش بعد از اوست

می گرید وهم قرار  پس اگر میانی کسی باشد که به طور مستقیم مورد توجه امام مهدی 
، پس مشخص می شود وی مهان موالیی است که که امرش چننی از ایشان فرمان دریافت می کند

را نفی می کند و آن را  بعد از اوست، و روایت اطالع کسی از جایگاه امام حممد بن حسن
برای موالیی که امرش بعد از اوست تثبیت می کند، واز مهنی جا قول به وحدت شخصیت میانی 

                                                           

ماراحديث : می گويدوبه ما خبردادند أحمد بن محمد بن سعيد، که : نعماني با اين سند روايت کرده است - 
ماراحديث نمود عبيس بن هشام، از عبد ّللا : نمود قاسم بن محمد بن الحسن بن حازم از کتابش، که می گويد

اگر :وبرآن تعليق  نمود وگفتند. نير، از مفضل بن عمر جعفي، از امام صادق بن جبلة، از إبراهيم بن مست
غيبت . در مورد غيبت چيزی برای ما روايت نکرده اندهمين روايت برای کسی که تامل کند کافی است  

 .33 ص: نعماني
 . 3 ص: ىغيبت شيخ طوس -5
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یخ کورانی روشن می شود، و موالیی که وشخصیت موالیی که بیعت را را بعهده می گرید بر ش
 .استبیعت را به عهده می گرید کسی نیست جز امحد یاد شده در وصیت رسول خدا 

وموالیی که مسئول دریافت بیعت است مهان کسی است که رسول امام برای مردم خواهد 
داشته و در زمان غیبتش اطالع  بود، وگرنه چه فایده ای وجود دارد که کسی از امام مهدی

 .آن را منحصر به موالیی که امرش بعد از اوست می کند
روایت شده   سپس آن چه که بر آن تاکید می کند مهان روایتی که از ابی حسن الرضا

كأِّن برایات من مصر مقبالت، خضر مصبغات، حىت تأت الشامات فتهدى ): است که می فرماید
  .( )(إىل ابن صاحب الوصیات

ی سبز رنگی از مصر می بینم که به حرکت درآمده اند تا این که در گویی پرچم های)
 .  (شوند شامات فرود آیند و به فرزند صاحب وصیات هدایت می

مهان طور که بعضی از عباراتی که در روایات آمده  وصاحب وصیات مهان امام مهدی
 .بر آن داللت می کنند 

 :دسید بن طاووس در کتاب اقبال خود روایت می کنن
اهلل أجل وأكرم وأعظم من أن یرتك : قال): که می فرماید از ابی بصری از ابی عبداهلل

یا أبا حممد، : جعلت فداك، فأخربِّن مبا أسرتیح إلیه، قال: قلت له: األرض بال إمام عادل، قال
فرجًا أبدًا ما دام لولد بين فالن ملك حىت ینقرض ملكهم، فإذا انقرض  لیس یرى أمة حممد 

لكهم أتاح اهلل ألمة حممد رجاًل منا أهل البیت، یشری بالتقى ویعمل باهلدى وال یأخذ يف حكمه م
الرشا، واهلل إِّن ال عرفه بامسه واسم أبیه، مث یأتینا الغلیظ القصرة ذو اخلال والشامتنی، القائم العادل 

  .( ) (احلافظ ملا استودع میألها قسطاً وعدالً كما مألها الفجار جوراً وظلماً 
فدایت :ازخداوند بزرگ وکرمی به دور است که زمنی را بدون امام  وا گذارد، به ایشان گفتم)

ای ابا حممد ،امت حممد هیچ : شوم، به آن چه که مایه آرامش من است خربم کنید ، فرمودند
ن وقت فرجی خنواهند دید تا زمانی که برای پسر فرزند فالن حکومتی باشد تا این که حکومت آ

خداوند بوسیله مردی از ما اهل بیت برای ها منقرض شود، وهرگاه حکومت آن ها منقرض شد 
                                                           

 .23 ص: ، بشارت إسالم523ص: مفيد:ارشاد  - 
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امت حممد کا را آماده می سازد، که به تقوى راه بپیماید، وبه هدایت عمل كند ودرحكمش رشوه 
ای نگرید خبدا قسم كه او را مي شناسم به امسش واسم پدرش سپس می آید آن چهارشانه 

عالمت ،رهربعادل، آن امانت نَكهداركه زمنی را پر از عدل و داد می كند صاحب خال ودو 
 .(مهانطور كه فاجرین وبدكاران آن را پر ازظلم و جوركردند

را به این وصف کرده که ایشان حافظ چیزی که به وی به  امام مهدی وامام صادق
 .ت می باشدنگهدارنده وصایا( جامن به فدایش ) امانت سپرده شده ،یعنی ایشان 

که در روایت آمده کما این که تاکید می کند که صاحب وصیات شخص امام مهدی 
فلیسلمها إىل  - أي احلسن العسكري -فإذا حضرته الوفاة )....  :فرمودند . می باشد

فذلك اثنا عشر إماماً، مث یكون من بعده اثنا عشر . ابنه حممد املستحفظ من آل حممد 
 .....(مهدیاً 
آن را به فرزندش حممد که  وهرگاه زمان مرگش فرا رسد یعنی امام حسن عسکری.... )  

نگهداشته از آل حممد است بسپارداین دوازده امام بودسپس بعد از ایشان دوازده مهدی خواهند 
 . ..... (بود 

وروایت ایشان را به حافظ چیزی که به وی سپرده شده وصف کرده ، یعنی ایشان صاحب 
 .ا ووصایا می باشدسپرده ه

واز مهنی جا به طور روشن واضح می شود که فرزند صاحب وصایا  کسی که پرچم ها به 
در وصیت  سویش هدایت می شوندمهان مواالیی که امرش بعد از اوست، وایشان فرزند امام

 .مبارک می باشد، وایشان میانی مهان طور که در قسمت اول گفته شده است 
قصود به صاحب امر است که مبعوث می شود و بعثت آن بعد از پس این شخصیت آن م

 .مهان طور که در روایت گفته شده است ( ع)دورانی از ائمه 
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صدوق در کمال الدین به اسنادش از عیسی خشاب روایت می کند ومی   :روایت دوم 
 ال، ولكن) :ا صاحب این امر هستید ؟ فرمودندمش :گفتم به امام حسنی بن علی :گوید

 .( ) (صاحب األمر الطرید الشرید املوتور بأبیه، املكىّن بعمه، یضع سیفه على عاتقه مثانیة أشهر
خری ، اما صاحب امر رانده شده فراری که خون خواه پدرش وکنیه دار عمویش  ):فرمودند

 .(می باشد که به مدت هشت ماه مششری را بر دوش خود می گذارد
حب امر شده است، ومقصود آن امام مهدی حممد بن و در این روایت نیز سوال از صا

نیست، زیرا ایشان مکنی به عمویش نیست ، وایشان به مدت هشت ماه مششری را بر  حسن
 .دوش خود منی گذارد
می باشد، صدوق در کمال الدین به اسنادش  کنیه دار رسول اهلل بلکه امام مهدی

از پدرش واز جدش روایت می کنند که می   از هشام بن ساَل از امام صادق جعفر بن حممد
القائم من ولدي امسه امسي وكنیته كنیيت ومشائله مشائلي وسنته ) :می فرماید رسول اهلل : فرمایند
یقیم الناس على مليت وشریعيت ویدعوهم إىل الكتاب اهلل، من أطاعه أطاعين ومن عصاه . سنيت

إىل اهلل . به فقد كذبين ومن صدقه فقد صدقينعصاِّن ومن أنكره يف غیبته فقد أنكرِّن ومن كذ
أشكو املكذبنی يل يف أمره واْلاحدین لقويل يف شأنه واملضلنی ألميت عن طریقته، وسیعلم الذین 

 .( ) (ظلموا أي منقلب ینقلبون
قائم از فرزندان من است نامش نام من وکنیه اش کنیه من ) : می فرماید رسول اهلل 

مردم را بر ملتم وشریعتم قرار می دهد . من وسنتش مانند سنت من است ومشایلش مانند مشائل 
وآن ها را به کتاب خدا دعوت می کند، هرکس از وی اطاعت کند از من اطاعت کرده وهرکس از 
ایشان سر پیجی کند از من سر پیچی کرده وهرکس ایشان را در غیبتش انکار کند مرا انکار کرده 

در واقع مرا تکذیب منوده وهرکس وی را تصدیق کند مرا تصدیق کرده وهرکس وی را تکذیب مناید 
شکایت تکذیب کنندگان من در امر او و انکار کنندگان کالم من در باره او و گمراه  . است 

                                                           

حدثنا محمد : حدثنا أبي رضي ّللا عنه، قال: ، وبا اين سند روايت نمود3 3ص: كمال الدين وتمام النعمة - 
د، عن حدثني حمدان بن منصور، عن سعد بن محم: حدثنا جعفر بن محمد بن مالك، قال: بن يحيى العطار، قال
 .(عليهما السالم)قلت للحسين بن علي : عيسى الخشاب، قال

 .  4ص: كمال الدين -5
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وکسانی که ظلم کنند بداند که به کدامنی مست منقلب )کنندگان امتم از راه او را به خدا می برم، 
 .(شده اند
 از عمویش چه کسی است پدر ؟مقصود  :امحد 

 منظور از عمویش مهان ابو الفضل العباس می باشد مهان چیزی که امری املومننی :پدر
بسم اهلل الرمحن الرحیم، احلمد ) :آن را در خطبه طوالنی خود که در کوفه بیان کرده ومی فرماید

تفسری فاحتة الكتاب  لو شئت ألوقرت من: مث قال............. هلل بدیع السموات وفاطرها 
، سبحان القدمی، یفتح الكتاب ویقرأ اْلواب، یا أبا العباس أنت إمام الناس، .....سبعنی بعریًا 

یا منصور تقدم إىل بناء الصور ذلك . سبحان من حيیي األرض بعد موهتا وترد الوالیات إىل بیوهتا
 .( ) (تقدیر العزیز العلیم

سپس ... خدایی که آمسان ها را آفرید وفطرت داده است بسم اهلل الرمحن الرحیم ، شکر ) 
سبحان قدمی ، کتاب ... اگر خبواهم از تفسری فاحته کتاب هفتاد بار شرت بیان می کردم : فرمودند

را باز می کند وجواب را می خواند، ای ابا عباس مشا امام مردم هستید، پاک و منزه است کسی  
. به صاحبانشان بازگردانده می شوند( حقوق )ند و والیات که زمنی را بعد از مرگش زنده می ک

 (.پا پیش بگذار آن تقدیر عزیز ودانا است (دیوار )ای منصور برای بنای صور 
کنیه صاحب امررا بیان کرده به این که ایشان به ابی عباس مکنی می  وامری املومننی

می باشد، و از آن  حسنی شود، وعباس عمویش خواهد بود،زیراکه صاحب امر از نسل امام
مهان  -منظور از عمویش با توجه به قرینه متقابل  جایی که خون خواه پدرش امام حسنی

وقبال در . خواهد بود وپدرش خواهد بود ومنظور از پدرش مهان امام حسنی -عباس بن علی
 .قسمت هفتم از قسم اول ذکر کردمی 

  :ری آمده است ، مانندومعنای روایت دوم تقدمی شده در روایات دیگ
را در حج یا عمره  ابا جعفر: ازعبداالعلی بن حصنی ثعلبی از پدرش که می گوید  -آ

إّن الشرید الطرید الفرید الوحید، املفرد من أهله، املوتور بوالده، املكىّن بعمه هو ). مالقات کردم 
 . ( ) (صاحب الرایات، وامسه اسم نيب
                                                           

 . 531ص 5ج: إلزام الناصب - 
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تنها و جدا ، جدای از خانواده ، خون خواه پدرش ، کنیه دار مهانا آن فراری حتت تعقیب )
 . (عمویش او صاحب پرچم هاست ونامش نام پیامربی است 

صاحب هذا األمر هو )از ابی جارود از ابی جعفر حممد بن علی که ایشان می فرماید  -ب
 .( ) (أهله ، امسه اسم نيب الطرید الشرید املوتور بأبیه، املكىن بعمه، املفرد من

مهان آن حتت تعقیب فراری که خون خواه پدرش، وکنیه دارعمویش، وتنها  صاحب این امر) 
 .(ونامش نام پیامربی است وجدا از خانواده

مششری را به مدت هشت : )واگر در این روایات تامل کنیم آن ها را می یابییم که می گویند
ا به مدت هشت ماه بر دوش می گذارد ، وقبالبیان شده آن که مششری ر (ماه بر دوش می گذارد
نیست ، بلکه ایشان مردی که زمینه را در مشرق برای او مهیا می سازد  امام حممد بن حسن

وایشان صاحب پرچم های سیاه در مشرق می باشد، مهان طور که از روایت گذشته که در آن 
ان طورکه ثابت واضح شده است، و مه( کنیه دار عمویش اوست صاحب پرچم هاست ) :آمده

شده از آن چه که تقدمی شد که صاحب پرچم های مشرقی وطلوع کننده مشرق مهان میانی است، 
می باشد ، فرزندامن از  امام مهدی حممد بن حسن( فرستاده)ونیز ثابت شده که میانی رسول

س صاحب کرده است ، پ( در دورانی از فرستادگان) این جا می دانید که چرا روایت اولی باتعبری
می باشد،  امام مهدی( فرستاده)امرکه کنیه دار عمویش است  اومهان میانی موعود و رسول

می ره می کند، که ایشان مهان میانی اشا وروایت با لفظ رسول آمده که به رسول امام مهدی
 .باشد مهان طور که تقدمی شد

جعلت فداك، إِّن قد ) نعمانی با سندش از محران بن اعنی روایت می کند که :روایت سوم
دخلت املدینة ويف حقوي مهیان فیه ألف دینار، وقد أعطیت اهلل عهدًا أنين أنفقها ببابك دیناراً 

سألتك : فقلت. یا محران، سل َتب، وال تنفقن دنانریك: فقال. دیناراً، أو َتیبين فیما أسألك عنه
فمن هو، بأيب أنت : قلت. ال: الأنت صاحب هذا األمر والقائم به ؟ ق بقرابتك من رسول اهلل 
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ذاك املشرب محرة، الغائر العیننی، املشرف احلاجبنی، العریض ما بنی املنكبنی، برأسه : وأمي ؟ فقال
 .( )( حزاز، وبوجهه أثر، رحم اهلل موسى

فدایت شوم ،من در حالی وارد مدینه شدم که در میان بارم کیسه که در آن هزار دینار می ) 
عهد بستم که دینار دینار آن را در کنار درب منزل مشا انفاق مناییم یا این که از آن  باشد وبا خدا

ای محران ، سوال کن جواب خواهی شنید و : چه که از مشا بپرسم جوامب دهید، وفرمودند
داری سوال می  مشا را به حق قرابت ونزدیکی که به رسول اهلل :گفتم. دینارهایت را انفاق نکن

پس چه کسی پدر ومادرم  :نه ، گفتم :ب این امر وقائم به آن هستید ؟ فرمودکنم مشا صاح
آن که سرخی گونه  ای که چشمانش در کاسه مبارکش فرو رفته و  :فدایت باد ؟ فرمودند

میان دو ابروانش بلند است ،که کتفان باز ودر سرش نشانه ای است ودر صورت مبارکش اثری 
 .(ا رمحت بفرستدوجود دارد خداوند حضرت موسی ر 

به صاحب امر نامی منی دهد بلکه ایشان را با اوصاف جسمانی  ودر این جا امام باقر
تقدمی شد که نام مهدی اول را خمفی نگه ( ع)وصف می کند، واین آن چه که سابقا از اهل بیت

 .دداشتند را تایید می کند، واین مهان چیزی که در روایات حترمی نام  بردن را بیان کردن
صاحب امررا با آهنا توصیف می کند بر امام مهدی حممد  سپس اوصافی که امام باقر

منطبق منی شوند، واین قبال در روایتی که ابن طاووس در کتاب اقبال نقل کرده برما   بن حسن
با آن چه که در این روایت است فرق دارند، ودر اخبار بررسی  گذشت، که اوصاف امام 

 .که اوصاف ذکر شده به مهدی اول امحد میانی بر می گردند  اوصاف خواهد آمد
 .وتا این جا گفتگوی امشب را متام می کنیم به امید این که فرداشب مهدیگررا ببینیم 

 
 .واحلمد هلل رب العاملنی والصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة واملهدینی وسلم تسلیماً 

 
                                                           

مارا حديث نمود أبو سليمان أحمد بن هوذة، که می : رواها با اين سند روايت نمود. 553ص: ىغيبت نعمان - 
مارا حديث نمود عبد ّللا بن حماد انصاري، می : را حديث نمود إبراهيم بن إسحاق نهاوندي، می گويدما: گويد
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*** 

 قسمت هشتم

 صیت ها اوصاف جداکننده ی شخ
ومثل هر شب فرزندان آمدن تا این که از پدرشان یک گفتگو مفید وبا ارزش بشنوند واز 
خالل آن بر صاحب دعوت میانی مبارک به شناختی برسند، پدر آمد ودید که فرزندانش منتظر 
: آمدنش هستند، بر آن ها سالم منود وهبرتین سالم ها بنی آن ها رد وبدل شد وبه آن ها گفت

 امن آیا از این گفتگو احساس خستگی می کنید ؟ فرزند
هرگز ای پدر ما از گفتگو با مشا شادمان هستیم ، و هبره زیادی بردمی  وخدا را  :فرزندان

 .شکر می کنیم 
پس به برکت وخواسته خدای سبحان وبه امید توفیق برای مهه ،گفتگو را کامل می   :پدر
 .کنیم 

رسیده ( ع)روایات اوصاف جدا کننده که از اهل بیت ای فرزندامن امشب تصمیم دارم از 
، و مهان طور مهدی اول ومیانی صحبت کنم، که امام مهدی حممد بن حسن عسکری

 .را مشخص می کنند موعود
ای فرزندامن بدانید که . و دوست دارم قبل از ذکر روایت توجه مشا را به چیزی جلب منامی

و بار سوم  ی کنند، و بار دیگر حضرت قائمرا یاد م روایات اوصاف، حضرت مهدی
صاحب امر را بیان می کنند، و از آن جایی که بر ما گذشت که این الفاظ بر امام مهدی حممد 

اطالق می شود و مقصود اوست ، و بار دیگر مقصود از آهنا مهدی اولو میانی  بن احلسن
 .موعود است

 ازمی و آن چه که مربوط به امام مهدیپس در اینجا الزم دانستیم که اوصاف را جدا س
 .است را بیان کنیم و مربوط به مهدی اول

آیا اخبار صفات بر یک نفر منطبق منی شوند تا این که الزم باشد هر صفت را به  :واثق
 صاحبش باز گردانیم؟
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بله پسرم آن ها بر یک شخص منطبق منی شود، واگر آن نباشد باعث لزوم تناقض و  :پدر
مطمئن ( ع)غری ممکن است و کالم آهنا( ع)در آهنا می شود، وآن در کالم اهل بیت  اضطراب

 .وقابل اعتماد است ، زیرا که آن ها آقایان وسروران حکمت هستند
پدرجان چرا منی گوییم که بنی آن ها تعارض وجود دارد ،سپس علم آن را به آن  :حممود

 باز گردانیم؟(  ع)ها
، زیرا که روایات متعارض نیستند وچگونه آن ها را اینکار را بکنیم منی توانیمپسرم ما  :پدر

آن را بیان وروشن منودند منی توان تصور منود که ( ع)متعارض قرار دهیم؟ در آن چه اهل بیت 
در آن تعارض وجود دارد در حالی که جدا خود اینطور می خواستند، بر خالف اخباری که از 

است، پس اگر ازاین اخبار فهمیده شود که بطور تقیه از طرف آن ها بر وجه تقیه صادر شده 
می گردد از آن ها صادر شده و به آهنا بر صادر شده است، آن معارض روایاتی که ( ع)آن ها

نیست، و هرگز دربنی آن چه که خود خواستند ممکن نیست تعارضی وجود داشته باشد، مهان 
چه که از آن ها بر وجه تقیه صادرشده اصال طور که بنی آن چه که خود خواستند وبنی آن 

است، مهان طور که در ( ع)تعارضی وجود ندارد، وسبب آن امتناع تعارض در کلمات معصومنی 
حالت صدور خرب از آهنا به جهت تقیه در آن تعارض ممکن نیست، بلکه خربی که بر خالف 

ده است، بعد از احراز آن آن است مقدم می شود، یعنی بر خالف خربی که برای تقیه صادر ش
 . خرب که از آن ها بطور تقیه صادر شده است 

و بدین ترتیب گفنت به تعارض مهان توهم حمض ناشی از فهم شخصی برای هر فرد از 
می باشد، واز این جا شاید شخصی به وجود تعارض بگوید در حالی که ( ع)روایات اهل بیت 

منی باشد، ( ع)ین که  تعارض ناشی از کلمات آهنا دیگری قائل به آن نباشد، وآن نیست جز ا
 .بلکه ناشی از فهم مردم از کالم آهنا می باشد

گمان وتوهم مشهور : وبرای این که اندیشه هبرت واضح وروشن شود برای مشا مثالی می زمن
وحال در بنی آهنا هرگز تعارضی . این است که روایات مهدینی با روایات رجعت تعارض دارند

حاصل می شود، (ع)د، بلکه بدون روایات مهدینی اضطراب زیادی درفهم روایات اهل بیتندار 
وبه خاطر توهم آن ها به تعارض می یابیم که روایات مهدینی به تفسری خیلی دور از ذهن تاویل 
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می شوند که منی توان آن را قبول کرد، و مهه آن به خاطر این است که آن ها را موافق روایات 
 .عت قرار دهند، وبه این تاویالت انشاء اهلل خواهیم پرداختمسئله رج

پس منشاء تعارض آن ثابت و پا برجا شدن در فهمی که نزد اکثرعلمای شیعه وجود دارد ، 
 .نه این که روایات خود با یگدیگر تعارض دارند

 وآن چه که باید به آن توجه منود این است که روایات در ضمن ذکرصفات مهدی اول
 .ذکر می کنند، و بلعکس  تی را که برای امام مهدیصفا

وبعد از این مقدمه، روایات اوصاف را برای مشا بیان می کنم تا باهم آن ها را بر رسی کنیم 
واز آن ها به نتیجه ای مطلوبی به امید خدا خارج شومی، و روایاتی را در ضمن مواردی ذکر 

، ودر هر مورد یک یا دو روایت و یا بیشرت ذکر می  خواهم کرد تا مقایسه بنی آهنا آسان تر شود
ا موضوع برای مشا کنم تا با وجود شواهدی از روایات دیگر بنی آهنا مقایسه ای اجنام دهیم ت

 .روشن تر شودفرزندان عزیزم 
 . در این موردفقط چهار صفت را باهم مقایسه می کنیم  :مورد اول

)....  :مالقات منود می گوید ه با امام مهدی، آنگاه ک( )بن مهزیار  ىعل :روایت اول
أو قضیب رحيان، مسح سخي تقي نقي، لیس بالطویل الشامخ، وال بالقصری  ( ) وإذا هو كغصن بان

، أزج احلاجبنی ،أدعج العیننی، أقىن األنف، ( ) الالزق، بل مربوع القامة، مدور اهلامة، صلت اْلبنی
 .( )( نّه فتات مسك على رضراضة عنربسهل اخلدین، على خّده األمین خال كأ

مانند شاخه ي بیدمشک یا شاخه ي رحيان، بلند نظر واهل سخاوت وتقوا  وایشان)
و  ،نه خیلی بلند و نه خیلی کوتاه قد، بلکه میان اندام، و سر مباركش ُمَدوَّر وپاکیزگي است،

یىن مباركش باریك و دراز  بسیاه ، ابروانی  کشیده، و دارای چشمانی و  پیشاىن مباركش گشاده،
گونه هایي صافی دارد،و برگونه ي راستش خالی است مانند كه در وسطش اندك احنداىب است،  

 ..(.دانه ي مشک بر سطحی صاف است
 :این روایت این صفات در آن وارد شده است
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  واز أمری املؤمننی. ( )نه خیلی بلند ونه کوتاه قد بلکه داری قامتی متوسط است 
إنه شاب مربوع القامة حسن الوجه، والشعر یسیل على منكبیه، أقىن ): شده است روایت

 .( )(األنف، أجلى اْلبهة
ایشان جوانی که دارای قامتی متوسط ودارای صورتی نیکو می باشد، وموی سرش بر کتفانش )

 . (سرازیر است ، داری بینی کشیده، وپیشانی فراخ دارد 
 ستند، یعنی قوس ابرو در دو طرف وامتداد آن ها به هم ابروان مبارکش ممتد و کشیده ه

: رسیده می باشد، ویا بگومی که ابروانش به هم پیوسته هستند ودرخرب إبراهیم بن مهزیار است که
 .( )(ناصع اللون واضح اْلبنی أبلج احلاجب مسنون اخلد)

و گونه های  رنگ صاف و روشن و پیشاِّن پدیدار و آشکار میان دو ابروانش گشاده بود) 
 .(مسنونی داشت

 چشمانی سیاه ،ابروان مبارکش به هم پیوسته است،( ) أدعج العیننی،مقرون اْلاجبنی 
شدت سیاهی چشمان :می شودوگفته  (ادعج مهان سیاهی چشم است) (الدعج هو سواد العنی)

 . به مهراه شدت سفیدی آن است 
 دارد؛ یعنی بینی دراز به مهراه  بیىن مباركش باریك و دراز كه در وسطش اندك برآمدگی

أجلى اْلبنی أقىن ): که می فرماید واز أمری املؤمننی. برآمدگی که در وسطش وجود دارد
دارای پیشانی باز وبینی کشیده ).( ) (، بفخذه الیمىن شامة أفلج الثنایا...األنف ضخم البطن، 

 .(ارکش گشاده وجود دارد در گونه راستش خالی است ومیان داندان های مب... وشکمی درشت
  یعنی در گونه مبارکش گوشت زیادی وجود ندارد لذا بر آمده ( )گونه های صافی دارد ،
 .نیستند
  وآن خال سیاه است ( )بر گونه راستش خاىل است ، . 
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   (وجهه كالدینار، على خّده األمین خال كأنه كوكب دري): می فرماید پیامرب اکرم 
ون دینار گرد است، و بر گونه راستش خالی که مانند ستاره درخشان روی مبارکش هم چ) .( )

 .(می باشد
 ىدارای صورتی سفید که سرخی در آن وجود دارد، واز حضرت عل  روایت است که
 .(سفید رو که سرخی درآن وجود دارد ).( ) (أبیض مشرب محرة) :فرمود

 ته است ،مهان طور که میان دنداهناى مباركش گشاده است وموی سرش بر کتفانش رخي
 (أفلج الثنایا حسن الشعر، یسیل شعره على منكبیه): روایت شده است أمری املؤمننیاز 

میان دندان هاى مباركش گشاده است وموی سر نیکو، که موی سرش بر کتفانش رخيته ).( )
 .(است 
 ستودر باالی سرش فرقی وجود دارد ،مهان طور که در خرب سعد بن عبد اهلل آمده ا :

میان دو دسته مویش، فرقی است مانند ).( ) (وعلى رأسه فرق بنی وفرتنی كأنه ألف بنی واوین)
 .(واو)میان دو ( الف)

واگر در اوصافی که ابن مهزیار ذکر کرده تامل کنیم آهنا را مانند اوصافی که بدان رسول 
 .منوده اند وصف شده است خواهیم یافت مهان طور که روایات به آن ها تصریح اکرم 
به ایشان  : می گوید ی را روایت می کند تا این کهشیخ صدوق در خصال خود خرب طوالن 
مث  یا شاب، صف يل حممدًا كأِّن أنظر إلیه حىت أومن به الساعة، فبكى أمری املؤمننی): گفت
 صلت اْلبنی، مقرون احلاجبنی، أدعج یا یهودي، هیجت أحزاِّن، كان حبیيب رسول اهلل : قال

العیننی، سهل اخلدین، أقىن األنف، دقیق املسربة، كث اللحیة براق الثنایا، كان عنقه إبریق فضة،  
كان له شعریات من لبته إىل سرته، ملفوفة كأنه قضیب كافور، َل یكن يف بدنه شعریات غریها، َل 

إذا مشى كأنه یكن بالطویل الذاهب وال بالقصری النزر، كان إذا مشى مع الناس غمرهم نوره، وكان 
یتقلع من صخر أو ینحدر من صبب، كان مدور الكعبنی، لطیف القدمنی دقیق اخلصر عمامته 
السحاب، وسیفه ذو الفقار، وبغلته دلدل، ومحاره الیعفور، وناقته العضباء، وفرسه لزاز، وقضیبه 
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النبوة  أشفق الناس على الناس، وأرأف الناس بالناس، كان بنی كتفیه خامتاملمشوق، وكان 
هذه  مكتوب على اخلامت سطران أما أول سطر فال إله إال اهلل وأما الثاِّن فمحمد رسول اهلل 

 .( ) (صفته یا یهودي
بینم تا  را به گونه ای برای من توصیف كن كه گوىي هم اینك او را مى حمّمد! اى جوان)

! اى یهودى: ت، آنگاه فرمودگریسدر این هنگام امری املؤمننی. مهنی ساعت به او امیان بیاورم
داراى پیشاىن گشاده، ابرواىن به هم پیوسته، هاى مرا برانگیخىت؛ دوست من پیامرب خدا  اندوه

هاىي مهوار و صاف، بیىن كشیده، لباىن نازك، ریشى پر پشت، دنداهناىي  چشماىن سیاه، گونه
تا ناف مهچون شاخه كافور   درخشان بود، گردنش بسان تنگ نقره بلورین بود و خط موىي از سینه

نه زیاد بلند باال بود و نه كوتاه . كشیده شده بود كه جز آن در بدنش موىي نداشت
داشت گوىي پا  گرفت و چون گام برمى رفت نورش آهنا را فرا مى هنگامى كه با مردم راه مى.قامت

گامش لطیف،    دو كعب حضرتش گرد بود، دو. گردد كند یا از شیىب سرازیر مى از سنگ بر مى
اش سحاب و مششریش ذو الفقار و اسرتش دلدل و االغش یعفور  باریك بود، عمامه( میان)كمر 

آن حضرت از مهه نسبت به . اش ممشوق نام داشت و ماده شرتش عضباء و اسبش لزاز و تازیانه
و سطر نوشته اش مهر نبّوت بود كه بر آن د در میان دو شانه. تر بود مردم دلسوزتر و از مهه مهربان

بود اى  هاى پیامرب این ویژگى. حمّمد رسول اللَّه: ال اله اال اللَّه و سطر دوم: سطر اول: شده بود
 .( یهودى

  مانند اوصاف جّدش رسول اهلل حضرت حممد  ىمهدو در این جا اوصاف امام 
 . می باشد

ام صادق جعفر بن از هشام بن ساَل، ازام: كمال الدین به سندش روایت می کندصدوق در  
القائم من ولدى امسه امسي ): فرمودند که رسول اهلل : از پدرش ،ازجدش، فرمود حممد

یقیم الناس على مليت و شریعيت ویدعوهم إىل الكتاب اهلل، . وكنیته كنیيت ومشائله مشائلي وسنته سنيت
به فقد كذبين ومن من أطاعه أطاعين ومن عصاه عصاِّن ومن أنكره يف غیبته فقد أنكرِّن ومن كذ
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إىل اهلل اشكوا املكذبنی يل يف أمره واْلاحدین لقويل يف شأنه واملضلنی ألميت عن . صدقه فقد صدقين
 .( )( طریقته، وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون

قائم از فرزندان من است نامش نام من وکنیه اش کنیه من ) : می فرماید رسول اهلل 
مردم را بر ملتم وشریعتم قرار می دهد . من وسنتش مانند سنت من است ومشایلش مانند مشائل

وآن ها را به کتاب خدا دعوت می کند، هرکس از وی اطاعت کند از من اطاعت کرده وهرکس از 
ایشان سر پیجی کند از من سر پیچی کرده وهرکس ایشان را در غیبتش انکار کند مرا انکار کرده 

در واقع مرا تکذیب منوده وهرکس وی را تصدیق کند مرا تصدیق کرده وهرکس وی را تکذیب مناید 
شکایت تکذیب کنندگان من در امر او و انکار کنندگان کالم من در باره او و گمراه  . است

وکسانی که ظلم کنند بدانند که به کدامنی مست )کنندگان امتم از راه او را به خدا می برم، 
 .(منقلب شده اند
على خّده األمین خال كأنه  . أنه یشبه نبیكم يف اخللق واخللق): می فرماید نیو أمری املؤمن

 .( ) (كوكب دري
بر گونه راستش خالی وجود دارد که مانند . ایشان در خلق واخالق شبیه پیامرب مشاست )

 .(ستاره درخشان می باشد
لت فداك، إِّن جع): گفتم جعفر امام باقر به اىب: محران بن أعنی، می گوید:روایت دوم

قد دخلت املدینة ويف حقوي مهیان فیه ألف دینار و قد أعطیت اهلل عهدًا أنين أنفقها ببابك دیناراً 
سألتك : فقلت. یا محران، سل َتب وال تنفقن دنانریك: دینارًا أو َتیبين فیما أسألك عنه، فقال

فمن هو بأيب أنت : ، قلتال: أنت صاحب هذا األمر والقائم به ؟ قال بقرابتك من رسول اهلل 
ذاك املشرب محرة الغائر العیننی املشرف احلاجبنی العریض ما بنی املنكبنی برأسه حزاز : وأمي ؟ فقال

 . ( ) (و بوجهه أثر رحم اهلل موسى
فدایت شوم ،من در حالی وارد مدینه شدم که در میان ): گفتم به ابی جعفر امام باقر

ر می باشد وبا خدا عهد بستم که دینار دینار آن را در کنار درب بارم کیسه که در آن هزار دینا
ای محران ، : منزل مشا انفاق مناییم یا این که از آن چه که از مشا بپرسم جوامب دهید، وفرمودند
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مشا را به حق قرابت ونزدیکی که  :گفتم. سوال کن جواب خواهی شنید و دینارهایت را انفاق نکن
 :نه ، گفتم :وال می کنم مشا صاحب این امر وقائم به آن هستید ؟ فرمودداری سبه رسول اهلل 

آن که سرخی گونه  ای که چشمانش در  : پس چه کسی پدر ومادرم فدایت باد ؟ فرمودند
کاسه مبارکش فرو رفته و میان دو ابروانش بلند است ،که کتفان باز ودر سرش نشانه ای است 

 .(خداوند حضرت موسی را رمحت بفرستدودر صورت مبارکش اثری وجود دارد 
واین روایت قبال بر ما گذشت اما چیزی که االن برای ما حایز امهیت است اوصاف ذکر 
شده برای صاحب امر می باشد، بعد از این که فهمیدید به این که صاحب امر بر مهه ائمه 

 .اطالق می شود ونیز بر میانی هم اطالق می شود
یت آمده بعد از این که امام حاضر نشد که نام صاحب امر را برای واوصافی که در این روا
 :سوال کننده بگوید ، و آن

 مایل به سرخی :مشرب محرة. 
 ؛ به معنی آن است که چشمانش در کاسه چشم فرو رفته وابروانش بریون  غائر العیننی
 .آمده

 ع هستند،واین ؛ یعنی ابروانش باال هستند، وابروانش از چشمانش مرتف مشرف احلاجبنی
مالزم این است که چشمانش در گودی باشند، وهر چه که چشمان در کاسه سر فرو رفته تر 
باشند ابروان از آن مرتفع تر و بر آن مشرف هستند، بر خالف این که اگر چشمان درشت و 

 .برجسته تر باشند در آن صورت ابرو نزدیک به آن ها وبر آن مشرف خنواهد بود
مشتق شده  بر ( شرف)شن است که اگر به معنای مشرف که از مصدر واین واضح و رو 

 .بلندی وارتفاع داللت می کند، وگفته می شود که کوه بر آن مشرف است یعنی بلند است 
  امام باقر. ما بنی دو کتفش باز وفراخ می باشدواسع الصدر مرتسل ) :که می فرماید

فراخ است و كتف هایش فروهشته و میان آن ها    سینه مباركش)،( ) (املنكبنی عریض ما بینهما
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فاصله میان  ).( )، ( ) (بعید ما بنی املنكبنی): می فرماید و امام صادق .(هپن می باشد
 .(کتفانش زیاد است 

  وآن چیزی که به موی سر مربوط می شود سفید مانند سبوس می . در سرش شوره است
نگام حک منودن سر به سبب بیماری در پوست سر باشد، ویا بگوییم مهان پوسته سر است که ه

 .اجياد می شود
   واثر مهان چیزی است که از جراحت .در صورتش اثری است، وآن غری از خال می باشد

ومداوای آن باقی می ماند، ودر صورت معموال به صورت یک حفره می باشد، یعنی پاینی تر از 
 :ان چیزی که بر گونه قرار می گرید، یعنیسطح پوست هر چند کم باشد، در حالی که خال مه

مرتفع  :در حالی که خال از پوست باالترآمده، یعنی. پاینی تر از پوست هرچند اندک باشد
آن فقط یک رنگ است ومشخصه دیگری ندارد، : و شامه هم سطح پوست است، یعنی. است

  .مهان طور که ابن منظور در لسان عرب بیان کرده است 
می باشد، بلکه متعارف این که ( خال هم سطح پوست) ز خال وغری ازشامهپس اثر غری ا

اثر مهان چیزی است که بر جسم ویا مجاد مانند زمنی وغریه بعد از تاثری چیزی مشخص بر آن ها 
بر خالف خال که بارز ومعلوم وباالی جسم مشخص است خواهد ( اثر)باقی می ماند، پس آن 

 . بود 
 شبیه موسى بن عمران یعنی در صفات جسمی، ولذا وارد شده به این  . می باشد

أمسر یعتوره ):، وعن الصادق ( )(إسرائیلي وجسم إسرائیليلونه لون عريب، وجسمه جسم ): که
 .( )(مع مسرته صفرة من سهر اللیل

 ( رنگش رنگ عرىب است و جسمش چون جسم بىن اسرائیل ، یعىن در طول قامت و
گندم گون كه با گندم گوِّن آن زردى از بیدارى ) :می فرماید ، وامام صادق .(بزرگى جثه

 .(شود  شب عارض 
                                                           

نيز صدق می کندهمان گونه که روايت های   صفتی که بر امام مهدي ( دارای سينه گشاده است) - 
اطالق می  زيادی آن را روشن کرده است ، نه اين که هرروايتی که اين صفت را دارد برمهدی اول

 .بلکه آن از طريق قرائن موجود در روايت فهميده می شود... شود
 .3 4ص  ج :إلزام الناصب -5
 .3 4ص  ج: إلزام الناصب -3
 .3 4ص  ج: إلزام الناصب -4
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 :مقایسه
واز مهنی جا بنی آن چه در دو روایت و ملحقات آهنا از روایات دیگر آمده را مورد مقایسه 

 .و بررسی قرار می دهیم
وصف می   را شبیه رسول خدا  این که روایت اولی حضرت مهدی :نقطه اول

وصف می کند،  در حالی که روایت دوم صاحب امررا شبیه حضرت موسی بن عمرانکند، 
میان اندام نه بلند ونه کوتاه است بلکه متوسط می باشند، در حالی که حضرت  ورسول خدا 

 .بلند قد می باشند موسی 
می باشد  در این جا چگونه یک شخص وصف می شود که ایشان شبیه رسول خدا 

 متوسط نه بلند و نه کوتاه قد است، و در عنی حال شبیه حضرت موسی ودارای قامتی 
است، ومعروف است که ایشان بلند قد هستند، و این مهان چیزی است که در اندام بنی اسرائیل 

 !؟(وجسمش جسم اسرائیلی وجسم اسرائیلی ): بدان معروف هستند، لذا در روایات آمده که
ک شخص محل مناییم تعارض بوجود می آید، و معنی آن ودر این جا اگر دوروایت را بر ی

 !!این که یک مردی بلند و بلند نیست، و میان اندام و میان اندام نیست 
، وچیزی که آن را تایید و تاکید معطوف باشدواز مهنی جا این وصف باید بر دوشخص 

نطبق می کند اوصاف دیگری که خواهد آمد چون آن ها نیز ممکن نیست بر یک شخص م
 .باشند

 ودوست دارم توجه مشا را به یک چیز جلب مناییم و آن این که جسم حضرت مهدی
مانند جسم اسرائیلی است که در روایاتی که در وصف امام مهدی   آمده اند مهان طور

 .که در دالیل امامت می باشد
ه  املهدي من ولدي، وجه): می فرماید رسول اهلل : از حذیفة بن میان، می گوید

كالكوكب الدري، واللون لون عريب، واْلسم جسم إسرائیلي، میأل األرض عدال كما ملئت جوراً، 
 .( ) (یرضى خبالفته أهل السماء والطری يف اْلو، ومیلك عشرین سنة
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مهدی از فرزندان من است ، روی ): می فرماید رسول اهلل : از حذیفة بن میان، می گوید
عربی است، وجسمش  ست، و رنگ رخسارش مانند رنگ رخسارمبارکش مانند ستاره درخشان ا

جسم اسرائیلی می باشد، زمنی را پر از عدل می کند مهان طور که از جور پر شده است ، به 
 . (خالفتش اهل آمسان ها وپرندگان در جو آمسان راضی می شوند، بیست سال حکومت می کند

توصیف می کند جسم مبارکش مانند را  واز مهنی جا مقصود این روایت که امام مهدی
می باشد، جز این که در مهان  ونه مهدی اول جسم اسرائیلی است مهان امام مهدی

 حال قطعیتی یافت نشود به این که وصف آن جسم اسرائیلی در این روایت به امام مهدی
کر کرده در یک ناظر باشد، به خصوص اگر به دید اعتباربگریمی به این که روایاتی که اوصاف را ذ 

آمده و مهچننی در آن اوصافی راجع به حضرت مهدی  روایت اوصافی راجع به امام مهدی
 .نیز آمده است اول

هر گاه در باره مردی : و در آن اشکالی نیست که اگر به روایاتی مراجعه کنیم که می گویند
ش باشد تکذیب نکنید، ومهانا از ما چیزی به مشا گفتیم و در آن نبود ودر فرزندش ویا فرزند فرزند

 .شیخ کلینی بابی در آن مورد ذکر کرده ودر آن روایات عدیدی وارد کرده است 
إّن اهلل تعاىل أوحى إىل ): که می فرماید عبد اهلل أىب بصری ، از أىب از: از مجله آن ها

بإذن اهلل، وجاعله عمران أِّن واهب لك ذكرًا سویاً، مباركاً، یربئ األكمه واألبرص وحيیي املوتى 
رسواًل إىل بين إسرائیل، فحدث عمران امرأته حنة بذلك وهي أم مرمی، فلما محلت كان محلها هبا 

رب إِّن وضعتها أنثى ولیس الذكر كاألنثى، أي ال یكون : عند نفسها غالم، فلما وضعتها قالت
عاىل ملرمی عیسى كان هو الذي البنت رسواًل، یقول اهلل تعالی واهلل أعلم مبا وضعت، فلما وهب اهلل ت

 .(بشر به عمران ووعده إیاه، فإذا قلنا يف الرجل منا شیئاً وكان يف ولده أو ولد ولده فال تنكروا ذلك
وحى كرد كه من ( پدرم مرمی)خداى تعاىل به عمران ):فرمود امام صادق: اب وب ص ری گوید

ور م ادر زاد و پ ی س را درم ان ك ن د و ب ه اذن خ دا ك  به تو پسرى مى خبشم، ساَل و مبارك كه
پیغمرب بىن اس رائی لش ق رارش دهم ، عمران این مطلب را به مهسرش حنة كه  م ردگ ان را زن ده ك ن د و

است گزارش داد، چون به مرمی حامله گشت، فكر مى كرد كه محلش پسر است، چون  مادر مرمی
( دخرت نیست م ن دخ ت ر زائیدم و پسر مانند! )ردگ اراپ رو  :گ ف ت( و دید دخرت اس ت)زائید  او را

به آنچه او زائیده داناتر  خدا: مى فرماید( درباره او)خداى عزوجل . یعىن دخرت كه پیغمرب منى شود
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مهان کسی بود كه به عمران بشارت  است ، س پ س چون خداى تعاىل عیسى را به مرمی خبشید، او
. ه رگ اه م ا درب اره م ردى از خاندان خود چیزى گفتیم  كرده بود، پ سداده شده بود و به او وعده  
 .(پیدا شد آن را انكار نكنید و در فرزند یا فرزند زاده او

إذا قلنا يف رجل قوالً، فلم یكن فیه وكان يف ): می فرماید عبد اهلل أىب: از مجله آن ها
 .(یفعل ما یشاءولده أو ولد ولده فال تنكروا ذلك ، فإن اهلل تعاىل 

هر گاه در مورد مردی چیزی گفتیم، ودر آن نبود، ودر فرزندش ): می فرماید امام صادق
 .(ویا فرزند فرزندش بود آن را انکار نکنید، زیرا خدا آن چه که خود خواسته است می شود

د ق): می فرماید شنیدم که أبا عبد اهلل :ازأىب خدجية، که می گوید: نیز از مجله آن ها
یقوم الرجل بعدل أو جيور وینسب إلیه وَل یكن قام به، فیكون ذلك ابنه أو ابن ابنه من بعده، فهو 

 .( ) (هو
مهانا مردی یک عدالت و یا ستم وبه وی نسبت داده می شود در حالی که آن کار را ) 

مهان  از وی اجنام دهد، پس آناجنام نداده است، وآن کار را فرزندش ویا فرزند فرزندش بعد 
 . (است

: وآقای مازندانی بر روایاتی که ذکر شد در کتاب شرح اصول کافی تعلیق منوده وگفته است
یعين ال تكذبونا وال تنسبوا اخلطأ إلینا، وذكر اآلیة أوال والتفریع بعده لإلشعار بأنه إذا جاز ذلك يف  )

 .( )( كالم اخلالق جاز ذلك يف كالم اخللق بطریق أوىل
تکذیب نکنید وخطا را به ما نسبت ندهید، وابتدا آیه را ذکر کرد و بعد تفریع را یعنی ما را )

ذکر منود برای اشاره به این که اگر در فرموده خدا جایز باشد آن نیز به طریق اوال در کالم خملوق 
 .(نیز جایز است
وید روایت اولی می گوید در گونه اش خالی است در حالی که روایت دوم می گ :نقطه دوم

در گونه اش اثری است وچیزی که واضح است این که خال غری از اثر می باشد واز این جا می 
 .فهمیم که خال برای یک شخص واثر برای شخص دیگری خواهد بود
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چرا مهه آن ها را منی توان برای یک شخص باشد، وممکن است که یک شخص در   :واثق
 گونه اش هم خال باشد وهم اثر ؟

ن است، و ما قائل به آن می شدمی که اگر فقط آن صفت می بود ، ای واثق آن ممک :پدر
حتی اگر به آن چه که مشا گفتید بگوییم، اگرآن اوصاف را برای یک شخص در نظر بگریمی آن 
تعارضی که در بنی آن هاست بر طرف منی شود، وطبق تناسب ،اوصاف دیگر هم باید بر یک 

این که اثر برای یک شخص : و جود می آید ومی گوییمشخص منتطبق باشند وگرنه تعارض ب
 .وخال برای شخص دیگر خواهد بود

سپس هیچ چیز حمکم تری به اندازه توجیه از وقوع مفاد و حتقق آن در خارج که بر درستی 
در گونه راستش اثری وجود دارد و  روایت داللت کند یافت منی شود، پس سید امحد احلسن

 . می باشد ایشان نیز در بنیه جسمی شبیه حضرت موسی بن عمران نه خال، مهان طور که
دارای صورتی سفید، که : ودر روایات احلاقی به روایت اول آمده است که ایشان :نقطه سوم

ایشان  : سرخی بر آن غلبه منوده است، در حالی که در روایات احلاقی به روایت دوم آمده است
ت ، واین رنگ گندمگون مهان رنگ عربی است که روایاتی گندمگون وزردی بر آن غلبه کرده اس

 .تقدمی  شده آن را بیان کردند 
و در این جا چگونه یک شخص وصف می شود که ایشان سفید که سرخی بر آن غلبه 

 !یافته وهم چننی گند مگون که زردی بر آن غلبه کرده است ؟
انش ممتد و کشیده هستند، روایت اولی مردی را وصف می کند که وی ابرو :نقطه چهارم 

یعنی قوس ابرو در دو طرف وامتداد آن ها به هم رسیده می باشد ، ویا بگومی که ابروانش به هم 
( از میان) در حالی که روایت دومی شخصی را توصیف می کند که ابرو های. پیوسته هستند

 .بلندی دارد، وآن ها از چشم هایش مرتفع و بر آهنا مشرف هستند
، و در عنی (به هم پیوسته) ه یک مرد وصف می شود که ابروانش ممتد و کشیدهپس چگون

 حال ابروانش از میان بلند و مشرف باشند ؟ 
تا این جا به مقایسه این چهار نقطه اکتفا می کنیم، واز خالل آن هشت فرق روشن شد، و 

 .با مجع آهنا غری ممکن است که یک  مرد به آن ها توصیف شود
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حممد بن  ىباید آن ناظر به دو شخص باشند، وآن دوشخص مهان امام مهد واز این جا
 :،  که صفات آن ىاحلسن العسكر 

، در گونه اش خالی است ، سفید روست ودارای ابروان کشیده و غریه  شبیه رسول اهلل 
 .که با روایت دوم مقایسه نکردمی 

نظر جسمی شبیه  از: ، وصفات آن موعود اول ومیاىن ىمهد: وشخص دوم مهان 
می باشد،  ودر گونه اش اثری است  ىواین که جسمش مانندجسم إسرائیل موسى بن عمران

بلند ( از میان) ، ورخسار مبارکش گندمگون که زردی بر آن عارض شده ، ودارای ابروان باز و 
 .می باشد

 . صاحب امر فرزند کنیزسیاه چرده است  :مورد دوم
إّن صاحب هذا األمر ): می فرماید شنیدم که أبا جعفر: ، که می گویدىاز یزید كناس

 .( ) (أمره يف لیلة واحدة فیه سّنة من یوسف ابن أمة سوداء، یصلح اهلل
این که صاحب این امر دارای سنتی از حضرت یوسف می باشد فرزند کنیزسیاه چرده است )

 .(، خداوند امر وی را در یک شب اصالح می کند
نیست ودلیل آن قرینه  د از صاحب امر در این روایت امام حممد بن احلسنومقصو 
وچیزی که معروف است ودر آن هیچ شکی ( فرزند کنیز سیاه )،(ابن أمة سوداء): فرموده اش

دخرت پادشاه روم می باشد، و وی  خامن نرجس ىامام مهد نیست این است که مادر
یزی که معروف است این که رنگ صورت مردم می باشد،  وچعیسى ىازسالله مشعون وص

روم سیاه نیست ، واز مهنی جا سوالی حاصل می شود که مقصود از صاحب امر در این روایت 
 چه کسی است ؟ 

 .می باشد اول أمحد میاىن ىوی مهان مهد :وجواب
الق می اول کنیز می باشد، زیرا که تعبری االمه بر کنیزکان اط ىمهد ای پدر آیا مادر :حممود

 شود؟
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آن کنیز  که به معنی این که در نزد کسی خدمت می کند نیست، بلکه وی از کنیزکان : پدر
آمده   خدا و بنده ای از بندگان خدای سبحان می باشد،  وبا این لفظ از طرف آن ها

باشد، کنیز به  حممد بن احلسن ىامام مهد است ؛  به خاطر استتار بنی وی وبنی مادر
خریداری  ىآن را برای فرزندش امام حسن عسكر  ىخباطر این که امام هاد حساب آمده

بر آن بنا هناده شده وارد  اول ىمنوده است، واین استتار در اساس عامی که شخصیت مهد
آن را روشن نساختند مهان طورکه  شده است؛ چون شخصیت وی خمفی بوده وأهل بیت 

 .از آن ها عهد گرفته بود رسول اهلل
پس لفظ کنیز در بیشرت موارد بر بنده خدا ی متعال اطالق می شودمهان طور که در مناز س

اللهم إّن هذا املسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك : )میت وقتی که مناز گذار می گوید
)..... 
 . ...(مشاست  خداوندا این درازکشیده جلو ما بنده وفرزند بنده وفرزند کنیز)

اللهم هذه املسجاة قدامنا أمتك وابنة عبدك ): زن باشد مناز گذار می گوید واگر فرد مرده
 ....(وابنة أمتك 

 . ...(خداوندا این دراز کشیده در بنی دستان ما کنیزتو وفرزند بنده و کنیز نو است ) 
مملوک کسی از ( زن مرده )ودر این مورد مناز گذار از آن با کنیز تعبری کرده در حالی که وی 

کنیز خداوند مورد خطاب ( امه اهلل)ومهچننی در قدمی معروف است که زن را با لفظ  دم نیست مر 
  .قرار می دادند

اللهم إِّن أستغفرك وأتوب إلیك من مظاَل  ): در دعایش می فرماید یقول امام سجاد
إیاها، كثریة لعبادك عندي، فأمیا عبد من عبادك، أو أمة من إمائك، كانت له قبلي مظلمة ظلمته 

يف ماله أو بدنه أو عرضه، ال أستطیع أداء ذلك إلیه، وال أحتللها منه، فصل على حممد وآل حممد 
 .( ) (وأرضه أنت عين مبا شئت، وكیف شئت، وهبها يل

 .وبراساس آن ادعای انصراف ازآن ممنوع خواهد بودای حممود
تی از حضرت کنیزسیاه بود تا گفته شود در آن سنآیا مادر حضرت یوسف: أمحد
 می باشد ؟یوسف
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رجوع کنیم آن سنت را خواهیم می یافت  که آن را بیان   اگر به روایات أهل بیت : پدر
 . کردند

يف صاحب هذا األمر سنن من ): می فرماید شنیدم أبا جعفر:که می گوید بصری أىباز 
حممد صلوات اهلل علیهم أربعة أنبیاء؛ سّنة من موسى، وسّنة من عیسى، وسّنة من یوسف، وسّنة من 

یقال فیه ما : وما سّنة عیسى ؟ فقال: قلت. خائف یرتقب: ما سّنة موسى ؟ قال: فقلت. أمجعنی
 .( ) ...(السجن والغیبة: وما سّنة یوسف ؟ قال: قلت. یقال يف عیسى

در صاحب این امر سنتی از چهار پیامرب وجود دارد؛ سنتی از حضرت موسی ، وسنتی از )
. ، وسنتی از یوسف ، وسنتی از حضرت حممد که درود خداوند بر مهه آن ها باد حضرت عیسی

وسنت حضرت  :گفتم. ترسان ومراقب است :سنت حضرت موسی چیست ؟ فرمود :گفتم
در مورد وی گفته می شود آن چه که در مورد حضرت عیسی گفته  :عیسی چیست ؟ فرمودند

 .... (زندان وغیبت است  :دسنت حضرت یوسف چیست ؟ فرمو  :گفتم. شده است 
وروایت بیان می کند سنت حضرت یوسف که در صاحب امر وجود دارد مهان زندان  

جدا  اول ىوغیبت است ، وچیزی که معلوم است این که زندان بر شخصیت حضرت مهد
حمتمل می شود، چون تاریخ ذکر نکرده که ایشان در   حممد بن احلسن ىاز پدرش امام مهد

یلی بعید است، ان بودند، و فرض بر این که در زمان غیبت کربی زندانی شود این خگذشته زند
 . می باشدبلکه غری معقول 

یک مجلة جدا خواهد بود ودر جهت بیان سنتی که در  (ابن أمة سوداء): واز مهنی جا کلمه
 می باشد نیست، وسنتی که این روایت بیان وروشن کرده مهان زندان و غیبت حضرت یوسف

 .می باشد
سّنت دیگری عالوه بر زندان وغیبت  مهان طور که نیز احتمال دارد به این که درقائم 

 وجود دارد واین که وی فرزند کنیزسیاه می باشد، و شاید ممکن است که مادرحضرت یوسف
 . گندمگون بوده باشد

                                                           

 .33 ص: ىغيبت نعمان - 
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، بلکه در می باشدیک مجلة غری مستانف  (ابن أمة سوداء)وبر اساس این احتمال مجله  
که عالوة بر زندان وغیبت، و آن فرزند   از حضرت یوسف جهت بیان سنتی در قائم

 . کنیز سیاه می باشد
 :مهان طور که غیبت نیز روایات به آن اشاره منوده اند ، برای مشا دو روایت ذکر می کنم

 .روایت اصبغ از أمری املؤمننی :روایت اول
فوجدته ینكت يف األرض، فقلت  أتیت أمری املؤمننی): اصبغ بن نباتة، که می گوید از  

ال واهلل ما رغبت : یا أمری املؤمننی، ما يل أراك مفكراً تنكت يف األرض ؟ أرغبة منك فیها ؟ قال: له
فیها وال يف الدنیا قط، ولكين تفكرت يف مولود یكون من ظهر احلادي عشر من ولدي هو املهدي 

ما ملئت ظلماً وجوراً، یكون له حریة وغیبة تضل فیها أقوام ویهتدي فیها الذي میالها عدالً وقسطاً ك
. ستة أیام، أو ستة أشهر، أو ست سننی: یا موالي، فكم تكون احلریة والغیبة ؟ قال: قلت. آخرون
نعم كما أنه خملوق، وأىن لك هبذا األمر یا أصبغ، أولئك : وإّن هذا األمر لكائن ؟ فقال: فقلت

مث یفعل اهلل ما یشاء : مث ما یكون بعد ذلك ؟ قال: قلت: مة مع أبرار هذه العرتة، قالخیار هذه األ
 .( )، ( ) (فإّن له بداءات وإرادات وغایات وهنایات

                                                           

: ، مكيال مكارم434ص 3ج: ، راه سعادت531ص: يخ مفيد، اختصاص ش32 ص: ىغيبت شيخ طوس - 
 .3  ص  ج

أتيت أمير : )ازاصبغ بن نباتة، قال: در غيبت با اين متن روايت می کند 333شيخ طوسي في ص -5
يا أمير المؤمنين، ما لي أراك متفكراً تنكت في األرض ق : فوجدته متفكراً ينكت في األرض فقلت المؤمنين 

ال وّللا ما رغبت فيها وال في الدنيا يوما قط، ولكن فكرت في مولود يكون من ظهر : ق فقال أرغبة منك فيها
الحادي عشر من ولدي، هو المهدي الذي يمالها قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً، تكون له حيرة وغيبة 

يدم که حضرت در حال رسيدم ، د به محضر مبارک أمير المؤمنين (. يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون
به زمين ضربه زده وآن را می کاود ، عرض کردم يا أمير ( با تکه چوبی يا انگشت )فکر کردن هستند 

چه شده که شما را در فکر کردن می بينم که به زمين می زنيد ق آيا به خاطر ميل ورغبت به !  المؤمنين 
روز هم نسبت به دنيا ميل ورغبت نداشته ام ،  حتی يک! نه به خدا قسم : مال ودنياست ق حضرت فرمودند 

اما در مورد مولودی که فرزند يازدهمين نسل من است ،فکر می کنم ، او همان مهدی است ، اوکسی است 
که زمين را هم چنان که پر از ظلم وستم می شود ، مملو از قسط وعدل می کند ، برای او حيرت وغيبتی 

 .( گمراه شده وبرخی ديگر هدايت می گردند خواهد بود که بسياری در آن زمان
 دخلت على أمير المؤمنين : عن األصبغ بن نباتة، قال :وروى هذه الرواية الخصيبي في الهداية  بهذا المتن

في مولود يكون من ظهر الحادي : يا موالي، مالي أراك مفكراً ق قال: فوجدته مفكرا ينكت في األرض، قلت
الذي يمألها عدالً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً، يكون له غيبة يضل بها أقواماً  عشر من ولدي وهو المهدي

يفعل ّللا ما يشاء، من : ثم ماذا ق قال: فقلت. ويهدي بها آخرين، أولئك خيار هذه األمة مع أبرار هذه العترة
ازاة بكل ما سلف ثم الرجعة البيضاء والكرة الزهراء، وإحضار األنفس الشح والقصاص واألخذ بالحق والمج

 .335ص: الهداية الكبرى( يغفر ّللا لمن يشاء
( صلوات ّللا عليه)أتيت أمير المؤمنين : )عن األصبغ بن نباتة، قال: كما ورواها في دالئل اإلمامة بهذا المتن
منك  يا أمير المؤمنين، ما لي أراك مفكراً تنكت في األرض ق أرغبة: فوجدته مفكراً ينكت في األرض، فقلت
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آمدم و او را درحالت تفكردیدم که زمنی را زیرورومى   نزد امری مؤمنان) :از اصبغ بن نباته
نه خبدا  :م ؟ آیا رغبتی به آن پیدا کردی ؟فرمودندچه شده مشا را متفكر مي بین :عرض کردم. كرد

ولی درفكرمولودی هستم كه از نسل فرزند یازدهم من خواهد .رغبت به آن ودنیا نبودم  هیچ وقت
برای او ،بود،اوست مهدی كه زمنی را پر از عدل می كند مهانگونه که پرازظلم وجور شده باشد

چه مدت  :عرض کردم. ومی هدایت مي شوندكه در آن قومی گمراه وق، غیبتی است وحریت
آیا این شدنی  :،عرض کردمشش روز یا شش ماه یا شش سال: حریت وغیبتش باشد؟ فرمودند

بله هم چنانكه او خلق شده است وچگونه است این امربرای تو ای اصبغ آهنا  :است ؟ فرمودند
د شد ؟ فرمودند پس خداوند هر بعد از اوچه خواه:گفتم. هبرتین این امت اند با هبرتین این عرتت

 .(چه خواهد اجنام دهد وبرای اوست تغیریها وارادهتا وغایتها وپایاهنا
ستة أیام أو ستة أشهر أو ست ): در مشخص کردن مدت زمان غیبت و فرموده او

ضرورتا منطبق  حممد بن احلسن ىامام مهد ، بر (شش روز یا شش ماه یا شش سال). (سننی
 .منی شود

 الباقر ىجعفر حممد بن عل دخلت على أىب) :طحان، که می گوید ىازثقف :دوم روایت
یا حممد بن مسلم، إّن يف القائم : )، فقال يل مبتدئاً وأنا أرید أن أسأله عن القائم من آل حممد 

یونس بن مىت، ویوسف بن یعقوب، وموسى، : شبهًا من مخسة من الرسل من آل حممد 
فرجوعه من غیبته وهو شاب : فأّما شبهه من یونس بن مىت. هلل علیهموعیسى، وحممد، صلوات ا

فالغیبة من خاصته وعامته، واختفاؤه من : ببعد كرب السن، و أّما شبهه من یوسف بن یعقو 
وأّما شبهه . مع قرب املسافة بینه وبنی أبیه وأهله وشیعته إخوته، وإشكال أمره على أبیه یعقوب

طول غیبته، وخفاء والدته، وتعب شیعته من بعده مما لقوا من األذى فدوام خوفه، و  من موسى
: وأما شبهه من عیسى. واهلوان إىل أن أذن اهلل تعالی يف ظهوره ونصره وأیده على عدوه

: مات، وقالت طائفة: ما ولد، وقالت طائفة: فاختالف من اختلف فیه، حىت قالت طائفة منهم
فخروجه بالسیف، وقتله أعداء اهلل وأعداء رسوله  طفى وأما شبهه من جده املص. قتل وصلب

                                                                                                                                                                                     

ال وّللا، ما رغبت في الدنيا قط، ولكني فكرت في مولود يكون من ظهر الحادي عشر، هو المهدي، : فيها ق فقال
يا أمير : فقلت. يمألها عدالً كما ملئت جوراً وظلماً، تكون له حيرة وغيبة، يضل فيها قوم، ويهتدي بها آخرون

! وأنى لك ذلك، وكيف لك العلم بهذا األمر يا أصبغ : المؤمنين، وكم تكون تلك الحيرة، وتلك الغيبة ق قال 
 .251ص: دالئل االمامة( أولئك خيار هذه األمة مع أبرار هذه العترة
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وإّن من عالمات . ، واْلبارین والطواغیت، وأنه ینصر بالسیف والرعب، وأنه ال ترد له رایة
وصحیة من السماء يف شهر ( من الیمن)خروج السفیاِّن من الشام، وخروج الیماِّن : خروجه

 .( ) (هأبیرمضان، ومناد ینادي من السماء بامسه و اسم 
قائم آل حممد  وارد شدم در حالی که می خواستم از باقر ىجعفر حممد بن عل أىب بر
ای حممد بن مسلم، مهانا درقائم ازآل ): سوال منامی، كه ابتدا ایشان شروع منودند وفرمودند 
یونس بن مىت، ویوسف بن یعقوب، وموسى، : شباهتی از پنج فرستاده می باشد حممد 

بازگشتش ازغیبت به صورت : واما شباهت او به یونس بن مىت.حممد، صلوات اهلل علیهموعیسى، و 
غیبتش از خاص : جوان بعد از کهولت سن می باشد، و أّما شباهت او به یوسف بن یعقوب

با  وعام واختفای آن از برادرانش می باشد، و نامفهموم بودن امرش بر پدرش حضرت یعقوب
وأّما . که بنی وی وبنی پدرش و خانواده اش و پریوانش بوده است   توجه به نزدیکی مسافتی

مهان دوام ترس وطول غیبت وخمفی بودن والدتش ، ورنج شباهت او به حضرت موسى
وسختی شیعیانش بعد از آن چه که از آزار واذیتی که می بیند می باشد تا این که خداوند در امر 

وأما شباهتی که از حضرت . ه وی اجازه دهد ظهورش ونصرت ویاری منودنش بر دمشانش ب
: اختالف در آن چه در وی خمتلف شدند، به طوری که گروهی از آن ها گفتند: دارد عیسى

وأما شباهتی که . کشته شده وبه دار آوخيته شده است  :به دنیا نیامده است وگروهی دیگر گفتند
وستمکاران  خدا ورسولش قیام با مششری وکشنت دمشنان: دارد ازجدش حضرت مصطفى 

و از . وطاغوتیان می باشد، و با مششری وترس یاری می شود، و برای ایشان پرمچی باز منی گردد
از آمسان در ماه رمضان،و ندا ( فریاد )وصحیة ازشام، وخروج میاىن خروج سفیاىن: عالمات قیام او

 .(نام ایشان ونام پدرش ندا می کند دهنده ای که از آمسان به
غیبت از خاص و عام ، ) (فالغیبة من خاصته وعامته، واختفاؤه من إخوته) :فرموده اشو 

منطبق منی شود، بلکه  ى؛ مهانطور که روشن است برامام مهد (و خمفی شدن از برادر انش
این با روایاتی که از ایشان به فرار کننده واز اهلش جدا شده وخون خواه پدرش تعبری می کند 

ومهچننی نیز در شب آینده  –مهان طور که قبال گفته شد  –می باشد، واین روایات بیشرت نزدیک 

                                                           

 .353ص: كمال الدين - 



   409....................... ...........قسمت دوم  درباره ی دعوت مبارک یمانی گفتگوی داستانی

   
 

وتا مهنی جا سخن امشب ای فرزندان .بشرت نظر دارند  آن ها بر مهدی اول –خواهد آمد 
 . عزیزم متام می شود وبه امید خدا مابقی را فردا شب به اذن خدا کامل می کنیم 

 .الة والسالم على حممد وآل حممد األئمة واملهدینی وسلم تسلیماواحلمد هلل رب العاملنی، والص
 

*** 

 قسمت هنم 

 روایات حرمت ذکر نام واختالف کنیه
زمان گفتگو فرا رسید وفرزندان زودتر از پدرشان مهان طور که هر شب در کتاب خانه دور 

بر آن ها سالم منود هم مجع می شوند، مجع شدند و پدر آمد و ودید فرزندانش منتظرش بودند، 
که ای فرزندامن حال مشا چه   :وجواب سالمش را با هبرتین سالم ها پاسخ دادند، وبه آن ها گفت

 .به محد خدا خوب هستیم :طور است؟ فرزندان
 آیا شروع کنم یا این که سئوالی دارید؟ :پدر

 .بفرما پدر :فرزندان
 وصاف مربوط به امام داوازدهمدیشب مورد دوم را به پایان رساندمی که در آن ا :پدر

 .ومهدی اول را مشخص کردمی، وامشب مورد سوم را ذکر می کنم تا کالم وسخن ما کامل شود
 .روایات حرمت نام گذاری :مورد سوم

روایاتی در حرام بودن تسمیه صاحب امر آمده اند، و کسی که نام وی را بگوید کافر است، 
منودند عدم ذکر نامش به علت وجود عهدی که رسول اهلل تصریح  مهان طور که امری املومننی

از وی گرفته است، به طوری که حتی شیخ مکارم شریازی در کتاب خود قواعد فقهیه می   
جان ما فدای او  -چیزی که بنی عده ای از حمدثنی مشهور است حرمت نامیدن آن ) :گوید
ا این حکم خمتص به زمان غیبت به نام خاصش، غری از القاب معروفش می باشد، وآی -باد

از غیبت کربی است مهان طور که عالمه جملسی در جلدسیزدهم از ِبار االنواراز  صغری غری
بعضی نقل کردند؟ یا این که آن به صورت عام برای هرزمان ومکان تا این که ظهور کند وزمنی را 
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ین که حرمت آن بر مدار پر از عدل و داد کندمهان طور که پر از ظلم وجور شده است؟ ویا ا
تقیه وترس وخوف باشد که هنگام عدم ترس جایز وهنگام ترس حرام است، بلکه به آن خمتص 

جریان داشته باشد، چیزی که آن را شیخ ما شیخ حر ( ع)نباشد ودر غری از خودش از ائمه 
 .( )( ست عاملی در وسایل درآغاز این باب انتخاب منوده ودر پایان نیزبه آن تصریح منوده ا

 واز مهنی جا عده ی کثریی در توجیه این روایات که بر تسمیه و عدم تسمیه امام
 .داللت دارند متحری ماندند
از ابواب (   )در آخر باب . وسایل  قائل به جواز تسمیه است( کتاب)و ظاهرا صاحب 

حممد بن  و احادیث در اقراربه نام امام مهدی) : امر به معروف وهنی از منکر می گوید
و در امر به نامیدن بطور عام و خاص به صراحت و اشاره، فعل و تقریر در نصوص  احلسن

  .( )(و زیارات و دعاها و تعقیبات و تلقنی و غریه بسیار هستند
مهانا گروهی از علمای ما در کتب حدیث واصول وکالم وغری ) :ودر جایی دیگر می گوید

از مجله آن ها عالمه وحمقق ومقداد ومرتضی وابن طاووس و تصریح منوده اند که  آن به نامش
 .( ) (غریه هستند، وعده کمی منع منوده اند وما آن را در کتاب جداگانه ای حمقق ساختیم 

وجملسی از باب تعبد به حرمت نام بردنش به صورت مطلق در غیبت صغری قائل بود، وقتی  
فی گفته کسی که آن را به زمان غیبت صغری این حتدیدها در ن): که به آن تصریح منود گفت

 .( )( خمتص کرده روشن است و آن اعتماد بر بعضی علل استنباط شده و دور مناهای تومهی است
جایز بودن وعدم آن بر اساس وجود تقیه و عدم آن ،و علت آن اقتضای : ودیگری گفت
 . مجع بنی اخبار است

رتی داشته باشید ،این روایات را برای مشا ذکر فرزندامن  برای این که بر موضوع شناخت هب
 :می کنم وآن بر چند گروه می باشد

حترمی نام بردنش به صورت مطلق داده شده ودر آن زمان ومکان مالحظه نشده  :گروه اول
 .است 
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روایت می کند، که می  عبد اهلل شیخ کلینی از علی بن رئاب از أىب :روایت اول
 .( ) (ال یسمیه بامسه إالّ كافر صاحب هذا األمر): فرماید
 .(صاحب این امر کسی ایشان را به اسم نام منی برد مگر این که کافر باشد)

در مورد  أبا احلسن الرضا از:ونیزازریان بن صلت روایت است،که می گوید :روایت دوم
 .( ) (ال یرى جسمه وال یسّمى امسه): سوال منودم، فرمودند قائم

 (.ود و نامش برده منی شودجسمش دیده منی ش)
روایت می کند که ایشان به  صدوق از صفوان بن مهران ، ازامام صادق :روایت سوم

اخلامس من ولد السابع، یغیب عنكم ): مهدی از فرزندان مشا چه کسی است؟ فرمودند:وی گفتند
 .( )(شخصه وال حيل لكم تسمیته

ایب می شود و بر مشا نام بردنش پنجم از فرزند هفتم می باشد ، شخصیتش از مشا غ)
 .(حالل منی شود

توقیعی به خطی که : روایت است، که می گوید ىازحممد بن عثمان عمر  ونیز :روایت چهارم
 . ( ) (من مساِّن يف جممع من الناس فعلیه لعنة اهلل): آن را می شناسم خارج شده که در آن آمده

 .(نت خدا خواهد بودهر کس نام مرا در مجعی از مردم بربد بروی لع)
 .وروایت حتدیدی به زمان معنی نشده است

 در ذكر قائم بن موسى ى، از حممد بن علونیز از عبد العظیم حسىن :روایت پنجم
على الناس والدته ویغیب عنهم شخصه وحترم علیهم تسمیته وهو  خيفى): روایت است ، فرمودند
 .( ) (مسي رسول اهلل وكنیه

فی می ماند وشخصیتش ازآن ها غایب می شود و نام بردنش برآن ها والدتش بر مردم خم)
 .(شده است حترمی می شود وایشان هم نام وکنیه رسول اهلل 

 :توجیه روایات گروه اول
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در وقت خاص و زمان  گفته می شود که حرمت نام بردن امام مهدی حممد بن حسن
این مهان چیزی است که بعضی از  معنی بوده است، وآن مهان زمان ترس بر ایشان است، و

روایات گروه سوم تصریح منوده اند و این روایات محل بر ترس هستند و گروه سوم منطبق بر این 
احتمال خواهد بود، و این به صورت امجالی برای روایات این گروه می باشد، اما تفصیل ممکن 

 :است که گفته شود
در زمان معنی با  ام مهدی حممد بن حسناما روایت اولی ودومی، ممکن است که به ام

توجه به روایاتی که بر نام بردنش در مدت معینی هنی کرده اند نظر داشته باشد، و ممکن است 
 .داشخواهد ب مقصود آن ها مهدی اول

نظر دارد، و محل بر ترس باشد  واما روایت سوم ، آن بر امام مهدی حممد بن حسن
ت، وبر اساس چیزی که کمی قبل به طور امجال روشن کردمی،خواهد مهان طور که در گروه سوم اس

 .بود
به عدم َتویز ذکر نامش در  وامام چهارمی، وآن در مقصودش واضح است، زیرا ایشان

ناظر بوده و نامیدنش در اجتماع بدون حتدید  مجع مردم تصریح منوده اند، ونیز بر امام مهدی
وایت خاص از حیث مکان است؛ زیرا ممنوعیت فقط در زمان و وقت حترمی شده است، واین ر 

حمافل اختصاص یافته، واز جهت زمان عام شده است، و در زمان خاصی منع را حمدود نکرده 
 . است

و در این جا ممکن است درآن بیان امجالی گفته شده بیان شود، یعنی ؛ محل بر ترس بر 
 .که ذکر می شود خواهد بودخواهد بود، وآن بر اساس روایات گروه سوم   ایشان

نظر دارد، وآن به قرینه کنیه چون ایشان  اما پنجمی، وآن بر امام مهدی حممد بن حسن
 .و کالم در آن مانند گفته مورد چهارم است . می باشد هم نام و کنیه رسول اهلل 

پر از عدل در آن تصریح به ترک تسمیه یا نام بردن تا این که قیام کند و زمنی را  :گروه دوم
 .  مناید مهان طور که از ظلم وجور پر شده وارد شده است
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 جعفر ، از أىبىهاشم داود بن قاسم جعفر  به سندش از أىب  شیخ كلنی :روایت اولی
واشهد على رجل من ولد احلسن ال یسّمى وال ): در حدیثی روایت می کند که ایشان فرمودند

 .( ) (ملئت جوراً، أنّه القائم بأمر احلسن بن علي یكىّن حىت یظهر أمره فیمالها عدالً كما
و گواهی می دهم بر مردی از فرزندان حسن که  نام و کنیه ان برده نشود تا این که امرش )

ظاهر گردد و زمنی را پر از عدل کند مهان طور که از ظلم وجور پر شده است ، ایشان به امر 
 .(حسن بن علی قیام می کند

 بن حممد ىدوق به سندش از عبد العظیم حسىن، از آقای ماعلشیخ ص :روایت دوم
-تا این که گفنت  –را بر وی عرضه داشت  روایت می کند که ایشان اعتقاد واقرارش به ائمة 

ومن بعدي ابين احلسن، فكیف للناس ): به او فرمودند( ع)سپس مشا ای سرورم ، سپس ایشان :
ألنه ال یرى شخصه، وال حيل ذكره بامسه حىت خيرج : لفكیف ذلك ؟ قا: باخللف من بعده ؟ قلت

 .( ) (هذا دیين ودین آبائي :-إىل أن قال -فیمأل األرض قسطاً وعدالً 
وبعد از من فرزندم حسن خواهد بود، پس حال مردم در جانشینی بعد از او چگونه خواهد )

وذکر نامش حرام می ایشان شخصیتش دیده منی شود، : آن چگونه است ؟ فرمودند: بود؟ گفتم
این مهان دین  –تا این که فرمودند  -شود تا این که خروج کرده و زمنی را پر از قسط وعدل مناید

 .(من وپدرامن می باشد
روایت می کند   موسى بن جعفر ، ازىازحممد بن زیاد ازد ىعالمة جملس :روایت سوم

ته وال حيل هلم تسمیته حىت یظهره ختفى على الناس والد: )فرمودند که ایشان هنگام ذکر قائم
 .( )( تعالی فیمال به األرض قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً 

والدتش بر مردم خمفی می ماند ونام بردنش بر مردم حرام می شود تا این که ظهور کند )
 .(وزمنی را پر از عدل و داد کند مهان طور که پر ازظلم وجور شده است
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روایت است که ایشان در  ازعبد العظیم حسىن، از أيب حسن سومونیز  :روایت چهارم
ال حيل ذكره بامسه حىت خيرج فیمأل األرض قسطاً وعداًل كما ملئت ظلما ): فرمودند  مورد قائم

 .( ) (وجوراً 
ذکر نامش حرام می شود تا این که خروج مناید وزمنی را پر ازعدل و داد کند مهان طور که )

 .(ده است از ظلم وجور پرش
 :توجیه روایات گروه دوم

نیست، و گرنه بنی آن وبنی  اما روایت اولی، آن ناظر بر امام حممد بن حسن عسکری
روایات گروه اول طبق چیزی که به طور امجال روشن منودمی تعارض حاصل می شود، زیرا روایت 

داشته باشد وچه نباشد تا  چه تقیه وجود :ذکر نام وکنیه تا زمان ظهور را حترمی کرده است، یعنی
هنگام ظهورش حرام بودن ثابت است، وآن وقت نسبت به روایات گروه دوم جدای ازغری گروهای 

 .دیگر متعارض خواهد بود
( ع)است که اهل بیت و در این جا روشن می شود که این روایت ناظر بر مهدی اول 

 . قصد داشنت که شخصیتش را تا ظهور امرش خمفی نگه دارند
ناظر است، واوست که بعد از امام حسن  واما روایت دوم؛ آن نیز بر مهدی اول

 .می آید عسکری
، که می از رسول خدا : و آن چه که سلیم بن قیس روایت کرده بر آن داللت می کند

یا سلمان، مهدي أميت الذي میأل األرض قسطاً : فقال مث ضرب بیده على احلسنی)...: فرماید
إمام بن إمام، عاَل بن عاَل، وصي بن وصي، أبوه الذي . ملئت جوراً وظلماً من ولد هذا وعدالً كما

لألول . أبوه أفضل منه: یا نيب اهلل، املهدي أفضل أم أبوه ؟ قال: قلت: قال. یلیه إمام وصي عاَل
 .( )(مثل أجورهم كلهم ألن اهلل هداهم به

ان، مهدی امتم که زمنی را پر از ای سلم:  زد و فرمود سپس با دست بر حسنی)...  
امام فرزند . عدل و داد می کند مهان طور که پر از ظلم وجور شده است از فرزندان این است

امام ، عاَل فرزند عاَل، وصی فرزند وصی است، پدرش کسی که بعد از او می آید امام وصی 
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پدرش از او افضل تر : ای پیامرب خدا، مهدی افضل است یا پدرش؟ فرمود :گفتم. وعاَل است 
 .(برای اولی مانند اجر متام آن هاست زیرا خداوند آن ها را به وسیله او هدایت منود. است

 ى، ضمری هاء به مهد(پدرش که بعد از او می آید) (أبوه الذي یلیه): وفرموده اش 
ش می آید، وفرزند است که بعد از او حممد بن احلسن  ىبر می گردد، وامام مهد اول
 .با ارسال کردنش قبل از او می آید اول ىمهد

 صدق می کند که او خلف بعد از امام عسکری و در این جا بر مهدی اول
ذکر  است، مهان طور که موید این معنی مهان تعبری روایت، وقتی که امام علی بن حممد هادی

ی گوید  من ام حسن،در حالی که بعد از ام (است  وبعد از من فرزندم امام حسن): منود
پس حال مردم در جانشینی بعد از او چگونه خواهد ): که فرزندنش جانشنی است بلکه فرمود

 .(بود؟
 .صدق می کندواین بر مهدی اول

: فرمود حضرت فاطمة ): سلیم در حدیث طوالنی روایت می کند ودر آن آمده است
والذي قبله أفضل . منهم املهدي: ن یقولإىل أ..... یا رسول اهلل، فأي هؤالء الذین مسیت أفضل ؟

 .( ) ...(خری من اآلخر؛ ألنه إمامه واآلخر وصي األول منه، األول
 :تا این که فرمود.... از میان کسانی که نام بردی کدام افضل تر است ؟ ای رسول خدا،) 

است،  و آن که قبل از اوست از ایشان برتر است، اولی از آخری هبرت. از آن ها مهدی است 
 .... (زیرا که ایشان امامش می باشد وآخری وصی اول می باشد

می باشد مهان طور که منظور از کسی که قبل ایشان  اول ىمهان مهد ىمهد از ومنظور
نیست، به خاطر این که روایت  ىاست، و امام حسن عسكر  آن امام حممد بن احلسن

ل است، و ثابت نشده که امام تصریح می کند آن که قبل از ایشان است از وی افض
از  ى، بلکه ثابت شده که امام مهدباشد ىأفضل تر از فرزندش امام مهد ىعسكر 

 .ایشان أفضل تر است
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، عبد اهلل، از پدرانش  أىب بصری، از أىب از:در غیبت خود روایت می کند شیخ نعماىن
شیئاً، اختار من األرض مكة،  إن اهلل تعالی اختار من كل شيء: قال رسول اهلل ): می فرماید

واختار من مكة املسجد، واختار من املسجد املوضع الذي فیه الكعبة، واختار من األنعام إناثها، 
ومن الغنم الضأن، واختار من األیام یوم اْلمعة، واختار من الشهور شهر رمضان، ومن اللیايل لیلة 

من بين هاشم، واختار مين ومن علي احلسن القدر، واختار من الناس بين هاشم، واختارِّن وعلیا 
واحلسنی، وتكملة اثين عشر إماما من ولد احلسنی تاسعهم باطنهم، وهو ظاهرهم، وهو أفضلهم، 

 .( )(وهو قائمهم
به درستی که خدای عز وجلّ  از هر چیزی ،چیزی برگزید، از : فرمودند رسول خدا ) 

مسجد احلرام ، و از مسجد آن مکانی که کعبه  روی زمنی مکه را اختیار کرد، واز سرزمنی مکه
در آن است، واز چهارپایان ماده آنان، واز گوسفندان میش را، و از روز ها روز مجعه رابرگزید، 
واز ماه ها ماه رمضان را، واز شب ها شب قدر را اختیار کرد ، واز میان مردم بنی هاشم را ، واز 

را تا (سلسه )ز من وعّلی حسن وحسنی را اختیار کرد، وآن میان بنی هاشم من وعّلی را برگزید، وا
دوازده امام کامل کرد که از فرزندان حسنی اند وهنمنی آن ها باطن ، و ظاهر آنان است، و او 

 .(برترین وقائم آهنا است
است و وی برترین آن هاست ،یعنی حتی از پدرش هم  ىهنمنی آن ها یعنی امام مهد 

  اول ىو بر این اساس آن که قبلش از آن افضل تر است مهان مهدبرتر و افضل تر است 
می باشد و او از آن  است؛ پس آن کس که قبل ایشان است پدرش امام حممد بن حسن

 .برتر است و در آن اشکالی وارد نیست
و آن که قبل از اوست از ایشان برتر : )وبراساس آن تفسری روایت به این صورت خواهد بود

است از ایشان برتر است، و آن که قبل  عنی کسی که قبل از حضرت مهدی اول، ی(است 
 .است که وی در امامت ودر مقام ودر ترتیب قبل از ایشان است از اوست مهان امام مهدی

 ،مقصود از اول مهان امام مهدی(اولی از آخری هبرت است ؛زیرا وی امامش می باشد )
. وجه برتری اولی برآخری این که اولی امام آخری است است ومقصود از آخرمهان مهدی اول
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می باشد،  واولی مهان امام مهدی ،آخری مهان مهدی اول..(وآخری وصی اولی است)
 .می باشد مهان وصی امام مهدی ومهدی اول

 .نظر دارد و در این جا می توان گفت که روایت به مهدی اول
و به  قرینه حرمت نام بردن تا این که خداوند امرش و اما روایت سوم، آن مانند روایت قبل 

محل کنیم  نظر دارد، و این ممکن نیست که بر امام مهدی را ظاهر کند به مهدی اول
 .وعلت آن مهان نام بردنش قبل از این که خدای سبحان اورا ظاهر مناید

اره آن نیز گفته می واما روایت چهارم ، مانند آن چه که در مورد روایت سوم گفته شده ، درب
 .شود

پدر در این جا روایاتی که به حرمت ذکر نام تازمان ظهورش ویا خروجش  سخن می   :حممود
 .نظردارند گویند به مهدی اول

 .بله فرزندم :پدر
 .آن چه که برعدم َتویز نام بردن داللت می کند سبب آن ترس است :گروه سوم

 
یاران ما بعد از رفنت : ، می گویدىاهلل صاحل عبد أىب بن حممد، از ىعل از :روایت اول

از من خواستند که از اسم ومکان سوال منامی ، واین جواب دریافت   أىب حممد( وفات )
 .( ) (إن دللتم على االسم أذاعوه وإن عرفوا املكان دلوا علیه): گردید
 .(شاء می کنندرا اف اگر نام را گفتید آن را فاش می کنند واگر مکان را دانستند بر آن)

این بر اختصاص هنی با ترس و ترتب :نقل این حدیث می گوید از بعد ىعامل شیخ حر
 . تباهی داللت دارد
روایت است، که  ى، ازحممد بن عثمان عمر ىعبد اهلل بن جعفرمحری  از ونیز :روایت دوم

حمرم : ؟ قال فاالسم :-إىل أن قال  -أي واهلل : أنت رأیت اخللف ؟ قال): ایشان به وی گفتند
علیكم أن تسألوا عن ذلك وال أقول ذلك من عندي فلیس يل أن أحلل وال أحرم، ولكن عنه 
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 وإذا وقع االسم  :-إىل أن قال  -فإّن األمر عند السلطان إن أبا حممد مضى وَل خيلف ولدًا
 .( ) (وقع الطلب فاتقوا اهلل وامسكوا عن ذلك

پس  :-تا این که گفت  –بله به خدا  :ترا دیدی؟ گف(امام حسن) مشا جانشنی )
بر مشا حرام است که از آن سوال کنید وآن را از خودم منی گومی و من : نامش چیست ؟ گفت

است چون امر پیش سلطان این است   اجازه حالل و حرام کردن ندارم ، و اما آن از ایشان
واگر نام : -تا این که گفتند – واز خود فرزندی به جا نگذاشت(وفات منودند )که ابا حممد رفتند 

 .(تقوای  اهلی پیشه کنید و از آن خود داری کنید  واقع شد طلب نیز واقع می شود پس
واین واضح ترین دلیل که وجه هنی تقیه :نقل این حدیث می گوید از بعد ىعامل وشیخ حر
 .وترس است 

در توقیعات : یدروایت می کند ومی گو  بن عاصم كوىف ىعل شیخ صدوق از :روایت سوم
 .( ) (ملعون ملعون من مساِّن يف حمفل من الناس):صاحب زمان خارج شده که

 .(ملعون معلون است کسی که نام مرا در مجع مردم بگوید)
روایت است که می   ىازحممد بن مهام،ازحممد بن عثمان عمر  ونیز :روایت چهارم

اِّن يف جممع من الناس فعلیه لعنة من مس): توقیع به خطی که آن را می شناسم خارج شده:گوید،
 .( ) (اهلل

 .(هرکس نام مرا در مجع مردم بگوید پس لعنت خدا بر او باد)
ملا مضى علي ): می گویدمی کند و روایت  ىكابل خالد أىب از ىجملس عالمة :روایت پنجم

جعلت فداك، قد عرفت انقطاعي : فقلت ، دخلت على حممد بن علي الباقر بن احلسنی
جعلت : صدقت یا أبا خالد، ترید ماذا ؟ قلت: قال.  أبیك وأنسي به و وحشيت من الناسإىل

: فداك، قد وصف يل أبوك صاحب هذا األمر بصفة لو رأیته يف بعض الطرق ألخذت بیده، قال
 سألتين واهلل یا أبا خالد عن: فقال. أرید أن تسمیه يل حىت اعرفه بامسه: فرتید ماذا یا أبا خالد ؟ قال
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سؤال جمهد، ولقد سألتين بأمر ما كنت حمدثًا به أحدًا حلدثتك، ولقد سألتين عن أمر لو أن بين 
 .( ) (فاطمة عرفوه حرصوا على أن یقطعوه بضعة

رسیدم وبه آن  در گذشت من خدمت امام باقر  هنگامی که علی بن احلسنی)
و دروری من از مردم  را   فدایت گردم تو جدایی من از پدرت و انس با او: حضرت عرض کردم

فدایت گردم ، پدرت  :راست گفتی ای ابا خالد، چه می خواهی ؟عرض کردم :می دانی، فرمود
صاحب این امر را به گونه ای برامی وصف منوده که اگر در راهی اورا می دیدم دستش را می گرفتم 

را برامی بگویی تا با می خواهم نام او  :پس چه می خواهی ای ابا خالد ؟ عرض کردم :، فرمود
به خدا سوگند ای ابا خالد سوال دشواری از من پرسیدی، و در مورد : نامش اورا بشناسم ، فرمود

امری از من سوال کردی که از قبل با کسی در مورد آن صحبت نکردم تا به مشا بگومی، در مورد 
 .(ورا تّکه تّکه کنند امری از من پرسیدی که اگر بنی فاطمه اورا شناختند ِحرص ورزند که ا

 :توجیه روایات گروه سوم
، وهنی از نامربدنش بعلت ترس بر آن بر می گردد، که هرگاه این گروه به امام مهدی

 .ترس برطرف شود هنی از نام بردنش نیز بر طرف می شود
از نام  نظر دارد، وبه خاطر این که امام باقر آری، روایت آخری به مهدی اول

ر مطلق امتناع ورزیدند، واین از قبیل آن چه که تقدمی شد به این که نام بردنش تا بردنش به طو 
 . زمانی که خداوند اذن به ظهور یا خروجش مناید حرام شده است

وفرزندان فاطمه نام امام ! چیست؟ سپس ارتباط فرزندان فاطمه به امام مهدی
معنای پیشنی  فرموده امام خرب داده بود،پس  را می داند وبه آن رسول خدا  مهدی
 !چیست ؟ باقر

لفظ صاحب امر  نظر دارد که قبال تقدمی شد این که منظور از لذا روایت به مهدی اول
 .اطالق می شود، واین روایت از مهنی قبیل روایات است  بر مهدی اول

در ویا از اصحابشان  آن چه که داللت بر وقوع نام بردنش از طرف آهنا  :گروه چهارم
 .موارد متعددی بدون هنی از طرف آن ها
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روایت می کند، که أبا حممد  شیخ صدوق به اسنادش ازحممد بن إبراهیم كوىف :روایت اول
برای بعضی از افرادی که نام اورا برده بود گوشت گوسفند ذبح شده  ىعسكر  ىحسن بن عل

 .( )(هذه من عقیقة بين حممد): فرستاد و فرمود
 .(رزندم حممد است این از عقیقه ف)

فرزندی به دنیا  حممد برای اىب: غامن خادم، روایت کرد و گفت أىب از ونیز :روایت دوم
هذا صاحبكم من بعدي ): آمد و او را حممد نامید ودر روز سوم به اصحابش نشان داد وفرمود

 .( ) (وخلیفيت علیكم وهو القائم
 .(واوقائم است این صاحب مشا بعد ازمن است وخلیفه من برمشاست)

: بار دار گردید، فرمود ازبعضی أصحاب ما، آنگاه که مهسر أىب حممد :روایت سوم
 .( )(ستحملنی ولداً وامسه حممد وهو القائم من بعدي)

 . (پسری را به دنیامی آوری که نامش حممد است وایشان بعد از من قائم هستند)
حممد  أىب پدرش، از بن عثمان عمرى، ازدر إعالم الورى ازحممد  ىشیخ طربس :روایت چهارم

إّن األرض ال ختلو ): روایت شده ، روایت می کند درخربی که از پدرانش  ىحسن بن عل
إّن هذا حق : من حجة اهلل على خلقه وإن من مات وَل یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیة، فقال

ابين حممد هو اإلمام : مام بعدك ؟ فقالیا بن رسول اهلل، فمن احلجة واإل: فقیل. كما أّن النهار حق
 .( ) (واحلجة بعدي فمن مات وَل یعرفه مات میتة جاهلیة

مهانا که زمنی از حجت خدا بر خلقش خالی منی ماند و هر کس که مبرید وامام زمان خود ) 
. این مهان حق است مهان طور که روز حق است: را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است، وفرمود

فرزندم حممد : ای فرزند رسول خدا، حجت وامام بعد از مشا چه کسی است؟ فرمودند: فته شدو گ
 (.امام وحجت بعد ازمن است وهرکس مبرید واورا نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است 
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إنه وجد ): جابر بن عبد اهلل، ازفاطمة ، ازجعفر أىب نصرة، از أىب از :روایت پنجم
أبو القاسم حممد بن  :-إىل أن قال  -ا أمساء األئمة من ولدها فقرأه معها صحیفة من درّة فیه

 .( ) (احلسن حجة اهلل على خلقه القائم، أمه جاریة امسها نرجس
که ایشان در نزد وی صحیفه ای از مرواید یافت که در آن نام ائمه از فرزندانش بود وآن را )

حجت خدا بر خلقش وقائم است ،  ابو قاسم حممدبن حسن:-تا این که گفت  -قرائت منود
 .(نرگس است  مادرش کنیزی به نام
اگر : وارد شدم وگفتم  بر امام صادق: ازمفضل بن عمر، که می گوید :روایت ششم

اإلمام بعدي ابين موسى ): فرمودند. می شود به ما در مورد جانشنی بعد مشا سفارش می کردی
 .( ) (علي بن حممد بن علي بن موسىواخللف املأمول املنتظر حممد بن احلسن بن 

امام بعد از من فرزندم موسی وجانشنی مامول منتظر حممد بن حسن بن علی بن حممد بن )
 .(علی بن موسی است 

 :بیان مفاد روایات گروه چهارم
، ویا اصحاب آن ها، از طرف آن ها  واین روایات بر وقوع نام بردن امام مهدی

نام  وی را گفته اند مهان طور که  مطلق بود چرا آن ها( ز نام بردنا) داللت دارد، و اگر هنی
 .نام صاحب امر را در روایت گذشته از گروه قبل بیان نفرمودند امام باقر

و ای فرزندامن از مهنی جا فرق را دانستید، وآن این که حرمت تسمیه و نام بردن تا زمان 
به امام حممد  ام بردن در قالب ترس بر امامنظر دارد وحترمی ن ظهور وخروج به مهدی اول

 .نظر داشته وآن در زمان خاص بوده است بن حسن
آمده    جدش  باقر، از پدرانش، از ىجعفر حممد بن عل أىب و در این جا این روایت از

خيرج رجل من ولدي يف : )فرمودند -در حالی که بر منرب بودد  – أمری املؤمننی: که فرمودند
مان أبیض اللون، مشرب باحلمرة، مبدح البطن عریض الفخذین، عظیم مشاش املنكبنی آخر الز 

                                                           

 .544ص 3 ج: آل البيت چاپوسائل الشيعة  - 
 .542ص 3 ج: آل البيت چاپوسائل الشيعة  -5



 انتشارات انصار  امام مهدى ............................................... ..  011

 

اسم خيفى واسم : ، له امسانشامة على لون جلده وشامة على شبه شامة النيب : بظهره شامتان
  .( ) ...(یعلن، فأما الذي خيفى فأمحد وأّما الذي یعلن فمحمد 

کند که سفید رو، متمایل به سرخی، شکمی مردی از فرزندامن در آخر زمان خروج می  )
شریفش بزرگ است، در پشت مباركش دو خال  وسیع و ران هایش هپن ،سر استخوان كتف

یكى به رنگ چوست بدن شریفش و دیگرى شبیه عالمىت كه در كتف مبارك حضرت  :است
می که خمفی می نامی خمفی و نامی آشکار، واما نا: و آله بود، دو نام دارد رسول صلى اهلل علیه

 ....(ماند امحد و نامی که آشکارمی شود حممد است
می  : )می گویدعلیق کرده و ت(خداوی او را حفظ کند )این روایت شیخ حیدر زیادی  وبر

می شود یعنی نام امام حممد بن نامی که آشکار  :ش ، وفرموده اشنام ونه شخص به جسم :گومی
به آن اشاره  معلوم است و اهل بیت و آن نامی است که برای مهه  حسن عسکری

منوده و خمفی نکرده اند، واما آن نامی که خمفی می ماند مهان نامی است در ابتدای ظهورش با 
در ابتدای امر ظهورش به  آن ظاهر می شود، و آن نام وصیش است ، و یا به عبارتی امام

وهو )گذشت،    خدا وصیش ظاهر می گردد، و او امحد است مهانطور که در وصیت رسول
، با توجه به این که او اولنی امیان آورندگان است، یعنی امحد فرزند امام مهدی( أول املؤمننی
اشاره منودند که اگر امر در مردی یا در فرزندش ظاهر شود نباید او را انکار  ( ع)اهل بیت

 . ( )(کرد
 .اختالف در کنیه  :مورد چهارم

مشخص می کند  از فرزندش مهدی اول  ام مهدیاز مجله اموری که فرق بنی ام
بشمار  مهان کنیه است، واین ازعالمات جدا کننده بنی دوشخصیت در روایات اهل بیت 

وکنیه اش کنیه اوست، وآن در روایات آمده  نامش نام رسول خدا می رود، وامام مهدی 
، و روایاتی که این امر کنیه اش مانند کنیه رسول خدا نیست است، در حالی که مهدی اول

 .را روشن می کنند را برای مشا بیان می کنم 
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: ، که فرمودندبصری، از امام صادق جعفر بن حممد، از پدرانش  أىب از :روایت اول
املهدي من ولدي، امسه امسي، وكنیته كنیيت، أشبه الناس يب خلقًا وخلقاً، : قال رسول اهلل )

خللق عن أدیاهنم، فعند ذلك یقبل كالشهاب الثاقب، فیمألها تكون له غیبة وحریة حىت تضل ا
 . ( ) (قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً 

مهدی از فرزند من است، نامش مانند نام من، و کنیه اش مانند  : فرمود رسول خدا )
شبیه ترین مردم به من در  خلق و خوی و آفرینش است، برای وی غیبت و  من است، کنیه

نی  است تا این که مردمی از ادیان خود گمراه شوند، در آن هنگام  مانند شهاب ثاقب سرگردا
 .(پیش آید و زمنی را پر از عدل و داد کند مهان طور که  پر از جور و ظلم شده است

، ى، از جابر بن عبد اهلل انصار ىجابر بن یزیدجعف شیخ صدوق به اسنادش از :روایت دوم
املهدي من ولدي، امسه امسي، وكنیته كنیيت، أشبه ): می فرماید اهلل رسول : روایت می کند که

الناس يب خلقًا و خلقا، تكون به غیبة وحریة تضل فیها األمم، مث یقبل كالشهاب الثاقب میألها 
 .( ) (عدالً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً 

کنیه اش مانند  مهدی از فرزند من است، نامش مانند نام من، و  : فرمود رسول خدا )
شبیه ترین مردم به من در  خلق و خوی و آفرینش است، برای وی غیبت و  من است، کنیه

سرگردانی  است که درآن  امت ها گمراه می شوند، سپس  مانند شهاب ثاقب پیش آید و زمنی را 
 (.پر از عدل و داد کند مهان طور که  پر از جور و ظلم شده است

امام صادق جعفر بن حممد، از  اسنادش از هشام بن ساَل، از شیخ صدوق به :روایت سوم
القائم من ولدي امسه ): می فرمایدکه رسول خدا : ، روایت می کندپدرش ،ازجدش 

امسي، وكنیته كنیيت، ومشائله مشائلي، وسنته سنيت، یقیم الناس على مليت وشریعيت، ودعوهم إىل كتاب 
ن عصاه فقد عصاِّن، ومن أنكره يف غیبته فقد أنكرِّن، ومن  ريب تعالی، من أطاعه فقد أطاعين، وم

كذبه فقد كذبين، ومن صدقه فقد صدقين، إىل اهلل أشكو املكذبنی يل يف أمره، واْلاحدین لقويل يف 
 .( )(﴿َوَسیَ ْعَلُم الَِّذیَن ظََلُموا َأيَّ ُمنَقَلٍب یَنَقِلُبوَن﴾ شأنه، واملضلنی ألميت عن طریقته
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قائم از فرزندان من است نامش نام من وکنیه اش کنیه من ) : فرمایدمی  رسول خدا 
مردم را بر ملتم وشریعتم قرار می دهد . ومشایلش مانند مشائل من وسنتش مانند سنت من است 

وآن ها را به کتاب خدا دعوت می کند، هرکس از وی اطاعت کند از من اطاعت کرده وهرکس از 
یچی کرده وهرکس ایشان را در غیبتش انکار کند مرا انکار کرده ایشان سر پیجی کند از من سر پ

وهرکس وی را تکذیب مناید در واقع مرا تکذیب منوده وهرکس وی را تصدیق کند مرا تصدیق کرده 
شکایت تکذیب کنندگان من در امر او و انکار کنندگان کالم من در باره او و گمراه  . است 

وکسانی که ظلم کنند بداند که به کدامنی مست منقلب )ا می برم، کنندگان امتم از راه او را به خد
 .(شده اند

را بیان می   ىكنیه امام مهد ای فرزندامن مالحظه کنید در متامی روایات رسول خدا 
می باشد،وبرای مشا روایاتی را  ردمی که صاحب امر کنیه دارعمویش کند، در حالی که قبال بیان ک

 . یاد آوری بیان می کنم  تا آن را به خاطر داشته باشید که قبال ذکر کردمی برای
مشا : گفتم ىبه امام قلت حسنی بن عل:عیسى خشاب،می گوید از :روایت اولی

ال، ولكن صاحب األمر الطرید الشرید املوتور بأبیه، املكىّن بعمه، ): صاحب این امر هستید؟فرمود
 .( ) (یضع سیفه على عاتقه مثانیة أشهر

، اما صاحب امر رانده شده فراری که خون خواه پدرش وکنیه دار عمویش می باشد  خری  ) 
 .(که به مدت هشت ماه مششری را بر دوش خود می گذارد

أبا جعفر حممد بن : ، از پدرش، می گویدعبد األعلى بن حصنی ثعلىب از :روایت دوم
فته ، واستخوامن فرسوده سنم باال ر :را درحج ویا عمرة مالقات منودم،وبه ایشان گفتم ىعل

پس وصیتی به . شده، ومنی دامن که عمرم اجازه می دهدکه یک بار دیگر مشا را مالقات کنم یا نه
إّن الشرید الطرید الفرید الوحید، ): ومرا خرب دهیدکه فرج کی خواهد بود؟ وفرمودند من بفرمایید

 .( ) (ایات، وامسه اسم نيباملفرد من أهله، املوتور بوالده، املكىّن بعمه هو صاحب الر 

                                                           

: ماراحديث نمود پدرم گه خدا از وی راضی باشد گفتند: ، با اين سند روايت شده3 3ص: دركمال الدين  - 
مرا : مارا حدايث نمود جعفر بن محمد بن مالك، که گفتند: مارا حدايث نمود محمد بن يحيى عطار، که گفتند

عليهما )به امام حسين بن علي : شاب گفتندحدايث نمود حمدان بن منصور، از سعد بن محمد، از عيسى خ
 .گفتم( السالم

 .33 ص: ىغيبت نعمان -5



   411....................... ...........قسمت دوم  درباره ی دعوت مبارک یمانی گفتگوی داستانی

   
 

مهانا آن فراری حتت تعقیب تنها و جدا ، جدای از خانواده ، خون خواه پدرش ، کنیه دار )
 . (عمویش او صاحب پرچم هاست ونامش نام پیامربی است 

صاحب ): که ایشان فرمودند  ىجعفر حممد بن عل أىب جارود، از أىب واز :روایت دوم
 .( ) (رید املوتور بأبیه، املكىن بعمه، املفرد من أهله، امسه اسم نيبهذا األمر هو الطرید الش

مهان آن حتت تعقیب فراری که خون خواه پدرش، وکنیه دارعمویش، وتنها  صاحب این امر)
 . ( ونامش نام پیامربی است وجدا از خانواده

ن طور  می باشد مها قباًل برای مشا روشن شده که منظور از عمویش مهان حضرت عباس
در یک خطبة طوالنی در کوفه ایراد منود آن را بیان کرد و  که حضرت أمری املؤمننی

لو شئت : مث قال..... بسم اهلل الرمحن الرحیم؛ احلمد هلل بدیع السموات وفاطرها): فرمودند
یا  ، سبحان القدمی، یفتح الكتاب ویقرأ اْلواب،.....ألوقرت من تفسری فاتح الكتاب سبعنی بعریاً 

یا منصور . أبا العباس أنت إمام الناس، سبحان من حيیي األرض بعد موهتا وترد الوالیات إىل بیوهتا
 .( ) (تقدم إىل بناء الصور ذلك تقدیر العزیز العلیم

اگر : سپس فرمود... بسم اهلل الرمحن الرحیم ؛ سپاس خدایی که آمسان ها و زمنی را آفرید)
سبحان قدمی ،  ... احته کتاب به اندازه هفتاد بار شرت بیان می کردمخبواهم  می توامن از تفسری ف

کتاب را باز می کند وجواب را می خواند، ای ابا عباس مشا امام مردم هستید،  پاک و منزه است 
. آن کسی که زمنی را بعد از مرگش زنده می کند وحکومت ها را به صاحبانشان باز می گرداند

 .(پا پیش بگذارآن مهان تقدیر خدای عزیز ودانا است ای منصور برای ساخت صور 
ای فرزندامن ،سخن خود را تا مهنی نقطه امشب متام می کنیم ، وبه توفیق خدای متعال فردا 

 .شب کامل می کنیم 
 

 .واحلمد هلل رب العاملنی والصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة واملهدینی وسلم تسلیماً 
 

*** 
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 قسمت دهم

 پرچم حق لعن می شود ؟ چرا
که ذهنش را مشغول منوده، وتصمیم گرفت که آن را از پدرش سئوال    بود واثق روایتی خوانده

کند، برادران مجع شدند وآن گاه پدرشان تشریف آوردند، وبر آن ها سالم منود وسالمش را با 
می بینم که  :ترمحت وبر کات پاسخ دادند، در صورت آن ها نگاهی کرد وروبه واثق منود وگف

 واثق سخنی دارد؟
امروز دوروایت خواندم که از آن ها شگفت زده وخیلی سرگردان شدم ومفهوم آن  پدر :واثق

ها را نفهمیدم ، واز مشا تقاضا دارم که آن را برای ما روشن کنید زیرا مشا پدر کرمی وبزرگواری 
 هستید

 :روایت آمده است در کتاب غیبت نعمانی این دو
شنیدم که می  از أبا عبد اهلل جعفر بن حممد:أبان بن تغلب،می گوید از :ولروایت ا

: قال. ال: إذا ظهرت رایة احلق لعنها أهل املشرق وأهل املغرب، أتدري َل ذلك ؟ قلت) :فرماید
 .( )( للذي یلقى الناس من أهل بیته قبل خروجه

عن کنند، آیا می دانی برای هنگامی که پرچم حّق پدیدار شود اهل خاور وباخرت آن را ل) 
به خاطر آن چه که مردم پیش از خروج اواز خاندانش می  :فرمود. نه  :چه چننی می کنند ؟ گفتم

 .(بینند 
إذا رفعت رایة احلق ): که ایشان فرمودند اهللعبد أىب منصور بن حازم،از از :روایت دوم

 .( ) (یلقون من بين هاشم مما: ممَّ ذلك ؟ قال: قلت له. لعنها أهل املشرق واملغرب
هنگامی که پرچم حقّ  بر افراشته شود اهل مشرق ومغرب آن را لعن می کنند ، به او عرض  )
 .(به خاطر آن چه که از بنی هاشم می بینند: آن برای چیست؟ فرمودند :کردم

برای چه اهل مشرق ومغرب آن را لعن می کنند با این که آن پرچم حق : اما سوال ای پدر
 ت ؟اس
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بله واثق ، سخنت را فهمیدم ای فرزندم، بدانید ای فرزندان من مردم دمشن چیزی می  :پدر
شوند که نسبت به آن جهل دارند، ومهه آن از جهل است، چه بسا سروران خلق حممد وخاندانش 
از جهل جاهالن حتمل منودند، پس جاهل جهلش بر آن چریه می شود و آن را بر این باور قرار 

که به خود اعتقاد پیدا می کند که او عاَل و آگاه است، اما او در حقیقت جاهل   می دهد
است، ومنی داند که وی جاهل است، بلکه معتقد است که وی عاَل وداناست، واین فاجعه بزرگی 

 .است 
ال ): می فرمایدتوقیعاتش که از ایشان صادر شده  در ابتدای یکی از ىولذا امام مهد

 ( ) .(ال من أولیائه تقبلون، حكمة بالغة فما تغن النذر عن قوم ال یؤمنونألمره تعقلون، و 
تعقل می کنید، واز اولیائش قبول می کنید، حکمت واضح وروشنی ( خدا )نه به امرش )

 .(است وهشدار دهندگان چه باید بکنند از قومی که امیان منی آورند
 :ابیان می کنموبعد از این مقدمه ای فرزندامن چند نکته را برای مش

یک چیزی برای مشا ذکر می کنم واز مشا می خواهم درباره آن قضاوت کنید، اگر  :نکته اول
 انسانی بر ما تعدی منود وقرآن را از ما به سرقت بربد آیا قرآن مال او می شود؟

 .نه پدر :فرزندان
ی که از آن کینه و دمشنی ما نسبت به غصب کننده آیا باعث می شود که قرآن از کس: پدر

 غصب شده است برگردد؟
 .نه ای پدر : فرزندان
اکنون بر مبنای حقیقت ما از صدام وافعالش برائت می جوییم، اما یکی از کار هایش  :پدر

است، آیا ما جماز ( اهلل اکرب )این بوده که ایشان کلمه بزرگی را بر پرچم عراق نوشت وآن کلمه 
 که صدام آن را بر پرچم عراق نوشته است انکار کنیم ؟  هستیم که این کلمه را ؛ به خاطر این

 در طبیعت حال ما جماز به این کار نیستیم؟ :فرزندان
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اگر صهونیست های غاصب آمدند و قبله اول مسلمنی را اغتصاب وتصرف منودند،  :پدر
ند آدم عاقلی یافت منی شود که قبله اول مسلمنی به سبب این که صهیونیست آن را اغتصاب منود

 .دوست نداشته باشد
واز مجله اموری که صهیونیست آنرا اغتصاب منودند مهان ستاره ای که در پرچم خود قرار 

 .داده اند، وآن ستاره شش ضلعی است
این ستاره منزلت بزرگ وباشکوهی دارد که بعدًا درمورد عظمت آن برای مشا خواهم گفت، 

خاطر این که صهیونیست ها آن را  به عنوان شعار اما سوال آیا منطقی است که با این ستاره، به 
 .خود قراردادند مبارزه کنیم؟ هرگز وهزاربار هرگز

ویکی از شبهاتی که مروجنی به کار می برنند این که چرا میانی ستاره صهیونیست ها را به 
عنوان شعار وامضای خود قرار داده است، و فراموش کرده اند که این ستاره برای صهیونیست 

است، وسپس به پیامرب خدا حضرت  غاصب نیست بلکه آن ستاره پیامرب خدا حضرت داود
در کتاب خود رد ودود ( خداوند او را حفظ کند)منتقل گردید، شیخ جهاد اسدی  سلیمان
( نگنی)آن رمز اهلی است که به نام ستاره داود نامیده می شود ومهچننی به نام انگشرت : )می گوید

آمده نامیده می شود، واین چیزی است که در روایات معصومنی نیز  حضرت سلیمان
نامیده می شود، و ( زره داود)ودر عربیت به معنای  درع داود( ماجنی داوید )است ودرزبان عربی 

آن رامحل می کرد به حساب  آن به عنوان مهم ترین نشانه اهلی که پیامرب خدا حضرت داود
 .می آید
زیادی در مورد قدمت این نشانه وجود دارد و در آن جا گروهی از ودر آن جا سخن های  

شیعیان امامیه قانع شده اند شعاری که یهود آن را به عنوان رمز خود قرار داده اند، اصلش به 
باز می گرد وبرای خود دالیل شرعی وتارخيی دارند که داللت می   پیامری خدا حضرت داود

بل از دیانات یهودی مانند نشانه ای برای علوم خمفی که شامل کنند به این که این نشانه نیز ق
 .فلک وروحانیات بوده، بکار گرفته شده است

به عنوان نشانه ای برای مردم یهود در  ودر آن جا بعضی ها معتقدند که ستاره داود
ن قرون وسطی واقع شده است و این که این نشانه جدید مهگام با مشعدان هفت گانه ای که از آ
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و به هنگام به  1 4 در سال . به عنوان قدمی ترین نشانه های بنی اسرائیل به حساب می آید
 .( ) (وجود آمدن دولت اسرائیل ستاره داود به عنوان شعار اساسی بر پرچم اسرائیل انتخاب گردید

است که خداوند متعال آن را به عنوان شعار  واین ستاره یکی از مواریث پیامربان 
در این خصوص سوال شده وفرموده  قرار داد، واز سید امحد احلسن برای قائموامضا 

، وهو نيب مرسل من هي اختیار اهلل ولیس اختیاري، والنجمة السداسیة هي جنمة داود): اند
 .( )( اهلل وحنن ورثة األنبیاء

مد بن احلسن فهي من مواریث األنبیاء اليت ورثها القائم حم: أّما النجمة السداسیة): وقال
والیهود الصهاینة سرقوا  .املنتصر واملنصور: وتعين( علیه صلوات ريب)وهي ترمز إلیه  املهدي

وهو عندهم كما قدمت ، واختذوها شعاراً هلم ورمزاً النتظارهم للمصلح العاملي املوعود، هذه النجمة
 .إیلیا النيب

اليت وضعها صدام لعنه اهلل ( هلل أكربا)والذي یهنی هذه النجمة ویلعنها یكون كمن یلعن كلمة 
 . ویكون ممن یلعن مواریث األنبیاء ، يف علم العراق

إن رایة احلق إذا ظهرت لعنها أهل : وقد ورد عنهم  ،فهذه النجمة هي جنمة املهدي
 .املشرق وأهل املغرب

ورد عن رسول اهلل فاحذروا أیها املؤمنون فاللعنة إذا َل َتد هلا موضعاً عادت إىل صاحبها، كما 
. 

ال هیكل الیهود ، سلیماننا، واهلیكل هیكلنا حنن املسلمون داودنا، وسلیمان وداود
ورفع رایة ال إله إاّل اهلل ، والبد من حتریرها وفتحها، قتلة األنبیاء، واألرض املقدسة أرضنا الصهاینة

 .حممد رسول اهلل علي ويل اهلل علیها
 .(( )ِإبْ رَاِهیَم لَلَِّذیَن ات َّبَ ُعوُه َوَهَذا النَّيبُّ َوالَِّذیَن آَمنوا َواللَُّه َويلُّ اْلُمْؤِمِننَی﴾﴿ِإنَّ َأْوىَل النَّاِس بِ 

                                                           

 . ص: شيخ جهاد اسدي: رد روشن در اثبات ستاره دادو پيامبر خدا  - 
 .33ص 5ج: جواب منير -5
 .33: آل عمران -3
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آن انتخاب خداست وانتخاب من نیست ،وستاره شش ضلعی مهان ستاره :)فرمودند
اء است، وایشان پیامربی فرستاده شده از طرف خداوند است وما وارث انبی حضرت داود

 (.هستیم
اما ستاره شش ضلعی، آن از مواریث انبیاء است که حضرت قائم حممد بن ) :وفرمودند
درود پروردگاربراو )آن را به ارث برده است، وآن عالمت و نشانه ایشان است  حسن مهدی

صهیونیست های یهودی این ستاره را به سرقت . پریوز شده وپریوز شونده است : ومعنایش( باد 
، وبه عنوان شعار و نشانه ای برای انتظار مصلح جهانی موعود برای خود بکار بردند، و بردند

 .است  مصلح در نزد آهنا  مهان طور که گفتم مهان ایلیای پیامرب
ی که ( اهلل اکرب )وکسی که به این ستاره اهانت ولعن کندمانند کسی خواهد بودکه کلمه 

ار داده لعن کرده است ،واز مجله کسانی خواهد بود که صدام لعنت اهلل علیه در پرچم عراق قر 
 .مواریث انبیاء را لعن کرده است 

هرگاه پرچم : وارد شده است است، واز آهنا واین ستاره مهان ستاره حضرت مهدی
 .حق ظاهر شود اهل مشرق واهل مغرب آن را لعن خواهند کرد
برای خود پیدا نکند به صاحبش بر  ای مومنان بر حذر باشید که نفرین ولعن اگر جایگاهی

 .وارد شده است ( ص)می گردد، مهان طور که از رسول خدا
وحضرت داود، داود ماست ، وحضرت سلیمان، سلیمان ماست ، وهیکل، هیکل ما 
مسلمانان است، هیکلی برای یهود صهیونیست قاتالن انبیاء وجود ندارد، وزمنی مقدس زمنی 

اهلل  بر افراشته  وىل ىاد منوده، و پرچم ال إله إاّل اهلل حممد رسول اهلل علماست، وباید آنرا فتح و آز 
 .شود

در زمان و عصر او، به )سزاوارترین مردم به ابراهیم، آهنا هستند که از او پریوي کردند، و )
؛ (رنداز مهه سزاوارت)اند  امیان آورده( به او)این پیامرب و کساِّن که ( مکتب او وفادار بودند؛ مهچننی

 (.و خداوند، ويل و سرپرست مؤمنان است
 .آمده که مواریث انبیاء نزد حضرت قائم  آن چه که ازأهل بیت  :نکتة دوم

حدیث طوالنی، از  در هاز نزال بن سرب  به اسنادش شیخ صدوق در كمال الدین :روایت اول
رض من عند الصفا، األ( من)خروج دابة ): تا این که فرمودند كند  ىروایت م أمری املؤمننی
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: ،  یضع اخلامت على وجه كل مؤمن فینطبع فیهوعصى موسى  معها خامت سلیمان بن داود،
الویل : هذا مؤمن حقاً، ویضعه على وجه كل كافر فینكتب هذا كافر حقاً، حىت أن املؤمن لینادي

. فوز فوزا عظیمالك یا كافر، وإن الكافر ینادي طوىب لك یا مؤمن، وددت أِّن الیوم كنت مثلك فأ
مث ترفع الدابة رأسها فریاها من بنی اخلافقنی بإذن اهلل جل جالله وذلك بعد طلوع الشمس من مغرهبا 

﴿اَل یَنَفُع نَ ْفسًا ِإمیَانُ َها َلَْ َتُكْن آَمَنْت ِمن قَ ْبُل  :فعند ذلك ترفع التوبة، فال توبة تقبل وال عمل یرفع
 .ًا﴾َأْو َكَسَبْت يف ِإمیَاهِنَا َخریْ 

أن ال  ال تسألوِّن عما یكون بعد هذا فإنه عهد عهده إيل حبیيب رسول اهلل  :مث قال
 .(أخرب به غری عرتت

زمنی در صفا، به مهراهش انگشرت سلیمان بن داود، (از )خروج جنبنده ای ) :فرمودند
شته را بر روی هر مومنی می زند بر آن نو ( ُمهر)می باشد، انگشرت وعصای حضرت موسی

این به حق مومن است، وبر روی هر کافری زده شود نوشته می شود که بر : می شود( چاپ )
وای بر تو ای کافر، و کافر فریاد می زند : حق کافر است، به طوری که انسان مومن ندا می دهد

خوشا به حال تو ای مومن، امروز آرزو می کردم که مانند مشا باشم وبه رستگاری بزرگ دست 
سپس جنبنده سر خود را باال می برد ومتام کسانی که مابنی مشرق و مغرب هستند به اذن  یامب،

خدا او را خواهند دید و آن بعد از طلوع خورشید از غروب گاهش می باشد که در آن هنگام 
در )می شود، وتوبه کسی پذیرفته منی شود وعملی باال منی رود(در توبه بسته می شود )توبه رفع 
امیان کسی  برای او سودی خنواهد داشت اگر  از قبل امیان نیاورده باشد ویا این که در  آن هنگام

  (امیان خود خریی بدست نیاورده باشد
از من سئوال نکنید که بعد از این چه اتفاقی می افتد براستی که حبیبم رسول  :سپس فرمود

 . (نشازم  عرتمت کسی را از آن آگاه به من سفارش منودند که به جز خدا 
از  أمری املؤمننی ای صعصعة، منظور: به صعصعة بن صوحان گفتم: گفت  هنزال بن سرب 

، مهانا او کسی که پشت سرش عیسى بن های ابن سرب : این سخن چه بوده است ؟ صعصعة گفت
مناز می خواند او دوازدمهنی نفر ازخاندان عرتت است ، هنمنی از فرزندان امام حسنی بن  مرمی
می باشد، و وی مهان خورشید طلوع کننده از مغرب گاهش می باشد که در نزد رکن  ىعل
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ومقام ظهور می کند وزمنی را پاک می کند، ومیزان عدل را قرار می دهد و هیچ کس مورد ظلم 
 .( ) قرار منی گرید

حضرت سلیمان بن ( مُهر )انگشرت  وروایت بیان می کند که به مهراه حضرت قائم
 .باشدمی  داود

بن إبراهیم بن مازیار  ىباعل ىدر بیان مالقات امام مهد ىشیخ طوس :روایت دوم
یا سیدي، مىت یكون هذا ).. : به امام يف حدیث طوالنی می گوید ابن مازیار،که روایت می کند

حیل بینكم وبنی سبیل الكعبة، واجتمع الشمس والقمر  إذا:فقال؟  -أي وقت اخلروج -األمر 
يف سنة كذا وكذا خترج : مىت یا بن رسول اهلل ؟ فقال يل: ما الكواكب والنجوم، فقلتواستدار هب

 .( )( ، یسوق الناس إىل احملشروخامت سلیماندابة األرض بنی الصفا واملروة، ومعه عصا موسى 
زمانی که بنی مشا وراه  : سرورم وقت خروج وقیام مشا کی خواهد بود؟حضرت فرمودند)... 

در  :عرض کردم. د وخورشید وماه مجع شده ودور آن ها را ستارگان و جنوم بگریندکعبه حائل شو 
از بنی صفا ( جنبنده زمنی ) در فالن سال وسال ، دابه االرض : چه زمانی خواهد بود؟ فرمودند

به مهراه   حضرت سلیمان( مُهر )وانگشرت ومروه خروج می کند، در حالی که عصای موسی 
 .(ت حمشر حرکت می دهدمردم را به مساوست و 

در حدیث  ىكتاب جفر در مورد حضرت مهد در أمری املؤمننی از :روایت سوم
ویُعلي اهلل شأن حممد، یظهر بالل ومن حتنف يف جنوم ): طوالنی تا آجنا می رسد و می فرماید

وط لكن جنمة بين إسرائیل املرسومة يف خطمخسنی لیست يف السماء، إمّنا هي باألرض العظیمة، 
، الذي یسوؤن فیه وجوه كل العرب، وتبكي أمة خالف الدرع تبلعهم مجیعًا زمان وعد اآلخرة هلم

 .( ) (رسوهلا وأطفأت بیدها مصباحها
را باال می برد، بالل در پنجاه ستاره ظاهر شود، که آهنا  وخداوند شان حضرت حممد)

لکن ستاره ی بنی اسرائیل  . ( رمچشآمریکا و پ)بلکه در سرزمینی بزرگ هستند . در آمسان نیستند
که در خطوطی در سپر رسم شده است مهه آهنا را می بلعد و از بنی می برد  و زمان وعدگاه 

                                                           

 .253ص: كمال الدين - 
 .622ص: ىغيبت طوس -5
به فرموده خداوند متعال اشاره دارد که (.ع)وايشان . 583ص: عن آخر الزمان  ( ع)ماذا قال علي -3

اً َكِبيراً ِفي اْلِكَتاِب لَُتْفِسُدنَّ ِفي اأْلَرْ  َوَقَضْيَنا إِلَى َبِني إِْسرائيَل ﴿ :فرمودند َتْيِن َولََتْعلُنَّ ُعلُوه َفإَِذا َجاَء َوْعُد * ِض َمرَّ
َياِر َوَكاَن َوْعداً َمْفُعوالً   .2 – 4:اإلسراء ﴾أُوالُهَما َبَعْثَنا َعلَْيُكْم ِعَباداً لََنا أُولِي َبأٍْس َشِديٍد َفَجاُسوا ِخالَل الدِّ
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که به وسیله آن حال و روز متام اعراب بد می شود، وامتی که با آخرت برای آهنا می باشد،  
 . (کردند گریه خواهند کردفرستاده خود خمالفت کرده و با دست خود چراغ های خود را خاموش  

سخن منی گویند، بلکه از جنبنده زمنی  پدر، دو روایت اول و دوم در مورد قائم :حممود
 .می باشد حضرت سلیمان بن داود( مُهر)سخن می گوید که به مهراهش انگشرت 

ور می شود وبه ط آفرین حممود، در این جا بابی برای دانسنت منظور از جنبنده زمنی باز :پدر
اطالق می شود،  که جنبنده زمنی یک بار بر حضرت علی بن ابی طالب: خالصه می گومی

و یا بگوییم جنبنده زمنی در زمان رجعت که .می باشد، و بار دیگر منظورش حضرت قائم
می باشد وجنبنده زمنی در زمان ظهور وقبل از قیامت  ظورآن حضرت علی بن ابی طالبمن

 .خواهد بود قائم  صغری که مقصود آن حضرت
وبرای این که این فکر برای مشا روشن شود به بیان روایاتی در این مورد به طور خالصه می 

 :پردازم
وهو  إىل أمری املؤمننی أتى رسول اهلل ): می فرماید عبد اهلل أىب از :روایت اولی

فقال رجل من ، ا دابة اهللی: نائم يف املسجد وقد مجع رماًل ووضع رأسه علیه فحركه برجله، مث قال
ال واهلل ما هو إال له خاصة وهو دابة : فقال، یا رسول اهلل، أیسمي بعضنا بعضا هبذا االسم: صحبه

﴿َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْیِهْم َأْخَرْجَنا هَلُْم َدابًَّة مَِّن اأْلَْرِض ُتَكلُِّمُهْم أَنَّ  األرض الذي ذكر اهلل يف كتابه
إذا كان آخر الزمان أخرجك اهلل يف أحسن صورة ومعك : ﴾، مث قالانُوا بِآیَاتَِنا اَل یُوِقُنونَ النَّاَس كَ 

﴿َویَ ْوَم  :إّن العامة تزعم إّن قوله تعاىل: ، فقال الرجل أليب عبد اهلل....میسم تسم به أعدائك 
 .عىن يف القیامة حَنُْشُر ِمن ُكلِّ أُمٍَّة فَ ْوجًا﴾
منهم الباقنی ؟ ال، ولكنه  حيشر اهلل یوم القیامة من كل أمة فوجاً ویدع: فقال أبو عبد اهلل

ُهْم َأَحدًا﴾ :يف الرجعة، وأّما آیة القیامة  .( ) (﴿َوَحَشْرنَاُهْم فَ َلْم نُ َغاِدْر ِمن ْ
در مسجد خوابیده در حالی که خاک مجع   امری املومننی)  :می فرماید أيب عبد اهلل

آمد و آن را با پایش تکان داد، سپس فرمودندذشته که رسول خد ا کرده و سرش را بر آن گ
ای رسول خدا آیا ما می توانیم مهدیگر را با این نام : ای جنبنده خدا، یکی از یارانش گفت: 

                                                           

 .543ص 31ج: بحار األنوار - 
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نه به خدا سوگند آن نیست جز خمصوص اوست و او جنبنده زمنی است  : صدا بزنیم، فرمودند
و در آستانه رستاخیز )که فرمان عذاب آن ها رسد   ىو هنگام)که خداوند در کتابش ذکر کرده 

( گویدى  و م)کند  ىمکنیم که با آنان تکلم ى  آهنا خارج م ىرا از زمنی برا ىا ، جنبنده(قرار گریند
هرگاه آخر زمان شود خداوند مشا را در : ، سپس فرمود.(  آوردند ىکه مردم به آیات ما امیان من
واهد منود در حالی که به مهراهت نشانه گذاری است که دمشنانت را به نیکو ترین صورت خارج خ
مهانا عامه ادعا می کنند که فرموده :گفتند  عبداهلل ومرد به ابی... او نشان گذاری می کنی

کردند  ىکه آیات ما را تکذیب م  را از کساىن ى، گروهرا که ما از هر امىت ىروز : )خدای متعال
 .ور آن در قیامت و حمشر استمنظ( کنیم؛   ىحمشور م

خداوند در روز قیامت از هر امتی گروهی را برمی انگیزد وبقیه را : فرمودند ابو عبد اهلل
و مهه )به حال خود رها می کند؟ نه ، اما آن در رجعت می باشد، واما آیه قیامت اشاره می کند

 . ! (داز ایشان را فروگذار خنواهیم کر  ىانگیزمی، و احد ىآنان را برم
 ىو از آن جایی که روایت در مورد رجعت صحبت می کند، پس مقصود از جنبنده زمنی عل

 .خواهد بود طالب بن أىب
وأجنز لولیك والداعي ).... : درحدیث طوالنی می فرماید عبد اهلل أىب از :روایت دوم

اء من له اخللق إذا ش: مىت یكون خروجه جعلين اهلل فداك ؟ قال: قال أحد اْلالسنی... إلیك
نعم عالمات شىت، خروج دابة األرض من املشرق  :فله عالمة قبل ذلك ؟ قال: قال. واألمر

ودابة من املغرب، وفتنة تضل أهل الزوراء، وخروج رجل من ولد عمي زید بالیمن، وانتهاب ستارة 
 .( ) (البیت، ویفعل اهلل ما یشاء

یکی از حاضران  ... دعوت می کند  برای ولی مشا مهیا منا کسی که به سویت)... 
هرگاه  آن که خلق وامر برای : خدا مرا فدای مشا کند خروجش چه زمانی خواهد بود؟ فرمود:گفت

بله عالمت های خمتلفی، : آیا قبل از آن عالمتی دارد؟ فرمودند :گفت. اوست اراده کند
ای که اهل زوراء را   خروج جنبنده ای از جهت مشرق وجنبنده ای از جهت مغرب است، وفتنه

خانه  )منزل ( پرده)سرقت رفنت ستاربه گمراه سازد، وخروج مردی از فرزندان عمومی زید در مین، 
 .(هر چه خبواهد اجنام می دهد ، وخدا(کعبه 
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 ىو روایت از زمان ظهور سخن می گوید، وبر خروج جنبنده زمنی قبل از امام مهد
 .( )  می باشد قائم  در این جا مهان  میاىناشاره می کند، و مقصود از جنبنده زمنی

  . از أسرار ستاره داود وخامت سلیمان :نکته سوم
آمده ذکر می کنم ، آن گاه   برای مشا آن چه که در كتاب متشاهبات سید أمحد احلسن
مُثَّ َجَعَل َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة ﴿ :که از تاریکی های سه گانه در این آیه از ایشان سوال شده

َها َزْوَجَها َوأَنْ َزَل َلُكْم ِمَن اأْلَنْ َعاِم مَثَانَِیَة أَْزَواٍج خَيُْلُقُكْم يف بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم َخْلقًا مِ  ْن بَ ْعِد َخْلٍق يف ِمن ْ
 .( )﴾ُفونَ ظُُلَماٍت َثالٍث َذِلُكُم اللَُّه رَبُُّكْم َلُه اْلُمْلُك ال إَِلَه ِإالَّ ُهَو َفَأىنَّ ُتْصرَ 

بسم اهلل الرمحن الرحیم ،واحلمد هلل رب العاملنی ، وصلى اهلل على حممد وآل )  :فأجاب
 .حممد األئمة واملهدینی

 .عواَل قوس النزولوهي  ،(ظلمة الرجعة)و (ظلمة الدنیا)، و(ظلمة الذر)وهي 
 ،(ودة بعد الفناءالع)و (الفناء)و (قبل الفناء)هي األنوار الثالثة وهي : وعواَل قوس الصعود

، (بعد عودة احلجاب)و (بعد فتح احلجاب) و (فتح احلجاب)الثالثة قبل  وهي مراتب حممد 
وبنی عودته إىل األنا ، فهو خيفق بنی الفناء يف الذات اإلهلیة فال یبقى إال اهلل الواحد القهار

 .الشخصیةو 
وظهور ، وَتلي النور يف الظلمة، وهذه املراتب الستة يف قوس الصعود والنزول متثل كل الوجود

 :و واو الصعود تشری إىل الستة أیام والست مراتب، وهي واو النزول، املوجودات بالنور يف الظلمات
 .واو الصعود( و)،واو النزول (  ) 

والدائرة يف رأس الواو تدل على احلریة؛ يف قوس الصعود هي احلریة يف النور لعدم إدراك ومعرفة 
فتكون مراتب قوس . اهلل سبحانه وتعاىل معرفة تامة وكامل: وهو، الذي ال ظلمة فیه، النور التام

العودة إىل األنا والشخصیة بعد : )والثالثة هي (الفناء)و (بعد الفتح)و (قبل الفتح: )الصعود هي
 (.الفناء

                                                           

 ..به آن چه استا د أحمد حطاب در كتاب طالع مشرق ودابة األرض نوشته است مراجعه کنيد - 
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ظلمة وعدم  بل هي، ألهنا يف أدىن مراتبها ال ُتدرك وال حُيصَّل منها شيء: أّما احلریة يف الظلمة
ال حُيصَّل منها ، ظلمة وعدم: وهذه هي حقیقة املادة. إال قابلیتها للوجود، لیس هلا حظ من الوجود

 .وإظهارها هلا، لوال َتلي الصورة امللكوتیة فیها، عرف منها  شيءوال یُ ، شيء
ه القائم هي عاَل الذر مث النزول إىل ظلمة املادة مث الصعود يف قیام :فتكون مراتب قوس النزول

 .وهي املرتبة الثالثة، وهذه هي صورة قوس النزول والصعود، حىت الوصول إىل الرجعة
انتهى   (وهو حممد ، ل كل الوجود من بدایته إىل هنایتهوباجتماعهما وتداخلهما یتحصَّ 

 .( ) كالمه 
آمده ذکر می کنم ، آن گاه   برای مشا آن چه که در كتاب متشاهبات سید أمحد احلسن

  :ه از تاریکی های سه گانه در این آیه از ایشان سوال شدهک
مشا  ىاو خلق کرد؛ و برا( باقیمانده گل)او مشا را از یک نفس آفرید، و مهسرش را از )

بعد از آفرینش دیگر، در  ىهشت زوج از چهارپایان اجياد کرد؛ او مشا را در شکم مادرانتان آفرینش
از ( عاَل هسىت)این است خداوند، پروردگار مشا که حکومت ! خبشد ىسه گانه، م ىمیان تاریکیها

 !(.شوید؟ ىجز او نیست؛ پس چگونه از راه حق منحرف م ىآن اوست؛ هیچ معبود
بسم اهلل الرمحن الرحیم ،واحلمد هلل رب العاملنی ، وصلى اهلل على حممد وآل : )پاسخ دادند

 .حممد األئمة واملهدینی
می باشد، وآن اضالع قوس ( تاریکی رجعت )و( تاریکی دنیا )و، ( تاریکی عاَل ذر )وآن 
 .نزول است 

بازگشت )و( هنگام فنا ) و( قبل از فنا )آن سه نور می باشد وآهنا : واضالع قوس صعود
بعد از فتح )و( فتح حجاب )می باشد  وآن مراتب سه گانه حضرت حممد( بعد از فناست 

در ذات  اخفاق می کند بنی فنا اشد، پس ایشانمی ب( بعد از بازگشت حجاب )و( حجاب 
اهلی که در آن حالت جز خدای یکتا وقهار چیزی باقی منی ماند، وبنی بازگشتش به منیت 

 .وشخصیت است 
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واین مراتب شش گانه در قوس صعود ونزول متثیل کننده مهه وجود است، وَتلی نور در 
، وآن واو نزول ، و واو صعود که به شش ظلمت است، وظهور موجودات بوسیله نور در تاریکی 

 :روز وشش مرحله اشاره دارد
 .واو صعود است( و)،واو نزول (  )  

ودایره ای که در راس واو می باشد بر سرگردانی داللت دارد؛ در قوس صعود آن سرگردانی 
دای خ: در نوربه خاطر عدم ادارک ومعرفت نور تام است، که در آن تاریکی وجود ندارد، وآن

بعد از فتح )و( قبل از فتح ) :ومراتب قوس صعودمهان. سبحان وتعالی معرفت او تام وکامل است
 (.بازگشت به منیت وشخصیت بعد از فناست ) :وسومی آن( هنگام فنا ) و( 

آن در پاینی ترین مراتب آن است که درک منی شود وچیزی از آن  :اما سرگردانی در تاریکی
ن تاریکی وعدم است وهبره ای از وجود ندارد، مگر قابلیت آن برای وجود بدست منی آید، بلکه آ

ظلمت وعدم، که از آن چیزی بدست منی آید، وچیزی از : واین مهان حقیقت ماده است. است
 .آن شناخته منی شود، اگر در آن صورت ملکوتی َتلی نیابد و آن را آشکار نسازد

سپس نزول به تاریکی ماده سپس صعود درقیام عاَل ذر : پس مراتب قوس نزول عبارتند از
تا رسیدن به مرحله رجعت، وآن مرتبه سوم است، واین تصویرقوس نزول وصعود می  قائم
 .باشد

و با مجع شدن آهنا وتداخل آهنا مهه وجود از ابتدا تا انتها حاصل می شود وآن مهان 
 (می باشد حضرت حممد
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 .پایان کالم سید
اشاره می کند، این رسم را مالحظه کنید  ستاره شش ضلعی به حضرت حممد  و از این

 .واضح و روشن استکه چگونه نام پیامرب 
 
 
 
 

مراجعه   (شيء من أسرار جنمة قائم آل حممد )وهرکس دوست دارد بیشرت بداند به کتاب 
د ذکر کرده کند، چون مولف کتاب نشانه های بسیاری که ستاره شش ضلعی به آن اشاره می کن

 . است
وتا مهنی جا گفتگوی امشب را متام می کنیم به امید این که فردا شب ان شاء اهلل مهدیگر را 

 .مالقات کنیم 
 .واحلمد هلل رب العاملنی، والصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة واملهدینی وسلم تسلیماً 

*** 

 پیوست ها

 (4)پیوست مشاره 
ازحسن بن حممد  (:روایت می کند2  -44 ص  ج: جاجكتاب احت در ىشیخ طربس)

بر مأمون وارد  الرضا  ىبن موس ىکه عل  ىهنگام: )نوفلي روایت است که ایشان می گویند
مامون به فضل بن سهل، وزیر خمصوصش دستور داد که پریوان مکاتب خمتلف را مانند . شد

صائبنی و هربز  ىو رؤسا( هودیانبزرگ ی ىپیشوا)و رأس اْلالوت ( ىعاَل بزرگ مسیح)جاثلیق 
دیگر علم   ىو مهچننی علما( عاَل بزرگ نصراىن) ىو نسطاس روم( بزرگ زردشتیان ىپیشوا)اکرب 

 .کالم را دعوت کند تا سخنان آن حضرت را بشنوند و و ایشان نیز سخنان آن ها ر بشنودا
مهه  :د وگفتفضل بن سهل آن ها را دعوت کردوهنگامی که مجع شدند، نزد مامون آم 
 .حاضرند
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 .مهه آن ها داخل شوند:مامون گفت
دعوت   مشارا برای یک کار خری: پس از ورود ، به مهه خوش آمد وهتنیت گفت وسپس افزود

کردم ودوست دارم با پسر عمومی که اهل مدینه است وتازه بر من وارد شده ،مناظره داشته باشید 
چشم اطاعت می کنیم، وفردا  :مهه گفتند. ا ختلف نکند، وفردا مهه نزد من بیایید وهیچ کدام از مش

 .صبح مهگی نزد تو خواهیم آمد
مشغول صحبت  حسن الرضا  امام أىب ما در حمضر: می گوید ىحسن بن حممد نوفل
سرورم ، مامون : وارد شد وگفت( که عهده دار کارهای حضرت بودند) بودمی که ناگاه یاسر خادم
اصحاب مکاتب خمتلف وارباب ادیان ! برادرت فدای مشا باد: ی گویدبه مشا سالم می رساند وم

اگر دوست دارید،قبول زمحت فرموده ، .وعلمای علم کالم از متامی فرق ومذاهب گرد آمده اند
فردابه جملس ما آیید وسخنان آن هارا بشنوید،واگر دوست ندارید،اصرار منی کنم ،ونیزاگر مایل 

سالم :.)فرمودند و أبو احلسن!. ییم واین برای ما آسان استباشید ،ما به خدمت مشا می آ
می دامن مراد تو چیست ؟ به خواست خداوند فرداصبح نزد تو  :برسان وبگو –مامون  -مرا به

 (.خواهم آمد
از این که یاسر بریون رفتند امام روبه ما کرد و  وبعد: می گوید ىحسن بن حممد نوفل

ي ورقة العراقي غری غلیظة، فما عندك يف مجع ابن عمي علینا أهل یا نوفلي، أنت عراق): فرمودند
 .(الشرك وأصحاب املقاالت ؟

، نظر مشا درباره این مهایش   . ای نوفل ، مشا عراقی هستید ومردم عراق ظریف وباهوش اند) 
چیست ؟ مامون چه نقشه ای در سر دارد که اهل شرک وصاحبان اندیشه های گوناگون را مجع  

 (است ؟کرده 
مودن مشاست وبداند پایه علمی مشا تا چه حد است ،  فدایت شوم هدف خلیفه آز:گفتم  

 . وبه خدا سوگند،آن بد بنایی است که ساخته است.ولی کار خود را بر پایه سستی بنا هناده است
 ( .چه بنایی ساخته وچه نقشه ای کشیده است؟: )وبه من فرمودند

ت اند وخمالف دانشمندان اسالم اند ،چرا که عاَل واقعیت علمای علم کالم اهل بدع: گفتم
اگر دلیلی بیاوری که خدا یکی است ، . ها را انکار منی کند ، اما این ها اهل انکار وسفسطه اند
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رسول وپیامرب  به این که حضرت حممد: این دلیل را قبول ندارمی  اگر فرمودید  :می گویند
خالصه آن ها افرادی خطرناک اند و در برابر شخص . نیدهستند می گویند رسالتش را ثابت ک

دست به مغالطه می زنند وآن قدر سفسطه می کنند تا انسان از حرف خودش دست 
 !فدایت شوم ، از این ها برحذرباش .بردارد

،آیا می ترسی که دالیلم کافی نباشد وحجت ىای نوفل: )امام تبسمی منودند،سپس فرمودند
 (!را بر من ببندند ؟

وند مشارا بر نه به خدا سوگند، اصال در این مورد بر مشا نرتسیدم وامیدوارم که خدا: گفتم) 
 .(آن ها پریوز گرداند
إذا مسع : قال. نعم: ، أحتب أن تعلم مىت یندم املأمون ؟ قلتىیا نوفل): امام فرمودند

هل الزبور بزبورهم، وعلى احتجاجي على أهل التوراة بتوراهتم، وعلى أهل اإلجنیل بإجنیلهم، وعلى أ
الصابئنی بعربانیتهم، وعلى اهلرابذة بفارسیتهم، وعلى أهل الروم برومیتهم، وعلى أهل املقاالت 
بلغاهتم، فإذا قطعت كل صنف، ودحضت حجته، وترك مقالته، ورجع إىل قويل، علم املأمون أن 

حول وال قوة إال باهلل العلي الذي هو بسبیله لیس مبستحق له، فعند ذلك تكون الندامة منه، وال 
 .(العظیم
 :دوست داری بدانی که چه موقع مامون، از کار خود پشیمان خواهد شد؟ گفتم: ای نوفل)
آن گاه که بشنود که با اهل تورات ، به توراتشان ، وبا اهل اجنیل، به اجنیل آنان، : )فرمودند. بله 

آن ها ، وبا هرابذه وموبدان زرتشتی به فارسی ،  به زبورشان وبا صابئان به زبان عربی وبا اهل زبور
وبا رومیان به زبان رومی وباهریک از صاحبان اندیشه ها ومکاتب بازبان خودشان ، استدالل کرده 

زمانی که هر گروه را به بن بست رساندم تا آن که دالیل خود را . وبه ِبث وگفت گو نشستم 
، مامون خواهد فهمید که به آن چه پنداشته ودر  باطل بیند ولب فرو بسته ، تسلیم سخنم شود

اندیشه داشته است ، دست خنواهد یافت ودر آن هنگام است که پشیمان می شود وهیچ پناه و 
 .(نریویی جزبه خداوند متعال عظیم نیست

فدایت شوم : وهنگامی که صبح شد فضل بن سهل به نزد ما آمدند وبه امام گفتند
 مشاست،وافراد در اجتماع گرد آمدند نظر مشا در رفنت به آجنا چیست؟ پسرعموی مشا منتظرآمدن 
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،سپس وضوی ( مشا بروید که به امید خدا من خواهد آمد: )به ایشان فرمودند امام رضا
نوشیدند واز آن به ما دادند، وسپس به مهراه (نوعی شربت ) گرفتند وسویق مانند وضوی مناز

جملس را دیدمی که از مردم پرشده است ، .مامون وارد شدمی حضرت بریون آمدمی ، تا این که بر
حممدبن جعفر به مهراه مجاعتی از آل طالب وبنی هاشم و نیز مجعی ازفرمانده هان نیز حضور 

وارد شدند،مامون وحممد بن جعفر ومجعی از بنی هاشم به پا  ووقتی که امام رضا. داشتند
هم چنان ایستاده بودند  ، اما آن ها به احرتام امامخواستند، وامام رضا به مهراه مامون نشست

تا این که به نشسنت آن ها امر داده شد ونشستند،ومامون روبه امام بودند وساعتی با ایشان سخن  
 بن جعفر ىمن موس ىاین پسر عمو ! جاثلیق ىا   :گفتند، سپس روبه جاثلیق منود وگفت

. است طالب بن اىب ىدخرت پیامرب ما، و فرزند علاو از فرزندان فاطمه سالم اهلل علیها . است
 .، اما طریق عدالت را در ِبث رها مکنو مناظره کىن من دوست دارم با او سخن بگوىي

 من چگونه با مردی ِبث و گفتگو کنم که او به کتاىب! امری مؤمنان ىا :جاثلیق گفت
در این جا .ام  من به او امیان نیاوردهکند که من منکر آمن و به پیامربی عقیده دارد که  ىاستدالل م

تو استدالل کنم  ىاگر به اجنیل خودت برا! نصراىن ىا: شروع به سخن کرد و فرمود امام
 کرد؟  ىاقرار خواه

به خدا سوگند اقرار خواهم کرد  ىتوامن گفتار اجنیل را انکار کنم؟ آر  ىآیا م: جاثلیق گفت
 .هرچند به ضرر من باشد

 .بپرس و جوابش رو بشنو ىخواه ىهرچه م :فرمود امام رضا
 ؟کىن ىاز این دو را انکار م ى؟ آیا چیز گوىي ىو کتابش چه م ىدرباره نبوت عیس: جاثلیق

و کتابش و به آن چه به امتش بشارت  ىمن به نبوت عیس: به ایشان فرمودند امام رضا
که اقرار به نبوت حممد   هرعیساىيکنم و به نبوت  ىداده و حواریون به آن اقرار کرده اند، اعرتاف م

 (.!کتابش نکرده و امتش را به آن بشارت نداده کافرمو 
 ؟کىنى  آیا به هنگام قضاوت از دو شاهد عادل استفاده من: جاثلیق

 .ىآر : امام رضا 
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شهادت آنان را مردود  ىکه نصار   پس دو شاهد از غری اهل مذهب خود از کساىن: جاثلیق
اقامه کن و از ما نیز خبواه که دو شاهد بر این معنا از غری اهل مد مشارند بر نبوت حم ىمن

 .مذهب خود بیاورمی
را که عادل  ىآیا کس،نصراىن ىا ىکرد هم اکنون انصاف را رعایت: رمودندف امام رضا

 ؟ىپذیر  ىبن مرمی مقدم بود م ىبود و نزد مسیح، عیس
 این مرد عادل کیست، نامش را برب؟: جاثلیق
 ؟گوىي ىچه م ىدیلم" ىیوحنا"درباره  :امام 

 !ىحمبوبرتین فرد نزد مسیح را بیان کرد! به به: جاثلیق
حضرت : کنند که یوحنا گفت ىدهم آیا اجنیل این سخن را بیان م ىتو را سوگند م: امام

 ىبا خرب ساخت و به من بشارت داد که بعد از او چننی پیامرب  مسیح مرا از دین حممد عرىب
 د، من نیز به حواریون بشارت دادم و آهنا به او امیان آوردند؟خواهد آم

و نیز  ىاین سخن را یوحنا از مسیح نقل کرده و بشارت به نبوت مرد! ىآر : جاثلیق گفت
شود و این   ىواقع م بشارت به اهل بیت و وصیش داده است؛ اما نگفته است این در چه زماىن

 .بشناسیمما نام نربده تا آهنا را  ىگروه را برا
و از آن را که نام حممد  ىرا بیاورمی که اجنیل را خبواند و آیات ىاگر ما کس: امام رضا

 ؟ىآور  ىاهل بیتش و امتش در آهنا است، تالوت کند آیا به او امیان م
 .بسیار خوب است: جاثلیق
 ؟ىآیا سفر سوم اجنیل را از حفظ دار : به نسطاس فرمود امام

 .فظ دارم، از حىبل: نسطاس گفت
؟  خواىن ىآیا تو هم اجنیل را م: رو کرد و فرمود( بزرگ یهودیان)سپس امام به رأس اْلالوت 

از حممد و اهل  ىفرمود ِسفِر سوم را بر گری، اگر در آن ذکر . به جان خودم سوگند ىگفت آر 
 سفر سوم را قرائت کرد سپس امام. بیتش بود به نفع من شهادت ده و اگر نبود شهادت نده

تو را به حق ! نصراىن ىا :رسید، آنگاه متوقف شد و رو به جاثلیق کرد و فرمودتا به نام پیامرب
 که من از اجنیل باخربم؟  ىمسیح و مادرش آیا قبول دار 

 .ىآر : جاثلیق
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 ىا : او تالوت کرد؛ سپس افزود ىو اهل بیت و امتش را برا نام پیامرب سپس امام
آنچه را که اجنیل در این  بن مرمی است؟ اگر تکذیب کىن ىعیس ، این سخنگوىي ىچه م! نصراىن
وهرگاه این سخن را .ىو کافر شده ا ىا هر دو را تکذیب کرده ىو عیس ىگوید، موس ىزمینه م

 .منکر شوی قتل مشا واجب می شود، زیرا به خدا وپیامرب وکتاب خود کافر شدید
  ىمن روشن شده است، انکار من ىبراچه را که وجود آن در اجنیل  من آن: جاثلیق گفتند

 .کنم و به آن اعرتاف دارم
 جاثلیق هر سواىلى ا : شاهد باشید او اقرار کرد، سپس فرمود ىمهگ :رضا امام

 .بکن ىخواه ىم
 ىبن مرمی خرب ده که آهنا چند نفر بودند و نیز خرب ده که علما ىاز حواریون عیس: جاثلیق

 اجنیل چند نفر بودند؟
، حواریون دوازده نفر بودند و اعلم و افضل آهنا ىسؤال کرد ىشخص آگاه از :امام
در  ىدیگر  ىسه نفر بودند، یوحناي اکرب در سرزمنی باخ، یوحنا ىنصار  ىاما علما. لوقا بود

در بزخار و نام پیامرب و اهل بیت و امتش نزد او بود، و او بود که به  ىدیلم ىقرقیسا و یوحنا
به خدا سوگند ما امیان به آن ! نصراىن ىا :سپس فرمود(.ئیل بشارت داداسرا و بىن ىامت عیس

دارمی این بود که او   ىکه به پیامرب مشا عیس  ىتنها ایراد دارمی که امیان به حممد داشت، وىل ىعیس
 !خواند ىگرفت و کم مناز م ىکم روزه م

و  ىا ضعیف منودو پایه کار خویش ر  ىبه خدا سوگند علم خود را باطل کرد: جاثلیق گفت
 .کردم تو اعلم مسلمانان هسىت ىمن گمان م

 مگر چه شده؟ :امام رضا
  ضعیف و کم روزه و کم مناز بود، در حاىل ىعیس گوىي ىبه خاطر این که م: جاثلیق گفت

خنوابید و ومتام وقت روزه بود ( به طور کامل)را  یک روز را افطار نکرد و هیچ شىب حىت ىکه عیس
 .بود وشب زنده دار

 !خواند؟ ىگرفت و مناز م ىروزه م ىچه کس ىبرا: امام
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کرد با  ىم ىزیرا اگر اعرتاف به عبودیت عیس)جاثلیق نتوانست پاسخ گوید و ساکت شد 
 .(الوهیت او سازگار نبود ىادعا

 .از تو دارم ىسؤال دیگر ! نصراىن ىا :فرمودند امام رضا
 .گومی ىاگر بدامن پاسخ م: جاثلیق گفت

متعال زنده مردگان را به اذن خداوند  ىکه عیس  کىن ىتو انکار م: فرمودند رضا امام
 کرد؟ ىم

کنم، چرا که آن کس که مردگان  ىانکار م :جاثلیق در بن بست قرار گرفت و بناچار گفت
را زنده کند و کور مادرزاد و مبتال به برص را شفا دهد او پروردگار است و مستحق الوهیت 

 .است
رفت و مردگان  ىکرد و او بر آب راه م ىحضرت الیسع نیز مهنی کار را م: دندمو فر  امام

او را  ىرا زنده کرد و نابینا و مبتال به برص را شفا داد، اما امتش قائل به الوهیت او نشدند و کس
وسی وپنج هزار .حزقیل پیامرب نیز مهان کار مسیح را اجنام داد و مردگان را زنده کرد. عبادت نکرد

 (.نفر بعد ازشصت سال از مرگشان  زنده منود
که   یاىب ىرا در تورات م آیا این هاراس اْلالوت، ىا :أس اْلالوت کرده فرمودسپس رو به ر 

ز بنی اسریان بنی اسرائیل که در هنگام محله به بیت اسرائیل را ا بىنگروهی ازجوانان خبت النصر  
آن ها فرستاد و او  ىخداوند حزقیل را به سو د و املقدس اسریشده بودند،انتخاب کردوبه بابل بر 

مردگان آهنا را زنده کرد؟ این واقعیت در تورات نوشته شده است، هیچ کس جز منکران حق آن را 
 (.کنند ىانکار من

 .دانیم ىما این را شنیده امی و م: راس اْلالوت
تورات را بگری و  این ِسفر از ىیهود ىا :، سپس افزودگوىي ىراست م: فرمودند امام رضا

خورد و در شگفت فرو  تکاىن ىاز تورات کرد، مرد یهود ىآن گاه خود شروع به خواندن آیات
 .رفت

ای نصرانی ، آیا آن ها قبل از حضرت عیسی بودند  :کرد وفرمودند  سپس امام رو به نصراىن
 (رت عیسی قبل از ان ها بوده است ؟یا حض

 .بلکه قبل از ایشان بودند :گفت
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مجع شدند و از وی خواستند که مردگانش  قریش بر رسول خدا) :فرمودند رضا امام
به سوی : را به مهراه آن ها فرستاد وبه ایشان فرمودند را برای آن ها زنده کند، وامام علی

جبانه برو، وآن کسانی که از بزرگان آهنا هستند وخواستار آن ها هستند را با صدای بلند صدا بزن  
به مشا می فرماید که به اذن خدا  ، ویا فالن ویا فالن حضرت حممد رسول خدا  که ای فالن

وآن ها را صدا منود، وبرخواستند در حالی که گرد وخاک را از سرورویشان پاک می  ( برخیزید
کردند و قریش نزدیک آمدند واز امور آن ها سوال می کردند وبه آن ها خرب دادند که حضرت 

دوست می داشتیم که در زمان  :وگفتند. رب برای آن ها مبعوث شده است به عنوان پیامحممد
او باشیم وبه ایشان امیان می آوردمی، وبیماران کر و کور مادر زاد ودیوانگان را شفا داد وحیوانات 
وپرندگان وجن وشیاطنی با وی سخن گفتند،وغری از خدا ، خدای دیگر را قبول منی کردمی ،وهیچ 

را به عنوان خدا  ا را منکر منی شومی واگر مشا جماز بودید که حضرت عیسییک از فضل آن ه
بپذیرد، بر مشا نیز جایز بود که حضرت یسع وخزقیل را به عنوان خدا بپذیرید، زیرا آن ها مهان  
کاری که حضرت عیسی فرزند مرمی در زنده منودن مردگان کرده بود، مهنی کار را نیز اجنام داده 

این که قومی از بنی اسرائیل به خاطر ترس از طاعون از شهر خود خارج شدند،  بودند سپس به
در حالی که آن ها از مرگ بر حذر بودند خداوند مهه آن ها را دریک ساعت هالک منود، واهل 
روستا آمدند وبر آن ها حصاری کشیدند ، وآن ها در آن جا ماندند تا این که استخوان آن ها 

واز آن جا پیامربی از پیامربان بنی اسرائیل گذشت واز زیادی استخوان های  تبدیل به خاک گردید
پوسیده تعجب منود، وخداوند بر وی وحی منود که آیا دوست داری که آن ها را برایت زنده کنم تا 

 :وخداوند به وی وحی منود که آن ها را صدا بزن و فرمود. بله  :به آن ها پند واندز بدهید؟ فرمود
و زنده برخواستند درحالی که گرد وغبار را از ! وان های پوسیده به اذن خدا برخیزیدای استخ

 .سروروی خود پاک می کردند
زمانی که پرندگانی گرفت وآن هارا قطعه قطعه منود، سپس بر روی  سپس ابراهیم خلیل

هرکوهی قسمتی از آن ها گذاشت ،سپس آن ها را صدا منود وبه سوی وی آمدند،هم چننی 
وهفتاد نفر از اصحابش  کسانی که آن هارا انتخاب منودتا به  حضرت موسی  بن عمران

وبه ! مشا خدا را دیده اید پس آن را نیز به ما نشان بدهید :مهراهش به کوه بروند،وبه ایشان گفتند
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ت به مشا امیان منی آورمی تا این که خدا را به صور  :گفتند. من خدا را منی بینم  :ایشان فرمود
جسم مشاهده کنیم ، که صاعقه به آن ها زده شد وتا آخرین نفر از ایشان سوختند وتنها حضرت 

خدایا هفتاد نفر از بنی اسرائیل انتخاب منودم وبه مهراه آنان به این  :وفرمود. باقی ماند موسی
باورم جا آمدم ، وحاال تنها بر گردم ، وچگونه در آن وقت قومم به آن چه که باید خرب بدهم 

خواهند منود واگر می خواستی قبل از این آن ها را هالک می کردی وحاال ما را به آن چه که 
جاهالن ما اجنام داده اند ،هالک می کنید؟ وخداوند آن هارا بعد از مرگشان زنده منود،ومهه آن 

هنا را ذکر کرده چه که برای مشا ذکر کردم منی توانید رد کنید؛زیرا که تورات واجنیل وزبور وفرقان آ
اند،واگر هرکس که مردگان را زنده وابرص وکورمادر زاد ودیوانگان را شفا دهد غری از خدا، 

 .!(ای نصرانی چه می گوید؟! خداگرفته شوند پس بایدمهه آن هارا خداحساب کنید 
جز  ىسخن، سخن توست و معبود: نداشت بدهد، تسلیم شد و گفت ىجاثلیق پاسخ  

 . یستخداوند یگانه ن
ای یهودی ،پیش من بیا که از مشا  در :)روبه راس اْلالوت منود و سوال کرد سپس امام

مورد ده آیه ای که بر موسی بن عمران نازل شده سوال بکنم ، آیا در تورات خرب حضرت حممد
وامتش به صورت نوشته منی یابید که هرگاه امت آخری که پریوان سوارکار شرت بیاید که خیلی  
ی خدای خودرا تسبیح می کنند وآن تسبیح جدید می باشد و کنایس جمدد خواهند شد وبنی خیل

اسرائیل بر علیه آن ها ومملکتشان یورش می برند تا قلبهای آن ها آرام گریند ومی بینند که در 
دستانشان مششریانی گرفته اند تا به وسیله آن از امت های کافر در سراسر زمنی انتقام می گریند، 

 (. این چننی در تورات نوشته شده است ؟ 
 .بله ما آن را آن طور می یابیم :راس جالوت گفت

  ( ا در مورد کتاب شعیا چگونه است ؟ای نصرانی ، اطالعات مش) :سپس به جاثلیق فرمودند
 .حرف حرف آن را می دامن  :گفت
را دیدم که بر دراز   ىای قوم من کس:این حرف را از کالمش رامی دانید) :به آن ها فرمود 
را دیدم که  ىو کس( اشاره به حضرت مسیح)از نور در تن کرده  هاىي سوار است و لباس ىگوش

 می باشد ؟( اشاره به پیامرب اسالم )بر شرت سوار است و نورش مثل نور ماه 
 .را گفته است اشعیا چننی سخىن ىآر : گفتند  
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من : که فرمود  ىا در اجنیل به خاطر دار ، این سخن مسیح ر نصراىن ىا :افزود امام رضا
حق  آید و درباره من شهادت به ىم" بارقلیطا"روم و  ىپروردگار مشا و پروردگار خودم م ىبه سو 

کند، واوست   ىمشا تفسری م ىآن گونه که من درباره او شهادت داده ام، و مهه چیز را برا.دهد ىم
 .(عمود وستون کفر را می شکند؟  که شروع به افشای فضایح امت ها می کندواوست که

 ..گویید ما به آن معرتفیم ىهر چیزی که از اجنیل م:جاثلیق
 (آیا این را در کتاب اجنیل ثابت می یابید؟ ) :فرمود 

 .بله :گفت
ای جاثلیق ، آیا به من خرب منی دهی از اجنیل اولی زمانی که آن را  ) :فرمودند امام رضا

 (.یافته اید ؟ چه کسی این اجنیل را برای مشا نوشت ؟  گم کرده اید، در نزد چه کسی
غری از یک روز اجنیل را گم نکرده امی به طور که آن را از بنی رفته یافتیم  :به ایشان گفت 

 . ویوحنا ومتی آن را برای ما نوشتند
می آن چقدر کم معرفت مشا نسبت به سنن اجنیل وعلمای  :فرمودند وامام رضا
طور که ادعا می کنید چرا در مورد اجنیل اختالف دارید؟ وشاید اختالف در مهان  باشد،واگر مهان
در دست مشاست واگر بر عهد گذشته بود بر آن اختالف منی کردید اما علمی  اجنیلی که  امروز

زمانی که اجنیل اول ناپدید شدنصارا بر علمای خویش مجع شدند  :به مشا یاد می دهم پس بدان
حضرت عیسی فرزند مرمی کشته شده واجنیل را گم کرده امی ، ومشا علمای ما : وبه آنان گفتند

که اجنیل در سینه های   :هستید در نزد مشا چیست ؟ والوقا ومرقانوس ویوحنا ومتی به آن ها گفتند
ما قرار داردکه آن را به صورت سفر سفردر هر یک شنبه خارج خواهیم منود ، پس بر آن ناراحت 

را خالی نکنید، وما هر یک شنبه سفری از اسفار آن را برای مشا می خوانیم تا این   نشوید وکنایس
 (.که مهه آن را مجع کنیم 

مهانا که الوقا ومرقانوس ویوحنا ومتی این اجنیل را برای مشا نوشتند : )فرمودند امام رضا
شاگردان ،شاگردان  بعد از این که مشا اجنیل اول را گم کرده اید،واز آن جایی که آن چهار نفر

 ( خنستنی هستند، آیا آن را دانستید؟
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اما قبل از این آن را منی دانستم وحاال آن را فهمیدم وحاال برامی روشن گردید  :جاثلیق گفت
وآن به فضل آگاه بودن مشا از اجنیل می باشد و امروز چیز هایی شنیدم که قبال از آن ها اطالع 

 .آن ها حق ودرست می باشند وخیلی زیاد هبره بردم نداشتم وقلبم گواهی می دهد که 
 ( شهادت وگواهی آنان را چگونه می بینید ؟ ):فرمود امام رضا 

 .پاداش و جایزه :گفت
 . آنان علمای اجنیل می باشند وهر آن چه که به آن شهادت دادند بر حق می باشد 

بر : )فرمودند –ودند به مامون واهل بیتش وغری ه که در آن جا حاضر ب - امام رضا
 .گواهی می دهیم   :گفتند( وی گواه باشید 

مشارا به حق مادر وفرزند،آیا اطالع دارید که متی در نسب ) :سپس به جاثلیق فرمودند
اسحاق فرزند یعقوب  به این که مسیح فرزند داود فرزند ابراهیم فرزند :حضرت عیسی گفته است

که ایشان    :می گوید قانوس در نسب حضرت عیسییهود فرزند خضرون می باشد؟ ومر  فرزند
به این که  :کلمه خدا که آن را در جسد آدمی قرار داد تا این که انسان گردید؟ والوقا می گوید

حضرت عیسی بن مرمی مادرش انسان هایی از گوشت وخون هستند که در آن ها روح قدس 
ت عیسی بر نفس خود حق دمیده شده است ؟ سپس مشا می گویی که گواهی حضر ( مقدس )

است من به مشا می گومی که او به آمسان باال منی رود جز آن که از آن نازل شده است مگر آن  
کسی که سوارکار شرتآخرین پیامربان، که ایشان به آمسان ها باال می رود و پاینی می آید، در مورد 

 ؟(این سخن چه می گویی ؟ 
 . آن نیستم  ومنکر این سخن حضرت عیسی:جاثلیق گفت

وبه آن  در مورد شهادت الوقا ومرقانوس ومتی بر حضرت عیسی:) فرمود امام رضا
  (ی نسبت داده اند چه می گویید ؟ چه که به و 

 .دروغ بستند بر حضرت عیسی :جاثلیق گفت
ای قوم مگرنه آن ها را تزکیه منود وگواهی دادند که آنان علمای : ) فرمودند امام رضا

 (.وسخن آن ها بر حق است  تنداجنیل هس
 .ای دانشمند مسلمانان ، آیا دوست نداری مرا از امر آنان معاف کنید: جاثلیق گفت
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انی هر چه دوست داری سوال  ای نصر . این کار را کرده امی )  :فرمودند امام رضا 
 !(؟کن

میان  شخص دیگری غری از من سوال کند به خدا قسم گمان مني کردم در :جاثلیق گفتند 
 مسلمانان کسي مثل تو باشد

مشا سوال می کنید یا من : ) روبه رأس جالوت منود، وبه ایشان فرمودند و امام رضا
 ( سوال کنم ؟
وهیچ حجتی از مشا منی پذیرم مگر این که از تورات ویا از اجنیل . من سوال می کنم :گفت

 . دصحف إبراهیم وموسى باش ویا از زبور داود ویا آن چه که در
از من حجتی قبول نکنید مگر آن چه که تورات از زبان حضرت : ) فرمودند امام رضا

سخن گفته  ، وزبور از زبان داود، واجنیل از زبان عیسى بن مرمیموسى بن عمران
 (. باشد

 از کجا می توانی نبوت حضرت حممد را ثابت کنید ؟ امام رضا:  رأس جالوت گفت
زمنی   ن حضرت موسى بن عمران، وعیسى بن مرمی، وداود خلیفة اهلل دربه نبوت ایشا: )فرمودند

 (. گواهی داده اند
 ! فرموده حضرت موسى بن عمران را ثابت کنید :به ایشان گفت

وصیت   إسرائیل به بىن انید،که حضرت موسىآیا می د ىای یهود: )فرمودند امام رضا
رادران مشا خواهد آمد که سخن اورا بشنوید و پیامربی از ب به زودی:ده بود وبه آن ها فرمودهکر 

ایشان را تصدیق کنید،وآیا برای بنی اسرائیل برادرانی غری از فرزندان حضرت امساعیل می شناسید 
اگر مشا نزدیکی اسرائیل به حضرت امساعیل را می دانید ونسبی که بنی آن ها وجود دارد، آن ها 

 ( می باشند؟فرزندان حضرت ابر اهیم 
 . این گفته حضرت موسى را رد منی کنیم: جالوت گفت رأس

  إسرائیل آیا از برادران بىن: )به ایشان فرمودند وامام رضا
 ( کسی برای مشا آمده است ؟  غریحضرت حممد 

 . نه:گفت
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نه این در نزد مشا صحیح می  مگر: ) فرمودند ودر کتاب عیون آمده که امام رضا
 (؟باشد
 .ست دارم آن را در تورات برامی تصحیح کنیداما من دو . بله: گفت  
نوری از طرف : آیا انکار می کنی که تورات می گوید: ) به ایشان فرمودند وامام رضا 

 (طور سیناء آمد، وبرای مردم از کوه ساعری درخشان گردید،واز کوه فاران بر ما هویدا گردید ؟
 سریش چیست ؟ت را می دامن، اما تفاین کلما:  قال رأس جالوت گفت 

وآن  :نوری از جهت طور سیناء آمد: من به مشا خرب خواهم داد: ) فرمودند امام رضا
برکوه طور سینا فرود آمده است،  مهان وحی خدای تبارک وتعالی است که بر حضرت موسی

کوهی که خداوند بر حضرت   :وآن مهان: وبرای مردم در کوه ساعری روشن گردید :واما گفته اش
واما گفته ،وحی خود را نازل گرداند ،در حالی که وی بر آن قرار داشت ن مرمیعیسى ب

وسپس از کوه فاران بر ما طلوع خواهد کرد وآن کوهی از کوه های مکه می باشدوبنی آن تا :اش
در آن چه مشا واصحابتان در تورات  –شعیا پیامرب می فرماید  . مکه فاصله یک یا دو روز است

( از نور آن ها روشن گردید )ر کاری را دیدم که زمنی بر آن ها روشن گردید دوسوا –می گوید 
که یکی از آن ها بر قاطری سوار است ودیگری بر شرت،وچه کسی سوار قاطر شده وچه کسی 

 ( سوار شرت می باشد ؟
 !آن هارا منی شناسم ایشان رابرامی معرفی کنید: رأس جالوت گفت

 ،می باشدضرت عیسی ، وسوار کار شرت حضرت حممد اما سوار کار قاطر ح: )فرمود 
 (آیا این را از تورات منکر می شوید ؟

 .نه منکر منی شوم:گفت
 ( را می شناسید؟ آیا حیقوق پیامرب: ) فرمودند امام رضا 

 !بله، من اورا می شناسم: گفت
ر از کوه فاران خداوند با چیزهای آشکا :-وکتابتان آن را می گوید  –ایشان فرمودند : فرمود

وامتش پرگردید، اسبان خودرا مهان طور که در خشکی  آمد ، وآمسان ها از تسبیح حضرت امحد
حرکت می دهد در دریا نیز حرکت می دهند،وبعد از خراب شدن بیت املقدس با کتاب جدید 

 ( این را می دانید وبه آن امیان دارید؟. قرآن: باكتاب می آید ، یعىن
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 .گفته ومنکر سخنش نیستم آن را حیقوق پیامرب: رأس جالوت گفت
ومشا آن را می خوانید  –در زبورش می فرماید  حضرت داود: ) فرمودند امام رضا

وآیا پیامربی غری از حضرت حممد . خداوندا اقامه کننده سنت را بعد از دوره زمانی مبعوث کن:-
 ( داشته است؟ را می شناسید که بعد از گذشت دوره زمانی سنت را بر پا

این گفته حضرت داود است که می دانیم ومنکرآن منی شومی ،واما : رأس جالوت گفت
 .منظورایشان حضرت عیسی است که بعد از ایشان این مدت شروع گردید

خود را به نادانی می زنی، آیا مشا منی دانید که حضرت عیسی با : )فرمودند امام رضا
رات بود تا وقتی که خداوند اورا به سوی خودرفع منود، ودر سنت خمالف ننمود وموافق سنت تو 

آید و  ىم" بارقلیطا"روم و  ى پروردگار مشا و پروردگار خودم م ىمن به سو : اجنیل نوشته شده است
کند، وبرای من گواهی می دهد  ىمشا تفسری م ىمیخ ها را ختفیف می کند، و مهه چیز را برا

، من با مثال برای مشا آمدم واوبا تاویل خواهد آمد، آیا به این مهانطور که برای او گواهی دادم
 ( چیزها که در اجنیل آمده امیان دارید ؟

 .بله، منکرش منی شوم:گفت
 ( سوال می کنم از مشا در مورد پیامربی حضرت موسى بن عمران) :فرمود امام رضا
 .بپرس: گفت
 ابت شد؟ چه دلیلی وجود دارد که نبوت حضرت موسی ث: )فرمود
 .ایشان با چیزی آمدند که پیامربان قبلش با آن نیامده اند:گفت  ىیهود
 (مانند چه؟: )به ایشان فرمودند امام 
مانندشکافنت دریا، وتبدیل عصا به مار زنده که حرکت می کند، ضربه زدن به سنگ  : گفت  

عالماتی دیگر که که از آن چشمه ها جاری شد، وخارج منودن دست نورانیش برای بینندگان، و 
 .مردم منی توانند مانند آن ها اجنام دهند

راست گفتید وآن ها حجتی بر نبوتش بودند، ایشان با : ) به ایشان فرمودند امام رضا
چیزی آمدند که مردم قادر به اجنام آن ها نبودند، مگر نه این که هر کس که ادعای پیامربی منود 
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م دادن مانند آن نباشند بر مشا واجب می شود که ایشان را وبا چیزی آمد که مردم قادر به اجنا
 (باور کنید ؟
نه؛ زیرا برای او در جایگاهش از پروردگارش و نزدیکی او به خدا نظریی وحود  :گفت

ندارد، و بر ما الزم نیست به نبوت کسی که مدعی آن بشود اقرار کنیم جز این که با چیز هایی 
 . بیاورد مانند آن چه که وی آورده است

پس چگونه به پیامربانی که قبل از حضرت موسی بودند اقرار می  : )فرمود امام رضا
کنید، با این که آن ها دریا را نشکافتند واز سنگی دوازده چشمه بوجود نیاوردند، ومانند حضرت 

خارج ننمودند وعصا را به صورت مار زنده که حرکت می کند (نورانی )موسی دستشان سفید 
 !( ل نکردند ؟تبدی

قبال به مشا خرب داده ام که هر گاه آن ها بر نبوت خود با نشانه : به ایشان گفتند ىیهود
هایی که مردم قادر به اجنام دادن آن ها نباشند ویا با چیزهایی که شبیه معجزات حضرت موسی 

 .باشد، بیایند، تصدیق منودن آن ها واجب می شود
لوت،چه چیزی مانع اقرار مشا به حضرت عیسى بن مرمی ای رأس جا: )فرمودند امام رضا

می شود،وایشان مردگان را زنده می منود و کر و کور مادر زاد را شفا می داد واز ِگل مانند پرنده 
 !( می ساخت ودر آن می دمید وبه اذن خدا پرنده می شد ؟

ا مشاهده گفته می شود که وی آن ها را اجنام داده است،وما آن ر : رأس جالوت گفت
 .نکردمی
آیا آن چه که حضرت موسی از نشانه ها آورده را مشاهده کرده : ) فرمودند امام رضا 

مگر آن ها اخباری نیستند که از اصحاب موثق حضرت موسی رسیده که ایشان این کارهارا ! اید
 (اجنام داده است ؟

 . بله: گفت
ت عیسی بن مرمی این کارها را اجنام می آن نیز اخبار متواتری به مشا رسیده که حضر : ) فرمود
را باور نکردید  را باور کردید وحضرت عیسی پس چگونه حضرت موسی. داده است

 .نتوانست جواب دهد!( ؟
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وآن چه که با آن آمده است، وامر هر   امر حضرت حممد و : )فرمودند امام رضا
،واز نشانه هایش این که ایشان  پیامربی که خداوند ایشان را مبعوث کرده است این چننی است

. یتیم زاده فقریی که چوپانی اجری بود و آموزش ندیده بود، و در نزد معلمی درس خنوانده است
و اخبار آن ها  حرف به حرف ، و اخبار   سپس با قرآنی آمدند که در آن داستان پیامربان 

ننی آن ها را به اسرارشان گذشتگان و آن چه که تا روز قیامت است در آن آمده است، و هم چ
وآن چه که در خانه هایشان اجنام می دادند، خرب می داد وبا نشانه های زیادی آمدند که غری 

 (.قابل مشارش هستند
تصدیق وخرب حضرت حممد  در نزد ما خرب حضرت عیسی: رأس جالوت گفت 

 .باشد نشده وبر ما جایز نیست به چیزی اقرار کنیم که در نزد ما تصدیق نشده
  و حضرت حممد  وشاهدی که به حضرت عیسى: ) فرمودند امام رضا

 .جواب نداشت که بدهد( شهادت دهد شاهد اجباری است ؟
مرا از زردشت  که : ) به ایشان فرمودند وامام رضا. سپس هربذ بزرگ را دعوت منود 

 ( ود دارد ؟ادعا می کنید که ایشان پیامرب هستندخرب دهید، چه حجتی بر نبوتش وج
گرچه ما . او کارهای خارق العاده اجنام داده که هیچ کس قبل از او اجنام نداده بود : گفت

آن چه که قبل از وی : که ایشان. آن را ندیده امی ، ولی اخبار پیشانیان ما گواه بر این معناست 
 .حالل نبوده بر ما حالل منود واز ایشان پریوی کردمی

 (.که آن چه اخبار گفته عمل کردید واز آن ها پریوی منودید ؟مگر نه این  : ) فرمود
 بله: گفت
ومهنی طور سایر امت های گذشته، خربهایی که پیامربان با آن آمدند، و اخبار : )فرمود

رسیده، پس هبانه مشا در ترک اقرار به آن ها چیست  به آن ها حضرت موسى وعیسى وحممد 
بر زردتشت وارد شده اقرار منودید که ایشان با چیزی آمدند که  ، اگر مشا فقط از طریق اخباری که
 .هربذ  ازمكانش بریون رفت( قبل از ایشان کسی نیاورده است ؟

ای مردم، اگر کسی در میان مشا باشد که خمالف اسالم باشد : )فرمودند امام رضا
 (. وخبواهد سوال بکند، سوال کند و خجالت نکشد



 انتشارات انصار  امام مهدى ............................................... ..  001

 

ای عاَل مردم، اگر مشا  : وگفت -تکلمان معروف بود بر خواستند که یکی از م  عمران صاىب
دعوت به سوال منی کردی ، من سوال مطرح منی کردم ؛چرا که من به کوفه ، بصره ، شام واْلزیره 
رفتم وبا علمای علم عقاید روبه رو شدم، ولی کسی را نیافتم برامی ثابت کند که خداوند یگانه 

 . یش است است وقائم به وحدانیت خو 
 آیا اجازه می دهی مهنی مسئله را با مشا در میان بگذارم ؟ 

 ! باشد پس آن مشا هستی  اگر در بنی مجاعت عمران صاىب: )فرمودند امام رضا
 .منم: گفت

به : گفت!( ای عمران سوال کن وانصاف را رعایت کن، و ازمغالطه برحذر باش: فرمود 
اهم جز این که چیزی را برامی ثابت کنی که به آن چنگ زمن خدا سوگند ای سرورم چیزی را منی خو 

 ! ، واز آن َتاوز منی کنم
 ، (از آن چه که دوست دارید سوال کنید: ) فرمود

مهگی گردن کشیدند . در آن هنگام ، حاضران ازدحام  کردند وبه یک دیگر نزدیک شدند
 .به کجا می اجنامد وسپس سکوتی مطلق بر جملس حکم فرما شد تا ببینند این مناظره

 از خنستنی وجود و آن چه آفریده است آگاهم کنید؟ :عمران صابی گفت
اکنون که سوال کردی با دقت گوش کن، اما یکتا کما کان یکتا می ماند و مهراه او : ) فرمود

هیچ چیزی نیست بدون حدود و اعراض و هم چنان این گونه باقی می ماند، سپس آفرینشی 
و حدود خمتلف آفرید، نه در چیزی بر پا داشت ونه در چیزی حمدود منوده و نه  مبتدع با اعراض

بر چیزی اندازه گریی کرد و مانند آن آفرید، پس آفرینش را برگزیده و به غری از برگزیدگی خداوند 
قرار داد، و موخر ومقدم، رنگ و ذوق وطعم ، نه نیازی به آن ها داشت ونه به این وسیله ارتقای 

چرا که او وجودی است بی هنایت وناحمدود از هر نظر وچننی وجودی منبع متام  )می یافت مقام 
آیا می فهمی چه می گومی (. کماالت است وکمبودی نداردتا با آفرینش موجودات برطرف گردد 

 ای عمران؟
 .بله موالی من :گفت   
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ود، چیزی را می آفرید  بدان ای عمران، اگر خداوند برای نیازی جهان را آفریده ب: )فرمودند 
که با آن بر نیازش استعانت می جست، و چندین برابر می آفرید؛ چون یاری دهندگان هر چه 

 ( بیشرت بتشند صاحب آهنا نریومندتر می شود
به طول اجنامید و در بیشرت  وبنی عمران صاىب هم چنان سوال وجواب بنی امام بنی رضا

ای موالمی گواهی می :این وضع به جایی رسید که گفت مسائل حجت را بر وی متام می منود تا
 .مهان طور که مشا وصف کرده اید؛ اما یک مساله باقی مانده است ( خدا )دهم که ایشان 

 ، (از هرچه دوست داری بپرس:)فرمود
سوال می کنم که وی در چه چیزی است، وآیا اشیاء بروی ( حکیم )از مشا در مورد : گفت

 تبدیل می شود، وآیا به چیزی نیاز دارد ؟ یک چیز به چیز دیگراحاطه دارند، واز 
باشد،  ترین نكاتى است كه مورد پرسش مهه مردم مى  این از پیچیده: )فرمودند امام رضا

عاقالن   فهمند، و در مقابل و افرادى كه دچار كاسىت در عقل و علم و فهم هستند آن را منى
 .ب در جواب من دّقت كن و آن را بفهم اى عمرانمنصف از درك آن عاجز نیستند، پس خو 

اگر خداوند خملوقات را به خاطر نیاز به ایشان خلق كرده بود، جائز : اّما مطلب خنست آن
دهد چون نیاز به آنان دارد، وىل او چیزى را از  بود كه بگوییم به مست خملوقاتش تغیری مكان مى
است نه در چیزى و نه بر روى چیز، إاّل اینكه روى نیاز خلق نكرده است و مهیشه ثابت بوده 

دارند و برخى در برخى دیگر داخل شده و برخى از برخى دیگر  خملوقات یك دیگر را نگاه مى
دارد، و نه در چیزى داخل  شوند، و خداوند متعال با قدرت خود متام اینها را نگاه مى خارج مى

سازد، و نه  دارى آنان او را خسته و ناتوان مىگردد، و نه نگاه شود، و نه از چیزى خارج مى مى
داند، مگر خود  از نگاهدارى آنان عاجز است، و هیچ یك از خملوقات چگونگى این امر را منى
پیامربان اهلى و : خداوند و آن كساىن كه خود، آهنا را بر این امر مطّلع ساخته باشد، كه عبارتند از

ن و نگاهبانان شریعت او، فرمان او در یك چشم بر هم و آشنایان به اسرار او، حافظا  خواصّ 
موجود شو، و : گوید آید، هر آنچه را اراده فرماید، فقط به او مى زدن بلكه زودتر به اجرا در مى

شود، و هیچ چیز از خملوقاتش از چیز دیگرى به  ء نیز به خواست و اراده اهلى موجود مىىآن ش
 ( ز چیز دیگر از او دورتر نیست، آیا فهمیدى عمران؟او نزدیكرت نیست، و هیچ چیز نیز ا
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آری، به خوبی فهمیدم وشهادت می دهم خداوندمهان گونه است که مشا وصف  : گفت
بنده اوست که به ( ص)کرده و وحدانیتش را ثابت منودید، ونیز گواهی می دهم که حضرت حممد

 .منود ومسلمان شد سپس رو به قبله کرد وسجده. هدایت ودین حق فرستاده شده است
که در    هنگامی که علمای کالم مشاهده کردند عمران صاىب:می گوید ىحسن بن حممد نوفل

استدالل بسیار نریومند بوده و هرگز کسی بر وی غلبه نکرده بود، در برابرامام علی بن موسی 
 . تسلیم شد، دیگر کسی از آنان نزدیک نیامد و از حضرت چیزی سوال نکردند الرضا

به پا خواستند و داخل شدند ومردم منصرف  وظهر را گذراندمی ومامون وامام رضا
ای ) :-بعد از این که به منزلش مراجعت منود  -فرمود سپس امام رضا(. پخش شدند )شدند

فدایت شوم،من مکانش را می دامن : ، وگفتم(برو وایشان را نزد من بیاور غالم، به نزد عمران صاىب
 .برادران شیعه ماستایشان در نزد 
 (. مشکلی نیست حیوان را به نزدش بربید: ) فرمود

به وی خوش  به مست عمران حرکت کردم وایشان را آوردم، وهنگامی که عمران آمد، اما
درهم نیز به عنوان جایزه به او مرمحت  آمد گفت ولباس فاخر ومرکبی به او هدیه داد وده هزار

این واجب : ) عمل منودید فرمودند د جد خود أمری املؤمننیفدایت شوم، مانن :گفتم. فرمود
ومرا در مست راست خود وعمران را در مست . سپس دستور دادند که شام را حاضر کنند(.است

می خواهیم . فردا نزد ما بیا  :آن گاه به عمران رو کرد وفرمود. چپ نشاند، تا شام پایان یافت
 .غذای مدینه را برای مشا هتیه کنیم 

از آن به بعد، عمران مدافع سرسخت اسالم شد، به طوری که علمای مذاهب خمتلف نزد او 
مامون نیز ده هزار درهم . می آمدند و دالیل آن ها را باطل می کرد، تا این که از او فاصله گرفتند

م واما.فضل بن سهل وزیر مامون نیز اموال ومرکبی برای او ارسال داشت. جایزه برای او فرستاد
ایشان را مسئول مجع آوری صدقات بلخ منود، وتوانست وظیفه خود را به حنو درست  رضا

 . اجنام دهد
در  به جملس مامون رفتم و امام رضا: وازعلي بن جهم روایت است که ایشان گفتند

: ای فرزندرسول اهلل، مگر این سخن مشا نیست که می گویید: مامون به حضرت گفتند. نزدش بود
 (.امربان معصوم هستندکه پی)
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 .(آری: )فرمود 
 . ﴿َوَعَصى آَدُم َربَُّه فَ َغَوى﴾: پس معنی فرموده خداوند چیست که فرمودند: گفت

 .(آدم به پرودگارش عصیان کرد واز پاداش او حمروم ماند)
﴿َوقُ ْلَنا یَا آَدُم اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك : فرمودند خداوند به حضرت آدم)  :فرمودند

َها َرَغداً َحْیُث ِشْئُتَما َوالَ تَ ْقَربَا َهِذِه الشََّجَرَة فَ َتُكونَا ِمَن اْلظَّاِلِمنَی﴾اْلَْ   .نََّة وَُكالَ ِمن ْ
وبه آن ها نفرمود که از این درخت خنورید، ونه از هر چیزی که از جنس آن باشد، و به )  

 .  (منود از غری آن خوردند آن درخت نزدیک نشدند، ولکن آن گاه که شیطان آن ها را وسوسه
خداوند مشا را از این درخت هنی نفرمود،  )، ﴿َما نَ َهاُكَما رَبُُّكَما َعْن َهِذِه الشََّجَرِة﴾: و گفت

﴿ِإالَّ َأن : ومشا را از خوردن آن هنی نکرده است (بلکه مشا را هنی منود که به آن نزدیک نشوید،
 .اخْلَاِلِدیَن﴾ َتُكونَا َمَلَكنْیِ َأْو َتُكونَا ِمنَ 

وحضرت آدم وحوا  قبل از آن ندیده بودند که کسی   ﴿َوقَامَسَُهَما ِإِّنِّ َلُكَما َلِمَن النَّاِصِحنَی﴾
و به خاطر اعتماد به قسم خدا از آن خوردند، و آن   ﴿َفَدالَّمُهَا ِبُغُروٍر﴾دورغ به خدا قسم خبورد، 

گی نیست که استحقاق ورود به جهنم داشته قبل از نبوت حضرت آدم بوده است، وآن گناه بزر 
باشد، بلکه آن از گناهان کوچک  قابل خبشش می باشد که بر پیامربان قبل از نزول وحی جایز 
بوده است، وهنگامی که خداوند متعال ایشان را انتخاب کرد و او را پیامرب قرار داد معصوم بوده  

 .که گناه کوچک وبزرگ را اجنام منی دهد
 .مُثَّ اْجَتَباُه رَبُُّه فَ َتاَب َعَلْیِه َوَهَدى﴾ *﴿َوَعَصى آَدُم َربَُّه فَ َغَوى: تعال می فرمایدخداوند م

﴿ِإنَّ الّلَه اْصطََفى آَدَم َونُوحًا َوآَل ِإبْ رَاِهیَم َوآَل ِعْمرَاَن َعَلى : وخداوند تعالی می فرماید
 .(اْلَعاَلِمنَی﴾
این ( گناهان کوچک قابل خبشش) از   امام رضا شاید منظور: می گوید( رمحه اهلل)حمقق
ترك مستحب واجنام کار مکروه باشد،  غری از کار زشت کوچک اضافه برآن چه که از : باشد که

آن بزرگ تر باشد، وآن به اقتضای ادله عقل واثر منقول برای آن است، و حاال به ادامه حدیث 
َلمَّا ﴿َ : وده خداوند تعالی چیست که فرمودندومعنی فرم: سپس مامون گفتند. خود بر می گردمی 

 .آتَامُهَا َصاحِلاً َجَعالَ َلُه ُشرََكاء ِفیَما آتَامُهَا﴾
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 میانی پسر به دنیا آورد، ودر هر زا (فرزند)حوا پانصد شکم : )فرمودند وامام رضا
آتَ ْیتَ َنا َصاحِلاً ﴿لَِئْن  :ودخرت بود وحضرت آدم وحوا با خدا عهد بستند و از او درخواست کردند که

و آن گاه كه خداوند به آهنا فرزندانی صاحل و برابر و عاری از هر بیماری  لََّنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِكرِیَن﴾
گروه مذکر وگروه مونث، دو گروه در آن چه که خداوند به : و آفىت عطا منود، دو گروه به آهنا داد

را مانند شکر گذاری پدر و مادر ( سبحانه و تعالی)آهنا داده بود برای او شریک قرار دادند و او 
 . شکر گذاری منی کردند

 (.﴿فَ تَ َعاىَل الّلُه َعمَّا ُیْشرُِكوَن﴾: خداوند متعال می فرماید
هستید، مرا ازفرموده   رسول اهلل  گواهی می دهم که مشا به حق  فرزند:  مأمون گفت

﴿فَ َلمَّا َجنَّ َعَلْیِه اللَّْیُل رََأى َكوَْكبًا قَاَل َهَذا : آگاه کن خداوند تعالی در مورد حضرت ابراهیم
﴾  .َريبِّ

 : حضرت إبراهیم  بر سه گروه پیامرب شد: )فرمودند امام رضا
را عبادت می کردند، وآن وقتی که از (  خورشید)وگروهی ( ماه)وگروهی ( ستاره)گروهی 

این : )شد ستاره را دید؛ فرمود وهنگامی که شب. غاری که در آن خمفی شده بود خارج شد
ووقتی که ستاره ناپدید شد فرمود  .)وآن بر حسب انکار و خرب دادن است !( خدای من است ؟

و ( واقع شده گان)؛ زیرا که ناپدیدشدن از صفات حمدث (که من ناپدید شده گان را دوست ندارم
د که این خدای من است ووقتی که ماه درخشان را دید، فرمو . )است( خدا)نه از صفات قدمی 

﴿فَ َلمَّا أََفَل قَاَل لَِئن َلَّْ یَ ْهِدِّن َريبِّ ألُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم . وآن بر حسب انکار وخرب دادن است!( ؟
 .اگر خداوند مرا هدایت نکند از گروه گمراهان خواهم بود:فرماید می الضَّالِّنَی﴾

آن گاه که خورشید را درخشان تر دید  و  َذا َريبِّ َهَذا َأْكبَ ُر﴾﴿فَ َلمَّا رََأى الشَّْمَس بَازَِغًة قَاَل هَ 
وآن بر حسب انکار وخرب دادن است، ! گفت این پروردگار من است این بزرگرت، از ستاره وماه ؟

وقتی که ناپدید گشت به سه گروه  از عبادت کنندگان ) و نه برحسب خرب دادن و اقرار است 
ِإِّنِّ َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفطََر  *﴿یَا قَ ْوِم ِإِّنِّ بَرِيٌء ممَِّّا ُتْشرُِكوَن  :ستاره وماه وخورشید فرمودند

: از آن چه فرمود  خواستحضرت إبراهیم  السََّماَواِت َواأَلْرَض َحِنیفاً َوَما أَنَْا ِمَن اْلُمْشرِِكنَی﴾ 
که پرستش چیزهایی : ت شودکه باطل بودن دینشان را برای آن ها روشن کند و برای آهنا ثاب

مانند ستاره وماه وخورشید جایز نیست، بلکه عبادت شایسته کسی است که آن ها وآمسان ها 
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و آن چه که خداوند به او اهلام کرده و داده است بر آن ها احتجاج منود، . وزمنی را آفریده است
تُ َنا آتَ ی ْنَ ﴿:طور که خداوند متعال می فرماید مهان  (.إِبْ رَاِهیَم﴾ اهَ َوتِْلَك ُحجَّ

شناخت برای خداوند است ای فرزند رسول خدا، مرا از فرموده حضرت : مأمون گفت
﴿َربِّ أَِرِّن َكْیَف حُتِْیي اْلَمْوَتى قَاَل َأوَلَْ تُ ْؤِمن قَاَل بَ َلى َوَلِكن لَِّیْطَمِئنَّ : إبراهیم خربم دهید که فرمودند

 .قَ ْليب﴾
من از میان : ) وحی منود که ند متعال به حضرت ابراهیمخداو : ) فرمودند امام رضا
قرار دادم اگر از من درمورد حنوه زنده کردن مردگان سوال کند، برایش ( دوستی)بندگامن خلیلی 
﴿َربِّ أَِرِّن َكْیَف : در نفس ابراهیم واقع شد که او مهان خلیل است، پس فرمود) زنده خواهم منود
﴿قَاَل َفُخْذ أَْربَ َعًة مَِّن : بر حسب دوستی َأوَلَْ تُ ْؤِمن قَاَل بَ َلى َوَلِكن لَِّیْطَمِئنَّ قَ ْليب﴾ حُتِْیي اْلَمْوَتى قَالَ 

ُهنَّ ُجْزءًا مُثَّ اْدُعُهنَّ یَْأتِیَنَك َسْعیًا﴾ وحضرت ابراهیم   الطَّرْیِ َفُصْرُهنَّ إِلَْیَك مُثَّ اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبٍل مِّن ْ
ووس وخروس گرفت و آن ها را قطعه قطعه منود وباهم خملوط منود سپس بر روی کرکس و غاز وطا

مقداری از آن ها قرار داد، ومنقارهای آن ها را در ( ده کوه بودند) هر کوهی که در اطرافش بود 
میان انگشتان خود قرار داد، و آن ها را با نام خوب صدا زد، ودر کنار خود آب ودانه گذاشت، 

ضی بر بعضی دیگر پراکنده شدند تا این که بدن ها درست شد، وهر بدنی به وآن اجزاء بع
منقارهای آن ها را  حرکت در آمد تا این که به گردن وسر خود متصل گردید وحضرت ابراهیم

ای : رها کرد، پرواز کردند سپس نشستند و از آن نوشیدند و از آن دانه ها خوردند، و گفتند
 .  منودی خداوند مشارا زنده کندپیامرب خدا، ما را زنده 
بلکه خداوند است که زنده می کند و می مریاند و او بر مهه چیز :فرمود حضرت ابراهیم

 . تواناست
: بارك اهلل به مشا ای أبا احلسن،مرا از فرموده خداوند آگاه ساز که فرمود: مأمون گفت

 .َمِل الشَّْیطَاِن﴾﴿فَ وََكَزُه ُموَسى فَ َقَضى َعَلْیِه قَاَل َهَذا ِمْن عَ 
حضرت موسی درشهری از شهرهای فرعون زمانی که مردم آن غافل ) :فرمودند امام رضا

﴿َوَجَد ِفیَها َرُجَلنْیِ یَ ْقَتِتاَلِن َهَذا ِمن ِشیَعِتِه َوَهَذا ِمْن َعُدوِِّه  واردشد -بنی مغرب وعشاء بود -بودند
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پس حضرت موسی به حکم   لَِّذي ِمْن َعُدوِِّه فَ وََكَزُه ُموَسى﴾فَاْستَ َغاثَُه الَِّذي ِمن ِشیَعِتِه َعَلى ا
 .خداوند متعال بر دمشن غلبه یافت و آن مرد 

یعنی تنازعی که بنی دومرد اتفاق افتاد،نه آن چیزی که ﴿َهَذا ِمْن َعَمِل الشَّْیطَاِن﴾: فرمود
 .( ار استدمشن گمراه کننده آشک –یعنی شیطان  –آن ) موسی از قتل مرتکب شده 

﴿َربِّ ِإِّنِّ ظََلْمُت نَ ْفِسي : مأمون  گفت پس معنی فرموده حضرت موسی چه بود که فرمودند
که من در وارد شدمن به این شهر خود را در بد جایگاهی قرار : می فرماید: ؟ فرمودفَاْغِفْر يل﴾

ری نکنند تا این که مرا دستگ.مرا از دمشنانت حمفوظ بدار: دادم ، پس مرا ببخش، یعنی
 .﴿ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحیُم﴾اورا از دمشنش حمفوظ منود،:یعنی(واورا خبشید )وبکوشند

با یک ُمشت از نریویی که به وی دادی تا این که توانستم  ﴿َربِّ مبَا أَنْ َعْمَت َعَليَّ﴾: فرمود
که با این نریو در راهت جهاد می کنم تا از بل ﴿فَ َلْن َأُكوَن َظِهریاً لِّْلُمْجرِِمنَی﴾مرد را به قتل برسامن

 .من راضی شوی
َیْسَتْصرُِخُه قَاَل َلُه ُموَسى ِإنََّك  ﴿َفَأْصَبَح يف اْلَمِدیَنِة َخائِفًا یَ تَ َرقَُّب فَِإَذا الَِّذي اْسَتنَصَرُه بِاأْلَْمسِ 

ی تو را ادب خواهم منود، با مردی درگری شدی، وامروز باز هم درگری می شو  دیروز َلَغِويٌّ مُِّبنٌی﴾
وهنگامی که می خواست دمشن خود را بزند، کسی که از شیعه حضرت موسی بود وخیال می کرد  

﴿أَتُرِیُد َأن تَ ْقتُ َليِن َكَما قَ تَ ْلَت نَ ْفساً   -ای موسی -: که موسی قصد وی را منوده است، لذا گفت
 (.يف اأْلَْرِض َوَما تُرِیُد َأن َتُكوَن ِمَن اْلُمْصِلِحنَی﴾ بِاأْلَْمِس ِإن تُرِیُد ِإالَّ َأن َتُكوَن َجبَّاراً 

به مشا پاداش دهد ای أبا احلسن، پس معنی پیامربانش خداوند از طرف :  مأمون گفت
 ؟﴿فَ َعْلتُ َها ِإذاً َوأَنَا ِمَن الضَّالِّنَی﴾: فرموده حضرت موسی به فرعون چه بود که فرمودند

﴿َوفَ َعْلَت : ن هنگامی که موسی به نزدش آمد به وی گفتفرعو : ) فرمودند امام رضا
 .فَ ْعَلَتَك الَّيِت فَ َعْلَت َوأَنَت ِمَن اْلَكاِفرِیَن﴾

آن به سبب رفنت به شهری از شهرهایت بوده است ، ﴿قَاَل فَ َعْلتُ َها ِإذًا َوأَنَا ِمَن الضَّالِّنَی﴾
  َريبِّ ِخْفُتُكْم فَ َوَهَب يل  ﴿فَ َفَرْرُت ِمنُكْم َلمَّا

﴿َأَلَْ جيَِْدَك :فرمودندوخداوند به پیامرب خود حضرت حممد ُحْكمًا َوَجَعَليِن ِمَن اْلُمْرَسِلنَی﴾
﴿َوَوَجَدَك مگر مشا را تنها نیافت ومردم را به سوی مشا هدایت منود؟: می فرمایدیَِتیمًا َفآَوى﴾ 
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﴿َوَوَجَدَك . عرفت مشا هدایت منودآن ها را به م:یعنی ﴿فَ َهَدى﴾خوددر نزد قوم : یعىن َضااّلً﴾
 (.مشارا بی نیاز منود به این که دعای مشا را مستجاب قرار داد: می فرماید َعاِئالً َفَأْغىَن﴾

بارك اهلل  به مشا ای فرزند رسول خدا، معنی فرموده خداوند چیست که : مأمون گفت
، چگونه بُُّه قَاَل َربِّ أَِرِّن أَنظُْر إِلَْیَك قَاَل َلن تَ رَاِّن﴾َوَلمَّا َجاء ُموَسى ِلِمیَقاتَِنا وََكلََّمُه رَ ﴿: فرمودند

حضرت موسى بن عمران که كلیم اهلل است با این که خود می دانست که خدا غری قابل دیدن 
 !است، اما این خواسته را از خدا خواست ؟

داوند بلند حضرت موسى بن عمران كلیم اهلل  می دانست که از خ: )فرمودند امام رضا
مرتبه تر از این است که با چشم دیده شود، اما وقتی که خداوند با وی تکلم کرد و وی را به 
خود نزدیک منود، به سوی قومش رفت وآن ها را از آن موضوع آگاه ساخت که خداوند با وی 

هم مانند  به مشا امیان منی آورمی تا ما: تکلم منوده وبه خود نزدیک کرده است ، پس به او گفتند
مرد بودند، و از میان آن ها هفتاد  مشا سخنان خدا را بشنومی، و قومش درآن زمان هفتصدهزار

هزار نفر انتخاب منود، سپس ازمیان آن ها هفت هزار نفر انتخاب کرد و وباز هم از میان آن ها 
منود، وبه مهراه  هفتصد نفر و باز هم از میان آن ها هفتاد نفر را برای میعاد گاه خداوند انتخاب

آن ها به مست کوه سیناء حرکت کرد، وآن هارا در دامنه کوه گذاشت وخود باالی کوه صعود منود، 
واز خدا خواست که با وی سخن گوید وسخن خود را به گوش آن ها برساند، خداوند با وی 

پشت  سخن گفت و آن ها سخنان خدا را از باال و از پاینی و مست راست و چپ  و ازجلو و
سر شنیدند؛ زیرا که خداوند ازدرون درخت با وی سخن گفت، سپس  به سخن خود انعکاس داد 

به مشا امیان منی آورمی به این که هر چه شنیدمی آن : وگفتند. تا ازمتامی جهات سخنش را بشنوند
مهان سخن خدا باشد تا این که وی را به طور آشکار ببینیم، وهنگامی که این سخن بزرگ را  
گفتند و تکرب و سر پیچی منودند، خداوند بر آن ها صاعقه ای فرستاد و به خاطر ظلم خود مهه 

 .به هالکت رسیدند
بار اهلی به بنی اسرائیل چه خواهم گفت زمانی که به سوی آن ها برگردم وبه : و موسى فرمود

عا می کردی که من بگویند که مشا آن ها را بردی و به قتل رساندی، چون مشا به آن چه که اد
خداوند با مشا مناجات منوده صادق نیستی ، وخداوند آن ها را زنده منود وبه مهراهش فرستاد، و  
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اگر مشا از خدا می خواستی که خود را به مشا نشان دهد ، نشان می داد، و به ما خرب : گفتند
 . می دادید که وی چگونه است تا او را هبرت بشناسیم

خداوند با چشم دیده منی شود وچگونگی ندارد، بلکه وی با نشانه ای قوم، : موسى فرمود
. به مشا امیان منی آورمی تا این که از خدا خبواهی: گفتند. ها وعالمیش شناخته و دانسته می شود

خداوندا مشا سخنان بنی اسرائیل را شنیدی و خود به صالح آن ها آگاه : وحضرت موسی فرمود
ود که ای موسی از من خبواه آن چه که از مشا خواستند و مشا را با تری، وخداوند به وی وحی من

خداوندا بگذار به مشا نگاه کنم : )جهل آهنا سرزنش منی کنم، در آن هنگام حضرت موسی فرمود
گفته شد مرا خنواهی دید اما به کوه نگاه کن، اگر توانست در جایگاه خود مستقرشود، آن  )،(

با نشانه ای از  –ینی وهنگامی که خداوند برای کوه َتلی یافت گاه خواهی توانست که مرا بب
کوه متالشی گشت وحضرت موسی از هوش رفت و زمانی که به هوش آمد   –نشانه هایش 

معرفتم نسبت به مشا بسوی من بازگشت؟ از : یعنی می فرماید( خداوندا به مشاتوبه می کنم: فرمود
 (.از میان آن ها به این که مشا دیده منی شوید( من اولنی امیان آورندگان )جهل قومم ، 

شناخت خمصوص خداست ای أبا احلسن، مرا از فرموده خداوند تعالی خرب  : ومأمون گفت
و هر آینه آن زن آهنگ او  »َوَلَقْد مَهَّْت ِبِه َوَهمَّ هِبَا َلْوال َأن رََّأى بُ ْرَهاَن َربِِّه﴾﴿: کن که فرمودند

 « برهان پروردگار خویش پدید آهنگ وى كرده بود( یوسف)او كرد، و اگر نه آن بود كه 
مهت به ولوال أن رأى برهان ربه هلم هبا كما مهت به لكنه كان ): فرمودند امام رضا

مهت بأن : معصومًا واملعصوم ال یهم بذنب وال یأتیه، ولقد حدثين أيب عن أبیه الصادق أنه قال
 .(تفعل وهم بأن ال یفعل

کرد و اگر برهان خدای خود را منی دید آهنگ او را می کرد مهانطور که آهنگ او را  )  
آهنگ وی را کرد لکن حضرت یوسف معصوم بود، و فرد معصوم هرگز نه آهنگ گناه می كند و 

برامی نقل كرده كه او نه آن را اجنام می دهد، در این باب پدرم از پدرش حضرت صادق
 .(ام دهد، و یوسف تصمیم گرفت كه آن كار را اجنام ندهدآن زن آهنگ او را كرد كه اجن: فرموده

شناخت خمصوص خداست ای أبا احلسن، مرا از فرموده خداوندتعالی خربم  : مأمون گفت
 ؟﴿َوَذا النُّوِن ِإذ ذََّهَب ُمَغاِضباً َفَظنَّ َأن لَّن ن َّْقِدَر َعَلْیِه﴾:کن که فرمودند
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می باشد که به خاطر قومش ناراحت رفت، آن یونس فرزند مىت : )فرمودند امام رضا
روزیش را بر وی تنگ می کنیم ،  :وگمان برد به معنای یقنی یافت که بر وی قادر نباشیم ، یعنی

﴿فَ َناَدى يف تنگی وسختی، : یعنی ﴿َوأَمَّا ِإَذا َما ابْ َتاَلُه فَ َقَدَر َعَلْیِه رِْزَقُه﴾ :واز آن فرموده اش
﴿َأن الَّ إِلََه ِإالَّ أَنَت ُسْبَحاَنَك ِإِّنِّ  ، وتاریکی دریا وتاریکی شکم ماهی تاریکی شب  الظُُّلَماِت﴾

به سبب ترک عبادتی که درشکم ماهی چشمم به آن روشن شد، وخداوند   ُكنُت ِمَن الظَّاِلِمنَی﴾
َلِبَث يف َبْطِنِه ِإىَل یَ ْوِم ﴿فَ َلْواَل أَنَُّه َكاَن ِمْن اْلُمَسبِِّحنَی لَ : وباری تعالی فرمود. دعایش را مستجاب منود

َعُثوَن﴾  (.یُ ب ْ
شناخت خمصوص خداست ای أبا احلسن، مرا از فرموده خداوندتعالی خربم  : ومامون گفت

 ؟﴿َحىتَّ ِإَذا اْستَ ْیَأَس الرُُّسُل َوظَنُّواْ أَن َُّهْم َقْد ُكِذبُواْ َجاءُهْم َنْصرُنَا﴾: کن که فرمودند
ناامید شوند، آن گاه که پیامربان از قوم خود  :ند می فرمایدخداو : )فرمودند امام رضا

 (.وقوم آن ها گمان کنند که پیامربانشان دروغ گفتند، یاری ما بسوی فرستادگان می آید
شناخت خمصوص خداست ای أبا احلسن، مرا از فرموده خداوندتعالی خربم  : ومامون گفت

 ؟تَ َقدََّم ِمن َذنِبَك َوَما تََأخََّر﴾﴿لِیَ ْغِفَر َلَك اللَُّه َما : کن که فرمودند
هیچ یک از مشرکنی مکه گناهی بزرگ تراز گناه رسول اهلل  در نزد: ) فرمودند امام رضا

نبود؛ زیرا آن ها غری از خدا سیصدوشصت بت را عبادت می کردند، وهنگامی که پیامرب با  
وآن را بزرگ جلوه دادند دعوت به سوی کلمه اخالص به سویشان آمد،بر آن ها سخت آمد 

ُهْم َأِن اْمُشوا َواْصربُوا  *﴿َأَجَعَل اآْلهِلََة ِإهَلًا َواِحدًا ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء ُعَجاٌب : وگفتند َوانطََلَق اْلَمأَلُ ِمن ْ
ْعَنا هِبََذا يف اْلِملَِّة اآْلِخَرِة ِإنْ  *َعَلى آهِلَِتُكْم ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء یُ رَاُد  وزمانی که  َهَذا ِإالَّ اْخِتاَلٌق﴾ َما مسَِ

﴿ِإنَّا فَ َتْحَنا َلَك فَ ْتحًا مُِّبینًا لِیَ ْغِفَر ای حممد : خداوند مکه را برای پیامربش فتح منود به ایشان فرمود
، در نزد مشرکان اهل مکه در دعوت کردن آن ها به « َلَك اللَُّه َما تَ َقدََّم ِمن َذنِبَك َوَما تََأخََّر﴾

خداوند در آن چه پیش آمد و آن چه به تاخری افتاد، زیرا برخى از مشركان مّكه مسلمان  توحید
شدند و بعضى از مّكه خارج گردیدند، و آنان كه از آن ها باقی ماندند که قادر به انکار توحید 

در نزد آن ها با پریوزی بر آهنا آن گاه که مردم را به آن دعوت کند نیستند، پس گناه او 
 (.یده شده استخبش



 انتشارات انصار  امام مهدى ............................................... ..  081

 

شناخت خمصوص خداست ای أبا احلسن، مرا از فرموده خداوندتعالی خربم  : ومامون گفت
 .﴿َعَفا الّلُه َعنَك َِلَ أَِذنَت هَلُْم﴾:کن که فرمودند
، با این آیه «  به تو می گومی تا مهسایه بشنود» این آیه از قبیل  ::فرمودند امام رضا
 (.باشد  ته وىل قصد و اراده اصلى او اّمت مىرا خماطب ساخ خداوند پیامربش

 .﴿لَِئْن َأْشرَْكَت لََیْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِیَن﴾: وهم چننی فرموده خداوند متعال
َناَك َلَقْد ِكدتَّ تَ رَْكُن إِلَْیِهْم َشْیئاً قَِلیاًل﴾: وفرموده خداوند متعال  (.﴿َوَلْوالَ َأن ثَ بَّت ْ

: خربم کن که فرمودند وندراست گفتی ای فرزند رسول خدا، مرا از فرموده خدا: امون گفتم
ي يف نَ ْفِسَك َما ﴿َوِإْذ تَ ُقوُل لِلَِّذي أَنْ َعَم اللَُّه َعَلْیِه َوأَنْ َعْمَت َعَلْیِه أَْمِسْك َعَلْیَك َزْوَجَك َواتَِّق اللََّه َوخُتْفِ 

 .اَس َواللَُّه َأَحقُّ َأن خَتَْشاُه﴾اللَُّه ُمْبِدیِه َوخَتَْشى النَّ 
برای اجنام یک کاری به مست منزل زید فرزند حارثة  رسول خدا ) :فرمودند امام رضا

سبحان ): رفتند، و زنش را دید که شستشو می کرد پس به ایشان فرمودند فرزند شراحیل كلىب
بوده که می خواست خداوند را ومنظور ایشان آن  (سپاس خدایی که مشا را آفرید)  (الذي خلقك

که فرشتگان دخرتان خدا هستند منزه وپاک بدارد و باری تعالی : از کالم کسی که زعم منوده
  وپیامرب ﴾﴿أََفَأْصَفاُكْم َربُُّكم بِاْلَبِننَی َواختَََّذ ِمَن اْلَمآلِئَكِة ِإنَاثًا إِنَُّكْم لَتَ ُقوُلوَن قَ ْواًل َعِظیما: فرمودند

سپاس خداوندی که مشا را ) (سبحان الذي خلقك): که شستشو می کرد فرمودندوقتی دید  
؛ که فرزندی بگرید و به این طهارت و شتشو نیاز داشته باشد، پس وقتی که زید به منزل (آفرید

سپاس خدایی  )و فرموده اش با خرب ساخت که فرمود بازگشت زنش اورا از آمدن رسول خدا  
از آن فرموده را ندانست و گمان منود که زیبایی  منظور رسول خدا  ، و زید(که مشا را آفرید

مهسرم   اای رسول خد :امرب آمد وگفتزنش باعث گفنت آن فرموده شده است، لذا نزد پی
مهسرت را نگه دار : ) به وی فرمودند پیامرب. اخالق بدی دارد و می خواهم آن را طالق دهم

ی را از تعداد زنانش آگاه منود که آن زن از مجله آن هاست، و خداوند و ( وتقوای اهلی پیشه کن
که : آن را در دلش پنهان کرده و برای زید آشکار ننمود، وترسید که مردم بگویند و پیامرب

به ندمی خود می گوید که مهسر مشا مهسر من خواهد شد، و او را به آن عیب حضرت حممد
با : یعىن ﴿َوِإْذ تَ ُقوُل لِلَِّذي أَنْ َعَم اللَُّه َعَلْیِه﴾: نازل منودجویی کنند، پس خداوند تعالی این آیه را 
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﴿أَْمِسْك َعَلْیَك َزْوَجَك َواتَِّق اللََّه َوخُتِْفي يف آزادى از بردگى : یعىن (بروی کرامت خبشید)اسالم 
 .ُه﴾نَ ْفِسَك َما اللَُّه ُمْبِدیِه َوخَتَْشى النَّاَس َواللَُّه َأَحقُّ َأن خَتَْشا

سپس زید آن را طالق داد و بعد از امتام عده طالق خداوند آن را به مهسری پیامربخود 
﴿فَ َلمَّا : در آورد، و در این خصوص آیه قرآنی نازل منود و باری تعالی فرمودحضرت حممد

َها َوطَراً َزوَّْجنَاَكَها ِلَكْي اَل َیُكوَن َعَلى اْلُمْؤِمِننَی َحرَ  ُهنَّ َقَضى َزْیٌد مِّن ْ ٌج يف أَْزَواِج أَْدِعَیاِئِهْم ِإَذا َقَضْوا ِمن ْ
هم چننی خداوند می دانست که منافقنی به خاطر آن ازدواج بر پیامرب  َوطَراً وََكاَن أَْمُر اللَِّه َمْفُعواًل﴾

 (.َض اللَُّه﴾﴿مَّا َكاَن َعَلى النَّيبِّ ِمْن َحرٍَج ِفیَما فَ رَ : ایراد می گریند لذا آیه زیر را نازل منود
ای فرزند رسول خدا سینه ام را شفا خبشیدی، وآن چه که برامی مبهم وجمهول :مامون گفت

 . بوده را روشن منودی که خداوند به مشا از طرف پیامربانش واز اسالم جزای خری بدهد
که   –برخواستند و دست حممد بن جعفر ابن حممد را گرفت مأمون مناز: بن جهم گفت ىعل
فرزند برادرت را چگونه : وبه دنبال آن ها رفتم ومامون به ایشان گفت  -س حاضر بود در جمل

آن  :وایشان را دیدمی که با دیگر افراد اهل علم فرق داشت، مامون گفت. دانشمند: دیدی؟ گفت
به خاطر این است که فرزند برادرم از اهل بیت نبوت است کسانی که در مورد آن ها پیامرب 

أال إن أبرار عرتت، وأطایب أروميت، أحلم الناس صغاراً، وأعلم الناس كبارًا فال تعلموهم ): فرمودند
 .(فإهنم أعلم منكم، ال خيرجونكم من باب هدى وال یدخلونكم يف باب ضاللة

آگاه باشید كه نیكان عرتت من، و پاكان نسل من، در كودكى از متام مردم بردبارتر و در »
باشند، پس به آنان چیزى نیاموزید كه اینان از مهه مشا داناترند، از در  ناتر مىبزرگى از مهه ایشان دا

 . «هدایت مشا را خارج خنواهند منود و به در گمراهى مشا را داخل خنواهند كرد
به مست منزل خود رفت، و در روز بعد به سوی ایشان رفتم ، وایشان را از   وامام رضا

تبسمی منود و  ن جعفر آگاه ساختم، پس امام رضاگفته مامون وجواب عمویش حممد ب
 .(یا بن اْلهم، ال یغرنك ما مسعته منه، فإنه سیغتالين واهلل ینتقم يل منه): فرمود
ای فرزند جهم ، آن چه که شنیدی مشارا فریب ندهد، که ایشان مرا به قتل می رساند )

 .(وخداوند انتقام مرا از ایشان می گرید
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آن چه که متعلق به امامت وصفات کسی که خداوند او را بدان به احتجاج ایشان 
اختصاص منوده و روشن کرده راه برای کسی که بر آن باشد و نکوهش کردن کسی که َتویز به 
انتخاب امام بدهد ومالمت کسی که در آن غلو و زیاده روی کند و شیعیان را به صرب وشکیبایی 

 .امر منود وتقیه هنگام نیاز به آن و تربیت نیکو
چرا خداوند : گفتند  -حسن رضا  به أىب  -ابن سكیت : می گوید ىأبو یعقوب بغداد

، وبا نشانه سِحر فرستاد و حضرت عیسی را ( نورانی )حضرت موسى بن عمران با دست بیضاء 
به ایشان  را با کالم وخطاب فرستاد؟  أبو احلسن  با نشانه طلب ، وحضرت حممد

كان الغالب على أهل عصره السحر فأتاهم من عند اهلل مبا َل  ملا بعث موسىأن اهلل): فرمودند
 .علیهم یكن يف وسع القوم مثله، ومبا أبطل به سحرهم، وأثبت به احلجة

يف وقت قد ظهرت فیه الزمانات، واحتاج الناس إىل الطلب، فأتاهم   وأن اهلل بعث عیسى
هلم املوتى وأبرأ األكمه واألبرص بإذن اهلل، وأثبت به  أحیامن عند اهلل مبا َل یكن عندهم مثله، ومبا 

 .(احلجة علیهم
را فرستاد چیزی که در آن زمان رواج داشت  مهانا وقتی که خداوند حضرت موسی)

سِحر و جادو بود و از طرف خداوند به آن چه که در میان آن ها قادر به اجنام آن نبودند آمد، 
 .وحجت خود را بر آن ها ثابت منود و جادوی آن ها را باطل ساخت

را فرستاد  که در میان آن ها بیماری های مزمن  هنگامی حضرت عیسی  وخداوند
آشکار شده بود، ومردم به طبابت احتیاج داشتند، واز طرف خداوند به آن چه که در میان آن ها 

زاد و پیسی را شفا داد، و  نبوده آمد، و به اذن خداوند برای آن ها مردگان را زنده منود کور مادر
 .(با آن حجت خود را بر آن ها ثابت منود

وأظنه قال  -يف وقت كان األغلب على أهل عصره اخلطب والكالم  وأن اهلل بعث حممداً )
 .(فأتاهم من عند اهلل من مواعظه وأحكامه ما أبطل به قوهلم وأثبت به احلجة علیهم -والشعر
زمانی فرستاد که اغلب مردم آن زمان اهل خطاب در را  وخداوندحضرت حممد ) 
بودند، واز طرف خداوندبا پند واندرز وموعظه  –وگمان می کنم که شعر را فرمود  -وسخن

وبا آن حجت خود را بر  ن چه که سبب بطالن سخن آن ها می شود،به نزد آنان آمدآواحکام  و 
 .(آن ها ثابت منود
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به خدا سوگند که مانند مشا هرگز ندیدم، : که  هم چنان ابن سكیت به ایشان می گفتو  
العقل یعرف به الصادق على اهلل فیصدقه، ) :امروز حجت بر مردم چیست ؟ وبه ایشان فرمودند

 .(والكاذب على اهلل فیكذبه
كند، و دروغگوى بر پروردگار را  به وسیله عقل راستگوى بر خدا را شناخته و تصدیقش مى)

 . (شناخته و تكذیبش كند
در ضمن  به خدا سوگند که این مهان جواب است، وامام رضا: ابن سكیت گفت

فرموده اش اضافه منوده اند که جهان در زمان تکلیف از صادقی که مکلف آن چه در امر شریعت 
بر آن مشتبه شده به آن مراجعه کند خالی منی شود، اهل دلیل که بر صدقش بر باری تعالی 

عقل به شناخت او می رسد، و اگر آن نبود راستگو از  دروغ گو داللت می کند، و مکلف با 
 .شناخته منی شد ، پس آن حجت خداوند بر خلقش می باشد

روزهای علی بن  در: قسم بن مسلم، از برادرش عبد العزیز بن مسلم،  که می گوید واز
 در مرو بودمی، و در ابتدای  موسی رضا

شدمی، و مردم در امر امامت ِبث می کردند و  رسیدمنان در مسجد آن در روز مجعه مجع
وارد شدم وایشان  اختالف زیاد مردم در آن را ذکر کردند پس بر سرور و آقای خود امام رضا

ای عبد العزیز، : )را از آن چه که در میان مردم گذشت خرب منودم ، ایشان تبسمی کردند وفرمود
را انا خدای تبارک و تعالی پیامرب خود مردم منی دانند و در دین خود فریب خوردند، مه

قرآن که تفصیل مهه چیز در آن   نگرفت جز این که دین را برای وی کامل ساخت، وبر ایشان
است نازل منود، در آن حالل وحرام  وحدود واحکام ، ومتامی آن چه که به آن نیاز بود را روشن 

و در اواخر عمر شریفش در  الِكَتاِب ِمن َشْيٍء﴾  ﴿مَّا فَ رَّْطَنا يف : ساخت، وخداوند متعال فرمودند
﴿اْلیَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْیُكْم نِْعَميِت َوَرِضیُت َلُكُم اإِلْسالََم : حجه الوداع نازل منود

نرفتند جز این که دانستنی های پس امر امامت متام کننده دین می باشد، وایشان  .﴾ِدیناً 
ینش را آشکار ساخت و راه آن را برای آن ها روشن منود، وآن ها بر راه حق ترک منود، و برای د

را به عنوان پیشوا و امام قرار داد وچیزی که امت به آن احتیاج دارد را ترک آن ها امام علی
عال ننمود مگر این که آن را برای آن ها توضیح وروشن منود، وهرکس که گمان کنند که خداوند مت
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دینش را کامل نکرده است در واقع کتاب خدا را رد منوده است، وهرکس که کتاب خدا را رد کند  
آیا مشا منزلت امامت وجایگاهش در میان امت را می دانید که در آن اجازه انتخاب . کافر است

 . و اختیار برای آهنا وجود داشته باشد
و مکان آن باالتر و بعید تر و دورتر از  امامت جایگاه آن با شکوه تر و منزلت آن بزرگ تر

آن است که مردم با عقل خود آن را دریابند ، و یا با رای خود به آن دست یابند، تا آن را به 
 .  اختیار خود بر پا دارند

مهانا خداوند به ابراهیم خلیل بعد از نبوت وخلیل بودنش امامت را به او داد ،وآن رتبه  
را به آن مفتخر منود، و یادش را ارمجند ساخت که خداوند متعال  سومی بود که خداوند وی

: فرمودند -که از آن امر خوشحال بود    -وابراهیم خلیل ﴾﴿ِإِّنِّ َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماماً : فرمود
ی تا واین آیه امامت هر ظامل ﴿اَل یَ َناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنَی﴾: ، خداوند متعال فرمودند﴿َوِمن ُذرِّیَّيِت﴾

روز قیامت راباطل کرد، وآن در میان برگزیدگان قرار گرفت، سپس خداوند به او کرامت خبشید که 
َنا َلُه ِإْسَحاَق َویَ ْعُقوَب نَاِفَلًة : در نسل او اهل برگزیده شدگان وپاکان قرار داد و فرمودند ﴿َوَوَهب ْ

َنا إِلَْیِهْم ِفْعَل اخْلَی ْرَاِت َوِإقَاَم الصَّاَلِة َوِإیَتاء َوَجَعْلَناُهْم أَِئمًَّة  *وَُكاّلً َجَعْلَنا َصاحِلِنَی  یَ ْهُدوَن بَِأْمرِنَا َوَأْوَحی ْ
در سال های سال نسلش بعضی از بعضی دیگر به ارث : هم چنانو  الزََّكاِة وََكانُوا لََنا َعاِبِدیَن﴾
﴿ِإنَّ أَْوىَل النَّاِس بِِإبْ رَاِهیَم  :آن را به ارث برد خداوند متعال می فرماید بردند تا این که پیامرب

پس آن خمصوصا برای ایشان بود، و لَلَِّذیَن ات َّبَ ُعوُه َوَهَذا النَّيبُّ َوالَِّذیَن آَمُنوْا َوالّلُه َويلُّ اْلُمْؤِمِننَی﴾ 
انداخت،  آن را به امر خدا بر رمسی که خداوند آن را واجب ساخته به گردن علی پیامرب

رموده خداوند در نسل پاکش از برگزیدگانی که خداوند به آن ها علم وامیان داد قرار  وآن به ف
میَاَن َلَقْد لَِبْثُتْم يف ِكَتاِب اللَِّه ِإىَل یَ ْوِم اْلبَ ْعِث﴾ : گرفت وآن بطور خاص ﴿َوقَاَل الَِّذیَن أُوُتوا اْلِعْلَم َواإْلِ

پیامربی وجود  که بعد از حضرت حممد  تا روز قیامت شده در زمانی در فرزندان امام علی
 ندارد، پس از کجا آن نادانان انتخاب و اختیار می کنند؟ 

مهانا امامت شان و منزلت پیامربان و ارث اوصیاء است، امامت خالفت وجانشینی خدا و 
 .پیامرب ، ومقام أمری املؤمننی، ومریاث حسن وحسنی علیهم الصاله و السالم می باشد

 .زمام دین، ونظام مسلمنی، وصالح دنیا وعزت مؤمننی می باشد مهانا امامت
 .امامت راس اسالم نامی ، وفرع سامی می باشد
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کمال مناز و زکات و روزه وحج وجهاد، و فراهم منودن مجاعات و صدقات و امضای حدود   
  با امامت و احکام ، و حفظ مرزها ونواحی

داوند را حرام می کند، وحدود خداوند را بر امام حالل  خداوند را حالل ، وحرام خ. است
پا می کند، واز دین خداوند دفاع می کند، و با حکمت وموعظة حسنة وحجت بالغة در راهش  

 .دعوت می کند
امام هم چون خورشید درخشان در افق برای جهان است،بطوری که دست ها و دیدگان به 

 . او نرسد
راغ بسیار زیبا و نور درخشان، و ستاره راهنما در تابان است و چ[  شب چهارده]ماه : امام

 .آب و علف و دریاهاى پرگرداب است شبهاى تاریك و بیابان هاى ىب
 .آب گوارا برای تشنگان، وداللت کننده به هدایت ، وجنات دهنده از هالکت است: امام
ست، که امام برای کسی که خود را گرم کند آتشی بر نقاط گرم است، و راهنمای راه ها 

باران مهیشگی است، وخورشید درخشان، : امام.. هر کس از او جدا شود نابود و هالك گردد
 . ، وچشمه جوشان، وبرکه وباغ وبستان است(نعمت دهنده )وزمنی باز شده 

 .امنی هم راه، پدر دل سوز، وبرادرمهربان ، وپناه دهنده بندگان در سختی و بال است: امام
رزمینش ، وحجتش بر بندگانش ، وخلیفه اش در سرزمینش، ودعوت  أمنی خداوند د: امام

 .کننده به سوی خدا، ودفاع کننده از حرمی خداست
از گناهان پاک وبه دور است ، واز عیوب مرباست ، خمتص به علم شده وبا حلم : امام 

ه کننده  وبردباری زینت شده ونظم دهنده دین ، و شکیبای مسلمانان ، وخشم بر مارقنی ، ونابود
 . کافران است
یگانه روزگار خود است، هیچ کس هم پایه او نیست ،و عادلی هم چون او نیست، و :امام

برای او بدیل و جانشنی و مهتا و نظری نیست، به متام فضایل خمصوص است بدون این که آن را 
ه به از فضل دهنده خبشنده است پس کیست ک( فضائل او )طلب و اکتساب کرده باشد، بلکه 

عقل ها درمانده شدند وخاطره هاسرگردان، !معرفت امام برسد و آن را اختیار کند؟ هرگز هرگز
خردها حریان وچشم ها مانده، بزرگان حقری و حکیمان متحری، خطبا درمانده ، خردمندان 
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ی وشاعران بازمانده، وادیبان عاجز وبلغاء ناتوان شدند، که وصفی از شأن و منزلت او ، ویا فضیلت
از فضایل او بیان کنند، پس اقرار به عجز تقصری منودند، و چگونه به کنه و حقیتش وصف شود، 
و یا چیزی از امرش فهمیده شود، و یا کسی یافت شود که مانند او باشد، و مانند او دیگران را 

گران و او هم چون ستارگان دور از دسرتس دی( به او برسند)بی نیاز کند، نه و چگونه و از کجا 
پس اختیار، و خردها کجای این هستند ، و کجا مانند این یافت ! و وصف وصف کنندگان است

یافت می شود؟ به خدا سوگند که   می شود، گمان کردند که امام در غری خاندان رسول خدا
نفس های خودشان آنان را دروغ گو پنداشته و آهنا باطل مشرده، پس به پله بلند وسختی پا هناده 

ه منزل لغزنده ای که آنان را به پرتگاه اندازد پا هناده اند، جایگاه امام را با عقل های درمانده و وب
برای ) ناقص و هالک شده، و رای های گمراه کننده هدف قرار دادند، پس هرگز به آن ها 

 .نرسد جز دور شدن از آن ( رسیدن به آن
سختی را مورد هدف قرار دادند، هدف !خدا آن هارا هالک گرداند چگونه می اندیشند

گمراهی عمیقی فرو رفتند و در سرگردانی واقع شدند، بنابراین امام را  وسخن ناروایی گفتند، ودر
بدون بصریت ترک منودند، وشیطان اعمال آهنا  را برایشان زیبا جلوه داده وآن ها را از مسری حق 

ختیار خداوند و رسولش ترجیح دادند در بازداشت در حالی که بینا بودند، اختیار خود را بر ا
﴿َوَربَُّك خَيُْلُق َما َیَشاُء َوخَيَْتاُر َما َكاَن هَلُُم اخْلِیَ َرُة ُسْبَحاَن : حالی که قرآن آن هارا خماطب قرارمی دهد

 .اللَِّه َوتَ َعاىَل َعمَّا ُیْشرُِكوَن﴾
  آفریند، و هر چه خبواهد بر ىپروردگار تو هر چه خبواهد م) 
که   ندارند؛ منزه است خداوند، و برتر است از مهتایاىن ىاختیار ( در برابر او)گزیند؛ آنان  ىم

 .!(شوند ىاو قائل م ىبرا
﴿َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمرًا َأن َیُكوَن هَلُُم اخْلِیَ رَُة ِمْن : وقال تعالی

 . أَْمرِِهْم﴾
 ىرا الزم بدانند، اختیار  ىکه خدا و پیامربش امر   ىحق ندارد هنگام یچ مرد و زن با امیاىنه)

 .(داشته باشد؛( در برابر فرمان خدا)
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 *ِإنَّ َلُكْم ِفیِه َلَما خَتَی َُّروَن  *أَْم َلُكْم ِكَتاٌب ِفیِه َتْدُرُسوَن  *﴿َما َلُكْم َكْیَف حَتُْكُمونَ : وقال تعالی
َنا بَالَِغٌة ِإىَل یَ ْوِم اْلِقَیاَمِة ِإنَّ َلُكْم َلَما حَتُْكُموَن أَْم َلُكْم أَ  أَْم هَلُْم  *َسْلُهم أَی ُُّهم ِبَذِلَك َزِعیٌم  *مْیَاٌن َعَلی ْ

 .ُشرََكاء فَ ْلَیْأُتوا ِبُشرََكاِئِهْم ِإن َكانُوا َصاِدِقنَی﴾
ىب دارید كه از آن درس آیا كتا* مى شود و این چه حكمى است كه مى كنید ؟  چه مشارا)

و یا ما سوگندهاى موكد به *كه آن چه را مشا انتخاب مى كنید از آن مشا است ؟ *مى خوانید؟ 
اى پ یامرب از ایشان *نفع مشا و علیه خود خورده امی كه تا روز قیامت مى توانید هر حكمى برانید؟ 

ند كه در قیامت با شفاعت آهنا نكند شركاىي دار *ب پ رس كه این كتاب بر كدامشان نازل شده ؟ 
داراى سرنوشىت مساوى با مسلمنی مى شوند اگر چننی است پس شركایشان را معرىف كنند اگر 

 .(*راست مى گویند 
 .﴿أََفاَل یَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن أَْم َعَلى قُ ُلوٍب أَق َْفاهُلَا﴾: وقال تعالی 
 .(ن قفل زده شده ؟چرا در قرآن تدبر منى كنند؟ مگر بر در دهلایشا) 

 .﴿أم طُِبَع َعَلى قُ ُلوهِبِْم فَ ُهْم الَ یَ ْفَقُهوَن﴾
ْعَنا َوُهْم اَل َیْسَمُعوَن  َوَلْو  *ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعنَد الّلِه الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذیَن اَل یَ ْعِقُلوَن  *﴿قَاُلوا مسَِ

مْسََعُهْم َولَ   .ْو َأمْسََعُهْم لَتَ َولَّواْ وَُّهم مُّْعِرُضوَن﴾َعِلَم الّلُه ِفیِهْم َخرْیاً ألَّ
شنیدمی و نافرماىن كردمی بلکه آن مقام امامت از فضل خداوند است و آن را به هر  : گفتند

 .كس كه خواهد عطا فرماید و خداوند را فضلى عظیم است
سىت است  حال اینكه امام داناىي است عارى از جهل، و سرپر ! آنان را چه به انتخاب امام؟

كه ستم منی کند، امام معدن قدس و طهارت و طریقت و زهد و علم و عبادت است، و آن ها 
از نسل مطّهر بتول هستند، و در نژاد او بدنامی نیست، و  ،وخمصوص به دعوت رسول خدا

برایش منزلىت است كه هیچ اسم و رسم داری بدان نرسد، از خاندان قریش و نسب عاىل هاشم و 
اى از درخت عبد مناف  رسول و مورد رضایت خداوند است، شرف اشراف و شاخه عرتت آل

است، در علم نامی دارد و در بردباری كامل است، بر امامت توانا و در سیاست داناست، و 
اطاعتش واجب، و قائم به امر خداوند است، نصیحت کننده بندگان خدا، و حافظ دین او 

 .است
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می دهد كه  و از خزانه علم و حکمتش به آن هاان توفیق داده، خداوند به پیامربان و امام
: فرماید بدیگران نداده است، علم آن ها باالتر از علم اهل زمان خود می باشد، خداى تعاىل مى

 .َف حَتُْكُموَن﴾﴿أََفَمن یَ ْهِدي ِإىَل احلَْقِّ َأَحقُّ َأن یُ تََّبَع أَمَّن الَّ َیِهدَِّي ِإالَّ َأن یُ ْهَدى َفَما َلُكْم َكیْ 
 .﴿َوَمن یُ ْؤَت احلِْْكَمَة فَ َقْد أُوِتَ َخرْیاً َكِثریًا﴾: خدای متعال فرمود

﴿ِإنَّ الّلَه اْصطََفاُه َعَلْیُكْم َوزَاَدُه َبْسطًَة يف اْلِعْلِم : -درمورد طالوت  -خدای متعال فرمود 
 .َواِسٌع َعِلیٌم﴾ َواْلِْْسِم َوالّلُه یُ ْؤِت ُمْلَكُه َمن َیَشاُء َوالّلهُ 
 .﴿وََكاَن َفْضُل الّلِه َعَلْیَك َعِظیمًا﴾: خدای متعال به پیامربش فرمود

﴿أَْم حَيُْسُدوَن النَّاَس َعَلى َما آتَاُهُم الّلُه : -خدای متعال درمورد ائمة أهل بیت وعرتتش فرمود 
َنا آَل ِإبْ رَاِهیَم اْلِكَتاَب َواحلِْ  َناُهم مُّْلكًا َعِظیماً ِمن َفْضِلِه فَ َقْد آتَ ی ْ ُهم  *ْكَمَة َوآتَ ی ْ َفِمن ُْهم مَّْن آَمَن بِِه َوِمن ْ

 .مَّن َصدَّ َعْنُه وََكَفى جِبََهنََّم َسِعریًا﴾
و آن گاه که خداوند بنده ای را برای امور بندگانش انتخاب کند سینه اش ر ا برای آن باز 

نش را به او اهلام فرماید، و بعد از آن در روان ساخته و دا  می کند، و چشمه حكمت را بر دلش
هیچ جوابی باز مناند، و در درستی آن متحری نگردد، و او معصوم ، مؤیّد، موّفق، تسّدید شده 
است، از گناهان و لغزش و هالک در امان است، و این خصوصّیت را خداوند بدو ارزاىن داشته 

َك َفْضُل اللَِّه یُ ْؤتِیِه َمْن َیشاُء َو اللَُّه ُذو ﴿ وذلِ تا وى حّجت بر خلق و گواه بر بندگانش باشد،
، پس آیا بر مانند این چننی چیزى قادرند، که او را انتخاب کنند یا انتخاب شده ﴾ اْلَفْضِل اْلَعِظیمِ 

 آن ها دارای این اوصاف است تا او را مقدم بدارند؟  
دانند،  ا به پشت انداختند گویا منىبه خانه خدا سوگند كه با حّق دمشىن منودند و كتاب خدا ر 

و در كتاب خدا هدایت و شفاء است، آن را به كنارى انداختند و از هوى و هوس تبعّیت منودند 
﴿َوَمْن َأَضلُّ : خداوند متعال فرموده. و خدا ایشان را سرزنش كرد و دمشن داشت و بدخبت كرد

 .الظَّاِلِمنَی﴾ ِه ِإنَّ اللََّه اَل یَ ْهِدي اْلَقْومَ ممَِّن ات ََّبَع َهَواُه ِبَغرْیِ ُهًدى مَِّن اللَّ 
ُْم َوَأَضلَّ أَْعَماهَلُْم﴾: خداوند متعال فرموده  .﴿فَ تَ ْعساً هلَّ
َ﴿كبُ َر َمْقتًا ِعنَد اللَِّه َوِعنَد الَِّذیَن آَمُنوا َكَذِلَك َیْطَبُع اللَُّه َعَلى ُكلِّ قَ ْلِب : خداوند متعال فرموده

 (. َجبَّاٍر﴾ُمَتَكربٍِّ 
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 (0)پیوست مشاره        
 :ىورسول امام مهد ىسید أمحد احلسن وص /س 

 میاِّن کسیت ؟ 
 وآیا حدودی برای شخصیت او وجود دارد که به وسیله آن صاحبش شناخته می شود ؟ 

 و آیا ایشان از کشور مین هستند ؟
و مهچننی آن ها را از حق  وآیا ایشان معصوم هستند بطوری که مردم را وارد باطل نکند

إن رایته رایة هدى، وال حيل ملسلم ): آمدهالخارج نسازد و مهانطور که در روایتی از امام باقر
این  ) ؟(أن یلتوي علیه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار، ألنه یدعو إىل احلق وإىل طریق مستقیم

نیست که از امر او سرپیچی  که پرچم ایشان پرچم هدایت است ، وبر هیچ مسلمانانی جایز 
کند، و اگر کسی این کار را کرد از اهل جهنم خواهد بود، زیرا که ایشان به سوی حق وراه راست 

 ؟(دعوت می کند
 / ج 

 بسم اهلل الرمحن الرحیم
 واحلمد هلل رب العاملنی، وصلى اهلل على حممد وال حممد األئمة واملهدینی

وحضرت حممد وخاندان . ز هتامة، وهتامة از مین استبدانیم که که مكة ا: الزم است اوال
وامام ( میاىن)ىاست، وعل( میاىن) پس حضرت حممد (. مهه آنان میانی هستند) حممد 
می باشد، واین مهان ( میاىن)اول نیز ى هستند، ومهد( میاىن) ىدوازده مهد،و (میاىن) ىمهد

﴿َفَخَلَف ِمْن بَ ْعِدِهْم َخْلٌف می دانستند آن را  (رمحهم اهلل)چیزی است که علمای عامل اوایل 
 ( )َأَضاُعوا الصَّالَة َوات َّبَ ُعوا الشََّهَواِت َفَسْوَف یَ ْلَقْوَن َغّیًا﴾

                                                           

 .21: مريم - 
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نامیده  ( )را حکمت میانی وعالمه جملسی در کتاب ِبار خود کالم اهل بیت پیامرب
بیت اهلل  ملطلبعبد اوارد شده است، مهان طور که  است ، بلکه این از رسول خدا 

 .نامیده است  ( )احلرام را كعبة میانیة 
 :اما نسبت به حدود شخصیت میانی

ولیس يف الرایات رایة أهدى من ): وارد شده آمده است که در روایتی که از امام باقر
رایة الیماِّن، هي رایة هدى؛ ألنه یدعو إىل صاحبكم، فإذا خرج الیماِّن حرم بیع السالح على 

كل مسلم، وإذا خرج الیماِّن فاهنض إلیه فإن رایته رایة هدى، وال حيل ملسلم أن یلتوي علیه، الناس و 
 .( ) (فمن فعل ذلك فهو من أهل النار، ألنه یدعو إىل احلق وإىل طریق مستقیم

ودرمیان پرچم ها پرمچی هدایت گرتر از پرچم میانی نیست ، آن پرچم هدایت است ، چون )
وت می کند، وهنگامی که میانی خروج منود فروش سالح بر مردم ومهه ایشان به صاحبتان دع

مسلمانان حرام می شود، وهنگامی که میانی خروج مناید به سویش بشتابید ، که پرچم ایشان پرچم 
هدایت است ، وبر هیچ مسلمانی جایز نیست که از امر آن سرپیچی کند ، واگر کسی این کار را  

 .(، زیرا که ایشان به حق وبسوی راه راست دعوت می کندکرد از اهل آتش خواهد بود
 : ودر آن است

وبر هیچ مسلمانی جایز نیست که از امر آن سرپیچی کند ، واگر کسی این کار را  ) :أوالً 
  )است اهلى والیت صاحب):میاىن كه معناى آن است به واین(:کرد از اهل آتش خواهد بود

 جهنم وارد را او انسان از اعراض كه  ى، بطور  شدوشخصی ممکن نیست که بر مردم حجت با
آن   و  )باشد زمنی در خداوند خلفاى(این كه از  مگر بگرید روزه و خبواند مناز اگر هرچند،كند
  .می باشند دارای والیت اهلی ومهدینی امامان و مرسلنی و پیامربان ازها 

 راه و حق به تدعو  و (:ایشان به حق وبسوی راه مستقیم دعوت می کند :(دوم
 باطل وارد را مردم تا كند منى اشتباه این شخص كه است این معناى به ( صراط مستقیم)راست
 منصوص و معصوم او كه معناست این به واین ،خارج سازد حق از را آن ها این كه یا كند

 دارد میانی شخصیت كردن مشخص در بزرگی حدیث مثره در قید این بنابراین است عصمت
                                                           

 . ص  ج: بحار األنوار - 
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 را آن (ایشان به حق وبسوی راه مستقیم دعوت می کند)مجله  این از دیگری معناى هر شتوبردا
  وائمه باشد منى میاىن خصوصیات شخصیت كننده روشن دیگر زیرا كند می فایده بی و لغو
 .هستند مربا لغو كالم گفنت از

 :كه گریمی نتیجه مىاز گفته اول ودوم  پس
  معصوم و است زمنی در خدا حجتهای از حجتی ):که میانی
که ثابت شده که حجت  قطعى هاى ومنت متواتر روایات در ، و(است العصمة ومنصوص

وبعد از آن ها  گانه  دوازده ائمه  :آن ها های اهلی بعد از حضرت حممد رسول خدا
  زمنی   وجود ندارد بر دیگری معصوم حجت آن هاهیچ از می باشند، وغری دوازده مهدی 

 از  امام یازدهکه   به وسیله آن هاست آمسانی رساالت ختم و دین كمال و نعمت متامکه 
 به را مردم میاىن وباقی مانده اند ودوازده مهدی  مهدى امام و اند رفته دنیا دار از ایشان
 .كند مى دعوت مهدى امام سوی

یازده مهدی هست زیرا بعد از ایشان . باشد مهدینی می خنستنی وبه مهنی جهت باید میاىن  
یٌع َعِلیٌم﴾وآن ها از فرزندانش می باشند  . ( )﴿ُذرِّیًَّة بَ ْعُضَها ِمْن بَ ْعٍض َواللَُّه مسَِ

از بعض دیگر   ىبعض( و تقوا و فضیلت ىاز نظر پاک)بودند که ( دودماىن)آهنا فرزندان و )
 (.گرفته شده بودند؛ و خداوند، شنوا و اناست

می آیند، بلکه آن ها در حکومت عدل  امام مهدی ورودرزمانی متاخر از زمان ظه
 در زمان ظهور امام مهدی: )اهلی خواهند بود وچیزی که ثابت است این که اول مهدینی
رای در ابتدای ظهور وحترکش ب حضور دارد، وایشان از اولنی امیان آورندگان به امام مهدی

. آمده است  در وصیت رسول خدا ، مهان طور که(می باشدآماده منودن میدان جهت قیام 
 .از دوازده مهدی منحصر می شود واز این جا شخصیت میانی در مهدی اول

نام وصفات ومسکن مهدی اول را به طور مفصل بیان کرده اند،  و روایات اهل بیت 
 یعنی این که مردم در مورد او قهرا و بر خالف –یعنی اسرائیل  –ونامش امحد وکنیه اش عبداهلل 

 .میلشان می گویند که وی اسرائیلی است

                                                           

 .34: آل عمران - 



 انتشارات انصار  امام مهدى ............................................... ..  006

 

أمسي أمحد وأنا عبد اهلل أمسي إسرائیل فما أمره فقد أمرِّن وما عناه ) :می فرماید رسول خدا
 .( ) (فقد عناِّن
نامم امحد ومن عبداهلل ونامم اسرائیل است وآن چه که او را امرکرده مرا نیز امر فرموده وهر )

 .(یزمکلف منوده استان چه که او مکلف منوده مرا ن
و ( بصره از) :و اومی باشد، ( یاران امام مهدی) اول اولنی سیصد وسیزده نفر ىومهد

جسمش مانندحسم موسی بن )و(باشد می(شوره)درسرش حزار)و ( اثری است درگونه راستش )
به ایشان است و وصیت رسول خدا )و( در پشتش ختم نبوت است )و(است  عمران

در هنگام ظهورش جوان می )و( مردم بعد از ائمه به قرآن وتورات واجنیل می باشدایشان اعلم )و(
 (إذا رأیتموه فبایعوه فإنه خلیفة املهدي: مث ذكر شابًا فقال… ): می فرماید رسول خدا( باشد

( ). 
هر گاه ایشان را دیدید با او بیعت کنید که ایشان  :سپس جوانی را ذکر منود وفرمود).... 

 .(است  مام مهدیخلیفه ا
 قال رسول اهلل ): ، که می فرماید ، از پدرانش، از أمری املؤمننی عبد اهلل از أىب

 یا أبا احلسن أحضر صحیفة ودواة، فأملى رسول اهلل  :يف اللیلة اليت كانت فیها وفاته لعلي
مامًا ومن بعدهم یا علي، إنه سیكون بعدي اثنا عشر إ: وصیته حىت انتهى إىل هذا املوضع، فقال

ولیسلمها : اثنا عشر مهدیاً، فأنت یا علي أول اإلثين عشر إمام، وساق احلدیث إىل ان قال
فذلك اثنا عشر إماماً مث یكون من بعده  إىل ابنه م ح م د املستحفظ من آل حممد  احلسن

أسامي اسم كامسي  اثنا عشر مهدیاً، فإذا حضرته الوفاة فلیسلمها إىل ابنه أول املهدینی له ثالثة
 .( )(واسم أيب وهو عبد اهلل وأمحد واالسم الثالث املهدي وهو أول املؤمننی

 و صحیفه احلسن ای ابا كه :فرمود على به بود او وفات كه شىب درخدا پیامرب) 
 ای على :رسید و فرمود این جا به این كه تا فرمود را وصیتشخدا پیامرب كن ، و حاضر دواتى
 على تو ای و .می باشند مهدى آن ها دوازده از پس و بود خواهند امام دوازده من از پس

امام ) وفات وقت اگر پس: فرمود این كه تا درازاكشید به حدیث و .باشی مى امام دوازده خنستنی
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می  د آن را به فرزندش م ح م د نگه داشته شده ازآل حممدفرا رسی حسن عسکری
می باشند، وهنگامی که زمان  ند بود وبعد از آن ها دوازده مهدیباشد، وآن دوازده امام خواه

فرا رسد آن را به فرزندش اول مهدینی بدهد که سه نام دارد نامی مانند ( امام مهدی) وفاتش
نام من ونام پدرم وآن عبداهلل وامحد است ونام سومش مهدی است وایشان اولنی امیان آورندگان 

 .(می باشد
 .( ) (إن منا بعد القائم اثنا عشر مهدیاً من ولد احلسنی): رمودف واز امام صادق

 .(می باشد  دوازده مهدی از فرزندان امام حسنی مهانا برای ما بعد از قائم) 
إن منا بعد القائم أحد عشر مهدیًا من ولد ): وارد شده، که فرمود واز امام صادق

 .( ) (احلسنی
 .(می باشد  زده مهدی از فرزندان امام حسنی یا مهانا برای ما بعد از قائم)

 نیست زیرا که بعد از امام ودر این روایت قائم مهان مهدی اول است وامام مهدی
ذاك املشرب … ) :در وصف مهدی اول می فرماید دوازده مهدی می باشد، وامام حممد باقر

برأسه حزاز و بوجهه أثر رحم اهلل  محرة، الغائر العیننی املشرف احلاجبنی العریض ما بنی املنكبنی
 .( )(موسى

آن که سرخی گونه ای که چشمانش در کاسه مبارکش فرو رفته و میان دو ابروانش ) ....
بلند است ،که کتفان باز ودر سرش شوره است ودر صورت مبارکش اثری وجود دارد خداوند 

 .(حضرت موسی را رمحت کند
أال وإن أوهلم من البصرة …): ارد شده که فرمودطوالنی و  خرب در واز أمری املؤمننی
 .( ) (…وأخرهم من األبدال 

 .... (مهانا که اول ایشان از بصره وآخر آن ها از ابدال است ).... فرمود 
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نام می برد،  در خرب طوالنی وارد شده که در آن نام أصحاب قائم واز امام صادق
 .( ) (…أمحد … ومن البصرة … ): می فرماید
 ... (امحد ... واز بصره ....  )

امسان اسم خيفى واسم یعلن فأما الذي خيفى فأمحد  -أي للقائم  -له : )فرمود وامام باقر
 .( ) (فمحمدوأما الذي یعلن 

دونام است یک نام خمفی ونامی آشکار، نامی که خمفی است  –یعنی قائم  –برای ایشان ) 
 . (امحد ونام آشکار حممد است

است مهان طور که از وصیت رسول  ىاول وحممد نام امام مهد ىن نام مهدوأمحد مها
 .روشن شده است  خدا

إّن هلل تعاىل كنزًا بالطالقان لیس بذهب وال فضة، اثنا عشر ألفاً ): فرمود و امام باقر
یقودهم شاب من بين هاشم على بغلة شهباء، علیه عصابة محراء،  ( أمحد أمحد: )خبراسان شعارهم

 .( )(فإذا مسعتم بذلك فسارعوا إلیه ولو حبوا على الثلج. ِّن أنظر إلیه عابر الفراتكأ
مهانا که برای خدا در طالقان گنجی وجود داردکه از نقره وطال نیست ، دوازده هزار نفردر )  

( سرخ رنگ )است که جوانی از بنی هاشم بر اسبی شهباء ( امحد امحد )خراسان که شعار آن ها 
می کند،که بر سرش دستار قرمزی بسته گویی ایشان را می بینم که از فرات  ا فرماندهیآن ها ر 
وهنگامی که در مورد آن شنیدید به سویش بشتابید هرچند که جمبور به خزیدن بر روی . می گذرد

 .(برف ها شوید 
 :می باشد، ودر كتاب املالحم والفنت آمده است که ( )اول  ىوأمحد مهان نام مهد  
أمری الغضب لیس من ذي وال ذهو لكنهم یسمعون صوتاً ما قاله إنس وال جان بایعوا ): مودفر 

 .( ) (فالناً بامسه لیس من ذي وال ذهو ولكنه خلیفة میاِّن
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نیست اما آن ها صدایی را می ( حلن سخن مردم مین )فرمانده لشکر غضب از ذی و ذهو )
نی به نامش بیعت کنید که از ذی وذهو منی شنوند که آن را انسان وجن نگفته است که با فال

 .(باشد اما ایشان خلیفه میانی است 
فیجتمعون وینظرون ملن یبایعونه ): آمده است ودر مالحم وفنت سید بن طاووس حسىن

فبیناهم كذلك إذا مسعوا صوتًا ما قال إنس وال جان بایعوا فالنًا بامسه لیس من ذي وال ذه ولكنه 
 .(خلیفة میاِّن
اجتماع می کنند ونگاه می کنند که با چه کسی بیعت کنند در حالی که آن ها در چننی و ) 

احوالی هستند در آن هنگام صدایی می شنوند که آن را انسان وجن نگفته است که با فالنی با 
 .(نامش بیعت کنید که از ذی وذه نیست بلکه ایشان خلیفه میانی است 

ما املهدي إال ): روایت می کند ىدیث امام مهددر كتاب معجم أحا كوراىن  ىوشیخ عل
 .( )(من قریش، وما اخلالفة إال فیهم غری أن له أصالً ونسباً يف الیمن

مهدی نیست مگر این که از قریش باشد،وخالفتی نیست مگر این که برای آن هاست غری )
 .(از این که برای ایشان اصل ونسبی در مین وجود دارد 

می باشد، پس حتما نسبش  ىاول از ذریة امام مهد ىدواز آن جایی که مه 
جمهول می باشند، واین صفات مهان صفات میانی  نامشخص است، زیرا که نسل امام مهدی

می باشد زیرا که ایشان یک شخص می باشند مهان طور که قبال  منصوروصفات مهدی اول
 .بیان کردمی
ن ظهور مقدس زمینه ساز و از سیصد وسیزده که میانی در زما  :واگر بیشرت خبواهی می گومی 

می کند، ومهدی اول نیز درزمان ظهور مقدس یارمی باشد که پرچم را تسلیم امام مهدی 
در ابتدای ظهورش وقبل از قیامش  حضور دارد و اولنی امیان آوردند گان به قیام امام مهدی

ن جایی که ائمه ومهدینی می باشد، پس حتما یکی از آن ها حجتی بر دیگری باشد، واز آ
یکی از آن هاست پس او بر میانی حجت  حجج خدا بر متامی خلق می باشند ومهدی اول

می باشد که اگر یک شخص واحد نباشند، ودر آخرمهدی اول خود فرمانده انقالب زمینه ساز 
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 می شود و میانی نقش دوم را خواهد داشت بلکه کمک کننده فرمانده است و این صحیح منی
باشد؛زیرا که میانی خود زمینه ساز اصلی وفرمانده حرکت ظهور مقدس می باشد، پس حتما 

 . مهدی اول مهان میانی ومیانی مهان مهدی اول می باشد
نامش أمحد، واز بصره، ودر گونه راستش اثری است ،ودر ابتدای : )وبا این توضیح میانی

رین مردم به قرآن وتورات واجنیل بعد از ظهورش جوان خواهد بود و در سرش شوره است، ودانات
است ، ونسبش نامشخص، وبه مهدی ملقب می شود، وایشان امام واجب اطاعت و از ( ع)ائمه

طرف خداست، وبر هیچ مسلمانی جایز نیست که از امر آن سرپیچی کند ، واگر کسی این کار 
 سوی امام مهدی را کرد از اهل آتش خواهد بود، وایشان به حق وبسوی راه راست وبه

وهر آن چه از اوصاف مهدی اول که در روایات حممد وآل حممد.. ( و.. دعوت می کند و
آمده است  ومشا می توانید به روایاتی که در کتاب غیبت نعمانی وغیبت طوسی وکمال الدین 

 . وغری آن ها از کتب حدیث آمده مراجعه کنید ( )وِبار
از سیصد وسیزده نفر اصحاب ( یاران میانی ) ست که مهه و آن چه که باقی می ماند این ا 
به فرمانده شان میانی )، وآن به دلیل نسبت دادن آن ها (مهه آن ها میانی هستند (: ) ع)امام 
 (. میانی عراق )و(میانی صنعاء )، واز آن ها (است 

ا *َفرَ َأسْ  ِإذا َوالصُّْبحِ *  أَْدبَ رَ  ِإذْ  َواللَّْیلِ *  َواْلَقَمرِ  ﴿َكالَّ  ْحَدى ِإهنَّ ًِ *   لِْلَبَشِر  َنِذیراً  *اْلُكرَبِ  إَل
مَ  َأنْ  ِمْنُكمْ  شاءَ  ِلَمنْ   يف *  اْلَیِمنِی  َأْصحابَ  ِإالَّ   * َرِهیَنةٌ  َكَسَبتْ  مبا نَ ْفسٍ  ُكلُّ  * یَ َتَأخَّرَ  َأوْ  یَ تَ َقدَّ

 َنكُ  وَلَْ *  اْلُمَصلِّنَی  ِمنَ  َنكُ  َلَْ  قاُلوا   * َسَقرَ  يف  َسَلَكُكمْ  ما * اْلُمْجرِِمنیَ  َعنِ   * یَ َتساَءُلونَ  َجنَّاتٍ 
ینِ  بِیَ ْومِ  ُنَكذِّبُ  وَُكنَّا *اخْلاِئِضنَی  َمعَ  خَنُوضُ  وَُكنَّا  *اْلِمْسِكنیَ  نُْطِعمُ   َفما * اْلَیِقنیُ  أَتانَا َحىتَّ  * الدِّ

َفُعُهمْ   *َقْسَوَرٍة  ِمنْ  فَ رَّتْ  * ُمْستَ ْنِفَرةٌ  مُحُرٌ  َكأَن َُّهمْ  * ُمْعِرِضنیَ  ْذِكَرةِ التَّ  َعنِ  هَلُمْ  َفما*الشَّاِفِعنَی  َشفاَعةُ  تَ ن ْ
ُهمْ  اْمرِئٍ  ُكلُّ  یُرِیدُ  َبلْ   َفَمنْ  * َتْذِكَرةٌ  ِإنَّهُ  َكالَّ  * اآْلِخَرةَ  خَياُفونَ  ال َبلْ  َكالَّ   *ُمَنشََّرًة  یُ ْؤتى ُصُحفاً  َأنْ  ِمن ْ
  .( )اْلَمْغِفَرِة﴾ َوأَْهلُ  الت َّْقوى أَْهلُ  ُهوَ  اللَّهُ  َیشاءَ  َأنْ  ِإالَّ  ونَ َیْذُكرُ  َوما * ذََكَرهُ  شاءَ 

دامن )که   ىو به شب، هنگام* کنند سوگند به ماه، ىاین چننی نیست که آن ها تصور م)
حوادث هولناک )که آن *  که چهره بگشاید،  ىو به صبح هنگام*  پشت کند،( برچیند و
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از مشا که  کساىن  ىبرا*مهه انساهنا، ىاست برا ىهشدار و انذار !*ستاز مسائل مهم ا( قیامت
ر  ه( ىآر [!* )پیش روند یا نروند ىهدایت و نیک ىبسو ]خواهند پیش افتند یا عقب مبانند  ىم

که نامه اعمالشان را به نشانه امیان و )« اصحاب مینی»مگر*کس در گرو اعمال خویش است،
از ...*کنند ىهبشتند، و سؤال م ىآن ها در باغ ها(!*دهند ىتقوایشان به دست راستشان م

و اطعام *ما از منازگزاران نبودمی،»: گویند ىم*«!چه چیز مشا را به دوزخ وارد ساخت؟:*جمرمان
و مهواره روز جزا را انکار * و پیوسته با اهل باطل مهنشنی و مهصدا بودمی،*کردمی، ىمستمند من

کنندگان به حال آهنا  از این رو شفاعت شفاعت*«!رسید که مرگ ما فرا  تا زماىن*کردمی، ىم
 ىشری ( مقابل)که از *اند، رمیده گورخراىن  گوىي!*گردانند؟  ىچرا آهنا از تذکر رو .*خبشد ىسودي من
او فرستاده  ىبرا( از سوي خدا) ىا بلکه هر کدام از آهنا انتظار دارد نامه جداگانه!*اند فرار کرده

چننی نیست که آهنا !*ترسند ىگویند، بلکه آهنا از آخرت من ىمچننی نیست که آنان !*شود
و هیچ  *گرید؛ ىهر کس خبواهد از آن پند م!*است ىیک تذکر و یادآور ( قرآن)گویند، آن  ىم

 .!(گرید مگر اینکه خدا خبواهد؛ او اهل تقوا و اهل آمرزش است ىکس پند من
، وابتدای (ىامام مهد(  طلوع)فجر: )، وصبح(حکومت ظاملنی: )، وشب(ىوص: )وماه

خورشید است ؛زیرا که ایشان خورشید می (طلوع )ظهورش به وسیله وصیش مانند ابتدای شروق 
ا، باشند  .(قیامت صغرى)یعنی : اْلُكرَبِ﴾ ْحَدىإلَ  ﴿ِإهنَّ

  :وحوادث اهلی بزرگ سه تا هستند
 .قیامت صغرى

 .ورجعت
 .وقیامت  كربى

 
میانی توسط ( اول می باشد ىومهد ىکننده وایشان مهان وص نذارا)یعنی : لِْلَبَشِر﴾ ﴿َنِذیراً 
به عنوان بشارت کننده وانذا ردهنده قبل از عذاب سخت فرستاده می شود،  ىامام مهد

جلو بیفتد جلو بزند وهرکس که دوست دارد ( مهراهی امام مهدی)هرکس که  دوست دارد در
واین واضح است و هر شخصی بر اساس . َرِهیَنٌة﴾ تْ َكَسبَ  مبا نَ ْفسٍ  ﴿ُكلُّ عقب مباند مباند ، 
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، آن ها از حساب مستثنی هستند و آن ها اْلَیِمنِی﴾ َأْصحابَ  ﴿ِإالَّ عمل خود حماسبه  می شود 
سیصد وسیزده نفر از اصحاب امام   و آن ها أصحاب میاىن( نزدیکان )مقربون : )مهان
 .د،که بدون حساب وارد هبشت می شون(می باشند ىمهد

فَ َرْوٌح َوَرحْيَاٌن َوَجنَُّت نَِعیٍم﴾ *﴿َفَأمَّا ِإْن َكاَن ِمَن اْلُمَقرَِّبنَی : خداوند متعال می فرماید
( ). 

 در روح و رحيان و هبشت پرنعمت * پس اگر او از مقربان باشد،)
 .(است
 ﴾اْلُمَصلِّنی ِمنَ  َنكُ  َلَْ  قاُلوا*  َسَقرَ  يف  َسَلَكُكمْ  ما*  اْلُمْجرِِمنیَ  َعنِ * یَ َتساَءُلوَن  َجنَّاتٍ  ﴿يف 

میانی موعود )ومهدی اول  یعنی از دوستداران ولی خدا وخلیفه اش و وصی امام مهدی
وبر هیچ مسلمانانی جایز نیست که از امر او سرپیچی کند، و اگر کسی این کار )نبودمی ،ومیانی (

 .لفحسيب اهلل، ونعم الوكی .(را کرد از اهل جهنم خواهد بود 
مبتال گردید، و معاویه با قومی آمد  ( لعنه اهلل)به معاویة بن هند  ىمهانا أمری املؤمننی عل
 ىعل)منی دانستند، ومن امروز مهان طور که پدرم  ( مجل )وشرت نر ( ناقه )که فرق بنی شرت ماده 

آن ها قومی ،که از (لعنه اهلل)مبتال شده ، مبتال شدم ،اما با هفتاد معاویه ( طالب  بن أىب
را منی دانند  وبر آن چه وصف می  ( مجل )وشرت نر ( ناقه )پریوی می کنند که فرق بنی شرت ماده 

 .کنند از خدا کمک می جومی 
چیزی از امرم را باقی نگذاشتند  ، وپدرامن از ائمة وبه خدا سوگند که رسول خدا

ند ، ومرا نامیدند ومسکنم را روشن  مگر این که آن را بیان وروشن کردند، ومرا به دقت وصف منود
 .کردند، و نه اهبامی در امرم ونه شبهه ای در احواَل بعد از این بیان باقی منانده است 

 . وأمرم از خورشید در وسط روز روشن تر است ومن اول مهدینی ومیانی موعود هستم
   ص  ج: متشاهبات

*** 
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 (4)پیوست مشاره 
 احتجاج پیامبر 
  .روایت می کند بر مجاعتی از مشركنی را تاب احتجاج، احتجاج پیامرب شیخ طربسي درک

 به پدرم علی بن حممد: )که ایشان می فرمایداز ابی حممد حسن عسکری
با یهود ومشرکنی در هنگامی که ایشان را مورد سرزنش  قرار می دادند  آیا رسول خدا:گفتم

د، از مجله آن ها آن چه که خداوند از زبان آن ها بله خیلی زیا :احتجاج ومناظره می منود؟ فرمود
تا  ﴿َوقَاُلوا َماِل َهَذا الرَُّسوِل یَْأُكُل الطََّعاَم َومَیِْشي يف اأْلَْسَواِق َلْواَل أُنزَِل إِلَْیِه َمَلٌك﴾ :حکایت منود
 .ى َرُجٍل مَِّن اْلَقْریَ تَ نْیِ َعِظیٍم﴾﴿َلْواَل نُ زَِّل َهَذا اْلُقْرآُن َعلَ  :وگفتند ، ﴿َرُجالً مَّْسُحورًا﴾فرموده اش 

﴿ِكَتاباً  :تا فرموده اش ﴿َوقَاُلوْا َلن ن ُّْؤِمَن َلَك َحىتَّ تَ ْفُجَر لََنا ِمَن اأَلْرِض یَنُبوعًا﴾ :وفرموده اش
اگر تو هم چون حضرت موسى : گفتندسپس در احتجاجى دیگر به رسول خدا  ،ن َّْقَرُؤُه﴾

آمسان و صاعقه از آن بر ما نازل می کردی، زیرا درخواست ما از پیامرب بودی پاره ای از 
 .سخت تر است  درخواست های قوم موسی

در مکه وکنار كعبه نشسته  و ماجراى این احتجاج بدین قرار است كه روزى رسول خدا
ن ولید بن مغریه خمزومى، و أبو البخرتى عاص ب: بود، در این هنگام گروهى از سران قریش، مانند

حذیفه خمزومى، و گروه   -هشام، و أبو جهل عمرو بن هشام، و عاص بن وائل و عبد اللَّه بن
با عده ای کمی از یارانش بود که برای آن ها  کثریی به دنبال آن ها مجع شدند و رسول خدا

 . قرآن می خواند و امر و هنی خداوند را برای آن می فرمود
كار حمّمد باال گرفته، و امر او وسعت و رواج یافته،   :مشرکان بعضی برای بعضی دیگر گفتند

بیائید تا او را مورد توبیخ و سرزنش قرار داده و حمدودش سازمی، و نظراتش را باطل منائیم، تا نزد 
اصحابش زبون و كوچك شود، شاید دست از گمراهى و سركشى و طغیانش بردارد، در غری این 

 !.صورت با مششری برّان پاسخش گوئیم
چه کسی می تواند مسئولیت سخن وجمامله باایشان را بر عهده بگرید؟عبد  :ابو جهل گفت

من این کار را اجنام می دهم ، آیا من به عنوان مهتایی کافی و  :اهلل بن ابی امیه خمزومی  گفت
 .بله  :جمادله کننده ای با کفایت قبول داری ؟ ابو جهل گفت
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ای  :و  ابتداعبداهلل بن ابی امیه خمزومی شروع منود وگفتومهه آن ها به نزد پیامرب آمدند  
حممد، مهانا که مشا ادعای بزرگی منودید وسخن بس بزرگ گفتی، وادعا منودی که رسول خدای 
جهانیان هستی و برای خدای جهانیان شایسته نیست که فرستاده اش  مانند ما انسان ها خبورد 

انطور که ما می آشامیم ودر بازار ها بگردد مهان طور که مهان طور که ما می خورمی و بیاشامد مه
ما در بازار ها گردش می کنیم، واین پادشاه روم و پادشاه فارس فرستاده ای منی فرستند جز این که 
دارای مال کثری و شان بزرگ ومالک قصرها وخانه وفرش زیاد می باشد و خدمت گذاران وبردگان 

التر از آن هاست  وآنان بندگان او هستند، واگر مشا پیامرب می زیادی دارد، وخدای جهانیان با
بودی می بایست  به مهراهت فرشته ای باشد که مشارا تصدیق کند وما اورا مشاهده کنیم ، بلکه 
اگر خدا می خواست برای ما پیامربی بفرستد می بایست برای ما فرشته ای می فرستاد نه این که 

 .حممد مشا کسی نیستی جز یک فرد جادوگر و پیامرب نیستیدیک انسان مهانند ما، و ای 
 آیا از سخنت چیزی باقی مانده است ؟  :فرمودند  ورسول خدا

خواست براى ما رسوىل مبعوث كند از بزرگان ما که اموال و احوال  اگر خدا مى بله ، :گفت
نازل کرده و مشا را با آن هبرتی دارد مبعوث می کرد، و این قرآنی که به زعم خود خداوند بر مشا 

به عنوان فرستاده مبعوث منوده چرا  بر مردی از دو منطقه ی بزرگ هم چون ولید بن مغریه در 
 مکه و یا عروة بن مسعود ثقفی در طائف نازل نکرد؟

 آیا ازسخنت چیزی باقی مانده است ای عبداهلل ؟: فرمودند  رسول خدا
ورمی مگر این كه از زمنی خشك و سنگالخ و كوهستاىن آ ما هرگز به تو امیان منىبله،  :گفت

  مّكه چشمه آىب جارى سازى، زیرا ما سخت به آب نیازمندمی، یا برای تو در این سرزمنی َل یزرع
باغ سبز و خّرمى از درختان خرما و انگور باشد كه از وسط آن ها آب بگذرد تا تو و ما مهگى 

ا تّكه تّكه كرده و بر سر ما اندازى، مهان طور كه تو خود این هاى آن خبورمی، و یا آمسان ر  از میوه
که شاید ما آن   ﴿َوِإن یَ َرْوا ِكْسفًا مَِّن السََّماِء َساِقطًا یَ ُقوُلوا َسَحاٌب مَّرُْكوٌم﴾ اى آیه را بر ما خوانده

براى   -ى ماآورمی مگر این كه خدا و فرشتگان را رویارو  هرگز بتو امیان منى: سپس افزود. را بگوییم
اى مبا طال دهى كه  بیارى، یا تو را خانه از زر باشد كه از آن باندازه -گواهى درسىت گفتار خود

نَساَن لََیْطَغى :نیاز گشته و طغیان كنیم، و مشا به ما گفتی ىب  .َأن رَّآُه اْستَ ْغىَن﴾ *﴿َكالَّ ِإنَّ اإْلِ
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 بروید وبه پرواز یا صعود مشا امیان منی ویا در آمسان پرواز کنید یعنی درآمسان باال :سپس گفت
آورمی تا این که کتابی از خدا بیاورید که در آن آمده است که این کتابی است از طرف خدای 
عزیر حکیم به عبداهلل فرزند ابی امیه خمزومی وبه مهراهانش به این که به حممد بن عبداهلل بن عبد 

ت واو را در مقامش باور کنید که ایشان از من است، املطلب امیان بیاورید که ایشان رسول من اس
سپس منی دامن ای حممد اگر مشا مهه این ها را اجنام دادید به مشا امیان بیاورمی یا امیان نیاورمی، بلکه 
اگر مارا به آمسان ها بربید ودر های آن را برای ما باز کنید که داخل آن ها شومی به مشا خواهیم  

 .ن را جادو کرده ایدگفت که مشا چشمامنا
 ای عبداهلل ، آیا چیزی از سخنت باقی مانده است ؟  :فرمودندرسول خدا

ای حممد ،آیا آن چه که برای مشا بیان کرده ام کافی نیست ، و چیزی باقی منانده  :گفت
 .است وحاال خود سخن بگو اگر حجتی دارید و آن چه که از مشا خواستیم را ارائه دهید

خداوندا خود شنونده هر صدایی وبه مهه چیزاز آن چه که بندگانت  : مودندفر  رسول خدا
﴿َوقَاُلوا َماِل َهَذا الرَُّسوِل یَْأُكُل ای حممد : گفته اند آگاه هستید، وخداوند بر وی نازل منود که

َضَربُواْ َلَك  ﴿ انظُْر َكْیفَ : سپس خداوند متعال فرمودند، ﴿َرُجالً مَّْسُحورًا﴾ :تا فرموده اش الطََّعاَم﴾
﴿تَ َباَرَك الَِّذي ِإن َشاء َجَعَل َلَك َخرْیاً  :ای حممد :سپس فرمود اأَلْمثَاَل َفَضلُّواْ َفالَ َیْسَتِطیْعوَن َسِبیاًل﴾

ای  :وخداوند بر ایشان نازل منود، مِّن َذِلَك َجنَّاٍت ََتْرِي ِمن حَتِْتَها اأْلَنْ َهاُر َوجَيَْعل لََّك ُقُصورًا﴾
ای حممد : وبر ایشان نازل منود ﴿فَ َلَعلََّك تَارٌِك بَ ْعَض َما یُوَحى إِلَْیَك َوَضآِئٌق ِبِه َصْدُرَك﴾ حممد

﴿َولََلَبْسَنا َعَلْیِهم مَّا  تا فرموده اش﴿َوقَاُلوْا َلْوال أُنزَِل َعَلْیِه َمَلٌك َوَلْو أَنزَْلَنا َمَلكًا لَُّقِضَي األْمُر﴾ 
 .یَ ْلِبُسوَن﴾

ای عبداهلل، اما نسبت به آن چه که ذکر کردی که من غذا : به ایشان فرمودرسول خدا
می خورم مهان طور که مشا می خورید وتصور منودی که خباطر آن روا نیست فرستاده ای برای 
خداوند باشم این امر فقط برای خداوند متعال است که هر چه خبواهد اجنام می دهد وحکم می  

است و تو وغری از تو منی تواند بر وی با چرا و چگونه اعرتاض  ( ده ستو )کند، وایشان حممود 
کند ، مگر منی بینید که خداوند چگونه بعضی از ما را فقری وبعضی دیگر را غنی منود وبعضی را 
عزت وبعضی دیگر را ذلیل منود وبعضی را ساَل و بعضی را بیمار منود وبعضی را رفعت داد و 
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ه آن ها طعام می خوردند، سپس برای مستمندان روا نیست که بعضی دیگر منحط منود، ومه
ما را : " ونه برای معلولنی که بگویند" منودی( ثرومتند )چرا ما را فقری وآن ها را غنی : "بگویند

چرا ما را بیمار : "ونه برای افراد بیمار وضعفاء که بگویند" معلول وآن ها را برتری خبشیدی
چرا مارا ذلیل و دیگران را : "، ونه برای ذلیل شدگان که بگویند"منودیوضعیف و دیگران را ساَل 

بلکه اگر " چرا ما را زشت و دیگران را زیبا منودی: "، ونه برای زشت رویان که بگویند"عزت دادی
آن را بگویند در واقع بر خدای خود اعرتاض منوده  و در احکامش با او منازعه و به او کافر 

من پادشاه پاینی آورنده ورفع کننده وغنی  : ایشان برای آن ها این است کههستند، اما جواب 
کننده وفقری کننده وعزت دهنده وذلیل کننده وشفا دهنده بیماران هستم ومشا بندگان من هستید 
ومشا چاره ای جزء تسلیم و گردن هنادن به حکم من ندارید، پس اگر تسلیم شدید بندگان مومن 

 .یچی کردید به من کافر شده وبه جمازات من هالک شده خواهید بودمی باشید واگر سر پ
َا أَنَا َبَشٌر مِّثْ ُلُكْم﴾ای حممد : سپس خداوند بر ایشان نازل منود یعنی خوردن طعام  ﴿ُقْل ِإمنَّ

َا ِإهَلُُكْم إِلٌَه َواِحٌد﴾ اما یعنی به آن ها بگو که من در بشریت مانند مشا هستم  ﴿یُوَحى ِإيَلَّ أمنَّ
پروردگار من مرا جدای از مشا به نبوت خمتص منود مهان طور که به بعضی از بشر ثروت وعافیت 
وزیبایی جدای از دیگران اختصاص داده است، پس انکار نکنید که من جدای از مشا نیز به 

 . نبوت اختصاص یافتم
فرستاده ای واین پادشاه روم و پادشاه فارس » :اما گفته مشا: فرمودندسپس رسول خدا

منی فرستند جز این که دارای مال کثری و شان بزرگ ومالک کاخ ها وخانه و فرش زیاد می باشد و 
خدمت گذاران وبردگان زیادی دارد، وخدای جهانیان باالتر از مهه آن هاست  وآنان بندگان او 

ل  منی  این که تدبریوحکم از آن خداوند است وبر حسب گمان وتصور و و رای مشاعم« هستند
کند بلکه هر چه دوست دارد اجنام می دهد وبه هر چه دوست دارد حکم می کند وایشان حممود 

 .است
ای عبداهلل، مهانا خداوند پیامرب خود را مبعوث کرد تا به مردم دین خود را بیاموزد و آن ها را 

ازد، پس به پروردگار خود دعوت کند و در آن خود را در ساعت های شب و روز به زمحت اند
اگر صاحب کاخ ها در آن ها پناه گرید وخدمت کاران وبندگان او را از مردم پوشیده بدارند آیا 
در آن وقت امر رسالت تباه منی شد و امور به عقب می افتاد، و آیا  پادشاهان را منی بینی که 
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نند و حمجوب کنند چگونه فساد و زشتی ها بطوری که خود منی دا( از مردم)هرگاه خود را 
 .احساس منی کنند جاری  می شود

ای عبد اهلل، خداوند مرا مبعوث منود و ثروتی ندارم تا مشا را به قدرت و نریوی خود آشنا  
کند و اوست که فرستاده اش را یاری می کند و مشا توانایی  کشنت آن و منع در رسالتش را 

خداوند مرا بر مشا پریوز خواهد منود و ندارید، واین در قدرت او و در ناتوانایی مشا منایان است و 
قتل واسارت در مشا را گسرتش خواهم داد، سپس خداوند مرا بر سرزمنی هایتان پریوز خواهد منود 

 .و مومنان را  جدای از مشا و پریوانتان بر آن ها مسلط می شوند
می واگر مشا پیامرب می بودی » : اّما گفتار مشا به من که: فرمودسپس رسول خدا 

بایست  به مهراهت فرشته ای باشد که مشارا تصدیق کند وما اورا مشاهده کنیم، بلکه اگر خدا می 
خواست برای ما پیامربی بفرستد می بایست برای ما فرشته ای می فرستاد نه این که یک انسان 

بوده باید دانست كه فرشته با حواّس ظاهرى قابل رؤیت نیست، چرا كه از جنس بشر ن« مهانند ما
و چنانچه در قّوه بیناىي مشا افزوده شود كه . و از جنس لطیفى مانند هوا است قابل دیدن نیست

این بشر است و فرشته نیست؛ زیرا آن بصورت یک : بتوانید آن را رؤیت كنید، خواهید گفت
انسان که با آن الفت دارید ظاهر می شود تا کالمش را فهمیده و سخن و مرادش را بشناسید، 

س چگونه صدق فرشته را خواهید دانست و آن چه که بگوید حق است ، بلكه خداوند تنها پ
بدین منظور موجودى از نوع بشر را براى نبّوت برگزید، معجزاتى را كه در طبع و سرشت آدمى 

بدست او جارى ساخت تا خود گواهى بر صدق گفتار  -مهان طور كه خود قبول دارید -نیست
داد، هیچ  اى به مشا نشان مى د، و اگر این خوارق عادات آدمى را فرشتهاو از طرف خدا باش

ماند، زیرا این اعجاز در صورتى حمّقق  جاى تشخیصى به معجزه بودن آن براى مشا باقى منى
شود كه فرشتگان دیگر از آوردن مثل آن عاجز باشند، مهان طور كه پرواز پرنده، براى  مى

واز بشر، براى دیگر انساهنا معجزه است، پس خداوند در اقامه مهنوعانش معجزه نیست، وىل پر 
و مشا نظر و رای دشوار را پیشنهاد می کنید که هیچ حجت و  حجت کار را بر مشا آسان منود

 .  دلیلی در آن نیست
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« اما مشا یک فرد جادو شده هستی » : اّما نسبت به گفتار مشا: فرمودسپس رسول خدا 
ومشا می دانید که من در كمال صّحت و سالمىت جسمى و روحى بوده و  چگونه این گونه باشم

گذرد، كوچكرتین خطا و لغزش و كج  هستم، و در متام این مّدت چهل سال كه از عمر من مى
كسى در طول این   -كنید آیا گمان مى. اید اندیشى، یا خیانت و دروغى در سخنان من ندیده

د توانسته در هنایت درسىت و امانت خود را حفظ و تامنی  با نریوى اراده و قدرت خو  -چهل سال
كند، یا این كار تنها در اثر محایت و توّجه و عنایت خداوند جهانیان بوده؟ و این مهان فرمایش 

 .﴿انظُْر َكْیَف َضَربُواْ َلَك اأَلْمثَاَل َفَضلُّواْ َفالَ َیْسَتِطیْعوَن َسِبیاًل﴾: اهلى است كه فرموده
پس گمراه شدند و  -چگونه تو را وصف كردند -گونه براى تو مثلها زدندبنگر كه چ)

 .( نتوانند كه راهى بیابند
دلیل و برهاىن  -كه هیچ بر تو پوشیده نیست  -تا آن جا كه براى اثبات دعوى باطل خود 
 .ندارند

و  چرا این قرآن بر دو مرد بزرگ مّكه»: اّما این كه گفىت: فرمودسپس رسول گرامى اسالم
باید دانست كه جاه و مال نزد خداوند « ولید بن مغریه، و عروة بن مسعود؛ نازل نشد؟: طائف

متعال؛ آنچنان كه در نظر تو ارزش و اعتبار دارد نیست، و اگر متام دنیا نزد خداوند بقدر پر 
ه كرد، بلكه باید دانست ك اى از آن را به كافر و خمالف خود عطا منى مگسى قیمت داشت ذرّه

دهد، و  تقسم رمحت بدست خداوند بوده و تنها اوست كه هر چه خبواهد در باره بندگان اجنام مى
فرماید، و در این راه بر خالف مشا از هیچ كس ترس  خواهد نظر خود را اعمال مى آن طور كه مى

خداوند  اى نداشته، و مال و جاه و متامى عناوین دنیوى در برابر اراده  و وامهه ندارد و مالحظه
و مشا در انتخاب پیامرب . پس بدین خاطر به نبّوت او پى بردید. كوچكرتین تأثریى خنواهد داشت

به مال و جاه او طمع كرده و هر دو را در اختصاص آن دخیل دانستید، و هبمنی منوال درسىت و 
ا مهه اینها كنید، و مالك خداوند ب دلدادگى را در تقدمی كسى كه سزاوار این مقام نیست داخل مى

 .متفاوت است
و رفتار خداوند متعال تنها بر اساس عدالت و حقیقت بوده، و فقط كسى را براى این مقام 

ترین مردم باشد، و نیز كسى را  گزیند كه در طاعت و خدمتگزارى او، از برترین و پرتالش برمى
 .گذارد كه در طاعت و فرمانربدارى او از مهه كندتر باشد وامى
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كه هر دوى آهنا   -یژگى خداوند این گونه است كه هیچ توّجهى به مال و جاه نداردو چون و 
اى  و در این تفّضل و عنایت هیچ وجوب و ضرورتى نیست كه چون به بنده -از تفّضل اوست

عنایت فرمود جمبور باشد كه او را مشمول نعمت دیگرى چون مقام رسالت سازد، و در این امر  
ا بر خالف میلش وادار منوده و در انعامش الزام مناید، كه خداوند پیش از كسى را نشاید كه او ر 

 .آن، مهه بندگان را غرق نعمات خود ساخته است
اش را زشت ساخته؟  كىن كه چطور كسى را ثروت داده و چهره آیا مشاهده منى! اى عبد اللَّه

مقام و رتبه داده وىل بروزگار و دیگرى را زیبا منوده وىل از مال دنیا فقریش ساخته؟ و شخصى را 
بینواىي انداخته، و دیگرى را نعمات ظاهرى خبشیده وىل در مقام و رتبه هتى داشته؟ سپس هیچ 

: تواند دعوى نعمت دیگرى را كرده و از نبودش شكایت كند، مثال یك از افراد این گروهها منى
گله كند، یا زیبارو، ثروت دیگرى   ثرومتند مجال و زیباىي دیگرى را خبواهد، و از زشىت صورت خود

را خبواهد و از فقر بنالد، و فرد شریف و معترب چشم براه ثروت دیگرى بوده و از نبودش شكایت  
هر گونه كه خبواهد . بلكه در متامى این امور حكم تنها از آن خداوند جهانیان است و بس. كند

افعال حكیم است و پسندیده، و این  كند، او در كند و هر طور اراده مناید عمل مى تقسیم مى
﴿َوقَاُلوا َلْواَل نُ زَِّل َهَذا اْلُقْرآُن َعَلى َرُجٍل مَِّن اْلَقْریَ تَ نْیِ : مهان فرمایش خداوند متعال است كه فرمودند

 .َعِظیٍم﴾
 (.چرا این قرآن بر آن دو مرد بزرگ مّكه و طائف نازل نشد؟: و گفتند)

ُن حنْ ﴿َ ، ای حممد ﴿أَُهْم یَ ْقِسُموَن َرمْحََة َربَِّك﴾: رمایدخداوند متعال در پاسخشان می ف
نْ َیا﴾ نَ ُهم مَِّعیَشتَ ُهْم يف احْلََیاِة الدُّ : بندى كردمی پس آنان را از حلاظ مراتب ظاهرى طبقه  َقَسْمَنا بَ ی ْ

مجاعىت را حمتاج دیگرى ساختیم، گروهى را به مال دیگرى، و آن دیگر را به متاع و خدمتش 
ترین افراد  بیىن پادشاهان بزرگ و ثرومتندترین مردم دنیا حمتاج هتیدست یازمند منودمی، مهچنان كه مىن

به حلاظ متاع و نریوى كار و فكر و تدبری و علم آنانند، و پادشاهان تا زماىن كه به مطلوبشان 
 .برسند دست بدامن مهنی شخص فقریند، و فقریان نیز حمتاج مال و ثروت پادشاهند

و هیچ كدام از این گروهها حّق ندارند از آنچه به ایشان رسیده گله و شكوه داشته و زبان 
 .به اعرتاض گشایند
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﴿َوَرفَ ْعَنا بَ ْعَضُهْم فَ ْوَق بَ ْعٍض َدَرَجاٍت لَِیتَِّخَذ بَ ْعُضُهم بَ ْعضاً  ::سپس در ادامه آیه شریفه فرمود
از متام ) :یعىن َرمْحَُت َربَِّك َخی ٌْر ممَِّّا جَيَْمُعوَن﴾﴿وَ ای حممد به آن ها بگو : سپس فرمود ُسْخرِیًّا﴾

 . (اند هبرت است آنچه از اموال دنیا فراهم كرده
هرگز تو را باور ندارمی تا براى ما از زمنی »: اّما این سخنت كه: فرمودسپس رسول خدا 

ا است كه این تا آخر كالمت، مهه ناشى از جهالت و غفلت مش« اى روان سازى چشمه[  مّكه]
 :زیرا. چننی سفارشاتى به حمّمد رسول خدا منودید

جارى شدن چشمه آب در زمنی مّكه و وقوع آن هیچ دلیلى بر نبّوت من خنواهد بود،  - 
شأن و مرتبه فرستاده خدا باالتر از آن است كه جهل جاهالن را مغتنم مشرده و با یاوه و باطلى 

 .بر آنان احتجاج كند
دن آمسان و فرو رخينت آن موجب هالك و نابودى تو است، و خداوند و تّكه ش - 

آورد نه براى نابودى و هالكشان، وىل تو با این  معجزات را براى الزام بندگان به تصدیقش مى
شوى، و پروردگار جهانیان مهربانرت به بندگان، و داناتر به مصاحل  درخواست موجب مرگ خود مى

 .مشا آنان را نیست و نابود منایدایشان است، كه به خواسته 
و دیگر آنكه معجزاتى كه تو خواسىت حمال و دور از عقل است، وىل رسول رّب العاملنی  - 

بندد، و در  ات را باطل ساخته، و راه خمالفت را بر تو مى فهماند، و حّجت و هبانه آن را بتو مى
 .ازدس آخر با حّجت و براهنی اهلى تو را جمبور به قبول آن مى

فرد سركش و معاندى هسىت كه نه حّجىت را  -مهچنان كه خود معرتىف -و دیگر آنكه تو - 
دهى، و دواى چننی فردى تنها عذاب آمساىن است كه خداوند  پذیرى و نه به برهاىن گوش مى مى

 .فرو فرستد، و یا آتش جهّنم، یا در آخر پذیراى مششری دوستان او است
آورمی مگر اینكه از زمنی مّكه چشمه آىب  ما بتو امیان منى»: اى كه گفته  اّما این! اى عبد اللَّه

، ناشى از «جارى سازى تا غبار از زمینش شسته و آن را گود مناید كه ما به آن حمتاج و نیازمندمی
 .غفلت و جهالت مشا به حّجت و دالئل خداوند متعال است

كند؟   ات، داللت به مقام رسالت من مىكىن اجنام آن معجز  آیا تو فكر مى! اى عبد اللَّه
مگر تو در شهر طائف صاحب باغ و بستان نیسىت؟ آیا پیش از این زمنی هاى : فرمود. نه: گفت
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آجنا سخت و سنگالخى نبوده و تو آن را با زمحت اصالح منوده و باغ و بستاىن ترتیب داده و 
 .آرى: اى؟ گفت هاى آب در روى زمینش جارى ساخته چشمه

 .آرى: اند؟ گفت و آیا كسان دیگرى نیز چون تو این اصالحات را اجنام نداده: دفرمو 
 .خری: توانید دعوى نبّوت كنید؟ گفت آیا با این اصالحات تو و آنان مى: فرمود
تواند داللىت بر مقام رسالت من  پس جارى كردن آب، و داشنت باغ و بستان منى: فرمود

آورمی مگر اینكه در میان  ما بتو امیان منى»: اینست كه بگوییدداشته باشد، و این پیشنهاد مانند 
 .«مردم و چون دیگران راه روى و غذا خبورى

باغ سبز و خّرمى از درختان خرما و   یا تو را در این سرزمنی َل یزرع»اّما این سخنت كه 
مگر مشا در  «هاى آن خبورمی انگور باشد كه از وسط آن ها آب بگذرد تا تو و ما مهگى از میوه

خورید و هم  گذرد، كه هم خود از آن مى طائف باغ انگور و خرما ندارید كه از وسط آهنا آب مى
 .نه: توانید دعوى نبّوت كنید؟ گفت دهید؟ آیا مشا با داشنت این امكانات مى به دیگران مى
كه   كنید، با این پس این چه درخواست و سفارشى است كه به فرستاده خداوند مى: فرمود

. تواند دعوى نبّوت بر مشا باشد، بلكه اجنام آن ها نشان از كذب او دارد به تصدیق خود مشا منى
و رسول رّب . فریبد زیرا او در آن زمان به باطل احتجاج منوده، و ناچار عقل و دین ضعفا را مى

 .العاملنی برتر و منزّه از این رفتار است
هاىي فرو افكىن،زیرا تو  ، چنان كه دعوى كردى، پارهیا از آمسان»: اّما این سخنت كه گفىت

ابرى است : افتد باز هم امیان نیارند و گویند اى از آمسان فرو مى و اگر بینند كه پاره»: خود گفىت
دانید فرو آمدن آمسان موجب هالكت و مرگ مشاست، و این با  ، البّته مشا خود مى«توده شده

یرا رسول رّب العاملنی مهربانرت از آن است كه چننی كارى  مقصود بعثت و رسالت مغایر است، ز 
پردازد، و پر واضح است كه این اقامه  كند، بلكه او تنها به اقامه حّجت و دالئل خداوندى مى

برهان فقط در اختیار پروردگار متعال بوده، و مردم را در آن انتخاب هیچ گونه حّقى نیست، زیرا 
هایشان خمتلف و متضاّد است، تا  خربند و خواسته ود جاهل و ىبمردم غالبا در صالح و فساد خ

هاشان واقعى باشد ممكن است   و در صورتى كه خواسته. آجنا كه وقوع آن ناممكن و ناشدىن است
گروهى فرو افتادن آمسان را پیشنهاد كنند و دیگران تقاضاى باال رفنت زمنی به آمسان و افتادن روى 
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ته باهم متضاّد بوده و منافات دارد یا وقوع آن حمال و ناممكن است، و آن را كنند، و این خواس
 .گرید تدبری خداوند با عّزت و جالل به حمال و ناممكن تعّلق منى

اى عبد اللَّه، آیا تا به حال سابقه داشته كه طبیىب داروهاى : فرمودسپس رسول خدا 
پر واضح است كه َتویز دارو تنها بنا بر ! مریض هایش را مطابق دل خواه آنان َتویز كرده باشد؟

 .باشد، چه مریض را خوش آید یا مكروه دارد صالح دید خود طبیب مى
اگر به دستوراتش عمل كنید . و در این مثال مشا مریض، و خداوند طبیب حاذق مشا است

 .مشا را شفا خبشد، و در صورت نافرماىن بیمار و مریضتان كند
اى كه شخص مّدعى حّقى در جایگاه اقامه شاهد و دلیل جمبور شود   كى دیده! اى عبد اللَّه

كه از نظر طرف مقابل خود پریوى كرده و طبق درخواست او برهان بیاورد؟ كه در چننی صورتى 
 .حقوق مردم پامیال شده و دیگر هیچ تفاوتى میان ظاَل و مظلوم، صادق و كاذب خنواهد بود

یا خدا و فرشتگان را »اّما این سخنت كه ! هاى عبد اللَّ : فرمودسپس رسول خدا 
از مجله امور حمال و « بیارى و ما آهنا را ببینیم -براى گواهى درسىت گفتار خود -رویاروى ما

زیرا پروردگار جهانیان از متامى صفات . باشد ناممكىن است كه در هنایت سسىت و ضعف مى
آمدن منزّه است، پس درخواست مشا  خملوقنی از قبیل حركت و حمسوس بودن و مقابل شدن و

ریشه در این امور حمال و ممتنع دارد، و جز این نیست كه مشا خداوند را با بتان ضعیف و ناقص 
مقایسه  -كنند كه عارى از شنواىي و بیناىي وادار كند و هیچ نیازى را از مشا برطرف منى  -خود

 .اید منوده و چننی پیشنهادى را منوده
مگر تو در مّكه و طائف باغ و زمنی و ملك ندارى و براى آن ها مباشرى قرار  !اى عبد اللَّه

كىن یا  آیا امور مربوط به آن امالك را خودت مستقیما رسیدگى مى: فرمود. آرى: اى؟ گفت نداده
 .توّسط منایندگامن: پردازى؟ گفت  از طریق منایندگانت به آن امور مى

ما این »:ن و مباشرانت در آن جا به منایندگان تو بگویندكىن اگر روزى كارگرا فكر مى: فرمود
پذیرمی مگر این كه خود عبد اللَّه خمزومى را بیاورید تا در حضور او   منایندگى را از مشا منى

 و آیا حّق چننی رفتارى را دارند؟كىن،  چه خواهى كرد، آیا قبول مى« هایتان را بشنومی گفته
 .نه:گفت
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اى داشته باشند تا  چه كنند؟ آیا نباید از طرف تو عالمت و نشانهپس منایندگانت : فرمود
 .آرى: گفت دعوى آنان را تصدیق منوده و اقداماتشان را نافذ بدانند؟ 

: ات پس از شنیدن سخن آنان نزد تو بازگشته و بگوید حال بگو ببینم اگر مناینده: فرمود
، این خمالف امر تو «تو با من حاضر باشىاند كه  برخیز و با من بیا، چون آنان پیشنهاد كرده»

 تو فقط رسول و فرستاده مىن، مشری و آمر؟: نیست، و تو خنواهى گفت
 . گومی آرى،مهنی را مى: گفت
داىن بر رسول رّب  پس چطور پیشنهادى را كه بر كارگران و مباشرانت جایز منى: فرمود

خواهى با امر و هنى  نتظارى دارى؟ نكند مىدارى؟ از رسول پروردگار جهانیان چه ا العاملنی روا مى
پسندى و  ات نه مى گریى كىن، حال این كه تو خود چننی رفتارى را از مناینده بر موالى خود عیب

 . خری: گفت دارى، و أصال آنان حّق چننی رفتارى را دارند؟  نه آن را روا مى
ه پاسخ متام پیشنهادات تو را اى است ك كننده اى عبد اللَّه این حّجت و دلیل قانع: فرمود

 .سازد روشن و باطل مى
 -كه مهان طالست  -اى از زخرف یا تو را خانه»: كه  -اى عبد اللَّه -و اّما این سخنت

آیا خباطر : فرمود. آرى: هاى پر از طال ندارد؟ گفت ، بگو ببینم مگر سلطان مصر خانه«باشد
 . تواند ، منىنه: گفت تواند اّدعاى نبّوت كند؟  این طالها مى
و حمّمد . تواند بر نبّوت و صدق دعوى او داللت كند پس طال داشنت حمّمد نیز منى: فرمود

 .هرگز از جهل تو براى اثبات نبّوت خود استفاده خنواهد كرد
و باال رفتنت »: ، سپس گفىت«یا در آمسان باال روى»: كه  -اى عبد اللَّه -و اّما این سخنت
، حال این كه باال رفنت به سوى «اى فرو آورى كه آن را خبوانیم تا بر ما نوشتهرا هرگز باور ندارمی 

آمسان به مراتب دشوارتر از پاینی آمدن است، و چون اظهار منودید كه در صورت صعود نیز مشا 
 .امیان خنواهید آورد، بطور قطع پس از نزول كتاب نیز تسلیم خنواهید شد

پس از »و تصریح منودى كه « رو آرى كه آن را خبوانیماى ف تا بر ما نوشته»: سپس گفىت
پس با این رفتار تو معاند و « كىن آوردن این نیز حاضر به امیان آوردن نبوده و اطمینان حاصل منى
اى جبز عذاب و فشار و گرفتارى به  منكر حّجت و دالئل خداوندى بوده و در نتیجه هیچ چاره
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و خداوند حكمت رسا و جامع را بر من . جهّنم ندارى دست اولیاى خداوند یا مالئكه مأمور
سپس خداوند در پاسخ سخنان . نازل فرموده تا پوچى و بطالن متام پیشنهاداتت را اثبات منامی

 .﴿ُسْبَحاَن َريبِّ َهْل ُكنُت َإالَّ َبَشراً رَُّسواًل﴾ -اى حمّمد -:باطلتان فقط فرموده
مگر من جز آدمى  -ه كسى بر او حتّكم كندك  -بگو پاك و منزّه است پروردگار من) 

  منزّه است .(پیامربى هستم؟
پروردگارم كه مطابق میل و خواهش و دخلواه جاهالن كار كند، و من نیز مانند مشا بشر 

ام، و دلیل و عالمت  هستم، جز آن كه از جانب خداوند جهانیان مأمور به ابالغ مطالىب شده
توامن تكلیفى براى پروردگارم معنّی منوده و او را از   ، و من منىمن مهانست كه به من عطا فرموده

كارى منع و پیشنهادى كنم، و چنانچه به سخنانتان گوش بسپارم مانند مهان مناینده پادشاه به 
شوم كه پس از مواجهه با آنان و شنیدن پیشنهادات جدیدشان بسوى سلطان  سوى خمالفنی مى

 .مطابق میل و خواهش آنان رفتار كندبازگشته و او را ملزم كند كه 
ماند، و آن این كه مگر تو خود  این جا یك سؤال باقى مى: در این جا ابو جهل گفت

: فرمود نگفىت كه قوم موسى هنگامى كه درخواست دیدن خدا را منودند با نزول صاعقه سوختند؟
 .  آرى

سوختیم،  نان شده و مىدر این صورت اگر تو پیامرب بودى ما نیز دچار سرنوشت آ: گفت
آشكارا به ما ) . ﴿أَرِنَا الّلِه َجْهرًَة﴾: تر است، قوم موسى گفتند زیرا درخواست ما بسیار سنگنی

هرگز بتو امیان نیاورمی تا این كه خدا و فرشتگان را رویاروى ما بیارى و »: و ما گفتیم ،(نشان بده
 .؟«ما آن ها را ببینیم

ابو جهل آیا قّصه ابراهیم؛ هنگامى كه به مقام ملكوت باال  اى: رسول گرامى اسالم فرمود
تا  ]منودمی  -و بدینسان ابراهیم را ملكوت آمسان ها و زمنی مى»: اى كه رفت را در این آیه شنیده

؟،خداوند چون «  : انعام -و تا از أهل یقنی باشد[ گمراهى قوم و یگانگى خدایش را دریابد
ت بیناىي و دیدش را قوى گردانید، تا آجنا كه ابراهیم بر زمنی و بر اعمال او را به آمسان باال برد قدر 

. در پى آن به مرد و زىن نگریست كه مرتكب عمل فحشا بودند. ظاهر و پنهان مردم مطّلع گردید
سپس مهنی ماجرا تا سه بار براى . با دیدن این صحنه بر آن دو نفرین كرده و در دم هالك شدند

داد و او نیز نفرین منوده و هالك شدند، در این هنگام خداوند به او وحى فرمود   افراد خمتلفى رخ
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زیرا من پروردگارى مهربان و خبشاینده و ! اى ابراهیم دست از نفرین كردن بندگامن بردار»: كه
رساند، و من  حلیم هستم، گناه بندگامن ضررى ِبال من ندارد مهچنان كه طاعتشان مرا سودى منى

كنم، پس خود را در نفرین منودن بندگامن نگه دار، زیرا  براى تشّفى خاطر جمازات منىآنان را 
مرا در حكومت و سلطنت جهان شریكى نیست، و هر گونه [ وظیفه تو فقط انذار است و]

اختیار بندگان و جهانیان در دست من است، و عاقبت بندگان گنهكارم از سه حال خارج 
 .پوشامن پذیرم و گناهانشان را خبشیده و آن را مى ىیا توبه كرده و من م: نیست

دارم، و  آید عذامب را از ایشان باز مى و یا بسبب نسل مؤمىن كه در آینده از آنان بوجود مى
و مهنی كه آن نسل از اصالبشان خارج شود آنان را عذاب . دهم والدین كافرشان را مهلت مى

 .سازم منوده و مشمول گرفتارى و بالمی مى
اى مرتكب گناه شود، در دنیا از عذابش صرف نظر كرده و  و در غری آن دو گروه، اگر بنده

جالل و   كه قهر و عذاب من باندازه. گذارم او را بعذاب سخت و آتش سوزان قیامت وامى
اى إبراهیم میان من و بندگامن را واگذار، زیرا من به آنان بیش از تو . باشد عظمت خودم مى

ان من و ایشان را واگذار كه من جّبار و حلیم، دانا و حكیم هستم، صالح بندگامن را می! مهربامن
 .«كنم تشخیص داده، و قضا و قدر خود را بر آنان اعمال مى

اى ابو جهل بدان كه خداوند تنها بدین خاطر عذابش را از تو : فرمودسپس رسول خدا 
و كار مسلمنی . بدنیا آید   پسرت عكرمه اى چون داند از صلب تو نسل پاكیزه بازداشته كه مى

جباىي رسد كه در صورت اطاعت خدا و رسول او نزد پروردگار عزیز و حمرتم گردند و گر نه عذاب 
 .بر آنان نازل گردد

اند، زیرا  و هم چننی است كار سائر افراد قریش، با این پیشنهاداتشان فقط مهلت داده شده
 .شوند ز آنان به حمّمد امیان آورده و خوشبخت مىداند در آینده برخى ا خداوند مى

و یا به خاطر این كه . فرماید و پروردگار متعال مانع این سعادت نشده و از آنان دریغ منى
شاید فرزند مؤمىن از او متوّلد شود، پدر را مهلت دهد تا فرزند به سعادت رسد، و اگر رعایت 

 !.اى ابو جهل به آمسان بنگر. دش این نكته نبود عذاب بر مهه آنان نازل مى
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او چشم خود به آمسان دوخت و ناگهان درهبا گشوده گشت و آتش هاىي به خّط راست  
به مست آنان فرود آمد، به طورى كه مهه آنان خصوصا ابو جهل حرارتش را حّس كرده و از ترس 

ا را به این خواهد مش نرتسید، خداوند منى: فرمودرسول خدا "خبود لرزیده و مضطرب شدند
 .عذاب آمساىن هالك كند، و فقط آن را براى عربت مشا ظاهر فرموده است

سپس مجاعت مشركنی هم چنان كه سر به آمسان داشتند متوّجه شدند انوارى از پشت آنان 
 :فرمودرسول خدا . به سوى آتش یورش آورده و آن ها را به آمسان راندند

د، نورانّیت گروهى است كه از میان مشا به من امیان برخى از این انوار كه مشاهده منودی
مناید، و بعضى از آن انوار، نورانّیت مجاعىت از مشاست  خواهد آورد و خداوند او را خوشبخت مى

 .(شوند كه در آینده نزدیك از نسل پاك مشا ظاهر شده و از میان كافران مؤمن مى
 .  ص  ج: االحتجاج

 
*** 

 (1)پیوست مشاره 
خداوند دومردرا برای اهل انطاکیه : رد تفسری این آیه از ایشان سوال کردم که فرمودنددر مو 

فرستادو آن دوبا چیزی آمدند که برای آن ها ناشناخته بودوبر آن ها خشمگنی شدند 
ودستگریشان کردند ودر بتخانشان زندانی کردند، وخداوند سومی را فرستادوبر شهر آن ها وارد 

 :به درگاه پادشاه راهنماییم کنید، ووقتی که بر در قصر پادشاه قرار گرفت ، فرمودمرا : شد، وفرمود
من مردی هستم که در قسمتی از زمنی عبادت می کردم وحاال دوست دارم که خدای پادشاه 

اورا به بتخانه بفرستید، واورا به بتخانه  :راعبادت کنم ،واین سخن را به پادشاه منتقل کردندوگفت
وبه این طریق قوم گام :به مدت یک سال به مهراه دوستانش در آن جا باقی ماند،وفرمودفرستادندو 

در مورد : به گام از یک دین به دین دیگروارد می شوندآیا با مشا مهراه شوم،سپس به آن ها فرمود
به من گفته شده که مشا در  :من چیزی نگویید،سپس بر پادشاه وارد شد، وپادشاه به وی گفت

خدای مرا عبادت می کردی وامروز مشا برادر ما هستید اگر حاجتی داری بگو که بر  این مدت
حاجتی ندارم ای پادشاه اما دو مرددر بتخانه دیدم مشکل آن ها چیست ؟  :آورده سازم ، فرمود
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این دومرد برای باطل کردن دینم آمده اندومرا به سوی خدای آمسان ها دعوت می   :پادشاه گفت
ای پادشاه مناظره منودن با آن ها زیبا خواهد بودواگر حق با آن ها بود از آن ها  :کردند،وفرمود

پریوی کن ،واگرحق با ما بودبه دین ما وارد می شوند، که در آن وقت آن چه که برای ماست 
 . برای آن ها خواهد بود وآن چه که برای آن ها برای ما خواهد بود

 :می که بر آن ها وارد شدنددوستشان به آن ها گفتوپادشاه به دنبال آن ها فرستادوهنگا
آمدمی که به عبادت خدایی که آمسان ها وزمنی را آفریده وآن  :مشا برای چه چیزی آمده اید؟ گفتند

چه که دوست دارددر ارحام آن طور که خود خبواهد می آفریند ودرختان ونعمت هایش را می 
این خدایی که به عبادتش :به آن ها گفت.وت کنیم نشاندوباران را از آمسان فرو می فرستد، دع

اگر از او :دعوت می کنیداگر فردی کوری را بیاورمی می تواند بینایش را به او بازگرداند؟ گفتند
برامی کوری بیاوریدکه تاکنون چیزی ندیده  :پادشاه گفت.خبواهیم اگر صالح باشداجنام می دهد
ای خودرا دعا کنید که بینایی این فرد را بازگرداند، خد :باشد، وبرایش آوردند،وبه آن ها گفت

وبرخواستندودو رکعت مناز خواندکه در آن هنگام چشمان آن فرد باز شددر حالی که به آمسان 
کور دیگری که منی بیند را برامی بیاورید، وبرایش   :پادشاه گفت.ای پادشاه  :می نگریست، وگفت

 :برداشت بینا گردیدوگفت ای پادشاه، پادشاه گفت آوردندوسجده منود ووقتی که سر از سجده
حجت دیگری می خواهم برامی فردی معلولی بیاورید، وبرایش آوردندومانند آن چه که به آن ها  

ومناز خوانند وخدای خودرا دعا کردندکه در آن هنگام فرد معلول پاهایش باز . گفته بود ، گفت 
معلول دیگری برامی بیاوریدوبرایش آورند  :پادشاه گفتو . ای پادشاه :شدوتوانست که راه برودوگفت

ای پادشاه مهاناآن ها دوحجت  :ومهان اتفاقی که برای اولی افتاد برای این فرد اتفاق افتادوگفت
خودرا به جاآورده اند که بر ماست که مانند آن ها بیاورییم اما یک چیز باقی مانده واگر آن 

ای پادشاه ، به من ابالغ شده که برای  :رد می شوم سپس فرمودهااجنام داده اندبه دین آن ها وا
پادشاه یک فرزند بوده که مرده است که اگر خدای آن ها بتواند آن را زنده کنند در دین آن ها 
وارد خواهم شد، وپادشاه به ، ومن نیز به مهراهت وارد دین آن ها می شوم، سپس به آن ها 

، مهانا که فرزند پادشاه مرده است ،خدای خودرا دعا کنید که وقت این خصلت باقی مانده :فرمود
آن را زنده مناید، وبر زمنی به سجده افتادندوسجود خودرا به درازا کشیدندسپس سرخودرا 



 انتشارات انصار  امام مهدى ............................................... ..  108

 

به دنبال قرب فرزند خود بگرددکه اورا خواهی یافت که سراز قرببه امید : برداشتندوبه پادشاه گفتند
رج شدند که ببینند و او را یافتند که از قرب خود بریون آمده در خدا برداشته است ، ومردم خا

حالی که خاک را از سروروی خودپاک می منود، واورا برای پادشاه آوردندوپادشاه فرزند خودرا 
مرده بودم که دومردرا دیدم که در  :فزرندم احوالت چگونه است ؟ گفت :شناخت ، وبه وی گفت

ند واز خدا می خواستند که مرا زنده منایدکه خدا مرا زنده منود، درگاه خدابه سجده افتاده بود
ومهه مردم به صحرا خارج شدند . بله :اگر آن هارا ببنی  می شناسی ؟ گفت :پادشاه به او گفت

 .نه ،نه  :ببنی وایشان می گقتند :واز کنار تک تک آن ها گذشت وپدرش  به اومی گفت
این یکی از  :شده اورا بر یکی از آن ها رد منودندوگفتسپس بعد از این که از مجع زیاد رد 

آن هاست وبا دستش به وی اشاره منود، سپس اورا از گروهی زیادی رد کردندتا این دوست دومش 
اما من به خدای مشا امیان آورده  :وپیامرب دوست دو مرد فرمود. واین دیگری است  :را دید وگفت

ومن نیز به خدای مشا امیان  :اید حق است ، وپادشاه گفت ام ودانستم که آن چه که با آن آمده
 (.آورده ام ومتام مردم مملکتش امیان آورده اند

 .    –    ص  ج: تفسری قمي 
*** 

 (1)پیوست مشاره 
 :2  -   شیخ صدوق دركمال الدین ومتام النعمة روایت می کند ص

اهلل بن موسى بن جعفر ابن  بن موسى بن أمحد بن إبراهیم بن حممد بن عبد ىأبوحسن عل
اهلل یافتم   ىدركتاب پدرم رض:، روایت می کندطالب  بن أىب ىبن احلسنی بن عل ىحممد بن عل

جعفر حممد  أىب ،ازىطرب  ىعل -پدرش، ازحسن بن  حممد بن أمحد طوال، از:که ایشان می گویند
که پدرم         می    شنیدم: روایت است که می گوید، بن إبراهیم بن مهزیار ىبن حسن بن عل

در رختخوامب خوابیده بودم که : بن إبراهیم بن مهزیار شنیدم که می گوید، ىبزرگم عل از پدر:گوید
حج را به جا بیاور، که مشا صاحب زمان را : می گویدواب دیدم که کسی در خواب  به من در خ

 .مالقات خواهی 
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صبحگاهان، چند نفر . کردم  ىشاداب از خواب بیدار شدم وبقیه شب را به عبادت سپر 
در . به قصد حج براه افتادمی ىسفر شدم وپس ازچند ىرفیق راه پیدا کردم، وبه اتفاق ایشان مهیا

که در ان جا متاع وتوشه خود را به برادران موثق خود دادم وپیدا  . مسری خود وارد کوفه شدمی
 ىگمشده ام منودم، اما خرب یافنت   ىبرا ىجستجوي زیادکردند خاندان ابی حممد خارج شدم ،

 . نشد، لذا با مجع دوستان به عزم اجنام حج خارج شدمی وخود را به مدینه رساندمی
مانند   جویا شدم، وىل باز من از حال صاحب الزمان. در مدینه بودمی ىچند روز 
ه مغموم وحمزون شدم وترسیدم ک. نیافتم وچشمم به مجال آن بزرگوار منور نگردید ىگذشته، خرب 

  ىبسیار  ىمکه خارج شده وجستجو  ىبا مهنی حال به سو . دیدار آن حضرت به دَل مباند ىآرزو 
حج وعمره ام را ظرف یک هفته اجنام دادم ومتام . به دست نیامد ىکردم، اماآن جا هم اثر 

ودامی بنی یاس وامیددر امرخویش متفکرماندم واز خود خورده . دیدن موالمی بودم ىاوقات در پ
 . م ، شب شدمی گرفت

منتظر می مامن تا کعبه خالی شودودر ان وقت خواسته خود را از خدا  :وبا خود گفتم
خبواهم که مرا به آزرومی برساند،ووقتی که این طور بودم وکعبه از وجود مردم خالی گردید، برای 

 با دوبردطواف برخواستم ، که ناگهان با جوانی که صورتی الغر ودارای بوی خوش بود که 
  :حمرم بود، بر خورد کردم ،روبه من منود وگفت( است ىلباس)

 ؟ اهل کجاىي: گفت
 . اهواز: گفتم
 . رمحت خدا ایشان را دعوت منود واجابت کرد: ؟ گفتمىشناس ىابن خصیب را م: گفت
خدا او را رمحت کند، ایشان کسی بودند که روز را روزه می گرفت ومتام شب را : گفت

 . تدار ما بوده است  ودوس قرآن می خواند
 . علی منم: ؟ گفتمىشناس ىدر آن جا علی بن ابراهیم ابن مهزیار را م: بعد گفت

 (.تعاىل تو را حفظ کند ىخدا)خوش آمدید یا ابااحلسن : گفت
 چه کسانی ؟  :صرحينی را می شناسید ؟ گفتم بله ، گفت :به من گفت 

 .حممد وموسی :گفتم
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که میان تو   یا ابااحلسن، کجاست آن امانىت: ود وفرمودسپس با من مصافحه ومعانقه من
موجود است ودست به جیب خود : بود؟ گفتم( ىامام حسن عسکر )وحضرت ابوحممد 

 . نقش شده بود، بریون آوردم ىکه بر آن دو نام مقدس حممد وعل  ىبرده، انگشرت 
: تر شد وگفت مهنی که آن را خواند، آن قدر گریه کرد که لباس احرامش از اشک چشمش

خدا تو را رمحت کند یااباحممد، مهانا که امام عادلی بودی ،فرزند ائمه وپدرامام هستی ، 
 .خداوندمشارا در فردوس اعلی مرتبه به مهراه ابائت جایی دهد

ای ابا حسن ، به کاروانت برو وآماده باش تا وقتی که نیمه از شب گذشت  :سپس گفت
 ( ان انشاء اهلل ) رسی  به سوی ما بیاکه به آرزویت می

به من تفضل  تعاىل ىبا این سخن روحم آرام شد ویقنی کردم که خدا: گوید  ىابن مهزیار م
از منزل . فرموده است، لذا به منزل رفته ومنتظر وعده مالقات بودم، تا آن که وقت معنی رسید

یا ابااحلسن  :زند ىخارج وبر حیوان خود سوار شدم، ناگاه متوجه شدم آن شخص مراصدا م
حرکت کرد وبه مهراهش .طوبی برای توست زیرا به مشا اجازه داده شده است . خوش آمدی

 حرکت کردم ، تا این که از عرفات ومنی رد شدمی ودر نزدیک های طائف رسیدمی ،
پیاده شدمی ومناز شب وبعد هم . یا ابا احلسن، پیاده شو مناز شب خبوانیم: در آن جا گفت

 . خواندمی مناز صبح را
از  . رسیدمی ىمنودمی، تا آن که به گردنه ا ىرا ط ىپست وبلند ىباره سوار شدمی وراهها دو

آیا چیزی می بینید ؟ نگاه کردم وبیابانی که از خار وخاشاک بود دیدم  :گردنه باال رفتیم، گفت
آن چیزی می در باالی  :ای آقامی ، بیابان پراز خاروخاشاک می بینم دوباره به من گفت :وگفتم

از مو دیدم که غرق نور است ونور آن  ىشد، وخیمه اى هپناوردیده م بینید ؟ ونگاه کردم  بیاباىن
: گفت. از مو که نورش متام آمسان وصحرا را روشن کرده است ىخیمه ا: گفتم.داشت تاللوىي
: ، گفتاز گردنه خارج شدمی وقىت. چشم تو روشن باد. متام آرزوها در آن خیمه است ىمنتها

را رها  مهار حیوان : گفت. مرکب پیاده شدمی از. شود ىرام م ىپیاده شو که این جا هر مچوش
شود، جز  ىاست که داخل آن من ىاین جا حرم: بسپارم؟ گفت ىآن را به چه کس: گفتم. کن
توقف  : گفت. رسیدمی مهار حیوان را رها کردمی وروانه شدمی، تا نزدیک خیمه نوراىن. خدا وىل
خوشا به حالت که به تو : کوتاه بریون آمد وگفت  داخل شد وبعد از زماىن. تا اجازه بگریم کن،
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عزیزم، حضرت  ى، حمبوب عاملیان، موالدیدم ارباب عاَل هسىت. وارد خیمه شدم. اجازه دادند
مند قرار داشت، ى بررو  ىنشسته اند نطع سرخ ىمند ىبقیة الّله االعظم، امام زمان مهربامن رو 

 . هبرت از سالم من، جواب دادند.سالم کردم. از پوست تکیه کرده بودند ىحضرت بر بالشوآن 
باریک   ىگشاده با ابروها  مشاهده کردم مثل ماه شب چهارده، پیشاىن ىدر آن جا چهره ا

مهوار وبرنیامده، در  ىکشیده، گونه ها  چشمهایش سیاه وگشاده، بیىن. کشیده وبه یکدیگر رسیده
از نقره  ىاز مشک که بر صفحه ا ىبود مانند قطره ا بر گونه راستش خاىل. الهنایت حسن ومج

اش  نوراىن داشت، که تا نزدیک نرمه گوش آوخيته واز پیشاىن ىسیاه ىبو  عنرب ىمو . افتاده باشد
، ىمتمایل به بلند ىبسیار بلند ونه کوتاه، اما کم ىساطع بود مانند ستاره درخشان، نه قد ىنور 

فداه را با هنایت سکینه ووقار وحیاء وحسن ومجال، زیارت کردم، به من ى رت روحآن حض. داشت
ای ابن مهزیار ، حالت برادرانت در ) ،(یا ابن مهزیار، كیف خلفت إخوانك يف العراق ؟): فرمودند

 ىعباس در هنایت مشقت وذلت وخوار  آهنا در دولت بىن: عرض کردم  (عراق چگونه است ؟ 
قاتلهم اهلل أىن یؤفكون، كأِّن بالقوم قد قتلوا يف دیارهم وأخذهم أمر رهبم لیالً ): .کنند  ىم ىزندگ
خداوند آن هارا هالک گرداند، گویی قومی را  می بینم که آن هارا در سرزمینشان ):فرمود ،(وهناراً 

 . (به قتل می رسانندودرشب وروز خداوند امرشان را می گرید
إذا حیل بینكم وبنی سبیل الكعبة ): رسول اهلل ؟ فرمود آن چه زمانی خواهد بود ای فرزند  

بأقوام الخالق هلم واهلل ورسوله منهم براء، وظهرت احلمرة يف السماء ثالثًا فیها أعمدة كأعمدة 
اللجنی تتألأل نوراً، وخيرج السروسي من إرمینیة وأذربیجان یرید وراء الري اْلبل األسود املتالحم 

بل طالقان، فیكون بینه وبنی املروزي وقعة صیلمانیة، یشیب فیها الصغری، باْلبل األمحر، لزیق ج
فعندها توقعوا خروجه إىل الزوراء، فال یلبث هبا حىت یوايف . ویهرم منها الكبری، ویظهر القتل بینهما

بآهات، مث یوايف واسط العراق، فیقیم هبا سنة أو دوهنا، مث خيرج إىل كوفان فیكون بینهم وقعة من 
نجف إىل احلریة إىل الغري وقعة شدیدة تذهل منها العقول، فعندها یكون بوار الفئتنی، وعلى اهلل ال

 .(حصاد الباقنی
وخداو رسولش از آن ها  زمانی که بنی مشا وکعبه  به وسیله اقوامی که هیچ خالقی ندارند) 

، وسروسی از مرباء است ،قطع گردد وسرخی در آمسان به مدت سه مانند عمودی منور می شود
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ارمینیه وآذرباجيان به قصدشهر ری که در کنار کوه سیاه که از کوه های قرمز پرشده است ، خروج 
می کندبه طوری که کوه طالقان از وجود ان ها تنگ می شودودر بنی ایشان وبنی مروزی حادثه 

ودر  کند  می شودوبزرگ رنگ مویش تغیری میای در صیلمانیه خواهد بود، که از ان کودک پری
میان آن ها قتل ظاهر می شود،که در ان هنگام منتظر خروجش به مست زوراء باشید،ودر ان جا 
باقی می ماند تا با مشکالتی روبرو می شودسپس در وسط عراق حرکت می کندودر ان جا به 

می ماند سپس به مست کوفان خروج می کند ودر آن موقع بنی ان  مدت یک سال یا کمرت باقی
جنف تا حریه تا غری واقعه شدیدی خواهد بود که عقل هارا زایل می کند، ودر کنار ان قتل   ها در

 .(گاه آنان است وبر خداست که آن هارا نابود کند
﴿أَتَاَها أَْمرُنَا لَْیاًل أَْو نَ َهاراً ِبْسِم اهلِل الرَّمْحِن الرَِّحیِم : سپس فرموده خدای متعال را تالوت منود

: وگفتم آقامی ای فرزند رسول اهلل امر چیست ؟ فرمود ،ا َحِصیدًا َكَأن َلَّْ تَ ْغَن بِاأَلْمِس﴾َفَجَعْلَناهَ 
 .(ما امر خدا وسربازان آن هستیم )  ،(حنن أمر اهلل وجنوده)

تَ َرَبِت السَّاَعُة َوانَشقَّ : آقامی ای فرزند رسول اهلل وقت آن رسیده است ؟ فرمود :گفتم   ﴿اق ْ
  .اْلَقَمُر﴾
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