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 ماین و سلم تسلییاألئمة و املهد آل حممدحممد و  ىا عل ىو صل، نیاحلمد  رب العاملو 

﴿ ينالَّذ َلمعيسو ونبنَقلنَقَلٍب يم وا َأيَظَلم و ُةاقِبالع لَتلمنیق﴾ 

 دان سعادمتندیبه شهم یتقد

از آن  آمسانسر به مهر بوده و تنها مالئکه ی شان راز که خونی م به کسانیتقد
 آگاهند

  استی د دولت عدل اهلیشان کل ونکه خی م به کسانیتقد
 انهیم به دوستان خدا و رسولش و امت میتقد

تنگ است و در  سینهدر   امحد احلسنشان قلب  که از فراقی م به کسانیتقد
حزن و اندوهم ، که جان امحد در دست اوست سوگند سیبه ک( :دیفرما یحق آنان م

م را یگلوو بغض  ...رمیتا آن حلظه که در جوار مشا آرام گ پایانی نداردمشا هرگز  براى
در قسمت خدا ه ب ...ام تا آن زمان که زنده ست یفشارد و اشک از چشمامن جار یم

 ابد مگر آنی یام منیقرار دارد که هرگز التی ق و کاریعم زمخی  امحد احلسنقلب 
دار ید به دیآن انتقال داده شده ا به سویمند مشا که  م و شکوهیبه منزل کر كه روز
   ...میمشا آ

به جمروحانی که  میقدت ... امحد احلسندوستان و روح و قلب ی سالم بر مشا ا
ظاملان مظلومانه ی ها آنکه در زندی رانیم به اسیتقد ...آویختند سینه مدال شرف جهاد به

ن تالش اندک و یخادم مشا ا. ی م به برادران انصار و عامالن امام مهدیتقد. ر گشتندیاس
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د داشته یو شفاعت مشا ام ءکه به دعا کند یمم یشگاه مشا تقدیپ بهرانه را متواضعانه یفق
  .باشم

  ق. ـه ۱۴۳۴/ شعبان /۱
 ش.هـ ١٣٩٢/ خرداد ماه/ ٢٠
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    :مقدمه
  

 م يبسم اهللا الرمحن الرح 
ر قابل يغی يها ر اضافه کرده و ما را با نعمتيناپذی که بر ما نعمت را یمحد و سپاس خدا 

ها بر حممد و دون دريتر ن و کامليتر ضلافاحاطه کرده است و ی گذار  قابل شکرريوصف و غ
  . ميا م آنان کردهيش را تسليباد که ما امر خو ن ييائمه و مهد آل حممد

  

را   یمانيارزنده حول دعوت مبارک ی قسمت چهارم از گفتگو  میبرادران گرای ا 
خداوند د و خالص در راه ين تالش اندک مفيدارم که ا یاز خداوند مسئلت م کنم یمم مشا يتقد
ه با باطل داشته باشد و از برادران خواننده ب ر نشر حق و دفاع از آن و مبارزهد  میسهم يکر

ر محد و سپاس از آن طلبم و در اول و آخ یان آن پوزش ميدر تبی کاست گونه کم و خاطر هر
  . پروردگار است

******  
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   :قسمت اول 

  :کند یمزده امام داللت یکه بر وجود سی اتیروا 
   

آنان سالم کرد و  هپدر آمد ب، دن پدر بودنديمشتاقانه در انتظار رس، فرزندان هر شبانه 
  . امر بودی  ت از هر دو جانب مقدمهيسالم و حت

ث شب يا در مورد حديزم خوب باشند آيکه فرزندان عز خواهم یماز خداوند : پدر 
  د؟ يداری سؤالگذشته 

د که دوازده يذکر کرد  نييات مهديپدر مشا روا، بزرگوارم از مشا ممنومنپدر : واثق 
ازده ي  نييمهد: ديفرما یمدم که يرا دی تياما من روا. اشندب می  نياز فرزند حسی مهد
  ؟ گانه يازدها يهستند  گانه دوازده  نييا مهديآ، یباشند نه دوازده مهد یتن م

ابا محزه مهانا از ما بعد از ی ا: (ديفرما مى  عبد اهللای است که ابی تيمهان روان يا :پدر
   )١(.)هستند  نياز فرزند حسی ازده مهديقائم 
 کنم یممشا ذکر ی که برا چه آن فرزندانی ا .فرزندمی ات ا و مراجعه مهت هن بيآفر: پدر 

آمده   نييکه در مورد عدد و تعداد ائمه و مهدی اتيدر گذشته گفتم روا. ديکن مالحظه
  :باشندمیاست بر پنج قسمت 

 
   

ن قسمت با الفاظ يکنند که امیداللت   که بر دوازده امامی اتيروا :اولقسمت  
را در گذشته  چه آنان کردم و يمشا بی ن گفتگو برايکه در قسمت اول ا طور مهانخمتلف آمده 

است که در ی ن الفاظيا ميپرداز یوار به آن م دوباره و خالصهی ادآوريی برا .تان ذکر کردميبرا
  :ات آمده استيآن روا

بعد از من دوازده امام و بعد از ی علی ا: (فرمودند  اکرم پيامرب" ازده امامدو" :اول 
   )٢(. )باشند یمی آنان دوازده مهد

پدرم نزد  مهراهبه : (ديگو یم از جابر ابن مسره ميرعامللک بن  عبد" ليفهخدوازده " :دوم 

                                                
   .۳۸ ص:خمتصر بصائر الدرجات -١
  .۱۵۰ص : الطوسي غيبة -٢
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  . )هستند ليفهخبعد از من دوازده : (که فرمودند نيدمش  شانيم که از ايبود  رسول اهللا
ی به پدرم گفتم ا. گفتند یسخن م میو به آرا شد منی نيدهش  حضرت دایسپس ص

  )٣(.)هاشم هستند نیبمهه از : را آهسته فرمودند؟ پدرم گفت چيزیچه   حضرت، پدر
از : ديگو یم ئیجابر بن ابن مسره السوا: ديگو یم ميرععبد امللک بن " ميرادوازده " :سوم 

ام کنند سپس ير قيدوازده ام که اينابد تا ي یان منيپا ن امريا(: م که فرمودنيدش  رسول اهللا
: تپدرم گف: دم که چه فرمودنديمن از پدرم پرس. فرمودندی زيچ آرامی يبا صدا  حضرت

 ٤)(.)ش هستنديمهه از قر: مودندرف
  )٥(.)از ما دوازده حمدث هستند: (امام باقر فرمودند" دوازده حمدث" :چهارم 
ر از جابر ابن مسره يامللک بن عم ان از عبدير از سفيعم بیابن ا" (دوازده تن" :پنجم 

کنند امر  یدوازه تن حکومت م کهنی تا زما: م که فرمودنيدش  از رسول اهللا :ديگو یم
از . فرمودند که من متوجه نشدمی آهسته سخنی يصدامردم را به دست دارند سپس حضرت با 

 )٦(.)ش هستنديمهه از قر: فرمودند: گفت دم چه فرمودند؟يپدرم پرس
ابا ی ا: پرسد یابن مسعود م عبد اهللاز ی مرد: ت مسروقيدر روا( "قيبندوازده " :ششم 
  ؟ کنند یمن امت حکومت يفه بر ايه چند خلکد يا سيدهنپر  ا از رسول اهللايالرمحان آ عبد

 ٧) (.)لياسرائی بان بنيبه تعداد نق نقيباندوازده تن از : م و فرمودندديسپر: گفت عبد اهللا
: فرمودند  سينحکه امام  است اطالق شده  ز بر ائمهين نييعالوه بر آن لفظ مهد 

  ن آنانيآخرو   طالب ابیابن ی علن يمنؤر امليام ها آناست که اول ی از ما دوازه مهد(
٨(.)باشد یمفرزند از فرزندان من است او قائم به حق  مين(   

ن يای  کنند و مقصود و مراد از مههمیاشاره   گانه دوازدهرات بر ائمه ين تعبيای  مهه
و آخرشان   طالب ابیابن ی عل امير املؤمنينکه اولشان  باشند یم الفاظ فقط دوازه امام 

                                                
  .۳۱۵ص  ۲ج : القرىب لذوي املودة ينابيع  -٣
  . ط امليمنية مبصر ١٠١و  ٩٧ص  ۵ج : أخرجه أمحد بن حنبل يف املسند -٤
 . ٢ ص :والتبصرة اإلمامة -٥
  . ط حممد علي صبيح مبصر ٣ص  ۶ج : أخرج احلافظ مسلم بن حجاج القشريي يف صحيحه -٦
  .۳۸۶ص : أمايل الصدوق -٧
 .  ٢ ص :والتبصرة اإلمامة -٨
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  . باشندمی ی عسکرامام حممد بن حسن 

ان خواهد يدانند که شرح مفصل آن ب یکه تعداد ائمه را دوازده تن می اتيروا :دومقسمت 
 . شد

ان ياند که در گذشته ب ان کردهيبی ن را دوازده مهدييکه عدد مهدی اتيروا :سومقسمت  
  . شد

 باشد یمت يک رواياند فقط  ذکر کردهی ازده مهديکه تعداد را ی اتيروا :چهارمقسمت  
ابا محزه از ما بعد از قائم ی ا: (فرمودند  عبد اهللاکه آن را واثق ذکر کرده است که ابا 

  (٩).)باشندمی  نياز فرزندان حسی ازده مهدي
باشند که بر میدوازده تن   نييان کرده تعداد ائمه و مهديکه بی تيروا :پنجمقسمت 

دوم  قسمتدر  آن رانه يت است و قريت وصيباشند و آن روا یست و چهار تن ميمجع ب
ز با يباب ذکر خواهد شد و ن نياو سخن در  کند یمد که بر تعداد دوازده امام داللت يابي یم

ی اتيروا .شود یمت حاصل يموجود است و در ای ازده مهديکه  کند یمان يچهارم ب قسمت
  ز در مشار ائمهينی از دوازده مهد  اولی د مهدنکن یزده امام داللت ميکه بر وجود س

پس تعداد . مام شده استا سيزده  امير املؤمنين اهربه مه و تعداد ائمه  قرار گرفته
ان ائمه و يانه مينقطه ماول ی گر مهديبه عبارت د. ازده تن گشته استيز ين  نييمهد
زده تن يتعدادشان سرد و يگمیقرار   در مشار ائمهی قرار گرفته است که گاه ن ييمهد

 گونه اينو  شود یمکه تعدادشان دوازده تن  رديگ یمقرار   نييدر مشار مهدی و گاه شود یم
 باشد یمت يت وصيروا، ن مجعيو شاهد ا شود یمجاد يای ات مهاهنگياز روا قسمتن پنج يب

ن مجع بر خالف يو ا دنباش یمز دوازه تن ين  نييدوازده و مهد ان کرده تعداد ائمه يکه ب
   :ح استيان کرده صحيبی خ حر عامليش چه آن

شان هستند که يقبل از ا شان مهان ائمه يبعد از ا ن اساس ائمه يبر ا(: ديگو یماو 
را تعداد با يز ،نداردی منافات گانه دوازدهپس با اثبات ائمه . بعد از وفاتشان رجعت کردند

حاصل  گانه يازدهو  گانه دوازدهت ين دو رواين وجه با مجع بيو ا شود یمنرجعت افزوده 
از  کدام هيچ وارد شدنا دوم يباشد و  یا نبيی مهد وارد شدنگردد که در اول احتمال  یم

                                                
  .۳۸ص : خمتصر بصائر الدرجات -٩
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   )١٠(.)...شود یمنه مالحظی گريآنان به خاطر حکمت د
که در عامل رجعت  باشند یم  مهان ائمه  نييکه مهد ديگو یم :اولی  نکته

شان يهستند که بعد از ا نیبودند مهان کسا ی که قبل از امام مهدی بازگشتند پس کسان
 ی شان دوازه مهديدوازده امام سپس بعد از ا: (ديفرما یمت يروا کهلی اند در حا آمده

شان يهستند که قبل از ای ند مهان کسانيآ یمی از مهد دکه بع نیکسا: ديگو یمو ) هستند
 آمده بودند . 
  

وارد با  کند یمجاد يا مقايسه گونه اينی ازده مهديو ی ات دوازه مهديروا بين :دوم ی نکته 
 کند یمازده تن را ذکر يکه ی اتيگردد و اما روامیمجع  ی ا امام مهدي  امربيپ شدن

 . است مهراه ی ا امام مهدي  امربيپ وارد شدنبا عدم 
گردآوری شده  بندی مجعبلکه آن ، بندی بدون دليل است کنيد که اين مجع مشا مالحظه می

هستند  مهان ائمه   نيين باشد که مهديپس اگر چن، شود  که گفته می گونه مهاناست 
پس ، هستند  نياز فرزند حس ن ييت شده مهديروا کهلی اند در حا که رجعت کرده

؟ است  نيان حساز فرزند  ا حسني ن يان حساز فرزند  طالب ابیبن ی علا يآ
ن يعاقالنه است؟ ا  نيات دوازده فرزند از فرزندان حسيدر روا  امربيپ وارد شدنا ي

  د؟ يکه ذکر شد متوجه شد چه آنفرزندم از ی ا !تر استزيگفته شگفت انگ چه آنامر از 
  . بله پدر: واثق 
  . کنند یمزده امام داللت يکه بر وجود س کنم یمتان ذکر يرا برای اتياکنون روا :پدر 
  

 نيدمش  که از ابا جعفر کند یمت يدر سند خود از زراره روای نيکل شيخ :ت اوليروا 
لی عو   رسول اهللا فرزندان از هستند مهه حمدث  آل حممددوازده امام از : (که فرمود

 و رسول اهللا باشند می   ی علو ١١(.)ند پدران(  
و   که دوازده امام از فرزند رسول اهللا کند یمت ذکر يروا، فرزندان من نيدک مالحظه 

رسول اهللا  انمهه حمدث از فرزند  آل حممددوازده امام از : (ديفرما یمو  باشند یم ی عل

                                                
   .٣٧٠ ص :اهلجعة من اإليقاظ -١٠
   .۵٣١ ص ١ ج :الكايف -١١
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  ی علو امير املؤمنينپس با افزوده شدن ، )هستند  پس . دونش یزده تن ميائمه س

  . شدزده تن يتعدادشان س  در مشار ائمه  اولی مهد وارد شدنبا 
قرار گرفته در   در مشار ائمه  اولی پدر درست است پس چرا مهدی آر: حممود 
  است؟  نييکه از مهدی حال

ان شد و يبی اهل های حجتن يلت بيفض، مای اول گفتگو قسمتحممود در ی ا: پدر 
در . هستند گونه اينز ين  ده است پس ائمهيلت خبشيفضی گريبر دی کيخداوند رسوالن را 

 شان حممد  لت بر خامتيان رسوالن فضين آنان ذکر شده است در ميلت بيات فضيروا
  آل حممدن هستند و اما در يزمی ن بشر بر رويتر ضلافشان يبلکه ا. اطالق شده است

. هستند  نيسح و بعد از آنان حسن و  و فاطمه  طالب ابیبن ی علشان  نيتر ضلاف
  . هستند  ائمه ن اشخاص بريتر ضلافپس اصحاب کساء 

 طالب ابیبن ی عل، ن امت بعد از منين ايتر: (ت شده که فرمودنديروا  از رسول اهللا 
شود لعنت خدا بر او  انخالفت آنی هستند و هر کس مدع ن يو فاطمه و حسن و حس

  )١٢(.)باد
ن خلق خدا چه يتر ضلاف(: ديپرس  از رسول اهللای سلمان حممدی روز :ت شدهيروا 
جد : اشاره کردند و فرمودند ن يش به حسن و حسيحضرت با دست خو ؟هستندی کسان

: سيدسلمان پر. ن دويپدر ا: است؟ فرمودند سیبعد از جدشان چه ک: سيدسلمان پر. ن دويا
بعد از مادرشان چه  :سيدسلمان پر. ن دويمادر ا: فرمودند ؟است سیبعد از پدرشان چه ک

  )١٣(. )دو فرزند هستند نيخود ا: هستند؟ فرمودندی کسان
 ی است که امام مهد آشکار، شود یمدا يپ برتری  آل حممده ين بقيکه ب طور مهان 

ر يبصی بت از ابيدر کتاب غی نعمان شيخ. باشند یاصحاب کساء م به جز  ن ائمهيتر لضاف
خداوند : (فرمودند  که رسول اهللا: نديفرما یمنقل   شان پدراناز    عبد اهللای از اب

ن مکه و از مکه مسجد و از مسجد يار کرده و از زمياختی زيچ، زياز هر چ لیتبارک و تعا
ان گوسفندان الفان و از يها و از م ان اناثيان چهارپايو از م .که در آن کعبه قرار داردی موضع
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و از  هاشم یان مردم بنيها شب قدر و از م ها رمضان و از شب ان ماهيان روزها مجعه و از ميم
ن يو از حس .ار کرده استين را اختيحسن و حس، یعلو از من و ی علهاشم من و  یان بنيم

ن آنان يتر لضفاظاهرشان و  شان و باطن ها آنن يار کرده که مين اختيدوازده امام از فرزند حس
   ١٤)(.)باشد یمو قائم آنان 
ن روزها مياخداوند از (: فرمودند  رسول اهللا: ديگو یمثر ب األتضدر مقی و جوهر

و از  ،ديرا برگزی علو من و  ،ها ماه رمضان ان ماهيو از م ،ها شب قدر ان شبيو از م ،مجعه
 ن آنانيتر کمن آنان قائم دانا و حيد که ميان را برگزيبر عامل های حجتن يحسن و حس، یعل

 ١٥(.)باشد یم(  
حسن و   شانيو بعد از ا ن يمنؤر امليام  ن ائمهيتر لضاف(: ديگو یم جیو کرا

سپس . باشد یم ی امام زمان مهد  نيبعد از حس ن ائمه يتر ضلافو  ن يحس
طور که روايات به اين مسئله اشاره داشته و متفق األثر  مهان  شانيبعد از ا  ه ائمهيبق

   )١٦(.)است
ز وجود ين  نيين مهديب ،لت موجود استيفض  ائمه و اءين انبمياکه در  طور مهان

  . دارد
است ی ن امريا. است رت ضلافن يير مهدياز سا  اولی ات ذکر شده که مهديدر روا 

امت من ی مهد ،سلمانی ا: (که فرمودند کند یم تيروا  س از رسول اهللايبن ق ميکه سل
 ،ن استيکه پر از ظلم و ستم گشته از فرزند ا طور مهان کند یمن را پر از عدل و داد يکه زم

ی امام وص رديگ یمکه فرزندش امر او را به دست ی پدر ،یفرزند وصی وص ،امام فرزند امام
پدرش از او : فرمودند ؟ا پدرشي است تر افضلی مهد ،امرب خدايپی ا: عرض کردم. عامل است
ت کرده ينان را به او هداآچرا که خداوند  ،ستها آناجر و پاداش متام ی اولی برا ؛برتر است

   )١٧(.)است
پدرش از (: ا پدرش؟ فرمودنديبرتر است ی در پاسخ به سلمان که مهد  سخن حضرت

                                                
  . ٧٣ ص :النعماين غيبة -١٤
  . ٩ص : مقتضب األثر -١٥
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که خداوند آنان را به او  اچر ،مثل متام آنان استی اجر و پاداشی اولی او برتر است برا

 . )ت کرده استيهدا
که  ی اول است و پدرش امام حممد بن حسن عسکری مهد، ی مقصود از مهد 

چرا که در  !ستين ی امام حممد بن حسن عسکری برتر است و مقصود از مهد شانيا از
 ی از پدرش امام حسن عسکر ی ات ذکر شده که امام حممد بن حسن عسکريروا

  . است  ن ائمهيبعد از اهل کساء برتر ی برتر است و امام حممد بن حسن عسکر
ا رسول اهللا از ي: (نديفرما یم  که حضرت فاطمه کند یمنقل ی طوالنی ثيدر حد يلمس و

است ی از آنان مهد :نديفرما یمکه  جا آنتا  ...برتر است؟ی د چه کسيکه نام بردی ان کسانيم
چرا که امام اوست و ی برتر است از آخری اول. که قبل از اوست از او برتر استی و کس

  )١٨(.) ... اول استی آخر وص
که قبل از ی طور که مقصود از کس است مهان اولی مهد جا ايندر ی پس مقصود از مهد 

ت يچرا که روا ی نه امام حسن عسکر باشد یم ی امام حممد بن حسن عسکر، اوست
ی هرگز ثابت نشده امام حسن عسکر که حالیکه قبل از اوست در  کند یموضوح اشاره ه ب

 ی تر از فرزندش امام حممد بن حسن عسکر ضلاف ی باشد بلکه امام مهد 
  . باشد یمتر از پدرش  ضلاف

تر  ضلافکه قبل از اوست از او ی است و کس گونه اينت ير رواين اساس تفسيپس بر ا 
که قبل از اوست پدرش ی اول است از او برتر است و کسی مهد که قبل ازی کسی عني. است

ز يو ن باشد یماو ی ب قبل از مهديکه در امامت و در مقام و ترت باشد یم ی امام مهد
مقصود از اول امام حممد بن . )اول تر از آخر است چرا که اول امام آخر است(: نديفرما یم

ب اول برتر از آخر است چرا که ين ترتيو به ا باشد یماول ی خر مهدآو  ی حسن عسکر
اول است و اول مهان امام ی مهدی گريد" تاول اس صیو آخر و" استی گريامام دی اول

حممود جان پاسخ خود را ، باشد یم ی امام مهدی وص لاوی مهداست پس  ی مهد
  ؟ یگرفت
  . پدری آر :حممود 
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  . کنم یم تان ذکريات را برايروا قيهپس ب: پدر 
  

که حضرت  کند یمنقل   جعفری از ابی در کتاب کافی نيکل شيخ :ت دوميروا 
ی شان لوحيدستان ا بينوارد شدم   بر فاطمه(: ديفرما یمی انصار عبد اهللاجابر بن  :فرمودند

 کهاز فرزندانش ذکر شده بود آنان را برمشردم دوازده تن بودند  ءايدم که بر آن نام اوصيد
  )١٩(.)بودی علگر يبود نام سه تن از آنان حممد و نام سه تن د  آخرشان قائم

حممد و  ها آننام سه تن از (: ديگو یمت يد روايکن مالحظهرا  ر ت امام باقين روايا 
و  )استی علو نام چهار نفر آنان (گر آمده است يد نابعدر م اما )استی علگر يسه تن د

 جعفری جارود از اب بیاز ا :د در ارشادين و مفيون اخبار و الروضه و کمال الديعصدوق در 
  دم يدی شان لوحين دستان ايفاطمه وارد شدم ببر (: ديگو یمی انصار عبد اهللاز جابر بن

بود نام  خرشان قائم آ کهاء بود پس آنان را برمشردم دوزاده تن بودند يکه بر آن نام اوص
   (٢٠) ).دبوی علسه تن از آنان حممد و نام چهار تن از آنان 

  

 رسول اهللا :نديفرما یم  جعفری جارود از ابی از ابی در کافی نيکل شيخ :ت سوميروا 
 خ يمی عني يمن هستيزم )ثبات(زِر ی علی فرزندامن و تو امن و دوازده تن از ( :نديفرما یم
در امان مانده پس ی رانيگونه و ن با وجود ما استوار مانده و از هريآن هستند و زمی ها کوه

به آنان مهلت ی ا ران خواهد شد و حلظهين با اهلش وي بروند زمامنهرگاه دوزازده تن از فرزند
  )٢١(. )شود یمنداده 
ی  و تو اامنمن و دوازده تن از فرزند(: نديفرما یم د رسول اهللا يتوجه کنت ين روايبه ا 

 . شوند یمامام  دهسيزجمموع آنان ، )یعل
  ست؟ ين چيزم زر نیپدر جان مع: امحد
قلب است و آن  ثباتو اصل او به منزله : ديگو یم ثيرابن ا) قلب است زر( ثباتاصل  :پدر
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ن با وجود آنان قائم و يپس زم )٢٢(قوام به آن استاست که قلب انسان  کیاستخوان کوچ

با اهلش  زمينو آن هنگام که دوازده تن بروند ( :ل فرمودندين دلياستوار مانده است و به مه
در مورد  األنواردر حبار ی جملس شيخو  )شود یمنبه آنان مهلت داده ی ا گردد و حلظه یران ميو

ی عنيگشته  مهراهر با کسره الزِ: ديگو یم) من است ن بعد ازيزر زماو ( : رسول اهللا فرموده
 )٢٣(.قوام آن و عامل به مصاحل آن بعد از من است

  

  که حضرت کند یمنقل   جعفری از ابی در کافی نيکل شيخ :ت چهارميروا 
م و دانا هستند که يحمدث فه قيباز فرزندامن دوازده ن: (فرمودند  رسول اهللا: فرمودند

که پر از ظلم و ستم  طور مهان کند یم دادن را پر از عدل و يحق بوده و زم آخرشان قائم به
   )٢٤(.)گشته است

  طالب ابیبن ی علو   رسول اهللا انز به وجود دوازده تن از فرزنديت نين روايا
  . ن فرزندان هستنديپدران ا ی علو   کند و رسول اهللا یداللت م

  

 که حضرت کند یمنقل   نيمنؤر املياستناد از ام هبی در کافی نيکل شيخ :ت پنجميروا 
 ٢٥(.)امربش و من استيه پيگر از ذر تين امت دوازده امام هدايای برا: (فرمودند(  
 چرا که حضرت کند یمداللت  ی عل انز بر وجود دوازده امام از فرزنديت نين روايا
 املؤمنين اميربا اضافه شدن ) دوازده تن از من هستندنان آ(: فرمودند  به آنان  

  . باشند یمزده تن يس
  

 نيمنؤامل ميرا: ديگو یمه ياستناد از حممد بن حنف هثر باأل کفايةدر  قمی حزاز  :ششمت يروا 
 از رسول اهللای طوالنی ثيدر حد: نديفرما یم  تو از من ی علی ا(: دم که فرمودنديشن

نه يامب بغض و کي یکه من وفات م میهنگاپس ی ر من هستيو من از تو هستم و تو برادر و وز
خواهد بود که در آن شکافنده ی ا و بعد از من فتنه شود یم آشکارقوم در مورد تو ی ها نهيدر س
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و آن هنگام فقدان فرزند پنجم از فرزند  مانند یان و سرگردان محير )هيو فق خربه افراد( مو
چه . شوند یمن ين اندوهگيو زم آمسانبه دنبال فقدان او اهل . توستی  عهيان شيهفتم در م

خاموش ی حضرت اندک. شوند یمثر أسف و متأدر فقدان او متی اريمن بسؤمردان و زنان م
ی ه موسينام من و شب ش او هميپدر و مادرم به فدا: شدند و سر خود را بلند کردند و فرمودند

ور  شعلهی ت از نور که از شعاع قدسيجالل، داردكه بر او نورهايی احاطه است بن عمران 
   )٢٦(.) ...شده
و آن هنگام فقدان : (که فرمودند  حضرت فرمودهث ين حديا صلیفرزندامن موضع ا 

 ی علپس فرزند پنجم از فرزند هفتم ) انت استيعين شميافرزند پنجم از فرزند هفتم از 
  م فرزند هفتم امام رضايکنآغاز  ی علاز امام   ست؟ اگر به مشارش ائمهيک
فرزند پنجم امام از فرزند هفتم  و، باشد یم  فرزند هفتم امام  پس امام رضا. باشد یم

  ست؟ يک ی علامام 
فرزند چهارم از  ی اول است چرا که امام حممد بن حسن عسکری او مهد: پاسخ

و امام ی و امام هادامام جواد   و بعد از امام رضا باشد یم ی علفرزند هفتم امام 
اول است ی مهد ی علپس فرزند پنجم از فرزند هفتم امام  !باشند یم  یحسن عسکر

  . قرار گرفته است گر در مشار ائمه يت ديروای اريو در بس
  

 ی سيون عيدر مورد حوار  از رسول اهللا: ديگو یمانس بن مالک  :ت هفتميروا 
ث تا ين بودند که تعدادشان دوازده تن بود و حديو تر دگانيآنان از برگز: (فرمودند ،دميپرس
  و فاطمهی علبعد از من دوازده امام از صلب  ائمه : ادمه داشت تا فرمودند جا آن

   )٢٧(.)بر آنان بادی ت اهليون و انصارش هستند سالم و حتيهستند و آنان حوار
دوازده تن   فاطمه وی علکه تعداد ائمه از صلب  کند یمز ثابت يت نين روايا پس

  . ندشو یمزده تن يآنان س اهربه مه ی علکه امام  ؛باشند یم
  

نظر افکند پس از آن دو مرد را  مينخداوند بر ز: (فرمودند  رسول اهللا :ت هشتميروا 
                                                

، معجم أحاديث اإلمام املهدي ۴۷ص  ۱ج : ، غاية املرام۳۴۹ص  ۲۶ج : ، حبار األنوار۱۵۶ص : کفاية األثر -٢٦
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  طالب ابیبن ی علی گرياز آن دو من هستم که مرا به رسالت و دی کيار کرد ياخت

خود ی  فهيو خلی ر و وصيل و وزيکرد که او را برادر و خلی و خداوند به من وح .باشد یم
تم انتخاب ياز اهل بی دوازده وص نظر افکند و بعد از ما نيزم هگر بيخداوند بار د ...قرار دهم
که هرگاه  آمسانقرار داد مهانند ستارگان ی گريپس از دی کيدگان امتم يرا برگز ها آنکرد و 

   )٢٨(.)گردد یروشن می گريخاموش شود دی کي
دوازده امام   طالب ابیبن ی علو  کند که بعد از رسول اهللا  یز ذکر ميت نين روايا

تم ياز اهل بی ن نظر افکند و دوازده وصيگر بر زميو خداوند بار د(: چرا که فرمودند. هستند
 دوازده امام ی علو   بعد از رسول اهللای عني )کردختيار بعد از ما ا(و ) انتخاب کرد

  ی علانتخاب کرد پس باشند یمزده امام يآنان س اهربه مه .  
  

که ی ماريدر آن ب ی علمن بر حسن بن ( :ديگو یمر يام بیجناده بن ا :ت ميروا 
از کبد ی يها بود که در آن خون و تکهی طشت  در مقابل حضرت. افت وارد شدميوفات 

من چرا ی موال: عرض کردم. شد یمده يد )لع(ه يبر اثر خوردن زهر توسط معاو  حضرت
انا هللا و  :گفتم ؟مرگ را درمان کنمی زيبا چه چ عبد اهللای ا: د؟ فرمودنديکن یخود را درمان من

ی ن عهديا قسمبه خداوند : به من توجه کردند و فرمودند  سپس حضرت. راجعون ليهانا ا
  و فاطمهی عل انامام از فرزندن امر را دوازده ياند که ا بر ما کرده  است که رسول اهللا

  (٢٩).)ا کشته شده استيست مگر مسموم شده و ين  میرند و از ما امايگ یدست مه ب
ن امر را دوازده امام يا: است که فرمودند  حضرتی  ت فرمودهين روايا لیموضع اص

با  گانه سيزدهبر وجود ائمه  به وضوحت يروا ؛رنديگ یم به دست  فاطمه وی عل اناز فرزند
  . کند یمداللت  ی عل امير املؤمنينحضور 

  

بکر و به خالفت  هنگام هالکت ابومن در : ديگو یمی د خدريسع ابی :ت دهميروا 
هود گمان ياو آمد  به سویثرب ياز بزرگان ی هودي یمرد ،دن عمر حضور داشتميرس

عمر آمد و به او  سوی بهپس . ن اهل زمان خود استينه داناتريکه در اهل مد کردند یم

                                                
   .١۴۸ص  ٢٢ج : ، حبار األنوار٣٧٩ص : کتاب سليم بن قيس بتحقيق حممد باقر األنصاري -٢٨
   .٢٢۶ص : کفاية األثر -٢٩
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اگر در مورد ، ن اسالم هستميدن به ديتو آمدم و خواهان گروی عمر من به سوی ا: گفت
عمر . ین اصحاب به کتاب و سنت هستيقت تو داناتريدم پاسخ بشنوم به حقياز تو پرس چه آن

ن امت ما يکه داناتر کنم یمی يراهنمای اما تو را به کس، نيستممن در آن سطح : به او گفت
 ی علعمر به  -ست جا آنو او  باشد یمتو ی ها الؤمتام سگوی  پاسخبه کتاب و سنت و 

ن امت دوازده يای برا(: فرمودندی هوديبه مرد  ی علکه حضرت  جا آنتا  -اشاره کرد
ن يامربمان در شت در برتريپ تو از من هستند و اما منزل  امربيپی  هيگر از ذر تيامام هدا

 شانيای  هيشان در منزل دوازده تن از ذريا اهرعدن است و به مه شتن مکان در يتر اشرفو 
 و مادرشان و مادر بزرگشان و مادر مادرشان و نسل آنان  ن مقام يو در ا باشد یم

   )٣٠(.)ستين  ک آنانيچ کس شريه
و  امربيپی  هيگر از ذر تين امت دوازده امام هدايای برا( :حضرت آمده استی  در فرموده
  مربپيااز نسل ) امام(ح است که بر وجود دوازده فرزند يصر سيارعبارت ب )از من هستند
بن ی علاز ی عني" و آنان از من هستند: "که فرمودند جا آناز ، باشند یم ی علو از فرزندان 

آنان  اهرکه به مه باشند یمن دوازده فرزند يپدر ای علو امام  باشند یمدوازده امام   طالب ابی
  . زده امام هستنديس

  

فاطمه دخترم ی تو را به مهسر، من ؛یعلی ا(: نديفرما یم  رسول اهللا :ازدهميت يروا 
و فرزندان مشا  ،آورم یم در بعد از تو نزد من است که ن کسيزتريان و عزيسرور زنان عامل

بان و يمن هستند و آنان جن ن بعد ازيبر زم ستم ديدگاندان ينان اهل شت و شهاسروران جو
به و  کند یمن برده و حق را زنده يآنان ظلم را از ب به وسيلههستند که خداوند ی هائنورا

سال است آخرشان قائم است که ی ها راند و تعدادشان به تعداد ماهيم یآنان باطل را م واسطه
   )٣١(.)خواند یمناز م  شانيم پشت سر ايبن مری سيع

تعدادشان به (: است که فرمودند  حضرتی  ت فرمودهين روايادر  لیو موضع اص
ز ين هستند و  و فاطمهی علامام ی  هياز ذر  پس ائمه. )سال استی ها تعداد ماه

از   دوازده ماه دارد پس عدد ائمه اهرمهی سال است و هر سالی ها تعدادشان به تعداد ماه
                                                

   .۱۵۲ص : غيبة الطوسي -٣٠
   .۵۸ص : غيبة الطوسي -٣١
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ی علاز فرزند   ائمهدر نتيجه تعداد ، استسال ی ها د ماهاعدتبه   و فاطمهی علفرزندان 
 . شوند یمزده امام يس ی علپدرشان  اهرکه مه، باشند یمدوازه عدد  و فاطمه 

 

دم يشان را ديآمدم ا  نيؤمنر امليام به سوی: ديگو میاصبغ ابن نباته  :ت دوازدهميروا 
و به  نميب میمشا را متفکر ، چه شده(: معرض کرد ،ره شده بودندين خيکه متفکر بود و به زم

به ی ا به خدا سوگند هرگز حلظه، خير: فرمودند ؟ديا به آن رغبت داريد آيا ين چشم دوختهزم
ازدهم من در آخر الزمان به يفرزند  ی هيشم که از ذرياند میی ام اما به مولود نداشتهی آن رغبت

که پر از ظلم و ستم  طور مهان، کند می دادن را پر از عدل و ياست که زمی د او مهديآ میا يدن
ی گشته و اندک اهمردر آن گی ارياست که اقوام بسی رتيبت و حياو غی برا. گشته است

ا يشش روز : کشد؟ فرمودند یرت چقدر طول ميو ح غيبت: عرض کردم، شوند میت يهدا
ن امر يا يا کهگوی آر: فرمودند ؟است  مین امر حتيا ايآ: عرض کردم. ا شش ساليشش ماه 

  . ن امر نزد تو هستميای که من برا طور مهاناز اکنون خلق شده است 
بعد از آن : عرض کردم .ن عترت هستنديکان اين اهرن امت مهيان اگ هيداصبغ آنان برگزی ا 
ها و  رادهچرا که ا دهد میم جا آنرا که اراده کرده  چه آنسپس خداوند : فرمودند ؟شود میچه 
   )٣٢(.)آن اوستيات از ات و ايغا

ازدهم من در يفرزند  ی هيشم که از ذرياند میی به مولود( :حضرت که فرمودند ی دهفرمو
که پر  طور مهان کند می دادن را پر از عدل و ياست که زمی د او مهديآ میا يآخر الزمان به دن

 ی امام حممد بن حسن عسکر ی علازدهم امام يفرزند  ،)تساز ظلم و ستم گشته ا
ی مهد، شود میمتولد  ی امام حممد بن حسن عسکر ی هيکه از ذری ن مولودآو  باشند می
  . باشد مین امام يزدمهيب سين ترتياست پس به ا  امحد احلسن، اول

ات منقول در کتب معترب از مجله ين رواياز ا شيعيانپدر جان چگونه ممکن است  :فرزندان 
  اند غفلت ورزند؟  گر کتب ذکر شدهيو دی کتاب کاف

آنان قابل ی برا کنند میداللت  گانه سيزدهکه بر ائمه ی اتيد روايفرزندان من بدانی ا :پدر 
                                                

ص : ، ويف۱۶۵ص : ، غيبة الطوسي۲۰۹ص : ، اإلختصاص۵۳۰ص : ، دالئل اإلمامة۳۷۹ص  ١ج : الکايف -٣٢
ص  ۷ج : ، ج السعادة۶۲ص  ۳ج : ، معجم أحاديث اإلمام املهدي ۳۶۲ص : أيضاً، اهلداية الکربی ۳۳۹
  .۱۱۳ص  ۱ج : ، ميکال املکارم۴۶۴
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ت را بر حسب نظرات يوقوف کرده و هر کدام از آنان روا ها آندرک و فهم نبوده پس در 
را بر خود ملزم نسازند و در مورد  ها آنرا ساقط و  ها آنت ير کردند تا ارزش حجيخود تفس
د يابد امي میان ين شب پايم پرداخت و حبث ما در ايات خواهياز آنان در مورد روای کالم برخ

م پرداخت و محد و سپاس يق خداوند متعال به حبث و گفتگو خواهياست که فردا شب با توف
 . باد ن ييائمه و مهد حممدآل ت بر حممد و ين درود و حتيان است و ترياز آن خداوند عامل

  
******  
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  دوم قسمت
  :گفته شده گانه سیزدهات یکه در مورد روا چه آندفع  
  

عه يشی که پدر در شب گذشته در باب وقوف علمای اتياز روا که حالیفرزندان آمدند در  
به سخنان پدر اق آمدند تا يپس با شور و اشت ،شده بودند شگفت زدهات گفته بود يبر روا

س سپ. اند گانه چه گفته زدهيات داله بر وجود ائمه سيه روايگوش فرا دهند که علماء در توج
شب خود شگفت زده يمشا را از سخنان د: فرستاد و گفت سالمپدر آمد و به فرزندان درود و 

کجا ات در ين روايم که ايا ن دچار تعجب شدهيپدر جان از ای آر: فرزندان گفتند! نميب می
اکنون : ش گرفتند؟ پدريرا در پ منفی هوقوف کرده و را ها آنعه بر يشی بودند و چرا علما

شان  هاتيتوجی و از چگونگ کنم میمشا ذکر ی گانه برا زدهيت آنان را در باب ائمه سجيهاتو
! يابد افزايش میمشا ی گانه تعجب و شگفت زدهيدر مورد ائمه س آشکارح و يات صريدر باب روا

  . گانه وقوف کردند زدهيح در باب ائمه سيات صريبر روا ءبر دو ادعا ها آن
  

که  طور مهان. دهم میتان شرح يآن را برا ؟ستيف چيا تصحيف يحتری ادعا :اولی ادعا 
عدول و ی عنيف يحتر :ان خواهم کرديدوم گفتند بی در کالم ما در ادعای را که برخی تأويل

ا ي اضافهل آن از جهتش با يکالم و تعد  حروفف يو حتر ،خوداز جهت ی زيمتوازن ساخنت چ
تش از مقصود و مفهوم يبوده و ا اهرز مهيکلمات نی ل برخياست که با تبد اهرنقص آن مه

ث آمده است يدر حد: مثالی برا ،ف استيف بدتر از تصحيحتر. شود میخود خارج ی اصل
ا مثال ي .)اغزر ما کانت کند میت يروا: یالثورکه  لیدر حا" امه اعز ما کانتيوم القي جتي(

ف کرده و يآن را حتر خیبر( دخود را مسح کر ی هات شده که در زمان فتح چهرينقص روا
  :کند ابو عمر و ابن عاله از خود نقل می چه آنکلمات  یل بعضيمثال تبد و" از قبح: "گفتند

  : البن أمحر، یديی ده فيو، أنشدت الفرزدق
  وأجدر باحلوادث أن تكونا **** سرح عند معدفإما زال 

  نايسرى بالقوم أصبح مستك **** مبطروق إذا ما يفال تصل
، س مبطروقيبالقوم فل يسريإذا كان ممن : قال. ترشدين: قلت ؟أرشدك أو أدعك: فقال يل

  . أغفلت ذاك وأن األمر كما قال فعلمت أين. القوم إذا ما سرى يف: وإمنا هو
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 )٣٣(. )رييمعلقاً على هذا التغ يالعسكر قال أبو أمحد 
  . ر کرده استييف و مقصود و مراد آن تغيف است نه تصحين امر حتريو ا

ن يبا ای گريف شده و ديان آنان حترين کلمه ميمناز خواندند و ا بزبر   رسول اهللا: مثالً
  . مناز خواندند بره بر  که رسول اهللا کند میتش يروای معن

بدون  ها آنا حرکات يحروف ی ها ن نقطهيکردن بی کار دستی عني حيفتص: فيتصح
کلمه و  عبارتد با ينبای اصل ی هفياز صحی چرا که اخذ و کپ ،ر شکل و صورت کلمهييتغ

  . خوانند یخمتلف می ها نقطه را بر وجهی ب ی هآن خمتلف باشد و کلم نوع ساخت
ن يو ا )٣٤(شود می هخواند ...ا فخمه وينداشته باشد قحمه ی ا فحمه اگر نقطه ی هکلم :مثالً

: ديگو می األبرارع يدر ربی و زخمشر شود یمنوخ خارج يجز شی کلمات از دهان کس
از وقوع ی عسکری د مرتضيس جا اينو در  )٣٥()باشد مید ياست که بدون کلی قفل حيفتص(

  : ديگو می هدادی خربی ف در کتاب کافياشتباه و تصح ء،خطا
اشتباه ی ت از مجله کتاب کافياهل ب ی هث در مدرسين کتب حديدر مشهورتر و فعالً ...(

 ۱۷و ۱۴و ۹و ۷ث پنج رقم دارد يطور که در احاد مهانی در کتاب کاف ،رخ داده ءو خطا
طور که آن را  مهان "هميعلعشر والنص  االثين ما جاء يف"باب  فیاز کتاب حجت کا ۱۸و

او سيد سامی بدری در کتاب شبهات و ردود راه و  و دانش آموز )٣٦(.)...شرح خواهيم داد
  .گريد روش استادش را پيش می

هستند که بر وجود ائمه ی ثيشده مهان احادی ث رقم گذارين احاديو مقصود او از ا
ان يمشا بی هستند که در قسمت گذشته برای تيمهان پنج روا ها آن کنند و میگانه داللت  زدهيس

  . کردم
گانه با  زدهيات سيروا تعارضتناقض و ی ادعا. ات استين روايا تأويل :دومی ادعا 
ر و نظر دادن در مورد يمهان تفس تأويلرا درک کردند و  ها آنگانه که  ات ائمه دوازدهيروا

                                                
  .مقدمة التحقيق ۴۰ص  ١ج : تصحيفات احملدثين -٣٣
... خدا و جدا، سر و شر، رمان و زمان و اخل: مثال. به مانند اين مسئله در زبان فارسی نيز موجود است -٣٤

 ).ويراستار(
    .مقدمة التحقيق ۴۹ص  ١ج : تصحيفات احملدثين -٣٥
  .٢۵٩ص ٣ج: معامل املدرستني -٣٦
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ی ش به معناا یظاهری ارجاع کالم و صرف نظر از معنا(: ديگو میی حيخ طريش. استی زيچ

که رجوع داده شود ی پس هنگام ،گرفته شده تأويل) الف و الم( زآن ا کردن و پنهانی خمف
 تأويلش را يمعنا چه آننظر دادن به ی عني شود می تأويله يفالن آ ،شود یقابل انطباق م

 و شده تأويل ها آنکه در مورد  ميکن میرا ذکر ی اتيروا جا اينفرزندامن پس در  )٣٧(.)کند می
  . ديرا دانست تأويلف و يف و تصحيحتر که اينبعد از  ،کند می تأويلر و يرا تفسی گريدی کي

  
: دم که فرمودنديشن  از ابا جعفر(: ديگو میبا استناد از زراره ی نيخ کليش :ت اوليروا

هستند و رسول  ی علو فرزند   مهه حمدث از رسول اهللا  آل حممددوازده امام از 
   )٣٨(.)پدران هستند ی عل اهللا و 
  

  فیتصح یادعا :اوًال
  

ث مبدرسة أهل يم كتب احلدييتق(: نيكتابه معامل املدرست يف يد مرتضى العسكريقال الس
ث مبدرسة أهل يجوامع احلد ث ومع تسلسل اإلسناد يفينسخ كتب احلد أخطاء يف ت يالب
جامع من جوامع  يسموا أيفإن فقهاء مدرستهم مل ، كما شاهدنا ت إىل رسول اهللا يالب

، هم بالصحاحيث لديكما فعلته مدرسة اخللفاء ومست بعض جوامع احلدح يهم بالصحيث لدياحلد
عصر من العصور وإمنا  يف ي موصدوا باب البحث العليحجزوا بذلك على العقول ومل يومل 

، خضعون لنتائج تلك الدراساتيو، ثية احلديجوامعهم على قواعد درا ث يفيعرضون كل حدي
عرضان ين يان اللذين عن اخلطأ والنسير معصوميث غيعلمون أن رواة تلك األحاديوذلك ألم 
ت وهو يث مبدرسة أهل البيأشهر كتب احلد وفعالً قد وقع اخلطأ يف، عصمه اهللايلكل بشر مل 
من كتاب احلجة  ١٨و ١٧و ١۴و ٩و ٧: املرقمة ث األربعةياألحاد مثل ما ورد يف كتاب الكايف

  :يليما  كما نشرحه يف هميعلعشر والنص ی االثن باب ما جاء يف بالكايف
يابی کتب حديث  در ارزش: (گويد سيد مرتضی عسکری در کتاب خود معامل املدرستني می

شود، با اين سلسله  های کتب حديث ديده می اشتباهاتی در نسخه در مکتب اهل البيت 
                                                

  . ١٣٢ص  ١ج : جممع البحرين -٣٧
   .۵۳۱ص  ١ج : الکايف -٣٨
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گونه که مالحظه  مهان به رسول اهللا  در جوامع احلديث مدرسه اهل البيت  اسناد
شان هيچ جامعی را جوامع احلديث که در نزد خودشان صحيح  مهانا فقهای مدرسه, کردمي

گونه که مدرسه خلفاء اين کار را اجنام داد و بعضی از جوامع حديث  مهان باشد نناميدند
علمی را نزدشان را صحاح ناميدند، و با اين کار عقول را به تنگنا وارد نساختند و درب حبث 

ای از زمان نبستند؛ بلکه هر حديثی را در جوامع خود بر قواعد دراية احلديث  در هر برهه
 ها آنشدند، و اين به خاطر آن است که  ها می کردند، و پريو نتائج آن بررسی عرضه می

باشند که به هر بشری که خدا او  دانند راويان آن احاديث از خطاء و فراموشی معصوم منی می
 کنند، و فعالً در مشهورترين کتب حديث در مکتب اهل البيت  معصوم نکرده عرضه میرا 

 ١٧و ١۴و ٩و ٧: طور که در احاديث مشاره خطاهائی واقع شد و آن کتاب کافی است مهان
گونه که آن شرح  مهانعشر والنص عليهم  االثين باب ما جاء يف احلجة بالكايف در کتاب ١٨و

  :آن داده خواهد شد
با استناد از ابن ی ث در اصول کافيدر هر دو حد )٣٩(:هفدهمو  ث چهاردهميحد :اول 

دم يشن  که از ابا جعفر کند مینه از زراره نقل يذآن بن رباط از ابن يبن حسی علمساعه از 
ی علو   رسول اهللا اناز فرزند هستند مهه حمدث آل حممددوازده امام از : (که فرمودند

، رسول اهللا و   ی علو پدران هستند(.  
حمتوا و مضمون  )٤٠()ثيحد ... :بن راشد گفتی عل(ث هفتم بعد از آن يو در لفظ حد 

                                                
قصد او از حديث هفتم، روايت اول است که در قسمت هفتم ارائه شد، و آن روايتی است که شيخ کلينی به  -٣٩

ند از رسول اهللا  مهه حمدث دوازده امام از آل حممد : (فرمودند شنيدم حممد باقر : سند خود، از زراره گفت
  و فرزند علی و رسول اهللا و ،  علی و با روايت چهاردهم آن روايت سومی است ). پدران هستند

که در قسمت سوم تقديم شد، و آن روايتی است که شيخ کلينی در کافی به سند خود از ابی اجلارود، از حممد باقر 
 رسول اهللا : فرمودند زمين هستيم يعنی ميخ ) ثبات(ی علی زِر امن و دوازده تن از فرزندامن و تو : (فرمودند
های آن هستند و زمين با وجود ما استوار مانده و از هر گونه ويرانی در امان مانده پس هرگاه دوزازده تن از  کوه

  ).شود ای به آنان مهلت داده منی فرزندامن بروند زمين با اهلش ويران خواهد شد و حلظه
حممد بن يحيی، از عبد اهللا بن حممد اخلشاب، از ابن  - ۷: باشد میاين مهان حديث هفتم است كامل آن اين  -٤٠

االثنا : (شنيدم که فرمودند از امام حممد باقر : مساعه، از علی بن احلسن بن رباط، از ابن آذينه، از زراره گويد
مها الوالدان، فقال  ولد علي ورسول اهللا وعلي  ومن كلهم حمدث من رسول اهللا  عشر االمام من آل حممد 
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زده امام يس ی علامام  اهربه مه ت ين است که تعداد ائمه از اهل بيث ايهر دو حد

 است نقل شدهی در اعالم الوری د در ارشاد و طربسيمف و ،یاز کاف یتيو در روا .باشند می
ازده تن از فرزندانش است و يو  طالب ابیبن ی علحمدث هستند  آل حممددوازده امام از ( :که

   )٤١(.)باشند میپدران  ی علو  رسول اهللا 
خبار و ون ايع :استخراج کردهی نيت را از کليخ صدوق در کتاب خود روايو ش
 حمدث بعد از رسول اهللا همه  آل حممداز  دوازده امام( :ن لفظ آمده استيو با ا )٤٢(اخلصال

 طالب ابیبن ی علو  باشند می   باشد میاز آنان( .  
   
  : مقايسهجه حبث و ينت

  

د و يخ صدوق و مفيشی عنيو هر کس که از آن اخذ کرده ی ما در مورد کاف عرضه داشنت
کردند و  ءخطای ث در کافيد در نوشنت حديخ مفيکه بعد از عصر ش شود میظاهر ی طربس

از کتاب ی اخبار خود را در اعالم الوری را طربسيز ،نقل نشده زهرگی بعد از عصر طربس
ان يپاسخنانش به  )٤٣()است کرده و آن بر حسب و روشش نقل مید اخذ کرده يرشاد مفاإل
  . رسد می

  

                                                                                                                                                   
أما إن ابن امك كان : وقال علي بن راشد وكان أخا علي بن احلسني ألمه وأنكر ذلك فصرر أبو جعفر 

 .۵۳۱ص ۱ج: الکايف).أحدهم
ابو القاسم مرا خرب داد، از حممد بن يعقوب، از علی ابن علی : کند شيخ مفيد در ارشاد با اين سند روايت می -٤١

، از احلسن بن موسی اخلشاب، از علی ابن مساعه، از علی بن احلسن بن رباط، از عمر )احلسين بن عبيد اهللا(اشعری، از 
 .۳۴۷ص ۲ج: اإلرشاد......).دوازده امام: (مايندفر می شنيدم حممد باقر : بن آذينه، از زراره گويد

: ، شيخ صدوق در دو کتاب با اين سند روايت کرد۴۰ص : ، اخلصال۶۰ص  ٢ج : عيون أخبار الرضا  -٤٢
حممد بن يعقوب کلينی ما را حديث کرد و گفت، ابو علی اشعری گفت، از : گفت حممد بن علی ماجيلويه 

حسين بن عبيد اهللا، از احلسن بن موسی اخلشاب، از علی بن مساعه، از علی بن احلسن بن رباط، از پدرش، از ابن 
از آل حممد که مهه بعد از ما دوازده امام هستيم : (فرمودند شنيدم امام حممد باقر : آذينه، از زراره بن اعين گويد

  ).هاست از آن طالب  حمدث هستند و علی بن ابی رسول اهللا 
   .٢۵۹ص  ٣ج : معامل املدرستين -٤٣
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  :یعسکری د مرتضیبا س توقفی
  

 ،د استيها بعد از عصر مف و اشتباه در نسخه ءخطا رود میکه احتمال  طور مهان :اوالً
توان بر  ید حاصل شده و دو احتمال را منيخ مفيشی ها از نسخه ءکه خطا رود میاحتمال 

به ن امر يد سخن گفته شده و اير از مفيها غ نسخهی داد بلکه از عدم خطا ترجيحی گريد
ت کرده يروای در کافی نيخ کليث که شيدر متام پنج حد ها عدم تکرار شدن نسخه خاطر

با وجود . کند میگانه داللت  زدهيها بر وجود ائمه س نسخهز مفاد يو با وجود آن ن، باشد می
 ها آنز با توجه به داللت ين متون و نيه ممکن است با وجود اختالف ايث آياختالف متون احاد

بوده ی اتفاق گانه سيزدهبر ائمه  ها آنف مکرر در داللت يگانه گفته شده و تصح زدهيبر ائمه س
  !باشد
  

: استخراج کردهی نيت را از کليخ صدوق در کتاب خود روايش( :او گفتهو اما  :دوماً 
مهه حمدث   آل حممددوازده امام از (ن لفظ آمده است يون اخبار الرضا و اخلصال و با ايع

ت يممکن است روا ،)باشد میاز آنان   طالب ابیبن ی علو  باشند می بعد از رسول اهللا 
ی اريو بس دهد میت رخ يروای اريآمده است و مثل آن در بس منبعدوم باشد که با مهان 

دارد و به  و نزديکی قرابتی گريبا دی کيمده که آواحد و دو منت ی نبعات با سند و ميروا
 . شود یمنت ذکر ين خاطر تک روايمه

  
   :بیتغلی ادعا ًادوم 
 

که بر امامت ی اتيبا وجود عناد و انکار روا .کنم میگفته را نقل ی د کاظم حائريس چه آن 
 ائمه  کنند میها گمان  یکه برخی تياوار(: ديگو می او کند میداللت   گانه زدهيائمه س

ذکر  کردهداللت   گانه که بر ائمه دوازدهی اتيبعد از ذکر روا آن راتن هستند و  زدهيس
که در مورد حصر امامت در   میبا وجود معرفت تا(. اوستن مهان منت سخنان يو ا کند می

ز وجود ينی حاد و نادرآاخبار  ،ميديرس کنند میار بر آن داللت يات بسيدوازده امام که روا
ت وارده يپنج روا ها آنو  کنند میگانه داللت  زدهيبر ائمه س کنند میگمان  ها ید که برخندار
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  . ميکن میذکر شان را با رد ها آنهستند که ی در کاف

در کتب رجال ی اديو از او  - بن حممد خشاب  عبد اهللاز ی يحيحممد بن : ث هفتميحد 
 از ابا جعفر: ديگو مینه از زراره يذآن بن رباط از ابن يبن حسی علاز ابن مساعه از  -ست ين

 آل حممددوازده امام از (: دم که فرمودنديشن  رسول اهللا اناز فرزند ند مهه حمدث  
ار يو در ظاهر عبارت بس .)پدران هستندآن دو   یعلو   و رسول اهللا ،ی علو 

اند  رش کردهيتفس گونه اينها  یست که برخيگانه ن و باز است که مقصود ائمه دوازده آشکار
  یعلامام است و  ی علو   رسول اهللا انبلکه ظاهرش دوازده فرزند از فرزند

ن يپدران ا  و رسول اهللا ايشان حذف شده و  از مشار ائمه   اهللامهانند رسول 
ی طور آن راب آن ذکر کرده و يلغطور مکرر در ته ز بينی و جملس ،باشند میدوازده فرزند 

مهه حمدث از (: ديگو میو  باشد مین دوازده تن يا هل کننديتکم ی علذکر کرده که امام 
  . )باشند می  یعلو   فرزند رسول اهللا

 دياز حسن بن عبی اشعری علی اب :ت شدهيروا ١۴به مشاره ی گر در کافيث بار دين حديا 
بن ی علبن مساعه از ی علخشاب از ی اهللا از حسن بن موس دين بن عبيتر حس حيا صحياهللا و 

دوازده (: دم که فرمودنديشن  جعفر از ابا: ديگو مینه از زراره يذآحسن بن رباط از ابن 
 باشد میازده تن از فرزندش ياول   طالب ابیبن ی علکه ند  مهه حمدث آل حممداز   ماما

  . )پدران آنان هستند  و رسول اهللا ی علو 
عقوب ياز حممد بن  ه يماجلوی علحممد بن : ديگو میون يو صدوق در خصال و در الع

بن حسن بن ی علخشاب از ی اهللا از حسن بن موس دين بن عبياز حسی اشعری عل از ابوی نيکل
: فرمودند یدم ميشن  از ابا جعفر(: ديگو مین يه از زراره بن اعيرباط از پدرش از ابن اذن

  طالب ابیبن ی علو  دحمدث هستن  بعد از رسول اهللا  آل حممددوازده ائمه از 
ده يد رسيخ مفيکه به دست شی کاف ی هد نسخيؤز مين امر نيپس ا ،)از آنان استی کي

   )٤٤(.باشد می
 
  

                                                
    .١٩۶ص : اصول الدين، حائری -٤٤
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  یو حائری جملس اهربه مه توقفی
  

ها  یات که برخيروا: ديگو میپرداخته و  عناد بهات ين کالم خود با روايبا ای حائر :اول 
ات ين روايکه ا رود یقت گمان منيدر حق کنند میداللت   گانه زدهيبه ائمه س کنند میگمان 

 کند مین امر اشاره يبه ای ا چ شک و شبههيبلکه بدون ه دنکن میداللت   گانه زدهيبر ائمه س
د دچار توهم و گمان شده يسخن گو گانه  ل و انطباق آن بر ائمه دوزدهيو هر کس از تبد

خود دچار توهم و گمان ی پس حائر! بداند  گانه زدهيدال بر ائمه س آن راکه ی نه کس
  . بداند  گانه سيزدهکه با او خمالفت کرده و آن را دال بر ائمه ی گشته نه کس

د نباش می منحصر  گانه ات تنها فقط بر ائمه دوازدهيکه روا کند می ءادعای حائر :دوم 
و تعداد  کنند می منحصرگانه اشاره و  که فقط بر ائمه دوازده دنشو می پيدای اتيدر مقابل روا(

را  کنند میاستفاده  ها آنو فرزندان من الزم است ادوات حصر که از  )ستيقابل مشارش ن ها آن
و  و عالی مانند اال و سوی بعد از نفی و استثن امنا( :انندم .هستندی ادوات ها آند و يبشناس

  .)دکن میاک نعبد که تنها بر حصر عبادت پروردگار داللت يا: مثالً. م مفعوليتقد
 .قرار داده منحصرفش موضوع و خاص را يتعر اهربه مهعام را  خ حممد باقر صدر يو ش

ن سخن يآن با اضافه شدن نبوت به حممد شناخته شده و بعد از ا. )فرزند تو حممد( :مثالی برا
  )٤٥(.)فرزند توحممد (آمده 
ت يدر مورد تبع گانه  زدهيکه به وجود ائمه سی اتياگر متام روا جا اينپس فرزندامن در  

 ؛اشاره کند  گانه شدن ائمه بر دوازده منحصرکه در  ميابي یدر آن منی امرچ يقرار دهم ه
 کند مین امر اشاره يبه ای د مرتضيکرد س یشدن اشاره م منحصرات در ظاهر به يسپس اگر روا

اگر از وجود امام و (: ويدگ میآمد  میش يپ  یکه مسئله بودن امام بعد از امام مهد میهنگا
م و اگر وجود يخارج شد یم، از قول اثنا عشرييسخن گو فه بعد از حضرت حجت يخل

م و آن قُبح ين که ستون مذهب است را باطل کرديم، اصل ديکن یامام بعد از حضرت را نف
 یار طوالنيشان زمان بسيز است که عامل بعد از ايجا... باشد یبودن زمان از امام م یخال

از  یا د عدهيست بلکه بايز نيشان جاين و زمان از ائمه بعد از ايزمبودن  یابد، و خاليامتداد 

                                                
  .  ١١٢ص  ٢ج : دروس يف علم األصول -٤٥
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ن امر در ين و مصاحل اهل آن بپردازند و ايابند تا به حفظ دين برهه از زمان حضور يائمه در ا

را آن کس که ما را مکلف ساخت و او را يرساند؛ ز یمن یق امامت، به ما ضرريمسلک و طر
ان يان روشن، بيامام را بر ما ملزم ساخت، و آن را با ب م شناخت امامت دوازدهيديپرست

ن اسم نزد ما بر يرا ايسازد؛ ز یخارج من یاثنا عشر یگذار ن گفته ما را از ناميو ا... م يکن یم
ن راه يدر ا یم و کسيشود که امامت دوازده امام را ثابت کند و ما ثابت کرد یاطالق م یکس

   )٤٦(.)ميگران جدا گشتياز د ن ناميست، پس با اير ما نيهم مس
   

و ی کرد و در مورد نف یبر حصر داللت م گانه دوازدهات يکه روا ديد میی د مرتضياگر س
 اما پدر ،گفت میرغم حصر موجود سخن  علی عدم وجود امام بعد از امام دوازدهم 

  گانه ممکن است؟  زدهيات سيانه و رواگ ات دوازدهين روايبی بستگ چگونه هم
که  طور مهانرا تعارض يگر هستند و نه متناقض و متعارض زيات مکمل مهديفرزندامن روا

و  )٤٧(.)ل استيدو دل های داللتن يمنافات و تناقض ب(ان کرده مهان يد حممد باقر صدر بيس
ل يمداول دل ها آنابد که هر کدام از ي میحتقق ی ل زمانين دو دليتعارض ب(: گفت چنين هم
و توجه  تأملگانه  زدهيگانه و س ات ائمه دوازدهيو اگر در روا )٤٨(.)کند میی نفگر را نقض و يد
را ی عددی کيگر ندارند بلکه يکدي های داللتبا ی چ منافاتيد که هيافتي میدر  يدکرد یم

و اول در حصر ظاهر نشده تا  کند میان يشتر از عدد مذکور را بيبی دگر عديو د ديگو می
  . جاد شوديمنافات ا

 ائمه اهربه مه اول ی مهد وارد شدنل شده به سبب يزده تن تبديکه به سی سپس عدد
 اولی است و در گذشته گفتم که مهد  در مشار ائمهی گاه   و  رديگ میقرار
قرار گرفته  در مشار ائمه  اول ی ز مهديات نين روايو در ا  نيير مهددر مشای گاه

  . شده است  زده اماميکه تعدادشان س
ن اثر يع املوده از کتاب فرائد السمطينابيت مذکور در ين روايا تو با توجه به ايپدر آ: حممود 
د بن يشود؟ سع یمن منحصر گانه  امامت تنها به ائمه دوازده ،یشافعی نيم بن حممد محويابراه

                                                
   .۱۴۵ ص ٣ج : رسائل مرتضی -٤٦
 .٢١٧ص  ٣ج : دروس يف علم األصول -٤٧
 .  ۴۱۶ص ١ج : دروس يف علم األصول -٤٨
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بر خلق ی اهل های حجتمن ی اياوص(: فرمودند یم  رسول اهللا: ديگو میر از ابن عباس يجب
ا رسول ي: شد عرض. ز فرزندم استيخر آنان نآزده تن هستند اول آنان برادرم و بعد از من دوا

 یمهد :ست؟ فرمودنديشد فرزند مشا ک عرض.  یعل: ست؟ فرمودنديبرادر مشا ک  اهللا
 به قسم .پر از ظلم و ستم گشته که اينبعد از  کند می دادن را پر از عدل و يکه زمی کس 
ک روز تا آخر يم دهنده است و اگر ياو بشارت دهنده و ب ختيکه مرا به حق برانگی کس
خروج   یتا فرزندم مهد دهد میقدر امتداد  روز را آن مانده باشد خداوند آنی ا باقيدن

ن با يخواند و زم ینازل شده و پشت سر او مناز م م يبن مری سيپس روح اهللا ع. کند
   )٤٩(.)شود می زمني غربمگردد و او مالک مشرق و  ینورش روشن م

 برادر  یعل ها آنجاد شده است اول ياول و آخر ائمه حصر ای ات برين روايپدر در ا 
   .کند میات به وجود دوازده امام داللت ياست و روا ی و آخر آنان مهد رسول اهللا 

م ين امر هستيم ايم و تسلياعتقاد دار ما. ديخوب توجه کن ميگو می چه آنفرزندامن به : پدر 
 مييگو می اام باشد می  و خامت آنان  ائمه ينآخر ی که امام حممد بن حسن عسکر

 واالیقرار داده است به سبب منزلت و مقام  ه را در مشار ائم اول ی که مهدی اتيروا
ت يندارد بلکه روای منافاتگانه بودن آنان  با دوازده  اوست و قرار گرفنت او در مشار ائمه

 چه آناما  ؛کند میاشاره  گانه  ن دوازدهييمهد گانه و بر وجود ائمه دوازده به وضوحت يوص
گانه داللت  مه دوازدهکه بر ائی اتيا روايکه آ باشد مین يت است اين مورد حائز امهيدر ا
   ؟دنگانه تعارض دار زدهيات ائمه سيبا روا کند می

ی زهاين است که در چيقت امر ايوجود ندارد و حقی چ تعارضيآن دو ه نيهرگز ب: پاسخ 
ز ين دو چيوندد نه بيپ یوقوع مه ب بين نفی و اثباتتعارض ی عنياثبات شده تعارض وجود ندارد 

ات يکه روا طور مهان، کند میرا اثبات   گانه گانه وجود ائمه دوازده هات دوازديو روا. ثابت
چ گونه حصر وجود ندارد که يگانه ه ات ائمه دوازدهيو در روا کنند مین اثبات يگانه چن زدهيس

  . منافات دارد گانه سيزدهات يگفته شود با روا
ر يرت مهان اراده و تفساست که ظاهر عبا آشکار(: تياو در مورد روا گفتهو  :سوم 
گانه از فرزند  دوازدهت بر ائمه يبلکه ظاهر روا ؛ستيگانه بودن ائمه ن بر دوازدهی ها مبن یبرخ

                                                
  . ٣٨٣ص  ٣ج : بنابيع املودة -٤٩
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  از مشار ائمه  مهانند رسول اهللا  یعلو  کند میداللت  ی علو  رسول اهللا 
  . )باشند مین دوازده فرزند يپدران ا  و رسول اهللا  شانيا، حذف شده

بود  آشکارت ظاهر و يو اگر روا .که آن را ظاهر ساخته چه آنت با يظاهر روا: ميگو می 
گانه  زدهيبر ائمه س کنند میها گمان  یقرار گرفته که برخی اتيت در مشار رواين روايپس چرا ا

 گونه اينو با  رسد میبه گوش شنونده  به وضوحکه است ی زيپس ظاهر چ ،کند میداللت 
  . کند میز عمل يبلکه انسان به ظاهر آن ن شود یمنحاصل   یچ تومهيظهور ه

از مشار ائمه حذف و   و رسول اهللا  یعل :او چه بود که گفته گفتهل يسپس دل 
ممکن است  هچگون ن فرزندان هستند؟يپدران ا  و رسول اهللا  شانياند و ا خارج شده
 منحصرن است که آنان در صدد ين امور به خاطر ايا ی همه ؟حذف شوند  از مشار ائمه

بودند چرا که آن مورد متمرکز در اذهان آنان است پس   گانه امامت بر ائمه دوازده ساخنت
  . ندارندی چ ارزشيز بوده که هيف و توهم برانگيار ضعيهات آنان بسيتوج
است که به ی د نسخه کافيؤن ميا ...:ديگو میی ر حسناد نزيو س(: و سخن او :چهارم 

  . مدف دايف تصحين قسمت را در تعريپاسخ به ا) دهيد رسيخ مفيش
 ةدر مرآی و جملس(: ديگو میالعقول  ةدر کتاب مرآی خ جملسياز شی د حائريس :پنجم 

ی علو   رسول اهللا به جز يکی از فرزندان ها آنبيشتر ی عنيب محل کرده يالعقول به تغل
 حمدث از فرزند رسول اهللا مهه :گفته شده هک باشد میز از آنان ين  ی عل و 

  . )هستند
  چه؟ی عنيب يپدر تغل: واثق 
آمدند ی د اگر مردانيفرزندامن توجه کن. دهم میتان شرح يب براين مثال تغليدر خالل ا: پدر 

ی د چه کسياز تو پرسی ز دو زن بودند حال اگر کسيآنان ن اهرنفر و به مه ١٠که تعدادشان 
ان را در مشار مردان بلکه زنی کن یبا حصر دو زن ذکر من زآمدند و هرگ  میقو: يیگو یآمده؟ م

نامند  ین امر را اطالق ميشتر رجال ايشتر از زنان است اما بيچرا که تعداد مردان بی ده میقرار 
اغلب ی عنيد يآ میب ياگر از باب تغل – کند میبا زنان اشاره  اهرمه میکه بر قوی ا کلمهی عني –

به  آنی قيحقی اطالق را در معنا عبارترا اگر يز ؛ن امر جماز استيآنان رجال است و ا ی هعد
ی اطالق جماز عبارتبه کار رود ی قير حقيغمعنای و اگر در  باشد میی قياطالق حقی کار برب
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 شود میوان ختم ير جنگل و حيذهن خماطب به ش) دميدی ريمن ش(ی ياگر بگو مثالً، شود می
) دميدان جنگ ديدر می ريمن ش(ی ياگر بگو اما، استاش به کار رفته  یقيحقی معنا که رد

ر به شجاعت يرا شيشخص شجاع است ز جا اينر در يکه مراد از ش شود میخماطب متوجه 
 ی هنيبرسد قر) شخص شجاع(ا به مراد يشد شنونده به کلمه  ثکه باع چه آن معروف است و

ن يا، افتيدست ی نه به مفهوم و مراد اصلين قريپس او به برکت ا ؛است) دان جنگيم(آن 
وان يحی انسان شجاع قرار نگرفته است بلکه برای ر برايش عبارترا يز باشد میی جماز عبارت

انسان ی و برای قيوان حقيحی ر برايش عبارتپس استفاده از ، باک قرار گرفته یدرنده و ب
  . استی شجاع جماز

ی جمازی عبارت تکه شامل زنان هم اس میبر قو -یدر مثال قبل - رجال  عبارتاطالق  
ب يبعد از درک و فهم تغل. نديگو یب مياست که به آن تغلی ن موضوعيو ای قياست نه حق

و ( :گردد که گفته است یمشا روشن می برای العقول جملس ةاز کتاب مرآی د حائريس گفته
 رسول اهللابه جز يکی از فرزندان  ها آنبيشتر  یعنيب محل کرده يالعقول بر تغل مرآةدر ی جملس
  ی علو  مهه حمدث از فرزند رسول اهللا( گفتهن ير اياد شده به تعبياز آنان   ی علو
( د که ائمه يخواهد بگو یاو م رسول اهللا انازده فرزند از فرزندي   ی علهستند که
  ی علجز آنان مشرده نشده است و ب از فرزندان رسول اهللاياز باب تغل   به مشار

   :کند میرا رد ی خ جملسيه شيتوجب و يتغلی دفع ادعا. رفته است
  گانه سيزدهات که بر وجود ائمه يروای ه را رد کرده و در مورد برخياو توج :اوالً 

م يرا ذکر خواهی که اعتراف جملس طور مهان، نداردی و مطابقت دمناي میح يصحت کند میداللت 
  . کرد
ل است پس ياز دلی خاله يموراد صرف توجی ح باشد در برخين جدل صحيو اگر ا :اًدوم 

و  گانه دوازدهات ائمه ين روايتعارض بی ب نبوده و عالوه بر آن ادعايبر حل تغلی ليچ دليه
تعارض در عدم ظهور ی ز در گذشته نفيب شده و نيو محل بر تغل تأويلموجب  گانه سيزده

حمکم ل يان شده است و محل مستلزم داشنت دليب منحصربه صوت  گانه دوازدهات ائمه يروا
 یوگو گفتن از موضع و حمل خود مفقود شده که آی مهانند حمل و موضع آن است در حال

ی ت اهليبه مش، ل آن را به فردا شبيابد و تکمي میان يپا جا اين درت اول يتا روا ما امشب
ها بر  درود و سالمن يان است و تريو محد و سپاس از آن پروردگار جهان ميکن میل وموک
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  . ميا م آنان کردهيش را تسلين باد که ما امر خوييائمه و مهد حممدآل حممد و 

******  
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    قسمت سوم
  گفته شد گانه سیزدهات یکه در مورد روا چه آن رد

  

بردند و در دنبال کردن  یو سرور را می ت شاديهر شب ای فرزندان از گفتگو 
که با هم در حال سخن گفنت بودند پدر بر ی در حال، دنديورز میگفتگوها به شدت اهتمام 

  . سالم فرستادند درود و ز بر اويسالم فرستاد آنان ن درود و آنان وارد شد و بر آنان
  !نميب میمشا را از شدت گفتگوها خسته : پدر گفت 
ره  ها آناز ی ليم و نه تنها خيا ن گفتگوها سعادمتند شدهيااز ی ليپدر ما خ زهرگ: فرزندان 
  . ر دادندييدمان را تغياز عقای اريم بلکه بسيبرد

خ يش: ميپرداز میت دوم يپس به روا ،افتي پايان جا آنشب ما تا يب موضوع دخ: پدر 
که  :ديفرما مینقل ی انصار عبد اهللاز جابر بن   رعفجی استناد از اب هبی در کافی نيکل

اء يدم که بر آن نام اوصيدی لوح  شانيدستان اوارد شدم و در   بر فاطمه: (جابر فرموده
و نام سه تن حممد  لیاز فرزندانش نوشته شده بود آنان را برمشردم دوازده تن بودند نام سه تن ع

   )٥٠(.)دهستن
  

   :یعسکری د مرتضیسخنان س 
  

ث را با مهان ين حديد ايو مف(: ديگو میت قبل يروا ن بعد ازيتدر معامل املدرسی د مرتضيس 
 ٢ جی در کتاب اعالم الوری نقل کرد و طربسی از کتاب کاف ٣۴۶ ص ٢ در ارشاد ج لفظ
  . )ت کرده استيز از او تبعين ١۶۶ ص

  ینبی ايآمده که تعداد ائمه اوص عبارتن يب با ااث در سه کتين حديای و حمتوا 
  . باشند میزده تن يفرزندانش از فاطمه س اهربه مه ی علو  باشند میزده تن يس

ون اخبار ينقل نکرده و در عی و از کاف کند میت يث را روايم که صدوق خود حدينيب می 
از " ٢۶٩ن ص يکمال الد"  گريد منبعن با يدر کمال الد ،کند میخارج  منبعبا دو   الرضا

                                                
   . ۵٣٢ص  ١ج : کافی -٥٠
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: که فرموده کند میمجع شده و از جابر نقل ی با سند کاف منبعن سپس سند با يحممد بن حس

اء بود پس يدم که بر آن نام اوصيدی لوح  شانيوارد شدم در دستان ا  بر فاطمه(
ی علسه تن از آنان حممد و چهار تن  است،آنان را برمشردم دوازده تن بودند آخرشان قائم 

   .)بودند
بوده و در  اضافهبه آن  :"از فرزندش"وارد شد ی کاف ی هدر نسخ: مقايسهجه حبث و ينت

د در مورد آن در ارشاد نقل يخ مفيو ش ،ف شدهياز آنان و آن حترسه تن "وارد شده ی گريد
ذکر کرده  )٥١(اخلصال و ونيخ صدوق در عياست که شی زيو درست مطلب مهان چ ،کرده

   )٥٢(.)فرزند او عبارتبدون ذکر (. استی علکه چهار تن از آنان 
   
  : یعسکری مرتض اهربه مه توقفی 
 مقايسه ی جهيچرا که نت ؛گذشته اختالف دارد مقايسهی  جهيبا نت مقايسهاين  ی جهينت :اوالً 

خ صدوق است و در يش ازدوم  مقايسه ی جهيکه نتی د بوده در حاليخ مفيات اول از شيدر روا
خ يالش يومن أخذ منه أ ث عن الكايفيظهر من استعراضنا احلدي: (ت اول گفتهيروا مقايسه

خ يبعد عصر الش الكايف ث يفيكتابة احلد أخطأوا يفأنّ النساخ قد ، يد والطربسيالصدوق واملف
إعالم الورى من كتاب اإلرشاد  أخذ أخباره يفي ي؛ ألنّ الطربسيومل نقل بعد عصر الطربس، دياملف

  )٥٣(.)ه على منوالهينسج فيد ويللمف
سه تن (است و وارد شده  اضافهو آن ) از فرزندش(وارد شده ی کاف ی هدر نسخ(: ديگو می
ح مهان يد از او در ارشاد نقل کرده و درست و صحيخ مفيف شده و شيز حترين نيا )از آنان

                                                
ما را حديث گفت، سعد بن عبد اهللا ما را حديث  ابی : در اخلصال با اين منت و سند ايراد شده است که -٥١

، از گفت، حممد بن احلسني بن ابی خطاب ما را حديث گفت، از احلسن بن حمبوب، از ابی اجلارود، از حممد باقر 
لوحی ديدم که در آن نام اوصياء  وارد شدم و در دستان ايشان  بر فاطمه : (جابر بن عبد اهللا انصاری گفت

). ها قائم، و نام سه تن علی و نام سه تن حممد بود بود آنان را برمشردم دوازده تن بودند که يکی از آننوشته شده 
  .۴۷۷ص: اخلصال

   .٢۶٢ص  ٣ج : معامل املدرستني -٥٢
 .۲۵۹ ص ۳ ج: معامل املدرستني -٥٣
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بدون (ی علاخلصال ذکر شده چهار تن از آنان  و ونيخ صدوق در عياست که نزد شی زيچ
  . )از فرزندش )ذکر لفظ

 عبارت اضافه که ذکر کردهی ا مقايسها يبپرسد که آی عسکری د مرتضيد از سيبای هر کس
ق اثبات کرده که او يسه تن از آنان را به حتق عبارتف يا حتريو  کند میاز فرزندش را اثبات 

، باشد میزده تن يس تعداد ائمه  که در آنی ا و هر نسخه ده است؟ين رسيقيقدر به  نيا
 بر گانه دوازدهر او در صدد جعل و مطابقت آن با ائمه يو غی و اشتباه بوده تا عسکر ءخطا

آمده  گانه دوازدهت ائمه يد در مورد حقانيخ مفيشی ها در نسخه چه آن هر که اينند؟ و يآ
حق با  جا ايندر ، گانه نقل کرده است زدهيت ائمه سيحقان ازگاه  ح بوده و هريدرست و صح

د خود ياست که با  مین مهان حبث عليا ايآ بوده است؟ گانه دوازدهخ صدوق در مورد ائمه يش
   بر آنان حکم شود؟ که اين د نهيگوات سخن يروا

ن حال يبا ا کند میداللت  گانه سيزدهکه بر ائمه  شود می مالحظهات يفرزندامن در متام روا 
ز است يف شده است پس حکم بر آن جايا تصحيف يآن حتر ديگو میی عسکری د مرتضيس
د يمفی ها هنسخی گشته و گاه حريانت حکم خود يفيان کيدر می د عسکريقت سيدر حق اما
ی ها ن نسخهودب ءخطا به خاطرآن هم  را؛ خ صدوقيشی ها نسخهی و گاه کند می تأييدرا 
  !کند میت يد تبعيمف

ف يتصح از، اند ره که تابع او شدهيو غی عسکری د مرتضيکه باعث شده سی ليدل :اًدوم 
پس در  ،باشد می گانه دوازدهبودن امامت در ائمه  منحصرند اعتقاد آنان به يف سخن بگويو حتر

 ،نقصان به ناچار کند میان يا اعتقاد را بيده و قانون قاعن يکه خالف ای تينظر آنان هر روا
 گانه دوازدهات ائمه يم که روايز در گذشته ذکر کرديف بوده است و نيا تصحيف يو حتر ءخطا

  . ستيبودن ن منحصری به معنا
که بر امامت ائمه ی اتيروای ول ميستيات نيف در روايتصحی ما در صدد نف :اًسوم 

در ی ارياعتماد بس ها آنق متون يرا در مصاديفرق دارند ز کامالً کند میانه داللت گ زدهيس
اما ی طور کله تنوع متون ب، است گانه سيزدهکه آن هم اثبات ائمه  شود میده يمفهوم حمتوا د

  . کند میات ساقط ين روايف را ايف و تصحيک مفهوم به هدف خاص احتمال حتريبا 
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   ید حائریسخنان س
که از  رود میگمان  ،از فرزندش( :ديگو میث لوح يت دوم معروف به حديبعد از نقل روا

ب يو اگر نسخه متام بود بر تغل. )شوند میزده تن يس ی عل اهرفرزندش دوازده تن و به مه
ی شيچ تشويرا بدون هت ين روايرا صدوق مهينسخه است ز یدر متام ن آنأاما ش شود میمحل 
   :کند میت ين سند روايبا مه

خطاب از ی ن بن ابيعطار از پدرش او از حممد بن حسی يحيامحد بن حممد بن (: ديگو می
بر ( :ديفرما میی انصار عبد اهللاز جابر بن   جعفری جارود از ابی حسن بن حمبوب از اب

بود آنان را   اءينام اوص دم که بر آنيدی شان لوحيوارد شدم در دستان ا  فاطمه
و  )بودی علحممد و نام چهار تن  ها آنبرمشردم دوازده تن بودند آخرشان قائم بود نام سه تن از 

و ی سيس از پدرش از امحد بن حممد بن عين بن امحد بن ادريحس( :ت کردهيروا چنين هم
 عبد اهللاجعفر از جابر بن ی جارود از ابی از حسن بن حمبوب از اب عاًيم بن هاشم مجيابراه

خبار الرضا ذکر ون ايث را با سند دوم در عيو مهان حد کند میان يث را بيو مهان حدی انصار
   )٥٤(.)کند می

   
   :یحائر اهربه مه توقفی 

ن است که صدوق هم يد دارد و علت شک او اينسخه شک و ترد یدر متامی حائر :اوالً
ی شيچ تشويات را با مهان سندش بدون هين روايصدوق ارا يز. کند میات را ذکر يمهان روا

ی ن بن ابيعطار از پدرش از حممد بن حسی يحيامحد بن حممد بن : ديگو یو م کند میت يروا
ی انصار عبد اهللاز جابر بن   جعفری جارود از ابی خطاب از حسن بن حمبوب از اب

 ء ايدم که بر آن نام اوصيدی لوحشان يوراد شدم و در دستان ا  بر فاطمه: (نديفرما می
آنان را برمشردم دوازده تن بودند آخرشان قائم و سه تن از آنان حممد و نام چهار تن از آنان  بود
  . )بودی عل

  ست؟ يش چيپدر مقصود او از تشو: واثق 

                                                
  .  ١٩٨ص : اصول الدين -٥٤
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از ( عبارت که صدوق ذکر کرده هرگز در آنی اتيروا ،ن استيش اياز تشو مقصود: پدر 
اء به طور مطلق يان اوصيت در صدد بيروا )از فرزندش(و با حذف کلمه  )نشده فرزندش ذکر

در لوح موجود   طالب ابیبن ی علکه نام  میاء از نسل فرزندش و هنگاياست نه فقط اوص
ن با يو ا. باشد نه سه تنی علد چهار تن از آنان يپس با –ز حضور دارد يشان نيا قطعاً –است 

که سه نام از آنان حممد و چهار نام  کند میهفت نام را ذکر  کند میات صدوق که ذکر يروا
نام سه تن از آنان حممد و  کند میکه ذکر ی نيت کليبوده مطابقت دارد نه با روای علاز آنان 

  . شود میرفع ی ش مدعيتشو جا آنسپس در ، یعلنام سه تن 
  ت باشند؟ يروا وها د تيروای ول استی کيسند گفته شود که ا ممکن است يآ: امحد 
  . احتمال دارد ،یآر: پدر 
شد و مهان طور که در  یب محل ميمتام بود بر تغل ای هو اگر نسخ: (ديگو میی حائر :دوماً 

جه يت نتيخالف ظاهر روا تأويلب ذکر شد پس يتغلی و در گذشته بطالن ادعا ).گذشته بود
ات يکه ذکر شد حصر در روای در حال باشد می گانه دوازدهبودن ائمه  منحصراعتقادشان به 

  !نداردی يمعنا گانه دوازده
 کند مینقل   جعفری جارود از ابی با استناد از ابی در کافی نيخ کليش :سوم تيروا 
ا يمن و دوازده تن از فرزندامن و تو : (نديفرما می  رسول اهللا: فرمودند  حضرتکه 
استوار مانده پس ی رانين از ويما زم ی به واسطهم يآن هستی ها ها و کوه خيا مي نيزر زمی عل

به آنان مهلت ی ا و حلظه رود مین ين با اهلش از بيآن هنگام که دوازده تن از فرزندامن روند زم
   )٥٥(. )شود یمنداده 
  
  :یعسکری د مرتضیسخنان س 

  

ت ين ذکر کرده و بعد از آن روايت را در معامل املدرستين روايای عسکری د مرتضيس 
ت دوم که آن را نقل ين آن دو پرداخته است و روايب مقايسهرا ذکر کرده است و به ی گريد

عباد ی د عصفريسعی ن از ابياز حممد بن امحد از حممد بن حسی يحيحممد بن (: ن استيکرده ا
 رسول اهللا(: فرمودند  که حضرت کند مینقل   جعفری جارود از ابی از عمرو از اب

                                                
 .١٩٨ص : اصول الدين -٥٥
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 آن ی ها ها و کوه خين و ميزر زمی علی ازده تن از فرزندامن و تو ايمن و : ديفرما می
ازده تن از فرزندامن بروند ياستوار مانده پس آن هنگام که  نیراين از ويما زم ی به واسطهم يهست
  . )شود یمنبه آنان مهلت داده ی ا و حلظه رود مین ين با اهلش از بيزم

ف يحتری کاف ی هدر نسخ) امندوازده تن از فرزند(: دوازده تن از فرزندامن :مقايسهجه ينت
ی نيکه کل باشد می )امنازده تن از فرزندي(و : وارد شدهی آن در اصل عصفر صحيح، است شده

  )٥٦(.کند میت يث رواياز او حد
  
  : یعسکری د مرتضیبا س توقفی 
  

اين در حالی  –باشد ی کيت يح است که سند دو روايصح میهنگا مقايسه: ميگو می 
کند، و آن  است که اگر گفته شود يگانگی دو سند ضرورت منت روايت واحد را اجياد می

: ديگو میو  کند مینقل  تبيغ کتاب خ دريش. سند خمتلف باشد که اينمگر  -بعيد است
ی از عمرو بن ثابت از ابی از پدرش از اشعری رياز حممد محی بانيمفضل شی از ابی مجاعت

   )٥٧(.کند مینقل   جعفر جارود از ابو
ذکر کرده  تبيدر غی خ طوسيکه شی گريالعقول با سند د ةدر مرآی که جملس یدر حال 
ی از عمرو بن ثابت از ابی گريبا سند د تبيخ در کتاب غيش: ان کردهيب دارد را نقل وفرق 

ر از يغی زيت دوم چيروا ن جهتيپس از ا )امنازده تن از فرزنديمن و (جارود در آن ذکر شده 
ست ين نيای به معن )امنازده تن از فرزنديمن و (ن مجله يا به خاطرآن هم  باشد میت اول يروا

ا يف ين داشت دچار تصحيقيتوان  یا حداقل منيف شده و يا تصحيف يت اول حتريکه روا
زر ی علی ا  و توامنمن و دوازده تن از فرزند(ت ين روايف شده بلکه با اخذ موافقت ايحتر
ت بر ائمه ين روايکه ا جا آنت خمتلف است و از ين روايگر با منت ايت ديروا )مين هستيزم

  . ف از آن ساقط استيالقول است و تصحی قو کند میداللت  گانه سيزده
  
  

                                                
   .٢۶۴ص ٣ج : معامل املدرستين -٥٦
  . و صفحات بعدی ١٣٧ص : غيبة الشيخ الطوسي -٥٧
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  :یخ جملسیسخنان ش
  

ن يو ا ...: (ديگو میی خ طوسيبه شياز غی ات بعديدر حبار بعد از نقل روای خ جملسيش 
د يسعی اب ن ازياز حممد بن امحد از حممد بن حسی يحيت شده از حممد بن يروای خرب در کاف

 .)...یعلی من و دوازده فرزندم و تو ا(: که فرمودند جا آناز عمرو بن ثابت تا ی غضنفر
ی فرزند برا عبارتا ي شوند میبا وجود فاطمه دوازده تن ی عنيفاطمه هستند  اهردوازده تن به مه

از جهت عطف  ی علبر  )تو( ب وارد شده و عطفيتغل ی هويبر طبق ش  املؤمنينامير 
ن ياز ا: ميگو می .ل بر مالئکهيف صورت گرفته مثل عطف جربئيد و تشريکأخاص بر عام و ت

 تأملشده پس در آن ی ف غضنفريتصحی خ طوسيدر سند شی که اشعر شود می آشکارسند 
ذکر کرده در سه ی خ جملسيکه ش چه آنابد و ي میان يحبار پادر ی کالم جملس جا ايند در يکن

   :شود میوجه خالصه 
 طالب ابیبن ی علجز   ائمه ی هيو بق ه دوازده تن حضرت فاطم: ديگو می :اول 
 رسول اهللا که آنباشند به اعتبار  می   ی علحضرت  ساخته و فرمودند جدارا :

 حضرت فاطمه رود میپس آن دوازده تن احتمال  )یعلی من و دوزاده تن از فرزندم و تو ا(
 ائمه  ی هيو بق حضرت فاطمه وارد شدنبا  گانه دوازدهجه ائمه يپس نت. باشند می  

  . شود میحمقق 
 هاطالق کرده باشد ب ی علفرزند را بر  عبارتی بيتغل به طور  رسول اهللا :دوم 

ی عل  پس رسول اهللا باشند می  رسول اهللا اناز فرزند  ائمه ی هيبق که ايناعتبار 
 است اد کردهيبه عنوان فرزند خود ی بيتغل ی هويرا به ش .  
 و تو امنمن و دوازده تن از فرزند: (که فرمودند )تو(با لفظ   عطف رسول اهللا :سوم 

ل بر يف است مهانند عطف جربئيو تشر تأکيدی عطف خاص بر عام برا، ن عطفيا) یعلی ا
  . مالئکه
  
  



 ى هدممام انصار انتشارات ا ...........................................................................................۴۲

   

  : یخ جملسیشاه ربه مهی توقف
  

ات يبه عنوان تعارض با روای ليچ دليه است، و تأويل ، تنهاکه ذکر کردی ليدال همتام س 
ات يتعارض به خاطر عدم ظهور روای ندارد و در گذشته ذکر شد که ادعا گانه دوازدهائمه 

  . ر مردود و از اعتبار ساقط استحصنبه صورت م گانه دوازده
در ی جملس خياز شی مو بعد از آن کال کند میرا نقل  ارائه شدهات يروای سخنان حائر 

 که احتماالً کند میالعقول ذکر  ةدر مرآی جملس: ديگو میو  کند میالعقول نقل  ةکتاب مرآ
  شانازده تن از فرزندي اهربه مه  حضرت فاطمه وارد شدن )دوازده تن(مقصود از 

اند و  ن ذکر شدهيعنوان زر زمه به عنوان ائمه ذکر نشدند بلکه ب ثين حديو در ا باشد می
 :آمده ...جارود وی گر از عمرو بن ثابت از ابيبا سند د تبيخ در کتاب غيش :ديگو میی جملس

بسنده ی خ جملسيپس به پاسخ ش. تر است و آن به حقيقت نزديک) امنازده تن از فرزنديمن و (
صورت ی که جملس ئیجا آناز  ،خالف پاسخ راحت کردهال خود را از حتمل يکرده و خ

  . )امنازده تن از فرزندي من و( :ان کرده و گفتهيعبارت دوم را ب
  
  حضرت: (ديگو می  جعفری با استناد از ابی در کافی نيخ کليش :ت چهارميروا 

هستند م يحک و ب و حمدثيب جنيمن دروازه نق اناز فرزند(: فرمودند  فرمودند رسول اهللا
که پر از ظلم و  طور مهان کند می دادن را پر از عدل و يکه آخرشان قائم به حق است که زم

  . )شده باشدستم 
  
  :یسخنان حائر 
  

ازده تن يو   مقصود فاطمه رود میاحتمال  :ديگو میالعقول  ةدر مرآی جملس: (ديگو می 
ن امر با يدارد اما ای اريقرابت بسامام  ی هب به کلمينق ی هکلم و باشند می  شاناز فرزند
هات گذشته يگر توجيدر هر حال از د. )شود می آشکارب به وضوح يگر از مجله تغلياحتمال د
ن خرب واحد در مقابل آن ين اخبار کامل شوند اياز ا خیو اگر بر: مييگو میم و يپوش یچشم م
ث در مورد يب بوده است و احادينادر و غر کنند میداللت  گانه دوازدهکه بر ائمه ی اتيمهه روا
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را  میم و من توجه خوانندگان گراياست و تنها به اختصار آن پرداختی طوالن امامت ائمه 
  . کنم میجلب ی به مطالعه کتب طوالن

  
   :یحائر اهربه مهی توقف

  

او به صراحت در مورد ائمه ، کند میان يب را نقل کرده سیرا که جمل چه آن :اول 
د ين احتمال بعيکه ا دنباش می  ازده تن از فرزندشيو   که فاطمه ديگو می گانه دوازده

  که فاطمهی در حال، نزديک استامام ی به معنا که )قيبن(است و آن هم به خاطر کلمه 
ن جهت به يو از ا باشد یمن  ازده تن از فرزندشيو  ست پس مقصود از فاطمه يامام ن

فرزند   از ائمهی اريچون تعداد بسی عني. ب استياحتمال تغلآن  گر توسل کرده ويروش د
ب به عنوان فرزند يز در مشار آنان قرار گرفته و از باب تغلين ی عل ،هستند  رسول اهللا
ات يات با رواين روايکه ا کنند میه يمشا را توج جا اينو در . ر شده استيتعب  رسول اهللا

و  ار منسجميات بسين روايکه ظاهر و باطن ای دارد در حال مطابقت  گانه دوازدهائمه 
   !ستيق نيعم تأويلر و يگونه تفس چيازمند هياست و ن منظم
در هر (: ديگو میه نشده و يهات هم توجين توجيز با اينی است که حائر آشکار :دوم 

هات يتوجن سخن را بر عدم قبول آن يم و او ايپوش یهات گذشته چشم ميگر توجيحال از د
ن خرب واحد در يشد ا یم لن اخبار کامياز اخی اگر بر: ديگو میو . کند مینزد خودش داللت 
در ظاهر او  .)ب استيو غردر نا کند میگانه داللت  که بر ائمه دوازدهی اتيمقابل آن مهه روا

سخن م از آن يتوان یاگر کامل باشد من تیح( :ديگو مین خرب شک دارد و يت ايبه متام نيز
 .)ستيحاد نزد آنان قابل اثبات نآده با اخبار يحاد و نادر است و عقآم چرا که آن اخبار ييبگو

که آن خرب واحد است ی ع مسريابت خاصه توسط توقيدانستم که چگونه قطع ن یکاش می ا
از فرستاده شدن ی ل و سند آن خمتلف بود و چه کسيدالکه ی ثابت شده در حالی نزد حائر

ابت خاصه و عدم آن از امور ين اثباتا يآ ؟سخن گفتهی ت وياز جمهولی و چه کسسخن گفته 
 ست؟ين، باشد میی دتيمرتبط به حبث امامت که عق

نادر و  گانه دوازدهت ائمه يبا روا هسايقمگانه در  زهيات داله بر امامت ائمه سيروا سپس 
جاد کرده يانه تعارض اگ زدهيو ائمه س گانه دوازدهات ائمه يروا بينکه او  طور مهان. ستيحاد نآ
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  . تسز اثبات کرده ايتعارض را نی ت ادعايعدم متام

له معنا و يبلکه به وس باشد یمن دم جمموع آن احايفرض کن اگر آن را خرب واحد رپد: واثق 
که  ختصصی با آن روش صوصخه ب رسد مین يقيبه  گانه سيزدهمفاد آن انسان در مورد ائمه 

که آن حدث  رسد مین يقيانسان به  فرمودیان يب گانه سيزدهبر ائمه ی لشان مبنيرا با دال ها آن
  . و مقصود استی ست بلکه مهان هدف اصليو گمان ن

 ريق خيز توفيکند و برادرانت را ن ءعطا ها نيخداوند به تو تری آر .ن واثق جانيآفر :پدر 
و  رسد میان يات به پايدر مورد روا ح آنانيتوض شرح و جا اينتا  .و آخرت را عطاء کند دنيا

به  زاما آنان هرگ ؛بوده، ذکر شدندی ت اول که در کافيآن مهان مناقشه در مورد پنج روا
توجه و التفات  کنند میداللت ی ر از کافيغی در کتب گانه سيزدهکه بر ائمه ی اتيوجود روا

اما . کردندنات توجه ين روايآنان به ا ان کردم امايمشا بی نکردند که من در جلسات قبل برا
ن قدر از حبث يز به مهيامشب ن. ت کردندی آن راح دربارهه ياز هر گونه حبث و توج خود را

 ءگفته شد اکتفا ها آندر باب  چه آنو مناقشه در مورد  گانه سيزدهات ائمه يدر مورد روا
 آل حممدبر حممد و ی اهل سالمان است و درود و يو محد و سپاس از آن پروردگار جهان ميکن می

  . ميا هم آنان کردين باد که ما امر خود را تسلييائمه و مهد
******  
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 قسمت چهارم

  یع مسریحول توقی درس 
  

به فرزندان  .حاضر شدند کردند میو گفتگو  حبثپدر که هر شب در آن  دفترفرزندان در  
   ست؟يگذشته چی ها شبی ها نظرتان در مورد حبث: ديفرستاد و از آنان پرس و درودسالم 
ما را به راه  ،م عالوه بر آن مشايبردی اريبس یدهاستفا ها هپدر از جلس :فرزندان گفتند 

برند و خداوند  یبه سر می اهمراز مردم در گی اريکه بسی د در حاليت کرديراست و حق هدا
و ما را به معرفت  ت کردهيهدا ی ت امام مهديکه ما را به وال مييگو میرا محد و سپاس 

  . رهنمون ساخت  امحد احلسند يشان سيای وص
   ؟ديگذشته داری ها حبث ی هدرباری سؤالا يآ .نايجهانی سپاس خدا محد و :پدر 
بت يدر زمان غ ی کتب خواندم که امام مهدی در برخ .دارمی سؤالپدر ی آر: واثق 
و  کنند میذکر  زينی از امام مهد مین امر کاليو به دنبال ا )٥٨(شود یمنده و مشاهده يدی کرب

  میکال چنين همکه ، باشد می خودر چهارم يسفی برا ی از امام مهد شده صادری عيتوق نآ
 :ديگو میو  کند میی را نفی سفارت بعد از مسری خواندم که در آن ادعای بت طوسيدر غ

کننده  اهمرو گ اهمرگ و فاسدکند که کافر  امری ادعای هر کس بعد از مسررا نزد ما يز... (
به عدم وجود ی مسری ع صادر برايز با توقينی و حائر )٥٩(.)ق از آن خداوند استياست و توف

ت سؤاالفتوا داده و در پاسخ دادن به  ی امام مهدی برای بت کربيسفارت خاصه در غ
                                                

سيستانی بدان فتوا داد، و اين منت فتوائی است که از روی جهل نسبت به حقيقت امر  چه آنها  و از مجله آن -٥٨
کند، چه به صورت  بسمه تعالی، وظيفه شرعی در برابر کسی که ادعای ديدار با امام عصر ارواحنا فداه می: (بود

نداشته شود و هر چه به ايشان گو پ کند نبايد راست مستقيم و چه از طريق رؤيا در زمان غيبت کربی در ادعائی که می
  ی ايشان  در باره چه آنبلکه . اخذ نشود) مدعی(از اوامر و غيره نسبت داده شود از او  از امور معلوم

ها را توفيق  قرار گيرد، و ما برادران مؤمن خدا آنگويد بايد مورد انکار  ها اشاره شد می باطل که بعضی در فوق به آن
ها به هر حنوی مسامهت نکنند، و  که دنبال مانند چنني ادعاها نروند و در نشر و ترويج آن کنيم دهد را ملتفت می

کنيم اگر چه اين راه را ترک نکنند، و به خدای  شان نصيحت می ها و پريوان ها را به پرهيز و دوری از اصحاب آن آن
ج کند و ما را از انصار و ياوران ايشان تعجيل فر کنيم تا در فرج اماممان صاحب العصر  تبارک و تعالی تضرع می

  .ش.هـ ۱۳۸۰/ آبان ماه/ ۲۶ق برابر با .هـ ۱۴۲۲/ رمضان/ ۲۱. قرار دهد
  .۳۷۸ص  ۵۱ج : ، حبار األنوار۴۱۲ص : غيبة الشيخ الطوسي -٥٩



 ى هدممام انصار انتشارات ا ...........................................................................................۴۶

   
ی امام مهد ی هرسول و فرستاد به عنوان  احلسن امحدد يکه در مورد دعوت سی اشخاص

  ديگو میخواهان حق بودند :  
تنها  ی دهامام م وابکه ن است ن ثابت شدهيقيبا قطع و  ،محين الربسم اهللا الرمح(

القاسم  ابو »سوم، یحممد بن عثمان عمر :دوم، ید عمريعثمان بن سعی ها ر به ناميچهار سف
 حضرت ،بودند که شش روز قبل از وفات اوی بن حممد مسری عل :ن بن روح و چهارميحس
 خداوند به برادرانت در  یبن حممد مسر یعل یا :ش نوشتنديخوی با خط و امضای ا نامه

کرد، پس امرت را  یگر رحلت خواهين شش روز ديفقدان تو صرب و اجر دهد، پس تو در ب
بت تامه شروع يت مکن، پس غيتو بعد از رحلتت وص یچ کس بر قائم مقاميمجع کن و بر ه

ست مگر بعد از اذن خداوند متعال، و آن بعد از طول مدت و قساوت ين یشود و ظهور یم
مشاهده کند، پس هر  یکه ادعا یامن کسيعيد از شيآ ی، و مستمن از يها و پر شدن زم قلب

مفتر  یمشاهده کرد دروغگو یادعا یآمسان یو وقوع ندا یانيکس قبل از خروج سف
  . )...است

  :ديگو یحممد السند در کتاب فقه عالئم ظهور م شيخو 
ابت خاصه و ينشان به انقطاع نيقيامامت و  ی هفيضرورت در نظر طا مقيا :چهارم ليلد( 

ت به ران سفيفه در مورد مدعيطای که علما جا آنات مذهب بوده تا يسفارت از ضرور
خود  ی هفيجستند و آنان را از طای ارزيو آنان را لعنت کرده و بضاللت حمض حکم کرده 

 مقدسه و حول آنان صادر شده ی هيعات ناحيطبع از توق به طورن موقف يرد کردند و اط
  . مطلق سفارت خاصه استی نفی ن به معنايو ا )٦٠(.)است
  ؟ یساز آشکارقت امر را بر ما يپدر ممکن است حقی ا 
قبل از قطع شدن  ی د امام مهديفرزندامن بدانی ا. خادم مشا هستمزامن يعزی آر: پدر 

ل آن يرا صادر کردند و به شرح و تفص قيعتو ی بن حممد مسر یر چهارم عليسفارت سف
د از يم بايدر مورد آن بپرداز ها پراکنی سخنع و يوارد حبث توق که ايناما قبل از . ميپرداز یم

ما از  دورین امر و يم و علت ايکن سؤالک بار از خود يسته بود يو شا ،ميکن سؤالخودمان 
چرا : استسته پرسش يکه شای سؤالو  ،ور آن استيا و زيبسنت به دن دل به خاطرن يد

                                                
  . ١١ص : فقه عالئم الظهور -٦٠
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   ؟بت تامه رخ داديافت و غيان يپا ی سفارت با وفات مسر
گوساله ذکر  فتنه در کتاب ی ماني امحد احلسند ياست که سی پاسخ آن مهان پاسخ 

ی ا ره مالتزای ان مردم براين است و وجود او در ميمؤمنبه  هلیا فامام لط( :کرده و فرمودند
ی رياو سفی بت به سر برد و برايکشته شدن در غاز  ترس به خاطران است پس هرگاه يپا یب

ی ر و وصيسفرا يز. ر تر استسياب )مطلق( بت تامهيسه با غين امر در مقايوجود داشته باشد ا
ز ير نيپس وجود سف. کند میشان را نقل يو اوامر ا باشد می  امامی به جا مقائ، فرمانده

ر اتصال داشنت يه وجود معصوم است چرا که با وجود سفيرا وجود او شبيز ،استی لطف اهل
که با گذشت زمان ی خصوص اموره ح و بيصحی و احکام شرع شود میسر يم  با امام

 بت تامه رخ داده است؟ين باشد چرا غيپس اگر امر چن ؛شوند میانتقال داده  شوند می افتيدر
   :چند فرض استی دارا سؤالن يو پاسخ ا

ان يح باشد و اگر در مين امر ممکن است صحيو ا :م کشته شدن توسط طاغوتيب - ۱
ر از تامه يغی بتيز ممکن است اما اگر در غين انيوتاغشان توسط طيمردم ظاهر شود کشته شدن ا

ن صورت از چشم طاغوت به دور يباشد در ا ی امام مهدی از سوی ريسفی عنيباشند 
ی از سو  شانيا که اينخصوص ه ماند و ب میی مثر باق یآنان ب ی لهيمانده و مکر و ح

و ی د و احکام شرعان در ارتباط باشمؤمند با توان یگر ميدی د هستند و از سويؤخداوند م
از دام طاغوت ی يو رها شدن خالصی پس برا ،افت کننديازمندند را دريآن ن که بهی هاتيتوج

ست و خداوند داناتر يبت تامه نيدر غی يچ ادعايو ه کند میت ير کفايبت تامه و وجود سفيغ
 . است
 امامی ابت خاصه از سويعمل سفارت و نی ر برايپذ تيولئعدم وجود شخص مس - ۲
:  امر سفارت ی ر برايپذ ليتوئعدم وجود شخص واحد مساما : نديفرما میکه  جا آنتا
بت يدر زمان غ  امام: ت آمده است که فرمودنديث اهل بيد است چرا که در حديبعی امر

 . شود یاز صاحلان تنها و وحشت زده من مؤمنی با وجود س
 یاهرو عدم مه  شانياز ای قيحق ی دهو عدم استفا : اعراض امت از امام - ۳

و چه بسا  باشد میامت ی تامه عقوبت و جزا بتغيپس . فرمانده امت عنوان به  شانيا
بت فرمانده يبه سبب غی گردان یان و رويبت تامه اصالح امت بعد از عصياز اهداف غی کي
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ی عني، باشد مینا يسی ل در صحراياسرائ یبنی اهمره به گيشبی زيچی بت کربيغ. معصوم باشد

به ی محل رسالت اهلی ن امت براياز ای ا از آن خروج عده گر است و هدف اصالحی آن عقوبت
ی زيمعصوم و به چی ندارد جز به رهربی تيز رضايچ چيکه به هی گروه، استن ياهل زم سوی
 )٦١(.)خود قرار دهدی و آن را شعار و روش و سنت زندگ قرآنجز دستور  شوند یمنی راض

ن خود امت است که يو ا باشد میبت تامه اعراض امت يقت امر علت غيکه حق کنم می آشکار
بت يو داللت کننده بر امر غ لیعلت اص و: (نديفرما می  حضرت. باشد میچند امر ی دارا

 :باشد میچند امر ی امت است که دارا گردانی و روی تامه فقط اعراض
داللت  اند، که بسيار اندکاز طريق سفرائش   از ايشان شده صادرعات يتوق )الف 

 گردانی و روی اعراض و بر ...بر اين دارد که سؤاالت مطرح شده از ايشان نيز اندک بودند
 که حالیدر  ،کند میذکر ی در کتاب خود کافی نيو کل کند می مردم از علم و امام داللت

که لی ق در مهان ماه و سا. ـه ۳۲۹کرده و در شعبان سال ی زندگی بت صغريدر غی نيکل
  . افتيوفات ، افته بودير چهارم وفات يسفی حممد مسربن ی عل

أما بعد فقد فهمت ما شكوت اصطالح أهل دهرنا على اجلهالة (: فرمود  لينیک 
، أزر كلهيحىت كاد العلم معهم إن ، نتهم العلم وأصولهيومبا، عمارة طرقها هم يفيوتوازرهم وسع

   )٦٢(.)عوا العلم وأهلهيضيو، ستندوا إىل اجلهليلما قد رضوا إن ، نقطع موادهيو
ت اهل زمان يکه مورد شکا یزيدم چياما بعد، مهانا فهم: (ديگو یرمحه اهللا م ینيخ کليش

، بود شدن از علم و اصولش یبر آن جهالت، و دور یو سع ها آن یبستگ ما از جهالت، و هم
آن قطع گردد، آن  یعلم یوداع کند، و حمتوا ها آند که علم کالً با يرس يیکه تا جا نيتا ا

  ).کنند ضايعه دهند و علم و اهل علم را يشدند به جهل استناد و تک یهنگام که راض
اوست  فيقهان تواو هر کس که خداوند خو(: ديفرما میز يو نی در کافی نيخ کليمقدمه ش 
خود ن يسازد که د یم ءاياو مهی برای ا مباند اسباب را به گونهی مان او ثابت و مستقر باقيو ا

ن خود يرد پس او در ديگ می ت برين و درايقيبا علم و   امربشيرا از کتاب خدا و سنت پ
ار او عی نش برايگردد و هر کس که خداوند خواهان خذالن اوست و د یها استوارتر م از کوه

                                                
  .۶۱ص  ٢ج : فتنه گوساله -٦١
  . مقدمة الشيخ الکليين يف الکايف -٦٢
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رت و علم ين خود را بدون بصيکه د کند می ءاياو مهی برای ا اسباب را به گونه، و ننگ باشد
استوار  یمان شخصياست که اگر خبواهد ای ت اهليرد پس آن مشيگ می بر تأويلد و يو تقل

باشد  مؤمنگاه  در صبحی و چه بسا شخص کند میمانش را سلب يواهد اخبگردد و اگر هم  یم
 را شخص هريباشد و در صبحگاه کافر شود ز مؤمنا در شامگاه يو در شامگاه کافر شود و 

 دهد میباشد او را مورد توجه خود قرار ی او مال اهرا مهيند يب میبزرگ ی را از علما  یگاه عامل
د يرا بر نبوت آفر  ءنبياخداوند ا(: ديفرما می  و عامل دهد میص يو از ظاهر او تشخ

توانند جز  ید پس منيفرآت يرا بر وص  اءياء و اوصيانب به صورتند مگر يآ یا منيپس به دن
آنان است و اگر  ننگ ی هيبر قوم اد پس اگر از آنان سلب شود مامان را ياء باشند و اياوص

پروردگار در مورد  فرمودهو  کند میسلب  آن راکامل و اگر خبواهد  آن راخداوند خبواهد 
  )٦٤(.))مستقر و بازگردانده شده( )٦٣(،فَمستقَر ومستودعآنان 
جاد کند يز ايمتای زين چيتواند ب یکس من چيت کند بدان هيبرادر خداوند تو را هدای پس ا 

عامل به آن سفارش  که ايناختالف کنند جز ی تيخود در مورد روای أبر اساس ر ءچه بسا علما
آن د اگر با کتاب خدا مطابقت داشت يآن را بر کتاب خدا عرضه بدار( :ديفرما میو  کند می
  شانيا ی هفرمود نيزو . )ديرا رد کن کند میکه با کتاب خدا خمالفت  چه آند و يريبرگ را
 و .)ن است که خمالف آن باشدآقت در يرا حقيز نيدکه قوم با آن موافق بودند را رها ک چه آن(

ی زيچ ها آن ی هو ما از مه .)ستينی را در اخبار متواتر شکيز گيريدمتواتر را بر( :فرمودند نيز
امام ی عنيعلم به صاحبش  ی هتر از ارجاع مه احاطهتر و  ستهيشای زيو ما چ ،م جز اندکيدان یمن

 ليماز هر کدام که از باب تس( :م و قبول امر در مورد آن که فرمودنديابي یمن  صاحب امر
  )٦٥(.)کند میت يمشا را کفا رديگ می بر

امر ( :ديفرما می  امام باقر. استفراموش شده ذکر شده که او مظلوم و  از آنان )ب 
پس ذکر اندک  )٦٦(.)فراموش شده استی اديی ما از نظر سن است و او داران يدر کوچکتر

 . کند میبر اعراض امت از او داللت  شان يا ی ها فراموش شدي
                                                

 .  ١٩٨: األنعام -٦٣
  . ٨ص  ١ج : الکايف -٦٤
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و  ...( :فرستاده شد که در آن فرمودندی شان مسرير ايسفی برا  از امام قيعیتو )ج 

الَّذين آمنواْ الَ تسأَلُواْ عن أَشياء إِن تبد يا أَيها : ديفرما میبت خداوند ين غياما سبب و علت ا
كُمؤست لَكُم،)ى مشا آشكار گردد كه اگر برا يیايد از چيزها  كه اميان آورده نیاى كسا( )٦٧

   )٦٨(. ))كند مپرسيد مى کمشا را اندوهنا
د و شخص آزاده را يبت مشا هستيغی که علت اصل شود میافت يث درين حديچه بسا از ا 

بسم ( :فرمودند  ايشان دهيکه پرسی ت مسرسؤاالست و بعد از پاسخ به  یک اشاره کافي
حكْمةٌ بالغةٌ  ديکن یاء را قبول مياول از د و نهيکن یو تعقل م تأملی نه به امر حيماهللا الرمحن الر
ذُرنِ النغا تفَم،)سالم بر ما . )هشدارها سود نكرد لیو] حق اين بود[حكمت بالغه ( )٦٩

   )٧٠(.)بندگان صاحل خداوند
بر حضرتش عارض   شانيکه به سبب اعراض امت از حق و از ای و آن درد و رجن

شان حجت خدا بر يم که اين داشتيقيزان اگر يعزی و ما ا ،ستيشده در کالمشان پنهان ن
شکش يو مال و فرزند را پ م و نفسيکرد یشان عمل ميل فرج ايتعجی ماست روز و شب برا

  . ميساخت میشان يا
که ی با اعمال مدن تیح، یقيطاغوت و کمک کردن به آن از هر طری امت برا متايل )د 

در  به خصوصاست و  آشکارخ ين در صفحات تاريمردم به مباح بودن آن اعتقاد دارند و ا
از علماء و جاهدان بر امور باطل کمک رساندند با وجود ی اريطاغوت به بسی بت کربيغ

ی ان عباسيرا شتر خود را به طاغوتياعتراض کردند ز بر صفوان   امام کاظم که اين
والَ تركَنواْ إِلَى الَّذين ظَلَمواْ  :ديفرما میقرض داد تا با آن به حج برود خداوند ، هارون

که ظلم  نیو در مقابل کسا( )٧١(،لَكُم من دون اللّه من أَولياء ثُم الَ تنصرونَفَتمسكُم النار وما 
د يجز خداوند ندار یيايو مشا اول رسد می ]عذاب[د چرا که به مشا آتش يياين به زانو در کنند می

  . )ديشو یسپس نصرت داده من
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نه  گرا است وی و کوتاه صيرتق  شانيبت ايکه سبب غ ن بسنده کردنديو به ا ...
  شانياعراض امت از ا  بت امامين علت غيکه مهمتر یارند پس هنگاميل بسيدال

بت تام را يم و علت غيعمل کن  ظهور حضرتشی بر ما واجب است تا مهگان برا ،است
روانشان که دمشن امام يان و پيطاغوت دوری ازشان و اعالن و اظهار و يبا بلند ساخنت نام ا

  ) ٧٢(.)ميهستند را رفع کن ی مهد
 آل حممدخذالن  تام و انقطاع سفارت اعراض امت و بتيم سبب غين که دانستيبعد از ا 
 ان ينيشيز مانند پيم تا عاقبت ما نيرين سخنان برگياز ای بر ما واجب است که درس ،است

ن درس را يا که اينمنانده بعد از ی گر بر ما حجتيار واضح است و ديامر در مقابل ما بس، شودن
که   تيو اهل ب  ان کرد و رسول اهللايرا بر ما بی يها م عربتيکر قرآنم و يخواند

ی نکات متعددی دارای رمسقيع اما تو. ساختند آشکارق را بر ما ئز حقايبر آنان باد نی ت اهليحت
 صادره از اماممشا منت ی ع را ذکر کنم برايانات مناقشه در مورد توقين که بياست و قبل از ا

 کنم میر چهارم را نقل يسفی برا .  
خ يکه ش لیدر سا: ديگو میابو حممد حسن بن امحد املکتب : کند میت يصدوق روا شيخ 

ی عيشان توقيا، چند روز قبل از وفات ونه بودم يافت من در مديوفات ی بن حممد مسری عل
  :مردم خارج کردند که در آن نوشته شده بودی برا

م يعظی خداوند به تو و برادرانت جزای بن حممد مسری علی ا ،مرحياهللا الرمحن البسم ( 
بعد از خود ی امور خود را مجع کن و به کس است،مانده ی دهد تا وفات تو شش روز باق

اذن  هست جز بينی چ ظهوريه وبت تامه رخ داده يغ، رديت نکن تا در مقام تو قرار گيوص
ن پر از ظلم و يها و پر شدن زم بت و قساوت قلبيشدن زمان غی خداوند و آن بعد از طوالن

حه کند يو صی انيقبل از خروج سف مشاهده یان من ادعايعياز شی باشد و اگر کس میستم 
 . )ميالعظی علاال باهللا ال ةقو و ال کذاب مفتر است و ال حول

قبل از  مشاهده ادعایان من يعياز شی باشد و اگر کس میپر از ظلم و ستم  مينپر شدن ز(
 .)ميالعظی علاال باهللا ال ةقو و ال حه کند کذاب مفتر است و ال حوليو صی انيخروج سف

د يکه روز ششم فرا رس یم پس هنگامين قسمت را خارج ساختيرا نوشته و ا قيعتو: ديگو می

                                                
   .۶۳ص  ٢ج : فتنه گوساله -٧٢
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او بر آن بالغ . امر از آن پروردگار است :ست؟ فرمودنديمشا ک صیو: دمير رفتم و پرسينزد سف

 )٧٣(.شان بودين سخن اين آخريافتند اياست و وفات 
در ی سيارب های همناقش(: ده شد فرمودنديپرسی ع مسريدر مورد توق  آل حممدی مانياز  

ار دور يو از زمان بس دانند اين روايت را می ها آن و ،باشند می یکه کاف استت ين روايمورد ا
 و مشکل داردندارد چرا که سند آن ی که احتجاج با آن ارزش دانند یرا ميآن را ترک کردند ز

اعتقاد به آن بدون اين که روايت ديگری آن را  بودی حيسند صحی اگر نزد آنان دارا حتی
ت متشابه يعالوه بر آن منت رواای ندارد،  حمکم کند تا به صدور آن يقني حاصل شود فائده

ن بر طبق يت سور ندارد و اياست و عالوه بر آن رواار خمتلف ياست و فهم آن در نزد آنان بس
خواستند  یدارد که هرگاه می و قواعدشان حالت باز کند میت را نقض يت روايقواعدشان کل

ات و حوادث يبا وجود روا زينو ! کنند میوقوف  و هرگاه خنواستند کنند میعمل  ها آنبه 
پس  شود میت نقض يداده روای د رويخ مفيها با ش از نامه چه آنو ی مانيت يگر از مجله روايد

در هنگام وفات ی عالوه بر آن مسر .قبول استقابل ر يت در هر حالت غين روايمسئله تعلل با ا
 آشکارار ين بسياو بر امر بالغ است و ا، )مر از آن پروردگار استا( :فرمود ها آندر پاسخ به 
بلکه معتقد بود  کند میبعد از خود را انکار ی ت کرده و نه وجود وصينه وصی است که مسر

   )٧٤(.)امر دوباره باز خواهد گشت
ن نکات عدم يتا از جمموع ا ميکن میبر چند نکته مترکز   انات حضرتيح بيتوضی ابر 

ثابت   زمانامام صاحب عصر و ی رؤيامشاهده و ی ع در نفين توقيصحت احتجاج با ا
 . اهللا ذکر خواهد شد ءشا نده انين حبث در شب آيشود و ا

 نييائمه و مهد آل حممدخداوندا بر حممد و . ان استيمحد و سپاس از آن پروردگار جهان
 ميشان هستيم ايدرود فرست که ما تسل . 

******  
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 قسمت پنجم

  یع مسریتوق مناقشه  
  

 پريامونپدر  یگوش فرا دهند و به ادامه گفتگوها شانتا به سخنان پدر ندفرزندان مجع شد
مشا  یدر شب گذشته برا: پدر شروع به گفتگو کرد و گفت. بپردازند یانمي دعوت مبارک

اما  ،شان از نظر لفظ اندک بوديکالم ا که اينم غر یرا ذکر کردم عل  آل حممد یانميان يب
مشا در دو نکته  یرا برا  سيدفرزندامن کالم . ربار استار پيبس ،از نظر مضمون و حمتوا

  :کنم یمخالصه 
  .مناقشه در مورد سند :اول ي نکته

، نه از باب پايبند ساخنت خودمان به ندملزم ساختآن  بهخود را که بابی و آن مناقشه از 
تر اين بوده  پس شايسته. نيست و حجتی ليدل علم،  آن یبراقواعد علم رجال و درايت؛ زيرا 

آن را مرجع و دليل حمکم برای  که اينارائه دهند، قبل از  ت آنيحج ایبر یل شرعيدلکه 
م که يابي یم از خالل آن در که ،ان خواهم کرديدو امر را ب ،ن نکتهيو از ا رجوع، قرار دهند

  .ندارند سن احلامام حممد بن  و ديدار تيؤر ینف حقی درچ يه ها آن
کنند از  یمهائی تقسيم  قسمت اخبار را به ،اصول و قواعد رجال ی مدرسه پريوان :امر اول

ه بر که يث غديمانند حد .باشد میني قيزم قطع و ستلاست که م یو آن خرب ،خرب متواتر: مجله
به که در آن ظن و گمان  یخرب، خرب آحاد يا واحدو . است طور متواتر در کتب ذکر شده

  .کار رفته باشد و در خور علم نيست
به دليل مشترط بودن علم در آن، که خرب واحد اين بوده معروف است نزدشان  چه آنو 

به  جا اينپس در  .بلکه فقط در فقه کاربرد دارد ی عقائد ندارد، هيچ ارزش و اعتباری در زمينه
ی از روی حدس و گمان و خرب؛ زيرا يک ستيح نيو مشاهده صح رؤيا ینفسبب اين توقيع، 

 ،است عقائدیامامت که از امور  بهمربوط  ی لهئمورد مس توان با آن در یمنباشد و  ظن می
  .استقابل اثبات غري  یظن خرب واحدی  به وسيلهامور عقيدتی نزد آنان، استدالل کرد و 

ی عمل خود در  از طريقه چه آناستدالل با اين خرب، در جهت نفی مشاهده، بر حسب پس 
تقدمي شد برداشت نشود که من به تقسيمشان در  چه آنو از . اند، جايز نيست اخبار بيان کرده
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و ما  کنند می پايبندآن  بهکه خود را  کنم می پايبند یزينان را به چآفقط  بلکه اخبار اقرار دارم

  .دارميف تالاخ آنان ، باريتفس دراما  کنيم میع اقرار ين توقيبه ا
بودن راوی آن و ديگری دارد، يکی جمهول  آزمايش برحذر میدو از  ين توقيعا :امر دوم

 برو گويند و برخی ديگر از مرسل بودنش،  از جمهوليت راوی می برخی. است مرسل بودن آن
  .اند، عمل به آن امکانپذير نيست اقرار کرده ی عمل خود در اخبار که در طريقه چه آناساس 

  .در امکان عمل به آن وجود ندارطبق قواعد علم آنان در مورد اخبا
  

شخصيت و  شود میف يضع یسند یت دارايروا ، پسراوی لهوهويت جم :اولی  نکته
فقط سيد خوئی . ، شخصيتی است که هيچ چيزی برای او در کتب رجال، ترمجه نشدهجمهول

ی آن نياورده  کننده در معجم رجال حديث، فقط به ذکر توقيع بسنده کرده و هيچ نامی از نقل
 ال املکارميمک بصاح در اين ميان،و . ذکر کرده ) ٧٥().املکتباحلسن امحد بن (و فقط با نام 

 )سن املکتباحلامحد بن ( يع از او نقل شدهکه توق یکند کس یمان يو در آن به ددا یگوشزد
ال املکارم ذکر يصاحب مک که چه آنطبق است و  ) ٧٦()حسن بن امحد املکتب(بلکه او  نيست،

                                                
 .١٨٢ص  ١ج : معجم رجال احلديث -٧٥
اند که الزم به  دو مورد سهو در دو کتاب از علمای ما، خداوند رمحتشان کند واقع شده: يادآوری: گويد -٧٦

ای که در نزد من  در نسخه در کتاب غيبت شيخ األجل ايب جعفر حممد بن احلسن طوسی  :اول: يادآوری هستند
ابو حممد : بن علی بن احلسني بن بابويه، گويد گونه آمده است که مجاعتی از ابی جعفر به ما خرب دادند، حممد است اين

گونه که از کمال  امحد بن احلسن مکتب من را حديث گفت که در شهر السالم بودم، و حديث بدين جا رسيد مهان
دانستم اين است، آن فردی که ابن بابويه از او نقل کرده است حسن بن  چه آننقل کردمي، و  الدين ابن بابويه 

مؤيد وقوع سهو در  چه آنبرداران صورت گرفته، و  ظاهراً سهو در کتاب شيخ طوسی از طرف نسخهامحد است، و 
اين حديث را در جنة املأوی از  برداران است، اين که حاج مريزا حسني نوری  آن از طرف بعضی از نسخه

  .غيبت شيخ از احلسن بن امحد املکتب نقل کرده است و اهللا اعلم
با وجود گشاده دستی، و کثرت  در کتاب مستدرک الوسائل عامل حمدث حاج مريزا حسني نوری  :دوم

کسی که شيخ . های مشايخ صدوق، از ذکر نام اين شخص جليل، غافل گشته اطالعش، و اهتمامش در درج نام
روی  به تفحص و دنبالهمندی به طور مکرر روايت کرده و امثال چنني اموری که عامل را  صدوق با خشنودی و رضايت

پس ای برادران . داند که در گذشته نسبت بدان غافل بوده، را واجب می چه آندارند و ظفر و چريگی بر  حريص می
راند و  کنم؛ زيرا خداوند هرگز طالب حق را دست خالی از درگاه خويش منی من مشا را به سعی و اجتهاد سفارش می

انگاری و اشتباه در کتاب شيخ و غفلت صاحب مستدرک در خصوص ذکر  لکه بر وقوع سهو و سه چه آنمهچنني 
کند اين بوده که مولی عناية اهللا مذکور، حديث مسطور را از کتاب ربيع الشيعه اثر ابن طاووس  داللت می شيخ 
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آن، تصريح  ث بهيدر معجم رجال احلد ید خوئيکه س طور مهانخ صدوق است ياز مشا کرده،
  )٧٧(.کرده است
حسن بن (ع يتوق یکرده که روا نصث يصاحب مستدرکات علم رجال احلد که اينضمن 

 شتيجمهول بر که ايناست، جز املکارم گفته  مکيال که صاحب طور مهان ،است) حممد املکتب
امحد بن (او  که ايندر مورد شخص مزبور، دچار اختالف شدند مبنی بر پس  )٧٨(!داشته اشار

است، ) امحد املکتب نحسن ب(ا ي بوده، جمهول یبرخ نظربر اساس است، که  )املکتب احلسن
بوده و براساس رأی يخ صدوق از مشاکه بر اساس نظر خوئی و صاحب کتاب مکيال املکارم، 

  .باشد احلديث، جمهول مینمازی، صاحب مستدرکات علم رجال 
ی و قواعد طبق مبان و شدهر نذکجمهول بوده و هرگز در کتب رجال  یرواشخص پس 

ع و احتجاج ين توقيعمل به اپس آنان حق . ستيآن نخرب امکان اعتماد بر ، آنان در علم رجال
سخن گفته،  از ضعيف بودن سند آنکه  شخصیف بوده و يرا سند آن ضعيزرا ندارند؛  به آن

ل غري صحيح سرو اما وجود آن به عنوان خرب م( :ديگو که  باشد می د حممد صدر يس
                                                                                                                                                   

نده از به نقل از حسن بن امحد املکتب نقل کرده است پس به محد و سپاس اهلی و ياريش، آشکار شد که روايت کن
دال بر صحت اين  چه آناز او روايت کرده و  ، حسن بن امحدی است که ابن بابويه ابی حسن مسری 

صاحب کتاب احتجاج، آن را مرسل  بوده، اين است که شيخ طربسی  حديث و صدور آن از جانب امام 
که در اين کتاب، احاديثی که  و بدون ذکر سند روايت کرده و آن را در ابتدای کتاب ملزم داشته و تصريح کرده

کند، اما به سبب موافقتش با امجاع يا اشتهار بني خمالف و مؤالف يا  سندشان مذکور نيست را بدون سند درج می
موافقتش با حکم عقلی، آن را ذکر کرده و نيز آشکار شده که حديث مزبور به سبب موافقتش با امجاع يا اشتهار آن، 

است و مهچنني دليل ديگر بر صحتش، استناد علمای ما از زمان شيخ صدوق تاکنون بوده و نياز  از هرگونه سند، بی
طور  به آن اعتماد دارند و هرگز در مورد آن مناقشه قرار ندادند و هيچ يک از آنان در اعتبار آن تأملی نداشته مهان

که ذکر کردمي، دريافت شد که  چه آنپس از هر . های آنان آشکار است که بر متابع و حمقق در کتب و تصنيف
باشد که  ای نيست و از آن دست خربی می ی روايات قطعی است که در آن هيچ شک و شبهه حديث مذکور از مجله

که بر آن اجتماع حاصل شد، در آن شکی  چه آنهر (، )فإ امع عليه الريب فيه: (در مورد آن فرمودند امام 
 .۳۳۴ص ۲تقی اصفهانی ج مکيال املکارم للمريزا حممد). نيست

ابو حممد، از مشايخ صدوق است که به او رمحت فرستاده است، : املكتباحلسن بن امحد : سيد خوئی گويد -٧٧
 .۲۷۲ص ۵ج: معجم رجال احلديث. ۴۱، حديث۴۹کمال الدين، باب

او نزد علی حديث حضور  ۴۵صدوق در باب. او را ذکر نکردند: احلسن بن امحد املکتب، ابو حممد: (گويد -٧٨
ابن حممد مسری چند روز قبل از وفاتش، و خارج ساخنت توقيع امام که حاکی از مرگ او بود، و عدم وصيت به هيچ 

 .۳۴۸ص ۲ج: مستدرکات علم رجال احلديث. روايت کرده است... کس از او و 
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با وجود آن، تنها اشکالی که قابل برطرف شدن نبوده، و مهواره قائم بوده، سند  )٧٩()است

  )٨٠().برای اثبات حکم شرعی، کافی نيست(پس هرگز . ضعيف آن است
 ،نياوار یگر مرسالت برخم شود یمننزد آنان به آن عمل  و در )٨١(؛ارسال :ی دوم نکته

و . کنند خرب مرسل او عمل میبه ها به سوی آن رفتند،  بعضی چه آنبر حسب  ،ريعم یاب مثل
عمل  اول يکه به مراس يستن یکسانی  از مجلهسن املکتب احلا امحد بن يحسن بن امحد املکتب 

  .شود
مهانا توقيعی که دارای خربی واحد و : (سالم گويدسيد مصطفی کاظمی در بشارت اإل

مواجه شده و پذيرفتند،  ها آنهای بسيار و رويدادهای بزرگی که علماء با  مرسل است، با قضيه
 که اينرغم  علی. شان تدوين کردند، در تعارض نيست ها و تصانيف و غري اموری که در کتاب

روايت  کلينی و نعمانی و شيخ طوسی با استنادهای معترب خود از امام صادق  چه آنبا 
البد لصاحب هذا األمر من غيبة والبد له يف غيبته من : (کردند در تعارض است، که فرمودند

مهانا برای صاحب اين امر غيبتی است و ناگزير در اين غيبت، (، )عزلة وما بثالثني من وحشة
گونه که تفسري و  و مهان). ا وجود سی نفر، وحشتی از تنهائی نيستگزيدن است و ب عزلت

ويش در با وجود سی تن از اوليای خ ی احاديث، به آن تصريح کرده، امام  شرح دهنده
و الزم است که اين سی نفر در هر قرن و دوره، تغيري کرده و زمان غيبتش، مأنوس گشته 

برای مواليشان مقدر گشته،  عمر طوالنیاز  چه آنجای خود را به سی نفر ديگر دهند؛ زيرا 
  )٨٢().ست برای آنان مقدر نگشته است که اين امر آشکاری

کما .از مجله کسانی که به مرسل بودن اين توقيع، تصريح کرده، عالمه جملسی استو 
واحد مرسل  یآن خرب(: بعد از توضيحش در خصوص حديث شريف، گفته است که اين

                                                
 .۱۹۹۲ص : ، دار التعارف۶۴۱ص : تاريخ الغيبة الصغري السيد حممد الصدر -٧٩
 .۶۴۱ص : الغيبة الصغريتاريخ  -٨٠
شتر ارسال شده؛ زيرا : شود گونه که گفته می مهانمرسل بر صيغه جمهول در ارسال به معنای اطالق است،  -٨١

روايت کرد و آن را کسی درک ننمود، و اگر آن  از معصوم  چه آن: و آن. راوی آن را مقيد به چيزی نساخته
کرد، پس اگر از او روايت کرد در آن هنگام بدون واسطه يا با واسطه را در چيز ديگری درک کرد و با آن اجتماع 

، سهواً يا از روی فراموشی و )يا مهه(ها ساقط شود يا بيشتر  ساقط شد، يکی از آن) -نيز - از آخر آن(از سلسله 
 .۱۸۹ص: اية الدراية سيد حسن صدر. ، از مشهور است)پس مرسل(نسيان، 

 .۱۴۶ص: بشارة اإلسالم -٨٢
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  .ئدعقا به ، چه رسدستيز نيجاهم در فقه   آنعمل به  بر اين اساس، و )٨٣(.)است
  

  مربوط به منت روايتملحقات : دوم ی تهنک
  :چند امر را بيان خواهم کردو 

بيش از  ،نآفهم تعدد و  ،تيروا منت متشابه بودن عالوه بر(: فرمودند  سيد: امر اول
  ).های خمتلف است دريافت

 .استو چند وجهی بلکه متشابه  ،ستينو صريح  یقطع منت نص و یداراوقيع شريف، ت
ع را متشابه يکه توق یوجوه ، دچار اختالف شدند و لفظ مشاهدهري خاطر در تفسنيمه لذا به

  :اينک پيش روی مشا هستندجلوه دادند 
ب يمستلزم تکذ ،ريتفساين و  :است رؤيابه طور مطلق  ،مقصود از مشاهده :وجه اول

 .باشد یمء مااز عل یاريبس بيات و تکذيروا
در دوران غيبت  ات به امکان ديدار و رؤيت امام مهدی يروا :تايب رواياما تکذ

  :کنند و برخی از اين روايات پيش روی مشاست کربی، تصريح می
  

محزه از  یبن اب یاز عل یاز اصحاب ما از امحد بن حممد از حسن بن عل یا عده :ت اوليروا
البد لصاحب هذا األمر : (فرمودند  د که حضرتنکن یمنقل   عبد اهللا ی از ابريبص یاب

ن يصاحب ا یبرا(، )من غيبة والبد له يف غيبته من عزلة، ونعم املنزل طيبة وما بثالثني من وحشة
 یاوست و چقدر خوب است منزلي برا ینيز عزلت و گوشه نشيبت نيبت است و در غيامر غ

مقصود : ديگو سترآبادیآمني فاضل األ )٨٤(.)ستين ئیتنهاتن وحشت و  یپاک و با وجود س
 خويش یايتن از اول یسو با  بوده  شانيا فومعراست که منزل  ، حملیپاکاز آن منزل 

  ٨٥(.)باشد یممأنوس (  
 :، گويداز قاسم بن حممد بن حسن بن حازم از کتابش سعيدامحد بن حممد بن  :ت دوميروا

 صادق اماماز  ی از مفضل بن عمر جعفريم بن مستنيله از ابراهيبن ح عبد اهللاس بن هشام از يعب
                                                

 .۳۱۸ص  ۳۵ ج: األنوارحبار  -٨٣
 .٣۴۰ص  ١ج : الکايف -٨٤
 .۲۶۵ص  ۶ج : شرح أصول الکايف -٨٥
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  کند که حضرت یمنقل  إحدامها تطول : إن لصاحب هذا األمر غيبتني: (فرمودند

ذهب، فاليبقی علی أمره من : قتل، وبعضهم يقول: مات، وبعضهم يقول: حتی يقول بعضهم
برای (، )ويل وال غريه إالّ املولی الذي يلي أمره أصحابه إال نفر يسري اليطلع علی موضعه أحد من

- كشد كه گروهى مىاى به درازا مىبه اندازه غيبت نيدوم. استبت يدو غ، صاحب اين امر
) ظهور او: (پندارندكشته شده و گروهى مى: پندارندوى مرده است و گروهى مى: پندارند

گاهش ياز جا کسی و. کاند میمرد مگر، سى باقى مناندك، از اوی وپريپس بر . گذشته است
   ) ٨٧(.)شان استيدار امر ا که عهده یکسمگر  )٨٦(،شوند یمطلع من

 هيماز ابرا ،کند  اين را نقل می )اندکی از اصحابش( جزئیی  ختالف مجلهبا ا یطوس شيخو 
إن لصاحب (: دم که فرمودنديشن  عبد اهللا از ابا :ويدکند که گ یم از مفضل نقل ريبن مستن

قتل، فاليبقی علی : مات، وبعض يقول: حتی يقال] من األخری[هذا األمر غيبتني إحدامها أطول 
أمره إالّ نفر يسري من أصحابه، وال يطلع أحد علی موضعه وأمره والغريه إال املولی الذي يلي 

ند مرده و يگو یم یاست که برخ یطوالن یکيبت است ين امر دو غيصاحب ا یبرا(، )أمره
 ین امر باقياز اصحابش بر ا یکس .ند رفته استيگو یند کشته شده و برخيگو یم یبرخ

ندارد جز آن  یآگاه  شانيه از موضع اريو غ یچ وليو ه اندکی از اصحابش،جز  ،ماند یمن
  .)دريگ یرا بر عهده م  شانيموال که امر ا

که از اصحاب به دست  چه آنين خرب بسيار صريح است و از ا: (ديگو یطوس شيخ
نقل  هائی نامهاخبار و   حضرتاز  ی،که در يک استدو غيبت   ايشان یبرا ه،رسيد

 ید و هيچ کس از موضع ايشان آگاهوش میقطع  یشد و در غيبت دوم ارتباط به طور کل یم
                                                

در خصوص نفی ). کند کسی از موضعش آگاهی پيدا منی(، )اليطلع علی موضعه: (شيخ ناظم عقيلی گويد -٨٦
بلکه روايت به امکان . کند و ديدار با ايشان در مکانی غري از موضع اصلی حضرت، تصريح منی ی امام  مشاهده

اليطلع علی موضعه فيها إال خاصة مواليه يف : (کند اطالع برخی خاصان و ياران دينی، از جايگاه حضرتش، تصريح می
در اماکن  شاهده و ديدار امام پس م). کند جز ياران خاص در دينش کسی از موضعش آگاهی پيدا منی(، )دينه

تواند در نفی مشاهده و ديدار با امام مهدی  پس اين روايت، منی. خمتلف بلکه در کشورهای خمتلف، ثابت شده است
 اليطلع : (گويد بلکه می) کسی از شخص حضرت اطالعی ندارد(، )اليطلع علی شخصه: (به کار رود؛ زيرا نگفته

در موسوعه  و برخی از علمای جليل از مجله شهيد سيد صدر ) آگاهی نداردکسی از موضعش (، )علی موضعه
 .٣٣ی قائم ص شکن به منکران ذريه پاسخ دندان. اند مهدوی به اين امر اشاره کرده

 .١٧۶ص : غيبة النعماين -٨٧



  ٥٩.....................................................................قسمت چهارم -داستانی در مورد دعوت یگفتگو

   )٨٨().ان حضرتشندارد جز خاص
ی که چ تعارضيو هند آشکارار واضح و يبس  حضرت ديدار بايات در اثبات پس روا

از  ، عالوه بر آن، ديدارهای قطعی و يقينی بسياریشود یده منيد قابليت رفع داشته باشد،
ی رؤيت را به اثبات  در دوران غيبت کربی، بيش از بيش مسئله با امام مهدی  اشخاص

کند که  صدها داستان را نقل می )النجم الثاقب(در کتاب خود  یحمدث نور. رسانند می
  .داشتند داريد ، با امام حممد بن احلسن املهدی ها آنصاحبان 

  .است  یامام مهد از جانبامور باطل نقل و رؤيا ، مقصود از مشاهده :وجه دوم
 دروغگو نیزمامشاهده،  پس مدعی( :ديگو یمن باره يدر ا د حممد صادق صدر يو شه

شريف  نقل کند و اگر غري از اين باشد توقيع  امام یاز سورا منحرف  یباشد که امور می
يا حداقل   یامور صحيح و طبق قواعد اسالمچه بسا و  باشداو  یبطالن ادعا تواند دالِ بر منی

  ٨٩) (.)ه باشددرنقل نک یهيچ چيز که اينو يا  را نقل کند صحتحمتمل بر 
 یاشکال ؛يافتيمدر که حاصل شد، چه آنهر پس از (: ديگو یمو  رسد میجه ين نتيابه سپس 

اخبار و  به امکانيت اخذ آنتوقيع شريف و اخبار مشاهده و نيز  بر آنان ذکر کردند،که 
بر احنراف و خروج از حق داللت  که اينکرد جز  شانتوان تکذيب یمن ، غري وارد است ومشاهده

  ) ٩٠().دنکن
  .نيابت خاصه یادعا اهمهررؤيا به  ،مقصود از مشاهده :وجه سوم

يد شا(: ديگو شريف، میع يتوق در خصوص یانيبعد از ذکر ب نوار،ی در کتاب حبار األجملس
به   رساندن اخبار امام شريف دالِ بر آن مدعی باشد که مشاهده را به مهراه نيابت وتوقيع 

و ممکن است با اخبار گذشته منافات   سفريان چهارگانهمانند  کرده، ء، ادعاشيعيان ايشان یسو
   )٩١(.)را ديده باشد و خداوند داناست  خواهد آمد که ايشان یداشته باشد و کس

که  یمنافات ،است که به دنبال آن خواسته یمالتبه عنوان اح، صرفاً يان کردهب سیجمل چه آن
کنند، وجود  می، داللت مشاهده اخبار ديگر که بر وقوع و شريف عي توقنيتصور کردند ب

                                                
 .۶۱ص : غيبة النعماين -٨٨
    .۶۵۲يخ الغيبة الصغري ص تار -٨٩
 .۶۵۳يخ الغيبة الصغري ص تار -٩٠
 .۱۵۱ص  ۵۲ج : حبار األنوار -٩١
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در توقيع شريف مورد نفی قرار گرفته، سفارت و نيابت  چه آنگفته که رفع کند و  را داشته

هائی که مشاهده را اثبات  است، تا به سبب اخبار و حکايت خاصه از جانب امام مهدی 
  .ی تکذيب قرار نگريد کنند، در ورطه می

که  یاتياخبار و حکابني ع و يتوق بنيتضاد  وجود منافات و آن، عدمو  :وجه چهارم
شود که ما  یم آشکار ی مهنگا ان معنيو ا. تری دارد ، ارجحيت بيشدنکن یممشاهده را اثبات 

 ريتفس آشکارو  یعلنو حضور ظهور  به عنوانرا  شريف عيشده در توق ینف ی لفظ مشاهده
  .ميکن

خ يش نيزذکر کرده و  )احلساني العبقر(در کتاب خود  یاست که اوند ین موضوعيو ا
ذکر کردند و  )شکن به منکر رؤيت صاحب الزمان  پاسخ دندان(در کتاب  یليناظم عق

ال معارضة بني توقيع السمري وقصص ( :استروی مش ی، اينک پيشن منت سخن اونديا
القاءات من حيتاج إلی اجلمع؛ ألنّ التوقيع الشريف بصدد منع دعوی الظهور، الظهور العلين 

فَمن شهِد منكُم الشهر  :لإلمام، وذکر املشاهدة يف التوقيع مبعنی الظهور واحلضور کما يف اآلية
همصفَلْي(،)که از ديدارها حکايت  یو روايات ها آنو داست یبني توقيع مسر یتعارضهيچ ()٩٢

است و   امام یبرای ظهور تام و علن یزيرا توقيع شريف در صدد منع ادعا ؛کند نيست یم
آمده ی شريفه  طور که در آيه مهان .باشد آشکار میو حضور  ظهور یمشاهده در توقيع به معنا

  ).بدارد هو هر کس از مشا ماه را مشاهده کرد آن را روز( :است
  :بر دو امر است نا،معآن در  ی هنيو قر

بعد از هرج و مرج و فتنه و  ، مگرستين یچ ظهوريه  حضرت ی دهفرمو :امر اول
 ظهور امام یعني –مشاهده کند  ایجز آن کس که ادع  دوم حضرت ی هفساد و فرمود

 – چ يه بدين ترتيبو  هستندظهور  یها يحه که از نشانهو ص یانيقبل از خروج سف
عدم و در اين حبث، از  )٩٣(.)... ودش ديده منیدار يات دي حکانيف و بيع شري توقنيب یتعارض

و اين امر  ميابي یمرا درشريف ع يت توقيمشاهده و رواروايات  نيوجود منافات و تعارض ب
  .تر است ارجح

                                                
 .١٨۵: البقرة -٩٢
 .۳۶ص : شکن به منکران رؤيت صاحب الزمان به نقل از کتاب پاسخ دندان -٩٣
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و طبق قواعد  مسور ريع غين توقيعالوه بر آن ا: (فرمودند  امحد احلسن سيد :امر دوم
  .)کند یماشکال وارد  شتيبر کل ،آنان

 :ميگو یم ،فرمودند چه آنح يتوض یو برا
 .خرب و انشاء :شود یم سيممجله بر اساس منطق به دو قسمت تق - ۱
، آن را به راستی و يا به دروغ توصيف است جايزکه  باشد میمرکب تام  آن،: خرب - ۲

احتمال صدق و کذب هم ی خربی است که  اين يک مجله. زيد از حج آمد: خرب مثالکنيم و 
 .در آن وجود دارد

مثال . توان آن را به صدق يا کذب توصيف کرد منیاست که  م مرکب تاآن،  :انشاء - ۳
ا کذب يتوان به صدق  یاست که من یا ين مجلهاپس . گشت می ای کاش ايام جوانی بر :انشاء

و  .درست باشد ،دادهخ يز به طور حتم رکه آن چ ؛دهد یمن یخرب یزيرا از چيز ؛وصفش کرد
، نسبت را در لفظ ندهيگوراستی که ه ب ين صورت کاذب است و صادق باشد در ارياگر غ

  )٩٤(.ندزياد هست ءانشا های ها و مثال منونهو  يابد خود می

                                                
که در کتاب منطق شيخ مظفر آمده را نقل  چه آن. تر شود ی بزرگوار، روشن که قضيه برای خواننده و برای اين -٩٤
باشد که نسبت تام نيز  هر مرکب تام، دارای يک نسبت قائم و پايدار بني اجزائش می: خرب و انشاء: گويد: کنم می

و ) بدون در نظر گرفنت لفظ آن(دارای يک حقيقت ثابت در ذات خود است : اول: شود و اين نسبت ناميده می
ای که رخ  مثالً خرب دادن از حادثه. گويد ی آن، سخن می قيقت و کشف حقيقت ثابت شدهکه لفظ مرکب از ح اين

باران باريد، يا فردا باران : بگوييم. بارد مانند بارانی که از آمسان می. دهند داده و يا قبل از رخ دادنش، از آن خرب می
شود و نيازی نيست که خرب  ناميده می» گفته« و» قضيه«و مهچنني » خرب«ای،  در علم منطق، چنني مجله. خواهد باريد

پس اگر مطابقت يافت، آن خرب، صادق و اگر مطابقت نيافت، دروغ . حتماً بايد با عامل واقع، مطابقت داشته باشد
  .شود قلمداد می

  . يک مرکب کاملی است که ممکن است نيمی از آن صادق و نيم ديگرش، کذب باشد: خرب
  .باشد که صدق حمض است امهيت دارد و در جستجوی آن است، خربی می چيزی که برای صاحب منطق

و چه بسا چيزی که نسبت را حتقق ) با چشم پوشی از لفظ آن(برای نسبت تام يا کامل، حقيقتی وجود نداشته : دوم
فظ مرکب گوينده، معنا را در ل: تر شود و به عبارت صريح خبشد، لفظ آن باشد که در مقصود گوينده، يافت می می
و . يابد و در ورای  نسبت کالمش، حقيقت ثابتی نيست تا کالم باری بر آن مطابقت داشته باشد و يا نداشته باشد می

با دوستان : ی. درس را حفظ کن: های امری شود و مثال اين نوع مرکب مجله ناميده می) إنشاء(اين نوع مرکب 
: های خواهشی و متنائی مجله! ای حممد: های منادا مجله! ندگی هست؟در مريخ ز: استفهام انکاری. ناباب جمالست مکن

های قراردادی و عقدی  مجله! ست انسان چه خطر بزرگی: های تعجبی مجله. اگر بازگردمي از مؤمنان خواهيم بود
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  .باشد می هيهم قض خربخرب است و  قضيهند پس يگو یمه يقض خرببه  ،در علم منطق - ۴
بر اشخاص متعدد، قابل انطباق  )٩٥( موضوع و آنباشد  یشخص ،هيقضموضوع اگر  -۵

اين نوع . مرد شجاعی است زيد: کند، بر فرض مثل شخص معينی داللت نبوده و تنها بر يک 
و اما اگر موضوع آن کلی باشد، يعنی بر چند شخص و  .گويند ی شخصی می قضيه را قضيه

و . شود تر از آن قابل انطباق باشد، در اين صورت قضيه به مسوره و مهمله تقسيم می بيش
ظ دال سور آن، تعداد و کميت موضوع را با لف ای است که ی مسوره، قضيه مقصود از قضيه

  :شود ی مسوره بر چهار قسمت، تقسيم می و قضيه. کند بر حتديد مشخص می
هر، مهگان و الف و الم ، مهه( و سور آن حيوان است نیهر انسا: مثال: کليه ی هموجب - ۱

  .)کند یافراد موضوع داللت م تعددبر  ديگر الفاظی که استغراق و
، کس ، هيچهيچ( و سور آن. انسان از سنگ نيست یيچ چيز براه: مثال: کليهی  سالبه - ۲
  .)ندک داللت میافراد موضوع  ی حممول از مهه )منفی( هستند که بر سلب یالفاظ چيز هيچ

، ی، بعضیبرخ. (سور آنو  .حيوان هستند ،ها آنانس یبعض: ثالم: جزئيه ی موجبه - ۳
  .)دنکن یو ديگر سورها که بر ثبوت حممول بر افراد موضوع داللت م اغلب، بيشتر، یيک

نيستند، هر  -یبرخ. (سور آنو نويسنده نيستند  ،ها آنانس خیبر: ثالم: جزئيه ی سالبه - ۴
 )٩٦().ندکن یم ، داللتکه بر سلب حممول از افراد موضوع ئیيگر سورهاد... نيست و -  یکس

  
ت افراد گويند و در آن کمي یمهمله م ی که به آن قضيه نيز وجود دارد یديگر ی يهقض

اهتمامی  موضوع، سستی و بی افراد تعداد و تشخيصنده در لفظ و گوي است مبهمموضوع 
                                                                                                                                                   

و اين . ..مهچون طالق، رها کردن برده، وقف کردن و: های ايقاعی مجله. مهچون عقد قرارداد اجازه، فروش، ازدواج
مرکبات مهه در لفظ دارای معانی هستند اما دارای حقائق ثابتی نيستند و ممکن است مطابقت داشته باشد و ممکن 
است نداشته باشد، ممکن است رخ دهند و ممکن است رخ ندهند و معانی آن، تنها با لفظ شکل گرفته و به وجود 

توان آن را به صدق  مرکب تامی است که منی: پس انشاء. تپذير نيس اند و توصيف آن به صدق يا کذب، امکان آمده
 .۶١ص: املنطق شيخ حممد رضا املطفر. يا کذب توصيف کرد

 :برخاستو  موضوع :زيد. زيد برخاستی  مثالً در مجله: ای که از موضوع و حممول تشکيل شده قضيه يا مجله -٩٥
و حممول مهان حکمی . مجله است حممول :برخاسنت، و موضوع :زيد. برخاسنت زيد: شود و يا برعکس مجله می حممول

 .کند است که گوينده در مورد موضوع جاری می
 .۱۶۱ص : املنطق الشيخ حممد رضا املظفر -٩٦
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  .خندان استانسان : مثالً. ورزيده
يف  -أي املهملة - وهذه: (گويد یم آندر مورد  یحمقق حلی جزئيه،  ی مهمله در قوه و قضيه
موجود در قوه جزئيه  -مهمله- و اين(، )فالبحث عن اجلزئية يغين عن البحث عنهاقوة اجلزئية 

 )٩٧().کند ینياز م یما را ب یحبث ديگراز  ،جزئيهمورد ، پس حبث در است
 یکس جز: (فرمودند  ی که امام مهدميگرد یع باز ميت توقيم به روايگفت چه آن از بعد

، کما مهمله است ی قضيه، يک قضيه اين و) کذاب مفتر است ...مشاهده کند یکه ادعا
، ذکر نشده است، يا به عبارت بودهيت افراد موضوع فيکهيچ لفظی که دالِ بر در آن  که اين

ا يه قرار گرفته يجزئ ی ه در قوهين قضيا و بدين ترتيب .ديگر غري مسوره است و يک معنا دارد
نه ، )است کذاب مفتر ... مشاهده کند یکه ادعا یبرخ (:ام ی گفتهی  در قوهگر يبه عبارت د

 به خاطرد ينبا ،مشاهده کند یادعا ی کههر کسپس  !دمشاهده کن یکه ادعا یکس يا هر  مهه
که  یکسان ی هکه مه شدهثابت ندر آن يرا ز ؛ب کردياو را تکذ ،فيع شريتوقاستناد بر روايت 

کرد، بايد نظری بر دليلش پس هرگاه کسی ادعا  .کذاب مفتر هستند ،مشاهده کنند یادعا
و ق يو حتق تفحصچ يد بدون هينبا انداخت حال چه صدق او را ثابت کند و چه کذب او را،

هالک ما صادق باشد و  يشد او در ادعايشاگويد، او را تکذيب کنيم،  می چه آننظر کردن به 
  .ميشو

  امحد احلسند يدعوت س ی و ردگردانيزم رويفرزندان عز یا تقدمي شد، چه آنو بعد از 
ثابت نشده که هر کسی ادعا کند، را يز ؛ستيز نيوجه جا ا استناد بر توقيع مسری، به هيچب

هم بعد از حتقيق و  تکذيبش واجب است، بلکه مقصود از هدف آن، تکذيب برخی مدعيان، آن
که در  چه آنهر  ،ن حبثيبعد از ا. گريد جستجو در داليلی که با خود آورده، صورت می

ی کتاب جامع االدله به تأليف استاد، برادر ابوحممد انصاری آمده را نقل خواهم کرد که  حاشيه
  .باشد در آن پاسخی مفيد در مورد عبارتی که ابن قولويه شيخ طوسی آن را نقل کرده، می

يف -۴۰۹الغيبة الصغری ص- قال السيد الشهيد حممد حممد صادق الصدر يف موسوعته: (گويد
علی مايظهر من -لکاذبةوآخرهم يف دعوی السفارة ا: (... تاريخ وتسلسل السفرات املزورة

أبو دلف الکاتب، حيث کان علی ذلک إلی ما بعد وفاة السمري السفري  -عبارة الشيخ

                                                
 .۱۶۴ص : کشف املراد يف شرح جتريد االعتقاد بتحقيق اآلملي -٩٧
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 - ۴۰۹ص یصغر غيبت –شهيد حممد حممد صادق صدر در کتاب موسوعه سيد (، ...)الرابع

که از عبارت شيخ  - سفارت کاذبه  یين آنان در ادعاو آخر... ( يخ و تسلسل سفرياندر تار
سفري چهارم و بعد از وفات  یبوده و بعد از وفات مسر ابو دلف کاتب – شود  یآشکار م

گردد که ابا دلف، در زمان حيات سفري چهارم، ادعای سفارت  آشکار میو  ...).ايشان کرده
مدعی بوده و بدين ترتيب، ابا دلف از مدعيان زمان کرده و تا بعد از وفات ايشان نيز مهچنان 

ألن عندنا أن کل من ادعی األمر بعد : (ی ابن قولويه و گفته. غيبت صغری بوده نه غيبت کربی
زيرا نزد ما، هر کس بعد از مسری (، )فهو کافر منمس ضال مضل، وباهللا التوفيق السمري 

 ی ندارد ضرورت). باشد و باهللا التوفيق کننده می مدعی شود، او کافر منمس، گمراه و گمراه
که مقصود از آن، ادعا بعد از وفات سفري چهارم باشد، بلکه ادعا بعد از تنصيب او به سفارت 

 .پس هر کس بعد از تنصيب سفارت، ادعای آن مقام را کند، دروغگوی مفتر است. است
ه عيش پس. شد ري دوم و سومب سفيتنصحال کسی که مدعی سفارت بعد از که  طور مهان

مؤيد آن و  .دادند قرار میب يتکذ حق، مورد  ريب سفيبعد از تنصمهواره مدعی سفارت را 
شده، نه بعد از وفاتش،  چهارم ريات سفيدر زمان ح سفارت است که مدعی دلف ابو ادعای

ولو  ،در هر حالو . هارم مهچنان استمرار يافته بودبلکه اين ادعا نيز بعد از وفات سفري چ
اعتقاد داشته و اخري ع يبه توق پس او ه چهارم بودريبعد از وفات سف، هيم ابن قولومقصود کال

 فین  ام قائميو تا ق ابدهرگز سفارت را تا  ، چهارم در آن برهه از زمانريبعد از وفات سف
مالحظه  که اين به خصوصو  شودفاد ته مسياز کالم ابن قولو تواند امر، منی نيو ا. استنکرده 

هزار سال تاکنون از آن حلظه که  مقطع زمانی بوده در آن نيد فتنه معم او فقط در صدد ريکن
سفارت مدعی ري دلف و و امثال اوست که در زمان سفارت چهار سف ابو ی فتنهو آن گذرد  یم

 –. ت استيافت که مقصود او تا ابدي نيقيان تو میا از کج »مهه«ی از  حتی گفتهند و شد می
  . ام قائميتا زمان ق ، نهدارد یاريبس نزديکی مزبور، ن سخن او به آن زمانيکه الی در حا
نص تواند  منی –جايگاهش بهبا توجه  –  هيکالم ابن قولو ؛گريد یزهاياز چ شیبا چشم پوو 

پس ، به اشکاالت آنان پاسخ دادندچه بسيارند پيشينيانی که معاصران باشد  عیحکم شر و
يابی به آن نيست مگر از طريق متسک اُمت  امکان دست و ص اهلش استصوخمعصمت فقط 

  .به ثقلني
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ان چهارگانه ريسفارت فقط حمدود به زمان سف یم که ادعايافتيدر ،شد تقدميکه  چه آنو از 
 که تصوری استمنانده برعکس  یاز آن باق، اثری ري چهارمسفمسری، بوده و بعد از وفات 

  )٩٨(.)ج آن هستنديدر صدد ترو برخی غافالن
  

ات يرواوجود  قيع به سببتوآن  ،عالوه بر آن: (فرمودند  امحد احلسند يس :امر سوم
با شيخ مفيد که  چه آنو  یانميات يروا :از مجله .منقوض است ، يک توقيعگريد رويدادهایو 
  .)های از جانب حضرت، حاصل گشته است نامهو 

يم پرداخت خواه ها آنکه به ذکر  رويدادهاات و يبعد از ذکر روا یع مسريت توقيرواپس 
  .ميکن مین باره ذکر يرا در ا  حضرت یها از فرموده ئیها است و قسمت نقض شده

 یانميرا يز ؛شود یمنقض  لیبه طور ک یانميت يبا وجود روا شريف، عيت توقيروا - ۱
، او خويش قبل از ظهور است که حضرت   یاز جانب امام مهد یا رسول و فرستاده

 یها دعوت کند و در شب  حضرت یبه سوتا آنان را  فرستد میمردم  یبه سورا 
  .ميرا ذکر کرد یانميت يگذشته روا

که ب خود نقل کرده يذدر  یخ طوسيکه ش .يد خ مفيش یبرا  امام یها نامه - ۲
 عبد اهللا خ ابويش یبرا یا نامه ۱۴۰۰صفر سال  همانده از ما یباق یدر روزها  یامام مهد

د يالرّش يالْولد ويللْأَخِ السّد: (است فرستادند که در منت نامه آمده حممد بن حممد بن نعمان 
ّيالشفأَبِيخِ الْم نِ يدب دّمحنِ مب دّمحم اللَّه دبع   دهعِ الْعدوتسم نم هاززإِع اللَّه امأَد انمعّالن

ادبلَى الْعع وذأْخالْم: حّمنِ الرحّالر مِ اللَّهلَيبِسع لَامس دعا بّأَيمِ أَم يکف صلخلَى الْموا الْميه ّنِيالد 
ف وصصخا بِالْيالْمينإِلَنيِق دمحا نّي فَإِنالَّذ اللَّه يک و وإِلَّا ه لَا إِلَهلَى سلَاةَ عّالص أَلُهسينا ونا دلَانوم

جزلَ مثُوبتک علَى نطْقک أَوقَک لنصرة الْحقِّ ينعلمک أَدام اللَّه توفن ويآله الطَّاهرِنا محمّد وينبِ
ا فنَ لَنأُذ قَد هّقِ أَندّا بِالصّنرِ يعشيتو ةبکَاتبِالْم کفکْليتّدؤا تم کيفالوا إِلَى مّنع يهأَع لَکبا قن مهّز

و هتبِطَاع االلَّهبِرِع ّهِمالْم ميکَفَاهو ملَه هتهتاسرد ما، ابويان و دوست رشميبه برادر با ا(، )...ح 
بسم اهللا الرمحن  .را مستدام بدارد یکه خداوند عزت و - ديخ مفيش-اهللا حممد بن نعمان  عبد
و در اعتقاد و  یا ور اخالص آراستهيما به ز یکه در دوست یکس یم سالم خداوند بر تو ايالرح

کتا را يما در مورد نعمت وجود تو خداوند . یهستاز خمصوص يامت یان به ما داراميا
                                                

 .٣٠ص : هامش جامع األدلة -٩٨
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ان حضرت ميد و مواليم که بر سيکن یم ءاستدعا یشگاه مقدس خداوندي، و از پميسپاسگزار

از . ديش را نازل فرمايت خويا یو ب یاپيو خاندان او درود و صلوات پاهللا  حممد بن عبد
ن افتخار را ي، خداوند ایديصادقانه کوشح ما يان سخنان و نصايحق و ب یاريآجنا که در راه 

د که يمشا مکلف هست .ميداشته و به ما اجازه فرموده است که با مشا مکاتبه کن یبه مشا ارزان
ق اطاعتش را به آنان ي، خداوند عزت و توفیاوامر و دستورات ما را به دوستان ما برسان

 )٩٩(.)ش حمفوظشان دارديخوت کرده، در پناه لطف يد و مهمات آنان را کفايمرمحت فرما
 کند، یداللت مب مردم يحضرتش و تکذ قيامقبل از   يدار با امام مهديبه د چه آن - ۳

قوم اثنا عشر رجالً کلهم اليقوم القائم حيت ي: (فرمودند امام صادق  :استث ين حديا
ند و يدوازده نفر گرد آ که اينکند تا  یمن قيامقائم (، )قول إم قد رأوه فيکذبوم جيمع علی

  )١٠٠(.)ندريب قرار گي و مورد تکذميا يدهرا د  شانيند ما ايبگو
  .باشد یکه در اول امر ذکر شد، توقيع شريف، يک توقيع نقض شده م با رواياتی - ۴

آن زمان که  -در هنگام وفات خويش یسپس مسر: (فرمودندا سيد امحد  :امر چهارم
خداوند است و او  آن امر آن از(، )هللا أمر هو بالغه: (گفت -پرسيده شد یدر مورد سفري بعد

 ه،ت کرده و نه انکار کردنه وصي یواضح است که مسر ، و بسيار)بر آن غالب و چريه است
 ).باز خواهد گشت سفارت، بار ديگرامر که داشت تأکيد بلکه 

ست که ين امعن دانت نکند و بيبعد از خود وص یامر کرد که به کس یبه مسر  امام
  )١٠١( .کند منیيت وص   امام

                                                
 .٣٨ص  ١ج : ذيب األحکام -٩٩

 .٢٨۵ص : الغيبة النعماين -١٠٠
، ذکر کرده را ٣٨و مورد پنجمی که شيخ ناظم عقيلی در کتاب پاسخ قطعی به منکران ذريه امام مهدی ص -١٠١

ی بداء خارج نيست و احتمال بداء نيز در آن وجود دارد پس غري  توقيع شريف از دايره :امر پنجم. کنيم اضافه می
هم مادامی که خارج از  ا دليلی بر نفی سفارت خاصه قلمداد کند، آن قابل قبول است که شخصی توقيع شريف ر

را ذکر  ی صاحل ی بداء برخی متون کتاب مهگام با بنده دايره بداء نبوده و برای توضيح بيشتر در خصوص مسئله
ی صاحل، سيد امحد  آن بار از بنده: مالقات داشته، گويد ی صاحل، سيد امحد احلسن  کنم، برادری که با بنده می

ها و رويدادهای ظهور، پرسيدم، ايشان  ، در مورد سفيانی و برخی جزئيات مربوط به شخصيت فرمودند :
رود بلکه آن امر، نسبتاً برای نقشه نظامی ارجخيت بيشتری دارد، که  نسبتاً برای متام جزئيات، بداء، احتمال می(
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خود ادامه  یفردا به گفتگو یت اهليم و به مشيرسان یان ميبه پا جا اينحبث امشب خود را 
آل بر حممد و  یاهل درود ان است و سالم ويم داد و محد و سپاس از آن پروردگار جهانيخواه
  .ميا آنان کرده ليمباد که ما امر خود را تس  ينيائمه و مهد حممد
 

******  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   
افتد  در يک روز اتفاق میباشد و حتی آن خروچی که  آن پريوزی و غلبه بر دمشن و آن شيطان و لشکرش میهدف 

  ).هم بداء به مهراه دارد
از اين روايات چه دريافت ( :سپس بعد از ذکر برخی روايات شريفه که مضامني آن را اختصاص داشته و فرمودند

هاست، سفيانی از حمتومات است و در حمتوم بداء  ی ميعادها و وعده لهکنی؟ قائم از حمتومات است، قائم، از مج می
  .نيست، در حمتوم بداء است، در ميعاد و وعده بداء وجود ندارد

کنند که هيچ  دهد و اال اين روايات بيان می پس در حمتوم بداء است بدين معناست که در جزئيات آن بداء رخ می-
جود سفيانی حتمی است اما بداء آن در خود شخصيت سفيانی فته است؛ يعنی اما اصل و. بداء در آن وجود ندارد

  .جا باشد جا يا از آن ممکن است فالنی يا فالنی باشد و ممکن است مبداء او از اين
پس . افتد هاست و بداء در او نيست؛ زيرا او امام است و بداء در شخص معصوم اتفاق منی ی وعده قائم، از مجله-

ميانی و سفيانی و خراسانی در يک روز واحد، در ضمن مساحت بداء قرار گرفته و چگونه ممکن است  اصل قيام
شخص عاقل آن را دليل قطعی قرار دهد که بايد با جزئيات کامل حتقق يابد و آن از مجله اموری است که خداوند 

 .٢۵مهگام با بنده صاحل ص). ها اراده کرده است بداء را در آن
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 قسمت ششم

  و لوازم آن رؤیا 
  

دور  که پدرشان در اين شب نقل خواهد کرد، چه آنهر شنيدن  فرزندان مثل هر شب برای
امشب : به آنان گفت سالم فرستاد ودرود و پدر آمد و به فرزندان خود  .ندهم مجع شد

 مبارک ت دعوتترين داليل حقانيِ از مهم ، کهسخن بگومي یمشا در مورد دليل یاهم براخو می
انگاران در مورد حجيت رؤيا  در مورد حال سهل یخواهم اندک یو م ،باشد یرؤيا می، ميان

 . بگومي
 أَنفُِسهِم وفي الْآفَاقِ في آياتنا سنرِيهِم: فرمايد یو م های نفسی خداوند است نشانهاز  رؤيا

   .شهِيد شيٍء كُلِّ علَى أَنه بِربك يكْف أَولَم الْحق أَنه لَهم يتبين حتى
يشان خواهيم منود ه ايشان بها و در دل] ى گوناگون[ها فقهاى خود را در اُ به زودى نشانه(

نيست كه پروردگارت خود شاهد هر  یتا برايشان روشن گردد كه او خود حق است آيا كاف
 ) ١٠٢(.)چيزى است
صاحب آن  واالگر منزلت و مقام  ه و بيانت دعوت ميانيبر حقاني یقطعو  یيل غيبو آن دل

 یبا صاحب امر دارد که به بيان آن خواهيم پرداخت و برا قیاست عالوه بر آن ارتباط عمي
گومي  یبوجود آمدن آن سخن م یچگونگمهچنني که در مورد رؤيا گفته شده و ی مشا سخنان

  . قرار داده را بازشناسيم و منهجی که رسول اهللا   تا از خالل کالم اهل بيت
 . کنم یرا در چند نکته بيان م اين حبث

  
   چگونگی پيدايش رؤيا: اول ی نکته
ها در مورد چگونگی به وجود آمدن رؤيا و چگونگی تفسري به وجود آمدن آن،  گفته

 .خواهم کردانسان به رؤيا را بيان  چگونگی دستيابیسه تفسري در و . اند اختالف يافته
  
  

                                                
 .۵۳: فصلت -١٠٢
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  .یتفسري ماد: ري اولتفس
 . دانند یچند امر ممعلول  ،رؤيا را به وجود آمدن علّتگرايان  یماد
در  چه آنکار داشته و هر  و سر ها آنست که انسان با ا یا هناروز عمالا ی نتيجهرؤيا  :اول

  .بيند دهد، آن را در خواب می روز برای انسان رخ می
ای  تشنهدار  مانند روزه .ی استعامل بيدارر انسان د متايالت و ها خواسته ی رؤيا نتيجه :دوم
در آرزوی ديدار چنني  بيند و هم یخواب آن را م عاملدر  ، پسطلب نوشيدن آب است که در

  . بيند یدر رؤيا مشخص عزيزی باشد، او را 
در عامل وامهه دارد، که از دزد  یکس مثالً. از چيزی استترس و هراس  ی نتيجه :سوم
 . است او آمده ی بيند که دزد به خانه یمخواب 

به که پزشکان  اين امری استو . گريد شکل میبدن  و حاجت نيازرؤيا، در پی  :چهارم
اگر انسان در خواب . ارتباطی است بدنغذائی بني رؤيا و نياز گويند که  می ،دارندآن اعتقاد 

 )ث(ويتامني  به کند که بدن او نياز یبر اين داللت م تعبريش چکد یميش ها ناببيند خون از دند
کمبود کند که او از  یو اگر انسان در خواب ببيند که موهايش سفيد شده بر اين داللت م دارد

 ... وبرد  میرنج  )ب( ويتامني
 آشکار شدن، صدد انسان است که مهواره در یمتايالت باطن بر اثر ارضایرؤيا  :پنجم

  . دنکن یاو ذکر م یگرا یمادمذهب و پريوان  ١٠٣است که فرويد یهستند و اين چيز
  :گومي تر شدن بيشتر حبث می برای روشن

  . نفس انسان شامل دو قسمت است که گويند یفرويد و پريوانش م
ی انسان و اختيار یافکار روزانه و معلومات اراد ی باآن ارتباط و: هوشياری کامل - ۱
  .ندارد
فته باشد و هرگز صورت ميل و رغبت  به که در باطن انسان چه آنهر : هوشيارنيمه  - ۲

ه هرگز حتقق فته است کدر باطن انسان های بسياری  اميال و رغبت. حمقق و ارضاء نگشته

                                                
و  یاختالالت مغز یها نهي، عصب شناس اتريشی که در زم)Sigmund Freud(زيگموند شلومو فرويد  -١٠٣
، )ويکی پديا: منبع. (ق پرداختين به حتقيو یمارستان عموميدر ب یکروسکوپياعصاب م یو کالبدشناس یدرمان گفتار

 ).ويراستار(
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 ر ضمري باطن انسانیاين اميال، خود را د. آيد می بر ها آنصدد حتقق  اند، پس انسان در نيافته

شده و  بيدارل آن اميا، افتد یانسان از کار م یسطح هوشيار دهند و هنگام خواب که جای می
شوند و  یس ممنعک یبدون تغيري به هوشيار گذارند و احياناً ینفس تاثري م یبر ختيالت هوشيار

خواندن  يک نوع رؤيابدين ترتيب، . شوند یم یتغيري کرده و به صورت مناسب متجل یگاه
 یانروروحی و  اندرمان بيمار از اين طريق برایو  شود قلمداد مینزد آنان  یضمري هوشيار

 .کنند یاستفاده م ی،مرتبط با ضمري هوشيار
  :شايسته است، گفته شودين تفسري ادر پاسخ به  چه آنو 

سست و دهد را  یينده خرب مآاز امور کنيم که تفسري مادی، رؤيائی که  مالحظه می :اول
و اين  حمصور ساختهفقط به گذشته  را بيند یواب مخکه شخص در  چه آنت دانسته و کم امهي

حتقق يافته،  در عامل واقع و خارج چه آنهر زيرا ؛ است که به دليل نياز ندارد یخالف وجدان
سم از رؤيا ی بسياری نزد ما است که واقعيت اين ق بلکه عالوه بر آن، ادله ،ترين دليل است

  .کند را ثابت می
های خود  برای اثبات گفته یهيچ دليلپردازی داشته و  حتليلی  جنبهفقط کالم آنان،  :دوم
هايش  ملحقات و وابستگیتوانند  یند چگونه ما آنان از حقيقت روح و نفس غافلوقتی . ندارند

 !را بشناسند؟
نيز فاسد  بر آن بنا شده چه آنهر  وفاسد  ی يد ذکر کرده يک نظريهکه فرو چه آن :سوم

 . بر حتليل خود ندارد یکه آن فقط يک حتليل بود و هيچ دليل رغم اين یعل، است
  

  .یري معنوتفس: تفسري دوم
  :رؤيا بر چند نوع است: گويند یباشد که م یو آن تفسري فالسفه متافيزيک م 

  . ندارد یتعبري خاصکه  استط وربمگذشته انسان  یبه زندگ رؤيائی که :اول
وهم و خيال تاز که هستند  ای آشفته یها ها خواب هوم که اينفو غري م پريشان رؤيای :دوم

بر انسان که گوئی  هزيانانند م. ی افکار مضطرب و پريشان است نتيجهگريند و  یت مأنش
 برای ورود به ذهن و ضمريها  خوابنوع آنان از اين ، لذا شوند یعارض ممريض و بيمار 

روحی و  یها یاز بيمار یمعاجله بسيار ی برایکليد را کنند و آن ، استفاده میهوشيار انسان
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 علت اساسیو  ی نفسکشف اسرار درون ، به معنایو تعبري رؤيا نزد آنان مشارند یم ینروا
 . باشد نه کشف حوادث آينده یم ها بيماری

  : استه دو صورت ب ،دارد یم ق پرده برئه به آينده ارتباط دارد و از حقاک رؤيائی :سوم
  . افتد یندارد و در آينده دور يا نزديک اتفاق م نيازی به تعبريکه است  يحواضح و صر - ۱
و  یعوامل ذهن به سببو سبب عدم وضوح آن، اين است که رؤيا  بوده غري واضح - ۲
  )١٠٤(.به تعبري دارد نيازو  ، تغيري کردهخاص یروح

 شود که هرگز به چگونگی پيدايش رؤيای صادقه، نرسيده گفته میين تفسري و در پاسخ به ا
از آن خارج شده، پاسخ نداده  ی صريح و غري صريح ه رؤيای صادقهکهرگز به منبعی . است
هرگز دليلی برای اثبات عدم وضوح رؤيای غري صريح، مبنی بر  راه و روش ينا ضمناً .است
  .ی تغيري عوامل ذهنی و روحی خاص ارائه نداده است نتيجه
  

 : ري سومتفس
، بدين شرح آمده  و ائمه و معصومني حممد و آل حممد یاهل یکه از خلفا یريتفس

عن الرجل ينام فريی الرؤيا، فرمبا  سألت رسول اهللا (: فرمايند می  یعلامام : است
، ما من عبد ينام إال عرج بروحه يا علي: فقال رسول اهللا . کانت حقاً، ورمبا کانت باطالً

ی فهو حق، مث إذا أمر اهللا العزيز اجلبار برد روحه إلإلی رب العاملني، فما رأی عند رب العاملني 
 از رسول اهللا (، )األرض، فما رأته فهو أضغاث أحالمجسده فصارت الروح بني السماء و

بيند چگونه به باطل يا حق بودن آن  یرا م ئیخوابد و رؤيا یکه م یيا رسول اهللا مرد: پرسيدم
که در خواب روح او به  نيست جز اين یا هيچ بنده یعل یا: فرمودند حضرت بربد؟  یپ

در نزد پروردگار عامليان ببيند حق است سپس  چه آن خداوند عروج کند پس هر یسو
 منيو ز آمسانکند که به کالبدش بازگردد و روح بني  یکه خداوند به روح او امر م یهنگام
  )١٠٥(.)است یبيند خواب پريشان یرا م چه آنهر  ،گريد یقرار م

  

                                                
واری در عبارات جهت  ، خالصه١٢٩ص  ٧ج : شودی يوسف در تفسري األمثل مراجعه  به تفسري سوره -١٠٤
 .سازی مطلب شفاف
 .٢٠٩ص : أمايل الشيخ الصدوق -١٠٥
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العجب من رؤيا الرجل إنه يبيت فريی : أنّ عمر بن اخلطاب قال: (بن عامر گويديم سل

. يا فاليکون رؤياه شيئاًويری الرجل الرؤ. الشيء مل خيطر له علی بال، فيکون رؤياه کأخذ باليد
اللَّه يتوفَّى  :أفال أخربک بذلک يا أمري املؤمنني؟ إن اهللا يقول: طالب  فقال علي بن أيب

خرى إِلَى الْأَنفُس حني موتها والَّتي لَم تمت في منامها فَيمِسك الَّتي قَضى علَيها الْموت ويرسلُ الْأُ
فاهللا يتوفی األنفس کلها، فما رأت وهي  )١٠٦(.أَجلٍ مسمى إِنَّ في ذَلك لَآيات لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ

السماء فهي الرؤيا الصادقة، وما رأت إذا أرسلت إلی أجسادها تلقتها الشياطني يف اهلواء عنده يف 
چقدر  :عمر بن خطاب گفت(، )فعجب عمر من قوله. فکذبتها وأخربا باألباطيل فکذبت فيها

شود  یثبت م یبيند که مهواره در ذهن او به خوب یرا م ئیرؤيا یاست انسان گاه انگيزشگفت 
  طالب یبن اب یعلامام . آورد یبيند که هيچ چيز از آن به خاطر من یم ئیرؤيا یاما گاه
خدا روح مردم (: فرمايد میخداوند  به تو خرب دهم؟ یخواه یمن  امري املؤمنني یا :فرمودند

قبض [خوابش منرده است  موقعرا كه در روحى ستاند و  را هنگام مرگشان به متامى باز مى
را ] ها نفس[دارد و آن ديگر  كه مرگ را بر او واجب كرده نگاه مى] نفسى[پس آن ] كند مى

براى مردمى كه ] امر[در اين  فرستد قطعاً پس مى باز] به سوى زندگى دنيا[تا هنگامى معني 
سازد و  یم یها را متوف پس خداوند متام نفس). ست]از قدرت خدا[ هايی انديشند نشانه مى
را در هنگام بازگشت به  چه آنصادق است و ئی نزد خداوند ببيند آن رؤيا آمسانرا در  چه آن

داند،  یکنند پس آن را تکذيب کرده و باطل م یم ءبيند شياطني در هوا به آن القا یکالبدش م
   ) ١٠٧(.)شگفت زده شد  حضرت ی عمر از فرموده

  

يرى الرؤيا فتكون كما ؤمن امل: اهللا الصادق  قلت أليب عبد: (گويد حممد بن قاسم نوفلی
ان املؤمن اذا نام خرجت من روحه حركة ممدودة  :فقال .رمبا رأى الرؤيا فال يكون شيئارآها و

موضع التقدير والتدبري فهو  ملكوت السماء يف السماء فكل ما رآه روح املؤمن يف صاعدة اىل
: ؟ قالمن اىل السماءوتصعد روح املؤ: فقلت له. أحالماالرض فهو أضغاث  احلق وكل ما رآه يف

 ء اذاًيلو خرجت كلها حىت ال يبقى منه شال : ؟ فقالحىت ال يبقى منه شىء ىف بدنه: لتق. نعم
 موضعها وضوءها وشعاعها يف السماء يف أما ترى الشمس يف: فكيف خترج؟ فقال: قلت .ملات

                                                
 .۴۲: الروم -١٠٦
 .۱۹۳ص ۵۸ ج: األنوارحبار  -١٠٧
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: كردم عرض به امام صادق (، )حركتها ممدودةوالبدن  رض؟ فكذلك الروح أصلها يفاأل
بيند و  و چه بسا كه خواب مى .گونه خواهد بود كه ديده است بيند و مهان مؤمن خواىب مى

كند كه  مؤمن كه خوابيده است روح او حركىت مى: در جواب فرمود امام  .واقعيىت ندارد
در موضع تقدير و تدبري ديده  آمسانرا كه در ملكوت  چه آنشود پس  كشيده مى آمسانتا به 

نوفلى  .استآشفته  های خوابرا كه در زمني ديده است آن  چه آنحق است و  است آن
: معرض کرد. آرى :فرمود كند؟ صعود مى آمسانآيا روح مؤمن به  :معرض کردبه امام : گويد

گونه نيست اگر روح به كلى  نه اين :فرمود كه چيزى از روح در بدنش باقى منى ماند؟ آن چنان
پس : معرض کرد. از بدن خارج شود كه چيزى از آن در بدن مناند هر آينه كه بدن مرده است

بيىن كه در جاى خود است و شعاع آن در  آيا آفتاب را منى: شود؟ فرمود چگونه خارج مى
 )١٠٨(.)چنني است روح كه اصل آن در بدن است و حركت آن ممدود است هم زمني است؟

  

إِنَّ الْعباد إِذَا : (فرمودند  که حضرت کند مینقل   جعفر يه بن عمار از ابومعاو
ف وحالر أَتا راِء فَممإِلَى الس مهاحوأَر تجروا خامنو قالْح واِء فَهماي السوي الْهف أَتا رم وِء فَه

اثُ أَلَا وغاإِنَّ الْأَضةٌ فَمدنجم ودنج احوالْأَر و لَفا ائْتهنم فارعت تفَإِذَا كَان لَفتا اخهنم اكَرنا تم
وحالر و فَتارعاِء تمي السافمي السف فَتارعفَإِذَا ت تاغَضبتضِ وي الْأَرف فَتارعِء ت تاغَضبإِذَا ت

ي السضفي الْأَرف تاغَضباِء تروح  چه آنآيد و  بر آمسانها خبوابند روحشان به  چون بنده(، )م
د كه يآگاه باش. در هوا بيند پرت و پال است چه آنبيند درست و حق است، و  آمساندر 

که با هم  ها آنکه مهديگر را بشناسند با هم الفت گريند و  یارواح اند؛ ارواح لشكرهاى آماده
پس . باشند با هم آشنا و دمشن شوند آمسانها در  که روح یزمان .گريند ىئناشناس باشند جدا

مهدگر را دمشن  آمسانهم آشنا شوند در زمني آشناى هم باشند، و چون در  با آمسانچون در 
  )١٠٩().دمشن هم باشند نيزدارند در زمني 

  

 ها آمسانخداوند و ملکوت  یانسان به سو شومي که روح یجا بر حقيقت امر واقف م در اين
نزد خداوند  چه آن هر( جا در آن کند و یجا دريافت م کند و معرفت حق را از آن یعروج م

                                                
 .٢٠٨ص : أمايل الشيخ الصدوق -١٠٨
 .٢٠٩ص : أمايل الشيخ الصدوق -١٠٩



 ى هدممام انصار انتشارات ا ...........................................................................................۷۴

   
کند تا به کالبدش  یکه خداوند جبار روح را امر می پس هنگام. ديده شود حق استنيان جها

و ). پريشان است یبيند خواب یجا م در آن چه آنهر  وگريد  یو زمني قرار م آمسانبازگردد بني 
که   زيرا از آل حممد ؛دهد یاست که شخص منصف آن را مورد انکار قرار من یين حقيقتا

  . است  صادر شده ،هستند آمسان یها راه آشنا به
کند و خداوند  یم همشاهد ها آمسانباشد و در ملکوت  یانسان و عامل غيب مبني رؤيا رابط 

صدد حفظ را در   یطور که از طريق رؤيا مادر موس مهان، کند یم آگاهاز خالل آن او را 
أَن اقْذفيه في التابوت *  إِذْ أَوحينا إِلَى أُمك ما يوحى: حيات پيامربش برانگيخت و فرمود

 مالْي هلْقفَلْي مي الْيف يهففَاقْذ عنصتلي ونةً مبحم كلَيع تأَلْقَيو لَّه ودعلِّي و ودع ذْهأْخلِ ياحبِالس
كه او را  * شد وحى كردمي وحى مى] بايد[را كه  چه آنهنگامى كه به مادرت (، علَى عينِي

دمشن من و ] و[او را به كرانه اندازد اى بگذار سپس در دريايش افكن تا دريا  در صندوقچه
  )١١٠().بیافكندم تا زير نظر من پرورش يا دمشن وى او را برگريد و مهرى از خودم بر تو

سوی ه راهی برای جذب ارواح بندگان بو  ،گشودهخداوند  ای است که روزنه رؤياپس 
که در  چه آنخبشد هر  و به آن ارواح اهلام می –صاحل غير چه ارواح صاحل و چه  -اوست
و هر کس منکر آن  ست نفسانی های نشانهترين  بزرگاز و آن  نگارد ی وجودشان می صفحه

خواب  هنگامروح در  بدين ترتيب،. شود آيات خدا را منکر شده و به آن کفر ورزيده است
 برد، فيض میاز عامل ملکوت به  چه آنکند و بر اساس  یپروردگار خود عروج م یبه سو

 . يابد یجز سعادمتند به آن دست من یاست که کس ای هو آن ر آموزد می
، وهو الَّذي يتوفَّاكُم بِاللَّيلِ: فرمايد یمؤيد آن است و م قرآن(: گويد یم یعالمه طباطبائ

اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس : فرمايد و می )١١١(.)سازد یم یاست که آنان را در شب متوف یو او کس(
نيى حرلُ الْأُخسريو توا الْمهلَيى عي قَضالَّت ِسكما فَيهامني مف تمت ي لَمالَّتا وهتوم ،

مريد او را در خواب  یکه من یسازد و آن نفس یم یها را در هنگام مرگ متوف خداوند نفس(
فرستد و  یپايات يافته مکه زمان حياتش ی روح یکند و ملک املوت را به سو یقبض روح م

                                                
 .٣٨ – ٣٩: طه -١١٠
 .۶۰: األنعام -١١١
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از  وفات يافته و] در هنگام خواب[و ظاهراً؛ نفوس  )١١٢(.)گذارد یم یرا تا مهلتش باق یديگر
رجوع  انپروردگارش یبه سومتام حواس ظاهری، قطع شده و د و نشو یاجساد برگرفته م

  ) ١١٣().باشد که رجوعی شبيه به مرگ می کنند می

  :يد طباطبائي در مورد رؤياکالم س
  

که در نفس خويش چيزی از  از ما خنوابيده مگر اين يک هيچی فته دارد و حقيقت ،رؤياو 
رؤيا و خواب مشاهده کرده که به برخی امور پنهان، يا مشکالت علمی يا حوادث خري و شر 

هائی از اين قبيل،  و يا صدا و ندائی در خواب ،که قرار است در آينده رخ دهند، ديده باشد
 چه آنو بني هر  ها آنی بني  بودن محل کرد، و رابطه یبر اتفاقرا  ها آنتوان  یو من .شنيده باشد
های صريح که نيازی به تعبري  خصوص خوابه منطبق بوده را نفی کرد و ب ها آناز تأويل بر 

  .ندارند
و  یک امر ادراکيست، آن است که در يانکار آن ن یبرا یکه راه یگريد یزهايبله، از چ

ال انسان به يو چه بسا خ. است یشگيفعال مه یال از قوايخ ی ، کار وجود دارد و قوهیاليخ
که بر  یز از عوامل خارجيو ن... و  يیکه از جانب حواس مانند المسه و شنوا یل اخباريدل

خاص مانند  یعوامل اطراف بدن و عوامل داخل بدن انسان احاطه دارند، مانند گرما و سرما و
ال وارد ير آن به خيها و احنراف مزاج انسان از تعادل و پر بودن معده و رنج و غ یماريانواع ب

ز يانسان ن یاهايل بر رؤين دليو به ا. ر بگذارديله تأثيخم یفعال باشد و بر قوا شود، دائماً یم
کند، در  یطاقت فرسا کار م یا سرمايکه در گرما  یردفم که ينيب یپس م. مؤثر واقع شود

ند و يب یبرف را م بارشخ بندان و يار سرد و يعکس زمستان بس ا بري ،اريش آتش بسيايرؤ
زش يخود محام و ر یاهايزد، در رؤير یکند و عرق م ید کار ميشد یان گرمايکه در م یکس
که مزاجش از تعادل خارج شده،  یسو ک ،کند یباران و مانند آن را مشاهده م باريدنا يآب 

  .نديب یندارند م یا یچ معنيکه ه یمشوش یاهاياش پر است، رؤ ا معدهي
که  یلذا کس. د دارندير شديال انسان تأثيدر نوع خ یانسان یاين اخالق و سجاين چنيو ا

                                                
 .۴۲: الزمر -١١٢
 .٢۶۸ – ٢٧٣ص  ١١ج : تفسري امليزان -١١٣
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فرد . نديب یآن را م بکند و در خوا یبه آن فکر م یداريرا دوست دارد، در ب یا کاري یانسان
ل يرو به رو شود، اثر آن به صورت خت یبه طور ناگهان يیبا صدا یفس ترسو وقتنف اليضع

و خود  ین عداوت و دمشنين چنيو ا. ماند یم یامور وحشتناک بدون هدف در ذهن و
ن يدار و متناسب با ا دنباله یل انسان اثراتيدر خت یو عجب و طمع و مانند آن مهگ ینيب زرگب

ن يا ی ها از غلبه تر انسان و کم. کنند یجاد ميل انسان ايشان در ختات و مقداريخصوص
الت يها از خت اها و خوابيل اغلب رؤين دليبه ا. مانند یها بر طبعشان در امان م تيخصوص

و مانند آن هستند، سرچشمه  یا اخالقي یا داخلي یاز اسباب خارج یزيکه حامل چ ینفسان
ت يقت نفس انسان حکاين اسباب و آثار آن از حقيعمل ا یاند و به جز چگونگ گرفته

است که منکران  یزين مهان چيا. دهند یرا نشان من یگريقت دين حقير از ايکنند، و غ یمن
ن اسباب مؤثر يکنند که تعداد ا یآن را ذکر م یعيدانشمندان علوم طب یا شامل برخيقت رؤيحق

 یهيز بدين یريجه گين نتيو ا. شود یاد منيگذارند ز یر ميادراک انسان تأث یال که بر رويدر خ
قت يحق یا دارايانواع رؤ ی جه گرفت که مههيتوان نت ین مسأله منين که از اير از اياست، غ

وجود دارند که  یا صاحله و صادقه یاهايبلکه رؤ. کرد ءاعرا اد یزين چيتوان چن یست و منين
 یها و حوادث خارج ن آنيرابطه ب یو نف ها انکار آن یبرا یدارند و راه یقت پرده بر مياز حق

ستند، به يقت نياز حق یا خاليانواع رؤ ی شود که مهه یم روشن ميچه گفت از آن. وجود ندارد
قرار دارند، و  ین ادراکات متنوع خمتلف که در خواب در معرض نفس انسانيکه ا ین معنيا

نفس انسان و ظهورش را  یدارند که وجودش را برا یشوند، اصول و اسباب یده ميا ناميرؤ
هر  یکند که برا یم یابيسآت از اصول و يها حکا خواند و اختالف در آن یال فرا ميخ یبرا

عامل  یعياها علت طبين رؤياز ا یل بعضيکند، جز آن که تأو یفراهم م یريل و تعبيتأو یخواب
 ی علل متفرقه یل بعضيو تأو ،یعلت اخالق یل بعضيو تأو ،در بدن در حالت خواب است

رود،  یمشغول است، به خواب م یکه فکرش به امر یکه در حالت یاست، مانند کس یتصادف
اها است، ين رؤيک نوع خاص از اين حبث در مورد يا. نديب یمتناسب با آن حالت م يیايو رؤ

و  یلل داخلعو  یدفا تصاي یا مزاجي یعيطب یاست که به علل و اسباب خارج يیاهايرؤ
  .مرتبط است یق وجودئو حقا یا مانند آن ارتباط ندارد و با حوادث خارجي یاخالق
  

ارتباط دارند، و به خصوص  یکه با حوادث خارج يیها خواب :يقیحق های خواب
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ر يغ یاز دو طرف ارتباط امر یکيست که ين طور نينده هستند، ايکه مربوط به آ يیها خواب
ند که فالن حادثه اتفاق افتاد و سپس بعد از يدر خواب بب یمانند آن که کس. موجود باشد

ارتباط  یبرا یا یچ نوع معنيکه ه یدر حال. فتديده بود اتفاق بيآن حادثه مهان طور که د یمدت
ب است که از ئاز نفس انسان غا یکه به طور یا امريست ين موجود و معدوم نيب یوجود

ند در فالن مکان يکه بب یمثل کس. ستيبه آن مقدور ن یسک از حواس دستريچ يق هيطر
با فالن  ینقره در ظرف ی طال و فالن مقدار سکه ی است که از فالن مقدار سکه یا نهيدف

ل شده است و به آن مکان برود و به مهان مقدار آن را حفر کند و به يها تشک تيخصوص
که از آن  یزين روح انسان و آن چيب یادراکچ ارتباط يو ه. ات برسديبا مهان خصوص یا نهيدف
ن يبه مه. نداشته است یبه آن دسترس یک از حواس ظاهريچ يب بوده وجود ندارد و هئغا

شود که  یجاد مينده ايآ ی انسان با حادثه ی دهين نفس خوابيب یشود که ارتباط یجهت گفته م
کند و  یحادثه ارتباط برقرار من يپس روح انسان به سبب ا. عت استين ارتباط فوق عامل طبيا

  .وندديپ یق سبب آن به خودش مياز طر
  
 یاست که ما در آن زندگ یو آن عامل دنيو عامل طبيعت. دهستن طبقه  عوامل سه :نآ وضيحت

م و قانون خاص حرکت و اساس نظ ماده بوده و بر به شکلموجود در آن  یکنيم و اشيا یم
  .هستنددر جريان تبديل  و سکون و تغيري

 یباالتر از عامل طبيع یا که در مرتبه ،است] وراء الطبيعه عامل ما[ثال و عامل دوم، عامل م 
خاصيت فيزيکی نداشته و به عبارت ديگر در قالب  ،وجود اشياء در آن است و قرار گرفته
برتری ارای مقام گردند و د یآن باز م یاز آن نازل شده و به سو یحوادث طبيع .ماده نيستند

  .است) ماده(است و يک نسبت سببی برای حوادث عامل طبيعی 
و  ءثال قرار دارد و در آن حقيقت اشياعامل م یو عامل سوم، عامل عقل است که در باال

ت ملس است و نسبت سببی برای عامل مثال است  ها آنت کليفاقد ماده، شکل فيزيکی و قابلي
. ين عوامل، يعنی عامل مثال و عامل عقل، در ارتباط استبشر به سبب داشنت سنخيت با انفس و 

طور طبيعی ه افتد و نفسش قطع گردد ب خوابد و حواس او از کار می پس هنگامی که انسان می
گردد و برخی از  می از عامل خارج جدا شده و به عامل خود که با آن سنخيت داشته، باز

پس اگر نفس کاملی بوده و در . ندک ده میدرک، مشاه ق را بر حسب استعداد و امکانحقائ
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اساس  ني داشته، آن را درک کرده و اسباب کائنات و موجودات را برکک جمردات عقلی متدر

ال آن را حکايتی خيالی مهچون اَشکال و کند و ا نوری خودشان را مستحضر میماهيت کلّی و 
گونه که اغلب ما  وکار داشته، مهان سر ها آنهای جزئی موجودات که در عامل ماده با  صورتک

 شود، مثالً خيلی سريع در ذهنمان متجسم می ها آنگوييم که مصداق  از مفاهيمی سخن می
 ،و مفهوم عظمت را در کوه بلند قامت ،سرعت باال را با جتسم سرعت ماشني آخرين سيستم

و حسود را  ،روباه و مفهوم مکار را ن،آو اجرام  آمسانو مفهوم بلندی و وسعت را در جتسم 
ک و اگر در در. کند کنيم، دريافت می جتسم و تصور می ...و اخل ،و شجاع را در شري ،گرگ

ت اصلی جمردات و ارتقائهويال که باالتر از ش به عامل خود ناتوان باشد، در عامل مثت و ماهي
و اسباب آن،  رود که حوادثی را به مهراه علل کند و احتمال می وقوف می عامل طبيعی بوده

که با اين امر، غالباً در نفوس سامل  ، مشاهده کرده باشد وها آنبدون تغيري و يا تصرف در 
های صريح هستند  ها، مهان خواب و اين نوع خواب ؛صدق و صفا مهراه هستند، موافقت دارد

و های مأنوس در نزد خود حکايت کند، مثالً پوشش  اساس مثل ديده را بر چه آنو چه بسا 
و تاريکی را به  ،و نور را به علم ،و تاج را به بزرگی ،لباس و حجاب را به ازدواج تعبري کند

يا به تعبريات ضد هم منتقل شومي مهچون انتقال  ؛و فراموش شدن را به مرگ تعبري کند ،جهل
و از تصور  ،و انتقاملان از تصور آتش به تصور يخ ،ذهنمان به معنای فقر هنگام شنيدن ثروت

بيند  یدر خواب م یمردها، نقل شده که  های اين نوع خواب و از منونه ،زندگی به تصور مرگ
از ابن سريين  ،زند یمردم مهر مو چشمان در دست دارد و با آن انگشتر بر دهان  یانگشتر

و مردم با اذان  یشو یذن مؤتو در ماه رمضان م: سريين گفت بنا .تعبري و تأويل آن را پرسيد
  . گريند یتو روزه م
که  ،شوند یبه چند دسته تقسيم م يقیحق یها يافتيم که خوابکه تقدمي شد، در چه آنو از 

کند و بر  روح شخص خوابيده در آن تصرفی منی صريح هستند که یها خواب ها آن نياول
غري صريح هستند که  یها ديگر خواب یها و خواب. گردد تأويلش بدون طلب، منطبق می

روح آدمی از جهت حکايات امثال و انتقال به مفاهيم مناسب يا ضد آن، در آن تصرف کرده 
، مشاهده کردهبار  نيدر اولکه نفس  به اصلی بازگرداندنبه  نيازهائی  و تعبري چنني خواب

گشايش و زندگی به فرج و  ،و مرگ به زندگی ،به بزرگیتاج و تعبري  رجوع: مهانند .دارد



  ٧٩.....................................................................قسمت چهارم -داستانی در مورد دعوت یگفتگو

  .و تاريکی به جهل وسرگردانی و مشقت ،بعد از سختی
  

که نفس با حکايت، در آن  چه آنهر : دشون یيم مسپس قسمت دوم به دو دسته تقس
شود و يک يا دو بار،  تعبري از يک چيز به چيز مناسب يا ضد آن منتقل می ، پستصرف کرده

را به اصل  ها آنر سخت است که گزا هائی برای خواب موافق آن بوده و تعبري چنني خواب
نامند و به سبب  های پريشان می ها را خواب و اين نوع خواب. بازگرداند مشهود خود

ها، به طور کلی، سه دسته  و اين نوع خواب. ، تعبريی ندارندها آنحالی موجود در  پريشان
های پريشان که  خواب .های صريح که نياز به تعبري و تفسري ندارند خواب: هستند و عبارتند از

ها در  هائی که حکايات و مثَل و خواب ،حالی، تعبريی ندارند گوئی و پريشان به سبب هذيان
  .ها نياز به تفسري و حتليل دارند کنند و اين نوع خواب دخل و تصرف می ها آن

ه ی روانشناسی ارائ و اين توضيح امجالی از تعريف خواب و رؤيا است که حمقيقان در زمينه
های آنان در اين  ب و نظراتشان، به کتا کسب اطالعات بيشتر در مورد آراءاند و برای  داده

های  تعالی در خصوص هر يک از سه قسمت و به کالم اهللا سبحانه و... زمينه مراجعه شود
  . کنم ذکر شده، اشاره می

رخی و ب و رؤيای مادر موسی  که در مورد رؤيای ابراهيم  چه آنقسمت اول،  
: ی خداوند متعال ذکر کرده، و قسمت دوم در خصوص فرموده رؤياهای رسول اهللا 

ٍالَماثُ أَحغقَالُواْ أَض ،)یرؤيا ،و قسمت سوم )١١٤(.)پريشان هائی است گفتند خواب 
 ی پادشاه مصر که در سوره یو رؤيا دو رؤيای دوستان زندانی حضرتو   پيامرب يوسف

  )١١٥(.يوسف آمده است
 

 : رسيم یبه چند نکته م اواز کالم  :واثق
مگر  احدی نيستو هيچ  بوده یو يک امر وجداناست  حقيقت دارای ،رؤياکه  اين :اول

فتند، اُينده اتفاق آدر قرار است که  یامور پنهان و حوادث یبرخ بر که باشد ديده ئیکه رؤيا اين
 . کند یداللت مو چه شر خري  چه

                                                
 .۴۴: يوسف -١١٤
 .۲۶۸ – ۲۷۳ص  ١١ج : تفسري امليزان -١١٥
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ی بني آن و بني تأويلش از خالل  نسبت داد و رابطه ی بودناتفاق بهتوان رؤيا را  منی :دوم

 . پيوندند را نفی کرد اتفاقاتی که در عامل خارج به وقوع می
 یگونه تفسري و تأويل هيچ به و نيازبسيار واضح و روشن هستند  ،رؤيااقسام از  یبرخ :سوم

در آن فته است که  ئیزيرا رمز و رازها دارد؛تأويل و تفسري  به نيازی از آن، و برخ شتهدارن
   .آشنائی داشته و تعبريشان کند ها آنبه شخصی دارد که با  نياز

 ی بيننده یو اخالق و سجايا پذيرند ل تأثري میخيای  قوه از رؤياها، از  برخی :چهارم
باعث شده و اين علت . يرندپذ ، نيز از اثر عوامل خارجی مرتبط با بدن انسان، تأثري میخواب

 اين گفته، باطل حمض است؛ زيرا هر رؤيا، دربر. گرايان، حقيقت رؤيا را انکار کنند که مادی
ق پوشيده، پرده از رؤياها صادق بوده و از حقائ  یبلکه برخ. ی يک حقيقت حمض نيست دارنده
کشف  ی رؤيا با عوامل و حوادث خارجی و امور و نفی رابطه ها آندارند و امکان انکار  برمی

  . ی اول و دوم ذکر شد، وجود ندارد گونه که در نکته شده، مهان
 یاصول و اسباب یدارا ،دنشو یکه بر نفس انسان عارض مهای متنوع و خمتلفی رؤيا :پنجم
و  تنوع و اختالفش، گوياو  کند عرضه میوجود خود را بر نفس ] ها آناز خالل [که هستند 
تأويل يک  ، دارایپس هر خواب. گر اصول و اسبابی است که آن را به وجود آوردند حکايت
که تأويل برخی به سبب عوامل طبيعی بدن در حالت خواب و برخی به سبب   استو تعبري

دنباش لق و خوی و برخی ديگر به سبب رويدادهای متفرقه میخ.  
ا در باب يک نوع از اين تنه بلکه ،رؤياها نيست سخن در باب تنوع و اختالفاما 
باشد، يک نوع از رؤيا که به اسباب طبيعی و خارجی يا مزاجی يا اتفاقات  ها می خواب

خاص با حوادث خارجی  کند و ارتباطی روزمره و نه علل داخلی و خلقی و غري آن استناد منی
   .ق داردو کُنهه حقائ

  

  .خ رؤيايتار: دومی  نکته
إن االحالم (: فرمايند یم  احلسن ابا: گويد یالرمحن م با استناد از حسن بن عبد یکلين 

إن اهللا عز ذکره : ذلک؟ فقال ما العلة يفو: فقلت .أول اخللق وإمنا حدثت يف یما مضيمل تکن ف
فواهللا ما  .إن فعلنا ذلک فما لنا: طاعته فقالواعبادة اهللا و یأهل زمانه فدعاهم إل یإل بعث رسوالً
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أدخلکم  تموينيإن عصأدخلکم اهللا اجلنة و إن أطعتموين: فقال: ةريوال بأعزنا عش أنت بأکثرنا ماالً
 .إذا متم: ذلک؟ فقال ی إلرينص یمت: فقالوا .النار؟ فوصف هلم ذلکوما اجلنة و: فقالوا .اهللا النار

 فأحدث اهللا عز .به استخفافاو باًيتکذرفاتا، فازدادوا له و نا أمواتنا صاروا عظاماًيلقد رأ: فقالوا
وجل أراد أن  إن اهللا عز: فقال .ما أنکروا من ذلکحالم فأتوه فأخربوه مبا رأوا وهم األيوجل ف

 یعقاب حت یرواح إل األريت أبدانکم تصيإن بلهکذا تکون أرواحکم إذا متم و .کم ذايتج علحي
 .اجياد شد یاصالً نبود، بلكه بعد از مدت یخوابدر ابتدا كه خملوقات را آفريد (، )بدانتبعث األ

سبحان  یخدا  :حضرت فرمودند علت خوابيدن و خواب ديدن چيست؟ :پرسد یم یراو
: مردم فرستاد او مردم را به طاعت و عبادت دعوت كرد، اما مردم گفتند یبه سو یپيامرب

  :گفتآن پيامرب  شود؟ ینصيب ما م یچه چيز یحاصل عبادت و طاعت ما چيست؟ به عبارت
 یبرد و اگر معصيت كنيد خدا مشا را به سو یاگر مشا مطيع حق شويد خدا مشا را به شت م

پيامرب شروع به توصيف شت و  مردم پرسيدند شت و جهنم كجا است؟ .كشاند یجهنم م
 .مرديد یوقت  :رومي؟ پيامرب فرمودند یچه زمان ما به شت يا جهنم م  :مردم گفتند .جهنم كرد

يشان پوسيده شد و خاكستر گشت ها ناامي كه بعد از مرگ استخو   ديده یمردگان زياد  :گفتند
مردم بر تكذيبشان افزودند چندان كه نه تنها سخنان  .حرف تو نسبت به قيامت دروغ است

خدا خواب را خلق  .وع به تكذيب خود پيامرب كردنددانستند بلكه شر یشان را كذب م پيامرب
 ئیما چيزها  :ند بعد از خواب به سراغ پيامربشان آمدند و گفتندديدكرد و آن مجاعت خواب 

 یخواست به وسيله خواب برا یخداوند م: پيامرب جواب داد. ديديدم كه تا به حال نديده بودمي
شود و  یخارج مهايتان  گونه از جسم مبرييد اين یمشا وقت یها روح .كندمشا قيامت را اثبات 

شود جسم  یكه پوسيده م نيست، آن یروح از بني رفتن. رود یرود كه جسم من یم یروح به جاي
قيامت چنني  ؛ديد كه هرگز جسمتان نديده بود یئروحتان چيزها و است، جسمتان خوابيد
   )١١٦(.)دهد یشود اما روحتان به حيات خود ادامه م یاست جسمتان پوسيده م

  

از  یبسيار: (گويد خصوص رؤيا و شأن و منزلت آن می در تفسري ميزان دری عالمه طباطبائ
 یتوان برا یمن مشخصی تاريخقائل بودند و بسياری ها ارزش  مردم قدمي در مورد رؤيا و خواب

 ،ها آن ی و به وسيله بودند یقوانني و موازين متفرق و متنوع یهر قوم دارا .آن قرار داد
                                                

  . ٩٠ص  ٨ج : الکايف -١١٦
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کردند و از طريق  یآن را کشف م یکردند و راز و رمزها یتعبري مها و رؤياها را  خواب

ردند و اهتمام ورزيدن به آن در قرآن کرمي ب یم یشر آن يا نفع و ضرر آن پ به خري وها  هاشار
فَلَما : فرمايد کند و می حکايت می  ابراهيم یرؤيا ازمذکور است و خداوند سبحان نيز 

الَ يا بني إِني أَرى في الْمنامِ أَني أَذْبحك فَانظُر ماذَا ترى قَالَ يا أَبت افْعلْ ما بلَغَ معه السعي قَ
ابِرِينالص نم اء اللَّهنِي إِن شجِدتس رمؤبِنيِ *  تلْجل لَّهتا ولَما أَسفَلَم * يماهرا إِبأَنْ ي اهنيادنو * قَد

با او به جايگاه سعى رسيد گفت اى پسرک من، من در خواب  یو وقت(، صدقْت الرؤيا
را  چه آنآيد گفت اى پدر من  برم پس ببني چه به نظرت مى بينم كه تو را سر مى مى] چنني[

و [هر دو تن دردادند  یپس وقت* از شكيبايان خواهى يافت مأمورى بكن ان شاء اهللا مرا 
او را ندا دادمي كه اى ابراهيم * را به پيشاين بر خاک افكند ] پسر[و ] ر را بدرود گفتندمهديگ

  )١١٧().را حقيقت خبشيدى] ى خود[رؤيا* 
  

ذْ قَالَ يوسف لأَبِيه يا أَبت إِني رأَيت أَحد إِ: فرمايد یم يوسف  یو نيز در مورد رؤيا
 سمالشا وكَبكَو رشعيناجِدي سل مهتأَير رالْقَمو ،)]را كه يوسف به پدرش  یزمان] ياد كن

براى من ] ها آن[يازده ستاره را با خورشيد و ماه ديدم ديدم ] در خواب[گفت اى پدر من 
   )١١٨().كنند سجده مى

خمرا وقَالَ إِني أَرانِي أَعصر : از آنان گفت یيوسف که يک یها یزندان هم یو نيز رؤيا
نم اكرا نإِن هأْوِيلا بِتئْنبن هنم رأْكُلُ الطَّيا تزبي خأْسر قلُ فَومانِي أَحي أَرإِن راآلخِسنِنيحالْم ،  

] به خواب[يكى از آن دو گفت من خويشنت را ] روزى[و دو جوان با او به زندان درآمدند (
ديدم كه بر ] به خواب[فشارم و ديگرى گفت من خود را  شراب مى] براى انگور[ديدم كه 

خورند به ما از تعبريش خرب ده كه ما تو را از  برم و پرندگان از آن مى روى سرم نان مى
  ) ١١٩().بينيم نيكوكاران مى

                                                
  .۱۰۲ – ۱۰۵: الصافات -١١٧
   .۴: يوسف -١١٨
   .۳۶: يوسف -١١٩
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يأْكُلُهن سبع عجاف وسبع وقَالَ الْملك إِني أَرى سبع بقَرات سمان : حاکم مصر یرؤيا و
اييؤي رونِي فُأل أَفْتا الْمها أَيي اتابِسي رأُخرٍ وضخ الَتنبس ،) در [گفت من ] مصر[و پادشاه

خوشه سبز   خورند و هفت را مى ها آنالغر ] گاو[ديدم هفت گاو فربه است كه هفت ] خواب
كنيد در باره خواب من به  اى سران قوم اگر خواب تعبري مى خشگيده ديگر] خوشه هفت[و 

   )١٢٠().من نظر دهيد
أَن اقْذفيه في التابوت فَاقْذفيه *  إِذْ أَوحينا إِلَى أُمك ما يوحى :ی مادر موس یو نيز رؤيا

مي الْيف ،) كه او را در * شد وحى كردمي  وحى مى] بايد[را كه  چه آنهنگامى كه به مادرت
   )١٢١().اى بگذار سپس در دريايش افكن صندوقچه

صورت گرفته رؤيا ، آن وحی، از طريق در روايات ذکر شدهکه  چه آناساس  بر
   )١٢٢(.است

                                                
  .۴۳: يوسف -١٢٠
   .۳۸ – ۳۹: طه -١٢١
طور که برخی غافالن  انبياء نيست، مهانپس وحی تنها خمتص . و بدين ترتيب، قرآن کرمي، رؤيا را وحی ناميد -١٢٢

که خواننده بر حقيقت امر واقف  وحی دارای اقسام متعددی است، و برای اين. کنند از حقائق امور، چنني تصور می
گونه  باشد مهان ی سريع می عبارت است از اشاره: وحی: اول: کنم آيد، وحی و اقسام آن را به طور خمتصر ذکر می

سپس اين مفرده را بر معارف اهلی . شود گويد و لذا به اعمال سريع، وحی گفته می ات قرآن، میکه راغب در مفرد
  .کند، اطالق کردم که در قلوب انبياء و اوليای صاحلش رسوب می

. است) حديث و جنوای پنهان(و ) اهلام(، )پيام سريع(، )نگاره(، )اشاره(وحی يعنی : ابن منظور در لسان العرب، گويد
ی سريع و سخن رمزی و خطاب خمفی و رد  يابيم که وحی در اصل به معنای اشاره تقدمي شد، در می چه آنجمموع و از 

ی رمزدار به انبياء، وحی  های اهلی، به صورت اشاره جا که آموزه و بدل شدن آن با پيام و اشارات سريع است و از آن
  .ی وحی بر آن اطالق يافت شد، مفرد کلمه می

وما كَانَ لبشرٍ أَن يكَلِّمه اللَّه إِلَّا وحيا أَو من وراء :فرمايد اَشکال خمتلف و متعددی دارد، خداوند می وحی،: دوم
يمكح يلع هاُء إِنشا يم بِإِذْنِه يوحولًا فَيسلَ رسري ابٍ أَوجح ،) جز و هيچ بشرى را نرسد كه خدا با او سخن گويد

اى بفرستد و به اذن او هر چه خبواهد وحى منايد آرى اوست بلند  وحى يا از فراسوى حجاىب يا فرستاده] از راه[
الْأَنبِياُء والْمرسلُونَ علَى أَربعِ طَبقَات فَنبِي منبأٌ في نفِْسه لَا : (فرمودند و امام صادق  .۵۱: الشوری).كار مرتبه سنجيده

إِمام مثْلُ ما كَانَ إِبراهيم غَريها ونبِي يرى في النومِ ويسمع الصوت ولَا يعاينه في الْيقَظَة ولَم يبعثْ إِلَى أَحد وعلَيه  يعدو
 لَى لُوطع وا كَيوكَثُر قَلُّوا أَو فَةلَ إِلَى طَائسأُر قَدو لَكالْم اينيعو توالص عميسو هامني مى فبِي يرنو قَالَ اللَّه سن

سيونإِىل -ل لْناهسأَر ونَ  ويزِيد أَو أَلْف ائَةم  إِم لَيهعأَلْفاً و نيونَ ثَلَاثقَالَ يزِيد توالص عميسو هموي نى في يرالَّذو ام
 يماهركَانَ إِب قَدمِ وزي الْعثْلُ أُولم امإِم وهو ي الْيقَظَةف اينيعو ى قَالَ اللَّهتامٍ حبِإِم لَيسبِياً واسِ  -نلنل لُكي جاعإِن
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وظائف شخص خود را از (ای كه تنها براى خود نيب است  نبی -۱: ر دسته اندانبياء و رسوالن بر چها(، ...) إِماماً

ای كه در خواب  نبی -۲). كند برای ديگران تكليفی را معني منى(رود  و از نفس خود فراتر منی) كند خدا دريافت مى
 چه آنخود امامى دارد چنو . بيند و به احدى مبعوث نيست را به چشم منى) فرشته(شنود و او  بيند و صدايش را مى مى

ای كه در خواب ببيند و صدايش را بشنود و فرشته را به چشم  نبی -۳. امام بود حضرت ابراهيم نسبت به لوط 
ما «: فرمود که خدا درباره يونس  مانند يونس . ببيند و معاينه كند و به يک گروهی كم يا زياد مبعوث است

امامى ] و اين دسته از انبياء نيز[سى هزار بيشتر بودند و بر او : فرمايد» ادمياو را براى صد هزار بلكه بيشتر فرست
را بشنود و هم در بيدارى به چشم ببيند و خودش امام ] ی فرشته[ای كه هم در خواب ببيند و هم صدا نبی - ۴. بود

که مدتى نبی بود، اما امام  م از مجله ابراهي] ای از مردم مبعوث شده اند که بر عده[مانند انبياء اولوالعزم . است
  .۳۹۳ص: بصائر الدرجات). به راسىت من تو را امام ساختم«: نبود تا خدا فرمود

چنني بوده و خداوند  اين گونه که حال جربئيل  ای از فرشتگان و شنيدن حديث او، مهان ی فرشته با مشاهده. الف
  .کرد وحی می ی او به رسول اهللا  بواسطه

  .ی او صدای فرشته و عدم مشاهده فقط شنيدن. ب
  .القای وحی به قلب. ج
گونه که خداوند متعال از طريق رؤيا به مادر  مهان. از طريق رؤيای صادقه که مصداق حبث ماست، شکل گريد. د

ا وأَوحين: فرمايد و خداوند می. يابيم که رؤيای صادقه، وحی اهلی است پس از اين آيه، در می. وحی کرد موسی 
ا رنِي إِنزحلَا تي وافخلَا تو مي الْيف يهفَأَلْق هلَيع فْتفَإِذَا خ يهعضى أَنْ أَروسم إِلَى أُمنيلسرالْم نم لُوهاعجو كإِلَي وهاد ،

ل بينداز و مترس و اندوه مدار و به مادر موسى وحى كردمي كه او را شري ده و چون بر او بيمناک شدى او را در ني(
  .۷: القصص). دهيم پيمربانش قرار مى] زمره[گردانيم و از  كه ما او را به تو بازمى

وإِذْ أَوحيت إِلَى الْحوارِيني أَنْ آمنواْ بِي وبِرسولي قَالُواْ آمنا واشهد : و خداوند متعال به حواريون وحی کرد و فرمود
ام اميان آوريد گفتند اميان  هنگامى را كه به حواريون وحى كردم كه به من و فرستاده] ياد كن[و (، بِأَننا مسلمونَ

  .١١١: املائدة). آوردمي و گواه باش كه ما مسلمانيم
معه السعي قَالَ يا  فَلَما بلَغَ: ی سر بريدن فرزندش امساعيل در قضيه چنني وحی خداوند متعال به ابراهيم  و هم

و (، إِن شاء اللَّه من الصابِرِين بني إِني أَرى في الْمنامِ أَني أَذْبحك فَانظُر ماذَا ترى قَالَ يا أَبت افْعلْ ما تؤمر ستجِدنِي
برم پس ببني چه به  بينم كه تو را سر مى مى] چنني[وقىت با او به جايگاه سعى رسيد گفت اى پسرک من من در خواب 

  .١٠٢: الصافات). را مامورى بكن ان شاء اهللا مرا از شكيبايان خواهى يافت چه آنآيد گفت اى پدر من  نظرت مى
از خالل دستوری که در رؤيا ارائه گرديد، مورد مدح و ثناء  و خداوند او را به سبب تصديق رؤيا و اجرای حکم اهلی

را حقيقت خبشيدى ] ى خود[رؤيا(، قَد صدقْت الرؤيا إِنا كَذَلك نجزِي الْمحِسنِني: قرار داد و در مورد او فرمود
  .۱۰۵: الصافات). دهيم ما نيكوكاران را چنني پاداش مى

ی ورود مسلمانان به  عظيم الشأن ما از خالل رؤيای صادقه و آگاه ساخنت ايشان به مژدهو وحی خداوند به پيامرب 
ني رؤوسكُم ومقَصرِين لَا لَقَد صدق اللَّه رسولَه الرؤيا بِالْحق لَتدخلُن الْمسجِد الْحرام إِن شاء اللَّه آمنِني محلِّق :کعبه

كه ديده [حقاً خدا رؤياى پيامرب خود را حتقق خبشيد (، تخافُونَ فَعلم ما لَم تعلَموا فَجعلَ من دون ذَلك فَتحا قَرِيبا
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إِذْ : فرمايد یپروردگار که م ی فرمودهدر مورد  آن روايات رسول اهللا  ی از مجله
مرِيكَهرِ يي اَألمف متعازنلَتو ملْتا لَّفَشريكَث ماكَهأَر لَويلًا وقَل كامني مف اللّه ،])اى پيامرب ياد كن [

را در خوابت به تو اندک نشان داد و اگر ايشان را به ] سپاه دمشن[=آنگاه را كه خداوند آنان 
   )١٢٣(). يدکرد یمنازعه م] جهاد[ما در كار شديد و حت داد قطعاً سست مى تو بسيار نشان مى

لَقَد صدق اللَّه رسولَه الرؤيا بِالْحق لَتدخلُن الْمسجِد الْحرام إِن شاء اللَّه آمنِني : و نيز فرمود
كه [خدا رؤياى پيامرب خود را حتقق خبشيد  حقاً(، محلِّقني رؤوسكُم ومقَصرِين لَا تخافُونَ

كوتاه ] و ناخن[خدا در حاىل كه سر تراشيده و موى   به خواست کمشا بدون ش] ديده بود
  )١٢٤().خواهيد ايد با خاطرى آسوده در مسجد احلرام در كرده

                                                                                                                                                   
ايد با خاطرى آسوده در  كوتاه كرده] و ناخن[خدا در حاىل كه سر تراشيده و موى  مشا بدون شک به خواست ] بود

قرار ] براى مشا[دانستيد دانست و غري از اين پريوزى نزديكى  را كه منى چه آند آمد خدا مسجد احلرام در خواهي
  .۲۷: الفتح). داد
: دهد ی کرميه چنني نشان می طور که آيه ی وحی، به معنای خلق غريزه نيز آمده است مهان چنني مفرده و هم. الف
ني مذخات لِ أَنحإِلَى الن كبى رحأَوونَ ورِشعا يممرِ وجالش نما ووتيالِ بالْجِب ،) پروردگار تو به زنبور عسل وحى

هاىي  كنند خانه مى] سازى و چفته[داربست  چه آناى كوهها و از برخى درختان و از  كرد كه از پاره] اهلام غريزى[=
  .۶۸: النحل). براى خود درست كن

، وأَوحى في كُلِّ سماء أَمرها :گريی قوانني اهلی در عامل تکوين نيز آمده است اندازهو وحی به معنای تقدير و . ب
  . ۱۲: فصلت). آن را وحى فرمود] مربوط به[و در هر آمساىن كار (

بدان كه پروردگارت ] گونه مهان[(، بِأَنَّ ربك أَوحى لَها: و در خصوص شهادت و گواهی زمني در روز قيامت
  .۵: الزلزلة). وحى كرده است

فَخرج  :با قومش حاصل گشته است ی زکريا  طور که در قصه به معنای خطاب و اشاره آمده است مهان. ج
را آگاه  پس از حمراب بر قوم خويش درآمد و ايشان(، علَى قَومه من الْمحرابِ فَأَوحى إِلَيهِم أَن سبحوا بكْرةً وعشيا

  .۱۱: مرمي). گردانيد كه روز و شب به نيايش بپردازيد
وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ نبِي عدوا شياطني اِإلنسِ والْجِن : و به معنی القاءات و جنواهای پنهان شيطانی نيز آمده است. د

هاى انس و جن  و بدين گونه براى هر پيامربى دمشىن از شيطآن(، يوحي بعضهم إِلَى بعضٍ زخرف الْقَولِ غُرورا
  .۱۱۲: األنعام). كنند سخنان آراسته القا مى] يكديگر[ها به بعضى براى فريب  برگماشتيم بعضى از آن

  .۴۳: األنفال -١٢٣
 . ٢٧: الفتح -١٢٤
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تو نشان دادمي  که به یرؤياي و( ،لِّلناسِما جعلْنا الرؤيا الَّتي أَريناك إِالَّ فتنةً و: يز فرمودن
   )١٢٥().مردم نيست یجز فتنه برا یچيز

 ،در تصديق و تأييد آن شنيده شده و ائمه اطهار  از روايات از رسول اهللا  یبسيار
وجود ه ب یند و در مورد چگونگنبي یمن یآن حقيقت یه دانشمندان طبيعت برااما حمققان از مجل

 یجز برخ. کنند یيق علم خود حبث مناز طر یآن با حوادث خارج دن آن و ارتباطآم
و  یصحيح که از امور غيب یها خواب یشناسان که به امر آن توجه کرده و به واسطه برخ روان

وجود  بودن یکه امکان محل آن به عنوان اتفاق یحوادث ،حوادث آينده بر آنان حمتج شدند
و  ءاز هرگونه خطا یصحيح و خال یها هستند که از راه یبسيار یها خواب ها آننداشته و 

   )١٢٦(.اند حاصل گشته، شده دشک در مورد حوادث آينده و امور پنهان که در کتبشان وار
خواهيم اهللا فردا شب ادامه  ءشا رسانيم و ان یجا به پايان م امشب خود را تا اين یگفتگو

 عامليان و ترين درود و حتيت بر حممد و آل حممد ائمه و مهديني  یمحد و سپاس خدا .داد
 . باد که ما امر خود را تسليم آنان کردمي

******  

  

  
  
  
  
  
  

                                                
  .۶۰: اإلسراء -١٢٥
   .۲۶۸ص  ١١ج : تفسري امليزان -١٢٦
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  تمقسمت هف
  ا و لوازم آنیؤر 

  

جلسه  آغازدر انتظار  یصرب یداشته و آنان مهواره با ب ئیسزاه ثري بأفرزندان تگفتگوها بر 
درود  آنان هپدر آمد و ب .کردند یم یحلظه مشار ،آن یپدر بودند و برا اهحبث و گفتگو به مهر

  آيا به ياد داريد در حبث شب گذشته به کجا رسيدمي؟ : سالم فرستاد و گفت و
  . مگفتي میدوم سخن  ی مورد نکتهدر  ،پدر یآر :فرزندان

 . سوم سخن گومي ی خواهم در مورد نکته یامشب م :پدر
  

بيان   روايات آل حممد مهانا .بيند یکه شخص خوابيده م چه آن تقسيم :سوم ی نکته
مراجعه   به روايات آنان ،آن اقسام معرفت یبرا پساند  اهتمام رؤيا را بر عهده گرفته

که شخص در خواب  چه آنم و اين روايات را بر مشا عرضه خواهم داشت تا به تقسيم نک یم
الرؤيا من اهللا : (فرمودند  امام صادق. شود یحاصل م و مقصود ما از آن ميبيند بپرداز یم

   )١٢٧().رؤيا از جانب خداوند و خواب پريشان از شيطان است(، )واحللم من الشيطان
  . کند یبيند به دو قسمت تقسيم م یرا شخص در خواب م چه آن  امام
 )١٢٨(.خواب پريشان که از شيطان است :اول

                                                
 .۱۵۵ص  ۴ج : دار السالم -١٢٧

پندارند، بلکه مفهوم  ها چنني می ی قابل توجه اين است که اسم شيطان، خاص ابليس نيست، که برخی نکته -١٢٨
گر است چه انس باشد و چه جن يا هر چيز  پس آن اسم جنس است و شامل هر موجود خمرب و عصيان. عام دارد

  .و در اصل مفرده، دو گفته است. ديگر
شطون است، يعنی عمق، بلندی و به مهني سبب آن را در مورد چاه عميق و بعيد ی  شيطان، مفرد کلمه: ی اول گفته

شطَن به معنای طناب طويل و بلند : و خليل بن امحد گويد. به حدی که انتهايش قابل دسترس نيست، به کار رفته
  . رفته است جا که شيطان از رمحت اهلی و حق به دور است، اين مفرد کلمه در مورد او به کار است و از آن

جا که شيطان از  گرفته شده؛ به معنای التهاب و سوختگی و احتراق است و از آن) شيط(ی  از ماده: ی دوم و گفته
دستور داد، از شدت عصبانيت گُر  آتش آفريده شده و هنگامی که خداوند او را به سجده در مقابل آدم 

که  چه آنجا،  و در اين. ٣٨٢ص ١نفحات القرآن ج. الق يافتو اين مفرده بر او و هر موجود شبيه به او اط. گرفت
إِنَّ عبادي لَيس لَك علَيهِم سلْطَانٌ إِالَّ منِ اتبعك من : ی اهلی با متسک به فرموده ها از امکان نسيان انبياء  برخی
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از  صرفاً یچنان جنواي(، النجوى من الشيطَان ليحزنَ الَّذين آمنواإِنما  :فرمايد یخداوند م

 )١٣٠) (١٢٩(.)داند را دلتنگ گردان كه اميان آورده نیشيطان است تا كسا] تءالقا[
                                                                                                                                                   

اوِينالْغ ،) ۴۲: احلجر).گمراهان كه تو را پريوى كننددر حقيقت تو را بر بندگان من تسلطى نيست مگر كساىن از .
نسبت دادن نسيان و فراموشی به ابليس، يعنی نفی تسلط او بر بندگان صاحل خداوند، . گردد اند، باطل می وارد کرده

که قرآن کرمي، فراموشی و نسيان را به ايشان نسبت  گويند در حالی و از عدم فراموشی انبيای اهلی می. انبيا و صاحلان
وقَالَ للَّذي ظَن أَنه ناجٍ منهما اذْكُرنِي عند ربك  :کند دهد و از حال يوسف بن يعقوب برای ما، حکايت می می

نِنيس عنِ بِضجي السفَلَبِثَ ف هبر كْرطَانُ ذيالش اهفَأَنس، به آن كس از آن دو كه گمان ] يوسف[و ( .۴۲: يوسف
شيطان يادآورى به آقايش را از ياد او برد در نتيجه ] یل[مرا نزد آقاى خود به ياد آور وشود گفت  كرد خالص مى مى

ة قَالَ أَرأَيت إِذْ أَوينا إِلَى الصخر: کند حکايت می و از يوشع بن نون، وصی موسی ). چند ساىل در زندان ماند
گفت ديدى وقىت به سوى آن (، فَإِني نِسيت الْحوت وما أَنسانِيه إِلَّا الشيطَانُ أَنْ أَذْكُره واتخذَ سبِيلَه في الْبحرِ عجبا

آن را از ياد من نربد تا به يادش باشم و به طور ] كسى[صخره پناه جستيم من ماهى را فراموش كردم و جز شيطان 
  . ۶۳: الکهف. )عجيىب راه خود را در دريا پيش گرفت

کنند و منشأ  ی گرامی به دو آيه بنگرد، فراموشی و نسيان را ثابت کرده و منبع و منشأ آن را آشکار می خواننده
و قبالً ذکر شد که شيطان، خاص ابليس نيست تا گفته شود، نسيان و فراموشی از ابليس، خملوق . ها، شيطان است آن
إِنَّ عبادي لَيس لَك علَيهِم : فرمايد ابا داشت، نشأت گرفته؛ خداوند به او می ی که از سجده در مقابل آدم جن

اوِينالْغ نم كعبنِ اتلْطَانٌ إِالَّ مس ،) در حقيقت تو را بر بندگان من تسلطى نيست مگر كساىن از گمراهان كه تو را
   .۴۲: احلجر). پريوى كنند

گريد که هيچ خملوقی در زمني، عاری از اين ظلمت نيست جز کسانی  فراموشی از ظلمت و تاريکی نفس نشأت می
و هر کس خواهان کسب اطالعات بيشتر است به کتاب، سفر حضرت موسی . تسلطی ندارد که ابليس بر آنان 

 .مراجعه کند  امحد احلسنبه جممع البحرين، نوشته ميانی آل حممد، سيد 

 .١٠: اادلة -١٢٩

إِنما النجوى من الشيطَان ليحزنَ الَّذين آمنوا ولَيس : (ی خداوند علی بن ابراهيم در تفسري خود و فرموده -١٣٠
عبداهللا  بصري از ابی عمري از ابی پدرم از حممد بن ابی :گويد). بِضارهم شيئاً إِلَّا بِإِذْن اللَّه وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ

 علت نزول اين آيه اين بود که فاطمه : (کند که فرمودند نقل می بيند که رسول اهللا  در خواب می  قصد
از مدينه خارج شود، چون خارج شدند و از ديوارهای مدينه دور  دارد به مهراه فاطمه و علی و حسن و حسني 

که به مکان  جانب راست را گرفت تا در آن رفتند تا اين شدند، به يک مسري دو راهی برخوردند پس رسول اهللا 
ای بزرگ خريدند که در يکی از  بره سبزه زاری رسيدند که پر از درختان خرما و جوی آب بود، رسول اهللا 

های سفيد داشت، حضرت دستور دادند که آن را سر بربند، چون مهيای خوردن شدند در هنگام  هايش خال وشگ
گريان از خواب بيدار شد، و هرگز رسول اهللا را از خوابی که ديده  فاطمه . خوردن در آن مکان در دم مردند

گوشی آمدند و فاطمه را بر آن سوار کردند  به مهراه دراز وقتی صبح فرا رسيد، رسول اهللا . بود، با خرب نساخت
هنگامی که . گونه که فاطمه در خواب ديد و امر کردند که امري املؤمنني و حسن و حسني از مدينه خارج شوند، مهان
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هر  زيرا ؛ندارد یبيند هيچ ارزش و اعتبار یشخص در خواب م چيزی که در اين قسمت و
طور  ها نيستم مهان گونه خواب بر اين توقفپس نيازمند  ،شيطان باشد ارزش ندارد یچه از سو

باشد و در حبث ما هيچ  یبيند و از حديث نفس م یکه شخص در خواب م چه آندر  توقفکه 
خطاب در خداوند توفيقش دهد در کتاب فصل و برادر استاد امحد حطاب  ،ندارد یارزش

                                                                                                                                                   
جانب راست را برگرفت و رفتند تا  از ديوارهای مدينه خارج شدند، به يک مسري دو راهی رسيدند و رسول اهللا 

ای بزرگ خريدند که  بره ان سبزه زاری رسيدند که پر از درختان خرما و جوی آب بود، رسول اهللا که به مک اين
های سفيد داشت، حضرت دستور دادند که آن را سر بربند و کباب کردند، چون مهيای  در يکی از گوشهايش خال

به  رسول اهللا . گريست د، میکه مبرين ای رفت و از هراس مبادا اين خوردن شدند، فاطمه برخاست و به گوشه
تو را چه شده دخترم؟ : هايش سرازير بود، پرسيد که اشک بر گونه دنبال او رفت و باالی سرش ايستاد در حالی

من در خواب ديدم، مشا اجنام داديد، پس در مورد  چه آنيا رسول اهللا ديشب خواب ديدم چنني و چنان و هر : فرمود
برخاست و دو رکعت مناز خواند و با خداوند جنوا  رسول اهللا . خواهم مشا مبرييد منی مشا بسيار دلواپس شدم؛ زيرا

گفته ) الرهاط(اين شيطان است که به او زها ! ای حممد: ای بعد جربئيل بر ايشان نازل شد و فرمود کرد، حلظه
. کند ن نگران و حمزون میهايشا شود، او کسی است که آن رؤيا را به فاطمه نشان داد و مؤمنان را در خواب می

سپس رسول . آورد جربئيل او را به حمضر رسول اهللا . رسول اهللا از جربئيل خواست که او را نزد خود فرا خواند
حضرت سه بار آب دهان خويش را به او . آری ای حممد: تو آن رؤيا را نشان فاطمه دادی؟ گفت: به او گفت

ای حممد اگر خوابی ديدی يا هر يک از مؤمنني : فرمود ربئيل به حممد سپس ج. انداخت و در سه موضع، او را زد
أعوذ مبا عاذت به مالئکة اهللا املقربون وأنبياء اهللا املرسلون وعباده : (خوابی ببيند که از ضرر آن هراسناک شود، بگويد

ه بار آب دهان خود را به مست و محد و معوذات و قل هو اهللا احد را خبواند و س) الصاحلون من شر ما رأيت من رؤياي
إِنما النجوى من : (خداوند بر رسولش اين آيه را نازل کرد. که ديده، خنواهد رسيد چه آنچپ بندازد، بدو ضرری از 

طَاني٣۵۵ص ٢ج: تفسري القمي). ...الش.  
های روشن کننده  در جواب به ميانی آل حممد، سيد امحد احلسن  سؤالی در خصوص رؤيای حضرت فاطمه 

ی سؤال اين است که  کنم و خالصه وار ذکر می جلد سوم شد که جهت سودمندی، قسمتی از آن را به طور خالصه
  رؤيا نشان دهد؟ مگر ملکوت در دست خداوند نيست؟ شيطان چگونه متکني يافت به فاطمه 

داند تا به او غيب  معتقدی که شيطان غيب را می، آيا اما سؤال مشا در مورد رؤيای زهرا : (در پاسخ فرمودند
پس (، فَلَما خر تبينت الْجِن أَن لَّو كَانوا يعلَمونَ الْغيب ما لَبِثُوا في الْعذَابِ الْمهِنيِ :فرمايد نشان دهد و خداوند می

] باقى[آور  دانستند در آن عذاب خفت مىفرو افتاد براى جنيان روشن گرديد كه اگر غيب ] سليمان[چون 
رسد و اين امر با مرگ رسول  شيطان، در انتهای رؤيای فاطمه از راه می: ماند تنها يک چيز می .۱۴: سبأ). ماندند منى
است، خداوند تشخيص و تبيني آن  شود اما با وجود عصمتی که مهراه اوست و آن رسول اهللا  حمقق می اهللا 

کند و آن جنوا و صدائی که در انتهای رؤيا شنيده از خود رؤيا نيست بلکه از شيطان  ضرتش واگذار میرا به ح) رؤيا(
 .۴۷ص ٣ج: های روشنگرانه جواب). بوده تا او را حمزون سازد و احلمد هللا رب العاملني
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نياز به اطالعات هر کس  و به تفصيل شرح داده )دالن صاحب(اولی األلباب  یحجيت رؤيا
 . مراجعه کند کتاب مذکوربه بيشتر دارد 

که از آن به عنوان  بودهصادقه  یحبث ما در مورد رؤيا ،ت استما حائز امهي یبرا چه آن
  ائمه و معصومني یو به طور قطع و يقني رؤيا ،شود یاز نبوت تعبري م ئیو جز یاهل یوح
 . نفوذ شيطان ندارند یبرا ئیجا

ليحزن به ابن آدم ومنها منها ختويف من الشيطان : الرؤيا علی ثالثة: (فرمودند  رسول اهللا
رؤيا (، )واربعني جزء من النبوةحيدث به نفسه يف اليقظة فرياه يف املنام، ومنها جزء من ستة  ئرامل

شخص  یو برخ ،انسانوارده از شيطان به  یاز آنان حزن و اندوه خیبر: است بر سه قسمت
از چهل و زئی از آن ج یبيند و برخ یگويد و آن را در خواب م یاز آن در نفس خود سخن م

 )١٣١(.)شش جز نبوت است
 یها خواببر مبنای ه گفتند اساس دعوت مياني یصفتان شنيدم که م یب از یاز بسيار :امحد

 . پريشان است
گويد  یکه م یشود که حال کس یمشا بيان م یخوانيم برا یکه در آينده م چه آناز : پدر

تشخيص  دراست که  یدر حقيقت او کس ،ه خواب پريشان است چيستاساس دعوت مياني
خواب  و دانند ی میاهل یاز نبوت و وح ئیجز را آن  که ائمه معصومني ئیرؤيابني 

  یو در حقيقت اگر امروز مردم مذکور ذکر شدگونه که در روايت  مهان. عاجز است ،پريشان
ديدند که مادر  یحضور داشتند و م  یکنند در زمان حضرت موس یرؤيا را تکذيب مکه 
که ديده بود کودک خود را در صندوق گذارده و در آب رها  ئیفقط به خاطر رؤيا یموس

بودند و   ابراهيم چنني اگر در زمان کردند و هم یمتهم م یشک او را به ديوانگ یکرده ب
قطعاً او را به  ،ديدند یکه ديده بود، م ئیتصميم او را در مورد ذبح فرزندش با استناد به رؤيا

  .آن دو بزرگوار و بال نسبت. کردند یو سفاهت متهم م یو نادان ديوانگی
به مشار  ترين علوم تخواندم که علم تعبري رؤيا از کم امهي ها بااز کت یپدر در برخ :حممود
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  )١٣٢(!؟رود یم
چگونه  در غري اين صورتاند و  که به حقيقت رؤيا دارند چنني گفته یبه خاطر جهل :پدر

و نبوت است کم امهيت باشد؟ به پيامرب خدا  یاز وح ئیکه جز ئیممکن است علم تعبري رؤيا
وعلَّمتنِي من تأْوِيلِ رب قَد آتيتنِي من الْملْك : فرمايد یبنگريد آنگاه که م  يوسف

اَألحاديث فَاطر السماوات واَألرضِ أَنت وليي في الدنيا واآلخرة توفَّنِي مسلما وأَلْحقْنِي 
نيحالبِالص ،)اى پديد یها به من آموخت پروردگارا تو به من دولت دادى و از تعبري خواب 

مرا مسلمان مبريان و مرا به  ،یو زمني تنها تو در دنيا و آخرت موالى من ها آمسانآورنده 
   )١٣٣().شايستگان ملحق فرما

رؤيا و  هایکشف رمزدر شده را  ءکه به او عطا یبزرگ اهل یها نعمت يوسف نبی 
  . داند یتأويل آن م

سألته عن تعبري الرؤيا عن دانيال (: گويد یکند و م ینقل م  جعفر یاز اب یو جابر جعف
 کان يوحی إليه وکان نبياً وکان ممن علمه اهللا تأويل األحاديث  نعم،: أهو صحيح؟ قال

پرسيدم که آن   یدر مورد تعبري رؤيا از دانيال نب  از حضرت(، )وکان صديقاً حکيماً
بودند که  یمجله کسانشد و از  یم یاو پيامرب بود و به او وح یآر: صحيح است؟ فرمودند

  )١٣٤().خداوند به او علم تأويل احاديث آموخت او صديق و حکيم بود
  

ويل احاديث و رؤياها از خداوند است و خداوند از أتدر ظاهر روايت آمده که علم 

                                                
جا به معنای علم تعبري  الطليف در اين: آمده است ۶١ص ١در کتاب نفحات القرآن، اثر مکارم شريازی، ج -١٣٢

در قرآن کرمي به وضوح  ی يوسف  که قصه رغم اين و علی. رود ترين علوم به مشار می امهيت خواب است که از کم
طور که مصر را از قحطی جنات داد؛ زيرا پادشاه  کند که علم او باعث جناتش از زندان عزيز مصر شد، مهان آشکار می

بيند که مفسران از تأويل آن درمانده و عاجز بودند، تا اين که يکی از زندانيان که پيش از اين  مصر خواب عجيبی می
شناسم که علم رؤيا  من کسی را می: او را تعبري کرده بود، يوسف را به ياد آورد و گفت یبند يوسف بود و رؤيا هم

ی مصر بود، را  که يوسف تعبري خواب پادشاه که مربوط به امور اقتصادی هفت ساله هنگامی  ، وداند را به خوبی می
ی  و از جهت ديگر يوسف با ارائهساخت  ءپادشاه زمينه را در جهت ياری او و مبارزه با قحطی آينده مهيا. گفت
 .ی دقيق توانست مصر را از قحطی هفت ساله جنات دهد برنامه

 .١٠١: يوسف -١٣٣
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آموزد، مهانا خداوند آن را به انبيای خود آموخت، پس آن از  بندگانش هر که را خبواهد می

شود  يافت منی ها آنباشد، حال پيامرب باشند يا ائمه، و احدی از  های خلفای خداوند می دانستنی
است که خداوند به  ی از مجله علوم نو آ ،اشدمگر اينکه به علم تأويل رؤيا مسلح شده ب

ت سازد و با اين وجود آنان در مورد کم امهي یخود را از ديگران متمايز م یآن خلفا ی وسيله
  . زيرا به حقيقت اين علم عظيم جاهلند ؛گويند ین سخن مآبودن 

مانند اصول و رجال  می علو است؟ تر تامهيبا نزد آنان بسيار  یعلوم حوزو هامروز واقعاآيا 
پس  ،عکس شده ها بر هعادلبا دين ندارند؟ م یکه هيچ ارتباط یو فلسفه و ديگر علوم تو دراي

امحد  گر شکيبا حسابآن  یاهل وت کنندهعبگويد که د یاست کس یطبيع یدر چنني حالت
 که مهواره در خفا بوده برايشان در حال یقئپريوانش نادانند؛ زيرا مردم حقا و  احلسن

عظيم بر  یحجت. گشتند یکه به آن راض یکشف است و دانستند که اصحاب غيبت کسان
و عدم تصديقشان در مورد غيب بر  ،بوده است ،مستقيم دور گشتندو که از راه حق  یکسان

طور  را مهاناند و رؤيا  ماديات یسرگشتگان در صحرا  حممد و آل حممد ی اساس فرموده
 .کردند اينان نيز چنني کردند ، آن را ردگرايان به سبب جهل به حقيقت و شرف آن یکه ماد

ناميده و  ها ناداستترين  آن را ، که قرآننبوت استهفتاد جزء از  ئیکه جزئی رؤيا
نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينا إِلَيك هذَا الْقُرآنَ وإِن كُنت من قَبله : فرمايد یم

 نيلافالْغ نلَم *مالشا وكَبكَو رشع دأَح تأَيي رإِن ا أَبتي أَبِيهل فوسي إِذْ قَالَ يل مهتأَير رالْقَمو س
سيناجِد ،) ما نيكوترين سرگذشت را به موجب اين قرآن كه به تو وحى كردمي بر تو

را كه يوسف به  نیزما] ياد كن* [خربان بودى  یكنيم و تو قطعاً پيش از آن از ب حكايت مى
براى ] ها آن[يازده ستاره را با خورشيد و ماه ديدم ديدم ] در خواب[پدرش گفت اى پدر من 

  )١٣٥( ).كنند من سجده مى
  . شود یتقسيم م خداوند است بر دو قسمتی آن از سو منبعرؤيا که  :دوم
  : ها بشارت دهنده: اول

لَهم الْبشرى في الْحياة الدنيا وفي اآلخرة الَ تبديلَ لكَلمات اللّه : فرمايد یخداوند متعال م
يمظالْع زالْفَو وه كذَل ،) هاى خدا را  زندگى دنيا و در آخرت مژده براى آنان است وعدهدر

                                                
 .۳ – ۴: يوسف -١٣٥
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  )١٣٦().تبديلى نيست اين مهان كامياىب بزرگ است
  

از  یمرد: (فرمودند جعفر  یاب از :گويد یاز جابر م خويش با استناد یشيخ کلين
 ها آنبرای ( ،الدنيالَهم الْبشرى في الْحياة  :در مورد قول پروردگار پرسيد رسول اهللا 

بيند و به  یاست که مؤمن م یا آن رؤيا حسنه: فرمودند )ئی استدنيا یدر زندگ یبشارت
  )١٣٧().شود یآن در دنيا بشارت داده م ی واسطه

  

 یو شتر زياد داشت به سو گزاران خدمتکه نشينی  باديه یردم: (کند یروايت م یسوط
الَّذين آمنواْ وكَانواْ  :قول پروردگار با خرب سازيدمرا از : عرض کردآمد و  رسول اهللا 

 یاهل یکه اميان آوردند و تقوا یکسان(، لَهم الْبشرى في الْحياة الدنيا وفي اآلخرة *يتقُونَ 
لَهم  :فرمودند )١٣٨(.)یخروو اُ یدنياي یاست در زندگ یآنان بشارت یبرا ،پيشه کردند

آن  ئیدنيا یدر زندگ )است یآنان بشارت یقول پروردگار را برا( ،الْبشرى في الْحياة الدنيا
شود و اما قول  یآن در دنيا بشارت داده م ی بيند و به واسطه ینيکو است که مؤمن م یرؤيا

استحضار آن بشارت در هنگام مرگ و در حالت  )و در آخرت( وفي اآلخرة :پروردگار
شود که خداوند گناهان تو و هر کس که تو را تا قرب  یمؤمن است که به او بشارت داده م

  )١٣٩(.)آمرزد یمحل کند م
  

أال إنه مل يبق من مبشرات النبوة إلّا الرؤيا الصاحلة يراها (: فرمودند  و نيز رسول اهللا
 یماند جز آن رؤيا یمن یباق ینبوت هيچ چيز ها تراآگاه باشيد که از بش(، )املسلم أو تری له

  )١٤٠(.)شود یبيند و يا به او نشان داده م یکه مؤمن م یصاحل
  

إن رسول اهللا (: فرمودند  نيز با استناد از معمر بن خالد روايت شده است که امام رضا
 رسول اهللا(، )هل من مبشرات؟ يعين به الرؤيا: کان إذا أصبح قال ألصحابه   در هنگام

                                                
 .۶۴: يونس -١٣٦
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  )١٤١(.)بشارت به رؤيا یاست؟ يعن تیآيا بشار: فرمودند یرفتند و م یاصحاب م یصبح به سو

  

الرؤيا علی : (فرمودند  کند که حضرت ینقل م  عبد اهللای خلف از اب یسعد ابن اب
رؤيا بر سه وجه (، )بشارة من اهللا للمؤمن وحتذير من الشيطان وأضغاث أحالم: ثالثة وجوه

 یها شيطان و خواب یاز سو یاز جانب خداوند به مؤمن، و هشدار یبشارت: است
  )١٤٢(.)پريشان

  

ذْ قَالَ يوسف لأَبِيه يا أَبت إِني رأَيت إِ: است ی يوسف نب یو از مجله اين رؤياها رؤيا
يناجِدي سل مهتأَير رالْقَمو سمالشا وكَبكَو رشع دأَح، )]را كه يوسف به  یزمان] ياد كن

براى ] ها آن[ديدم  ؛يازده ستاره را با خورشيد و ماه ديدم] در خواب[پدرش گفت اى پدر من 
 )١٤٣().كنند من سجده مى

لَقَد صدق اللَّه رسولَه : بودمسجد احلرام  هب گويای ورود ايشانکه   رسول اهللا یرؤيا
 لُنخدلَت قا بِالْحيؤافُونَ الرخلَا ت رِينقَصمو كُموسؤر نيلِّقحم نِنيآم اء اللَّهإِن ش امرالْح جِدسالْم

خدا رؤياى پيامرب خود را حتقق خبشيد  حقاً(، فَعلم ما لَم تعلَموا فَجعلَ من دون ذَلك فَتحا قَرِيبا
] و ناخن[خدا در حاىل كه سر تراشيده و موى   به خواست کمشا بدون ش] كه ديده بود[

دانستيد  را كه منى چه آنخواهيد آمد خدا  ايد با خاطرى آسوده در مسجد احلرام در كوتاه كرده
   )١٤٤().قرار داد] براى مشا[دانست و غري از اين پريوزى نزديكى 

  . بينند یکه مؤمنان صاحل م ای ی صاحلهو ديگر رؤياها
و از شود  به او هشدار داده می، بيند یاست که شخص م ئیياو آن رؤ: ها دهنده بيم :ومس

 آن راکه قرآن کرمي   یدر زمان يوسف نبمصر پادشاه  یشود مانند رؤيا یآن بيمناک م
سنبالَت وقَالَ الْملك إِني أَرى سبع بقَرات سمان يأْكُلُهن سبع عجاف وسبع : کند یبيان م

اييؤي رونِي فُأل أَفْتا الْمها أَيي اتابِسي رأُخرٍ وضونَ خربعا تيؤلرل مإِن كُنت ،) گفت و پادشاه

                                                
 .۵۹ح  ٩٠ص  ٨ج : الکايف -١٤١
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 خورند و هفت را مى ها آنالغر ] گاو[به است كه هفت فرديدم هفت گاو  من در خواب
كنيد در باره  اى سران قوم اگر خواب تعبري مى .ديگر شکيدهخ] خوشه  هفت[خوشه سبز و  

 )١٤٥(.)خواب من به من نظر دهيد
از بيت املقدس  ترسناک یکه در خواب ديد آتش  یفرعون در زمان موس یو رؤيا

پس فرعون  رسد، منیاسرائيل  یبن آسيبی بهمصر و قبط را سوزاند و  یها برافروخته شده و خانه
اسرائيل متولد  یدر بن یمولود: به او گفتند ،او را تعبري کنند یکاهنان خود را فراخواند تا رؤيا

تان بريون  و تو و قوم تو را از سرزمني ستاند میرا از تو  تو حکومت پادشاهیشود که  یم
زنان باردار  یها فرعون دستور داد که متام شکم ،و زمان تولد او نيز فرا رسيده خواهد راند

   )١٤٦(.اسرائيل را بدرند و نوزادشان را به قتل برسانند یبن
وإِذْ قُلْنا لَك إِنَّ ربك أَحاطَ بِالناسِ وما جعلْنا الرؤيا الَّتي  :رسول اکرم  یو نيز رؤيا

، القُرآن ونخوفُهم فَما يزِيدهم إِالَّ طُغيانا كَبِرياأَريناك إِالَّ فتنةً لِّلناسِ والشجرةَ الْملْعونةَ في 
شده   آن درخت لعنت نيزرا كه به تو مناياندمي و  یپروردگارت بر مردم احاطه دارد و آن رؤياي(

جز بر طغيان بيشتر  یدهيم ول در قرآن را جز براى آزمايش مردم قرار ندادمي و ما آنان را بيم مى
  )١٤٧().زايداف منى ها آن

 یاز امر  پس رسول اهللا پرند هائی را ديدند که بر روی منرب ايشان باال و پايني می ميمون
بر اختالف و احنراف  یحوادث آينده مبن رؤيا اززيرا اين  ؛که پيش آمده اندوهگني شدند

 )لع(اميه  یو آن رؤيا به حکومت بن .دهد خرب می  مسلمانان بعد از رسول اهللا یفرمانده
با آن مبارزه  و با اين حال جاهليت را بازگرداندند، مهانی که رسول خدا  کرد یاشاره م

  . منود
 .باشد یکه کرده م یبيند داللت بر زجر او به خاطر عمل یاز رؤيا که انسان م ديگر قسمت

يف منامه رؤيا اً أراه إذا کان العبد علی معصية اهللا وأراد به خري: (فرمايند یم  امام صادق
بر معصيت بر پروردگار قرار گريد  یکه انسان یهنگام(، ...) زجر ا عن تلک املعصيةتروعه فين

نشان دهد که باعث بر حذر شدن و  ئیخداوند خري و صالح او را خبواهد به او رؤيا و
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  )١٤٨(.)او از آن معصيت باشد یهوشيار

  

   صادقه حجت است؟ یآيا رؤيا :هارمی چ هنکت
در و شاهد دکند و اگر  یرا ثابت می مدع یادعانه و دليل، يِبدر نزد مهگان ثابت است که 

 یچه بسا امور. گردد مقابل قاضی بر امری شهادت دهند آن امر با شهادت آن دو تن ثابت می
د نشو می چنني اموری پيدا هم !شود یشاهد هم ثابت من بيش از دوشوند که با وجود  یيافت م

انتساب ، ستآمده اطور که در فقه  مهانکه با دو نفر شاهد کافی نيست بلکه با چهار شاهد، 
گردد و در مورد بينه و شهادات حبث مفصل است  یفرزند به پدرش با شهادت مادرش ثابت م

ها  اکنون کدام يک از شهادت. وميآن شکه الزم نيست وارد  ،باشد می یو آن حبث فقه
  ؟ عادل باشند حتی اگر ر اشخاصييا شهادت سا خداوند و آل حممد  :تر است عظيم

شهادت خداوند و آل  !اين دو شهادت و گواهی، غري قابل مقايسه هستند ،پدر :واثق
  !؟کجا و شهادت ساير مردم کجاست خداوند 
طالب  یبرا یموعود در نصيحت یميان  امحد احلسناست که سيد  یو اين امربله  :پدر

گوييد ما  یمشا م(: ندو فرمود نداحتجاج کرد ۱۴۲۶ ی سالربيع الثانهشتم خ يحوزه در تار
من  یحممد برا ، ودهد یمن شهادت م یپذيرمي پس خداوند برا یشهادت دو شخص عادل را م

بن  یو فاطمه و حسن و حسني و عل ،دهد یمن شهادت م یبرا یعل ، ودهد یشهادت م
و حسن و حممد به واسطه صدها  یو حممد و عل یو عل یجعفر و موسسني و حممد و احل

 یآيا شهادت و سخن نصيحت آنان برا .دهند یمن شهادت م یکه مؤمنان ديدند برا ئیرؤياها
کنيد؟ آيا به مشا خرب نداده بودند که هنگام آمدن صاحب حق به دور او مجع  یخود را قبول من

ه جهت ياری بمجع شدمي با سالح  یديديد ما به گرد مردکه ی هنگام( :شوند و فرمودند یم
   )١٤٩().بشتابيد ما یسو

  دهند؟  یشان شهادت می ايبرا  ونه خداوند و آل حممدگپدر چ :امحد
وإِذْ أَوحيت إِلَى الْحوارِيني أَنْ : فرمايد میفرزندامن به اين آيه توجه کنيد که خداوند : پدر
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هنگامى را كه به حواريون ] ياد كن[و (، وبِرسولي قَالُواْ آمنا واشهد بِأَننا مسلمونَآمنواْ بِي 
ام اميان آوريد گفتند اميان آوردمي و گواه باش كه ما  وحى كردم كه به من و فرستاده

  )١٥٠(.)مسلمانيم
 ش بايخو ی فرستادهت کرد و آنان را از حقاني یپس خداوند از طريق رؤيا به حواريون وح

: را قبول کرده و هرگز به او کفر نورزيدند و گفتند خداوندخرب ساخت و آنان نيز شهادت 
َونملسا منبِأَن دهاشا وناْ آمقَالُو ،)ما شاهد باش که ما از تسليم  یگفتند اميان آوردمي و برا

أَي شيٍء أَكْبر شهادةً قُلِ اللّه شهِيد بِينِي قُلْ : و به اين آيات توجه کنيد) شدگان هستيم
كُمنيبو ،)١٥١(.)بگو گواهى چه كسى از مهه برتر است بگو خدا ميان من و مشا گواه است(   
 نمو كُمنيبنِي ويا بهِيدش لًا قُلْ كَفَى بِاللّهسرم تواْ لَسكَفَر ينقُولُ الَّذيو لْمع هندع

خدا و آن كس   بگو كايف است یگويند تو فرستاده نيست كه كافر شدند مى یكسان(، الْكتابِ
  )١٥٢().كه نزد او علم كتاب است ميان من و مشا گواه باشد

 وئًا هيش اللَّه ني مكُونَ للمفَلَا ت هتيرافْت قُلْ إِن اهرقُولُونَ افْتي أَم كَفَى بِه يهونَ فيضفا تبِم لَمأَع
يمحالر فُورالْغ وهو كُمنيبنِي ويا بهِيدش ،)را بربافته است بگو اگر آن ] كتاب[گويند اين  يا مى

] با طعنه[ چه آنتر است به  را بربافته باشم در برابر خدا اختيار چيزى براى من نداريد او آگاه
  )١٥٣().رويد گواه بودن او ميان من و مشا بس است و اوست آمرزنده مهربان در آن فرو مى

ُاقريصا ببِريخ هادبكَانَ بِع هإِن كُمنيبنِي ويا بهِيدش لْ كَفَى بِاللّه ،) بگو ميان من و مشا گواه
  ) ١٥٤().بينا است و بندگانش آگاه] حال[بودن خدا كاىف است چرا كه او مهواره به 

  ؟ کند خداوند چگونه شهادت خود را بر کافران عرضه می
  . دهد یشهادت م از طريق رؤيارسولش  حقانيتبه  :پاسخو 

 ئیروايات خواندم که رؤيا جزاز  ی خاطر است که در بسيارنيپدر پس به مه یرآ :امحد
  . طور که مشا براميان ذکر کرديد باشد مهان یاز نبوت م
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  : روايات ذکر شده از مجله یفرزندم در اين مورد بسيار یرآ :پدر

 مؤمن یرؤيا(، )رؤيا املؤمن جزء من سبعة وسبعني جزءاً من النبوة( :فرمودند  رسول اهللا
 )١٥٥().از هفتاد جزء نبوت است ئیجز

إذا تقارب الزمان مل تکد رؤيا املؤمن تکذب، وأصدقهم رؤيا (: ودندمفر پيامرب و نيز 
مؤمن هرگز به او دروغ  یرؤيا ،شود یوعده نزديک م که زمان یهنگام(، )حديثاًأصدقهم 

   )١٥٦().ترين آنان در حديث است ترين آنان در رؤيا صادق گويد و صادق یمن
  

إذا اقترب الزمان مل تکن رؤيا املسلم تکذب، وأصدقکم رؤيا : (فرمودند و پيامرب اکرم 
که زمان وعده  یهنگام(، )خسمة وأربعني جزءاً من النبوةن جزء من مأصدقکم حديثاً، ورؤيا املؤ

ترين  در رؤيا صادق مشاترين  گويد و صادق یمؤمن هرگز به او دروغ من یشود رؤيا ینزديک م
  )١٥٧().و رؤيای مؤمن جزئی از چهل و پنج جزء نبوت است در حديث است مشا

: قال عن جدي، عن أبيه، أن رسول اهللا  حدثين أيب،: فرمايد ینيز م  و امام رضا
  :فرمايد یاز جدم از پدرش نقل مپدرم ، )إن الرؤيا الصادقة جزء من سبعني جزءاً من النبوة... (

   )١٥٨().از هفتاد جزء نبوت است ئیصادقه جز یرؤيا( :فرمودند  که رسول اهللا
  

 یا رؤيا واسطه(، )الرب عندهرؤيا املؤمن جتري جمری کالم تکلم به (: فرمايد یم و نيز 
   )١٥٩().گويد یخود سخن م ی آن با بنده ی است که خداوند به وسيله

  

گويد؟  یاش سخن م آن با بنده ی به منزلت و مقام رؤيا بنگريد که چگونه خداوند به وسيله
  : روايت شده  از ايشان د و اما شهادت آل حمم

وذلک حني ظهرت الرايات  اهللا  أيب عبددخلت أنا وأبان علی (: گويدی بکر حضرم یاب
إجلسوا يف بيوتکم فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا علی رجل : ما تری؟ فقال: السود خبراسان فقلنا
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من و های سياه از مست خراسان،  ی برافراشته شدن پرچم در هنگامه(، )فإدوا إلينا بالسالح
در : نظرتان در اين باره چيست؟ فرمودند: ، عرض کردميوارد شدمي  عبد اهللا یابان بر اب

ما  یمجع شدمي با سالح به سو یکه ديديد ما به دور مرد یهايتان بنشينيد و هنگام خانه
   )١٦٠().دشتابيب

د و در اين زمان متام اهل يگو یبسيار واضح است که روايت در مورد زمان ظهور سخن م
  !مجع شوند؟ یرحلت فرمودند پس چگونه به دور مرد  بيت

کشورهای  از مؤمنان یشوند و به مهني خاطر بسيار میاز طريق رؤيا به دور او مجع : پاسخ
 ،و عالوه بر آن .بردند یپ  امحد احلسنت دعوت سيد به حقانياز طريق رؤيا  خمتلف

 اين که در حق است قبل از اين  امحد احلسنخداوند از طريق رؤيا به آنان شهادت داد که 
بر   پس اهل بيت ؛شود یکه دعوت حق علن شنيده باشند و قبل از اين عامل نام ايشان را

دهند شهادت می ت اوصاحب حق در عامل رؤيا مجع شده و به حقاني.  
و   امري املؤمنني ديگریبيند و  یرا در خواب م  رسول اهللا یشخص بدين ترتيب که

هم  ردگبر صاحب حق   چنني اهل بيت بيند و اين یرا م  شخص سوم حضرت فاطمه
عميق  یکند و ارتباط یدر روايات حتقيق م یدهند و کس یشهادت م ویت و به حقانيآيند  می

به  یدر پاسخ بيزنط  است که امام رضا یيابد و اين امر یبني رؤيا و صاحب امر م
   :کند یصراحت اعالم م

سپس  سکوت منودند،در مورد رؤيا سؤال کردم حضرت   از امام رضا: گويد یبيزنط
و گردن  شد میمشا شر  یبرا ، قطعاًميداد میخواهيد به مشا  یرا که م چه آن راگر ه( :فرمودند

  )١٦١().شد برده میصاحب اين امر 
از  یکند و وجود آن يک یاين روايت به وضوح ارتباط عميق رؤيا و صاحب امر اشاره م

ت صاحب امر استداليل اثبات حقاني!   
س پ( :در مورد اين روايت سؤال کرده یکوران یاز شيخ عل شخصیشنيدم  ،پدر :حممود

 یشيخ عل ،)ما بشتابيد یمجع شدمي با سالح به سو یکه ما را ديديد که به گرد مرد یهنگام
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هستند   یفاطمه که سادات هامش یروايت اين است که بن یدر پاسخ به او گفته معنا یکوران

  .شوند یبيعت به دور او مجع م یبرا
ديدن و رؤيت  یکه ما را ديديد يعن یگويد هنگام یزيرا روايت م ؛ن نيستآامکان  :پدر

با منت روايت هيچ   هاشم یو تفسري آن به عنوان سادات بن  ینه سادات هامش  اهل بيت
کند که مربوط  یداللت مخود شخصِ ائمه  بر )ما را ديديد(طور که لفظ  مهان. ندارد یمطابقت

بدون آوردن  )که مجع شدمي یهنگام(: فرمودند یباشد و اگر غري از اين بود م یبه عامل رؤيا م
  . ندفرمود یغري از آن م یکه چيز يا اين )ما را ديديد(لفظ 

هرگز شخص مورد نظر را   د و سخن آناننباش یحکمت و منبع آن م  اهل بيت
 یاز اب  یحاديث االمام مهددر کتاب خود معجم ا یسپس خود کوران !کند یمن ءخطا

بن حسني وفات يافت من بر حممد بن  یکه عل یهنگام(: گويد یکند و م یروايت م یخالد کابل
فدايتان شوم ارتباطم با پدرتان قطع شده پس در : معرض کردوارد شدم و   باقری عل

از من چه  یابا خالد راست گفت یا یآر: فرمودند. مونس من باشيد ،وحشتم از مردم
من وصف  یقدر دقيق برا فدايتان شوم پدر مشا صاحب اين امر را آن: معرض کرد؟ یخواه یم

خواهم نام ايشان را برامي ذکر کنيد  یماز مشا . شناسم ببينم، میايشان را  راهکردند که اگر در 
 ی،پرسيد سنگينیابا خالد از من سؤال  یا به خدا قسم :فرمودند. تا با نام، ايشان را بشناسم

گفتم به تو نيز  یسخن م یکه اگر در مورد آن با کس یسؤال کرد یاز من در مورد امر
که اگر فرزندان فاطمه او را بشناسد بر قطعه قطعه  یاز من سؤال کرد یدر مورد امر !گفتم یم

  )١٦٢().ورزيدند یکردن او حرص م
کنند  یفرزندان فاطمه او را بشناسند او را قطعه قطعه مگويد که اگر  یروايت به صراحت م

  شوند؟ یم عپس در اين حالت چگونه بر گرد او مج
  معصوم است؟ ، امام که در عامل رؤيا نزد من آمده یچگونه بفهمم کس مپدر :امحد
را ببيند به حتقيق   کنند که هر کس آنان یاين امر را تضمني م  ائمه معصومني: پدر

من رآين يف منامه فقد رآين، فإنّ الشيطان : (فرمودند  رسول اهللاست، را ديده   آنان
اليتمثل يف صوريت وال يف صورة أحد من أوصيائي وال يف صورة أحد من شيعتهم وإنّ الرؤيا 
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 ؛هر کس مرا در خواب ببيند به حتقيق مرا ديده است(، )الصادقة جزء من سبعني جزء من النبوة
و  ؛آيد از شيعيان من در یيک یمن و حت یمن و اوصيا ی به چهرهتواند  منیزيرا شيطان هرگز 

  )١٦٣(.)از هفتاد جزء نبوت است ئیرؤيا جز
ايشان و  یو اوصيا  رسول اهللا ی تواند به چهره یشيطان من !مالحظه کنيد فرزندان من

صادقه بر اساس  یو اين رؤيا ،آيد در  شيعيان صاحلني ايشان زکس ا  هيچبه صورت  یحت
را   از معصومني يکیپس هر کس . از هفتاد جز نبوت است ئیجز شريف، اين حديث

امحد احلسنت سيد ببيند که به حقاني  موعود است یدهد که او حق و ميان یشهادت م! 
ن صورت عدم سود آن، و ي اري، در غآن رؤيا را انکار و خمالفت کند نيست هرگز شايسته

طور  از نبوت باشد مهان جزئیدارد که خدا آن را ارسال کند و چگونه  یش چه لزومي معنا یب
  ب اثر نکند؟ياز روايات تقدمي شد و انسان بر حسب آن ترت یکه در بسيار

ها در مورد  یها دفع شوند و حقيقت امر آشکار شود به کالم برخ ههکه شب اين یو برا
 یکه در برخ  ايشان یو اوصيا  ه رسول اهللاعدم شباهت شيطان ب ی که فايده اين

  . پردازمي میروايات ذکر شده 
: گويد یسپس در بيان آن م ،کند ینقل م را  روايت ذکر شده از امام رضا ،یجملس

 یو حت  ائمه یايشان يعن یو اوصيا  عدم شباهت شيطان به رسول اهللا ل خرب بريدل
و خمالفان  ها آنو ابوذر و مقداد و امثال  یسلمان فارس انندم ،است پاک ايشان شيعيان خملص و

قتاده از رسول  یسعيد و اب یهريره و ابن مسعود و جابر و اب ینيز به مانند آن از ابن عمر و اب
  . کنند یروايت م  اهللا

هر کس : (با الفاظ خمتلف روايت شده از مجله یمسلم و ترمز و یداود و خبار یو نيز اب
ديده و شيطان به صورت من در  یاست که مرا در بيدار سیببيند مانند کمرا در خواب 

. )آيد یمن زيرا شيطان به شکل من در ؛هر کس مرا در خواب ببيند به حتقيق مرا ديده(. )آيد یمن
 من در ی تواند به چهره منیهر کس مرا در خواب ببيند به حتقيق مرا ديده است زيرا شيطان (

زيرا شيطان به  ؛هر کس مرا ببيند به حتقيق حق را ديده: (خیو بر) شبيه من( یو در روايت. )آيد
حق را  ،هر کس مرا ببيند( خیو بر) حق ضد باطل است(و در ايت . )آيد یمن من در لشک

                                                
 .۱۷۶ص  ۸۵ج : حبار األنوار -١٦٣
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هر کس مرا ببيند : (تواند خواب پريشان باشد و گفته شده یصادقه من یرؤيا یيعن )ديده است

   )١٦٤(.)ديده که غري متشابه است تیحقيق
  

 ی را در خواب ببيند به صورت و چهره  و آل ايشان  هر کس رسول اهللاا يآ :واثق
 طور که در اين عامل بودند؟  آنان ديده است مهان یحقيق

در مقصود و مراد  ءامن که علماد می: (گويد یذکر شد م چه آنبعد از  یشيخ جملس :پاسخ
است و يا با   آنان یاختالف شدند که چهره و صورت اصلدچار   رؤيت آنان

لفظ   حديث امام رضا ظاهر درست يخمفی نو . توانند حضور يابند یم ديگر یا چهره
در خواب نديده و هرگز از  را  رسول اهللا ززيرا شخص بيننده هرگ کار رفته؛ه ب عمومی
 ی دانند که ديدن چهره یشوند؟ و م یديده م نپرسيده که با کدامني چهره ايشان  ايشان

را در خواب   از ائمه یبعيد است و هر کس يک یدر خواب امر  رسول اهللا یاصل
است و   ايشان یچهره اصل ه است،که در خواب ديد یرسد کس یببيند هرگز به يقني من

شود او آنان یرف گفته مدر ع  واحد را با صورت خمتلف ببيند و  یرا ديده و اگر شخص
اين کالم هرگز در مشار متناقضات قرار نگرفته  را به صورت فالن ديد و او: گويد یم

 )١٦٥(.)است
که در  یبه مهان شکل  و اهل بيت  رسول اهللا یحقيق ی پس ديدن صورت و چهره

و آن را رؤيا بداند  ديده شوند یبلکه ممکن است به صورت ديگر .نيست یضرور ،دنيا بودند
 از عامه در اين باره یسخنان یسپس جملس. کنند یتعبري م  و آن را به عنوان ديدن اهل بيت

 ، اودهيم ینيز شرح م یاز لطف نيست و در مورد برخ یخال یگويد که شناخنت برخ یم
مقصود از : (گويند یاز آنان م خیدند برشاختالف  دچاره نيز در اين بارهو عامه (: گويد یم

 آن هنگام که ،دانند یابن سريين را مؤيد آن م ی است و قصه  ايشان لیرؤيا ديدن چهره اص
به او گفته ايشان را  .را ديده است  برايش تعريف کرده که رسول اهللا یمرد: گويد یم

کند اما ابن سريين اوصاف او را مطابق با  یابن سريين وصف م یبرامي وصف کنيد او نيز برا

                                                
 .۲۳۴ص  ۵۸ج : حبار األنوار -١٦٤

 .۲۳۵ص  ۵۸ج : حبار األنوار -١٦٥
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از آنان  یو برخ )١٦٦(.)یرا نديد گويد که ايشان  یداند و به او م یمن یاوصاف حقيق
 . هريره روايت شده مؤيد آن است یاز اب چه آنگويند و  یم انهطعاق

زيرا من به  ؛هر کس مرا در خواب ببيند به حتقيق مرا ديده است: (فرمودند  رسول اهللا
  .)شوم یديده م ی خمتلفاه هچهر

در ظاهر هر کس : گفتند  یقوم ، حديث اختالف کردند یدر معنا: گويد یم یو قرطب
ن يو ا. است ديده یرا در بيدار  است که ايشان یرا در خواب ببيند مهانند کس  ايشان
زم بر آن است که احدی او را و مل) افراد اوليه( های اول عقل ی فساد خود را به واسطه ،گفته
ک يدر  ديده  خوابد دو يو نبا. ا رفتيای که داشته است و از دن چهرهکه به  نيند مگر ابيمنی

ارها قدم نند، و االن زنده شود و از قربش خارج شود و در بازيآن واحد در دو مکان آن را بب
و جسد  بودهشدن قرب از حضور ايشان  یو اين امر مستلزم خالد، بزند و با مردم صحبت کن

فرستند و جايز  یرت کرده و سالم بر آن مارا زي یايشان از قرب خارج شده و مردم فقط قرب خال
 ی غري از چهره یا با اوقات و زمان خمتلف با چهره اهاست که ايشان در شب و روز مهر

د جاهالنه است که صاحب عقل و خرد از قبول آن ئديده شوند و اين از مجله عقا شان یحقيق
به مهان   يت حضرتامقصود آن رو( :گويد یديگر م یا فهئطا )١٦٧(.)کند یم یارخودد

ببيند  حضرت  یغري از صورت حقيق یباشد و هر کس ايشان را در صورت یم یشکل اصل

                                                
گرفتنش  ای است که بر به اقتضای تعميم است، و آن حق تعيني شده دانستيد که حديث امام رضا  -١٦٦
ها نيست تا رؤيا را نفی  بن سريين شخص منصوب و عامل به ملکوت آمساناباشد و  تر از اخذ کالم ابن سريين می واجب

هر کس مرا در خواب بيند، به حتقيق که : (فرمودند يا اثبات کند و عالوه بر آن، ذکر خواهد شد که رسول اهللا 
 ).شوم مرا ديده؛ زيرا من به هر صورتی ديده می

، و است ان به حقيقت خلفای اهلی و صاحلني از بندگانشی آن و اين کالم، گويای جهل و ناآگاهی گوينده -١٦٧
که  دنکن شبهه افکنی می   روائی مردم با توسل به ائمه ی حاجت های جاهالنه بر مسئله ها با استناد بر اين گفته برخی

رآن کرمي به اما توهم ناشی از جهل به قدرت خلفای اهلی که ق زمي،پردابی آن  جا شايسته نيست به حبث در باره در اين
هم  آمده، که ختت بلقيس را در يک چشم بر تان سليمان نبی سطور که در دا اشاره داشته، مهان ها برخی از آن

از خداوند مسئلت دارمي که نعمت شناخت خلفای  .کرد ءزدن آورد و پرياهن يوسف نبی که چشمان يعقوب را بينا
 .خويش را به ما ارزانی دارد
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   )١٦٨(،)ستاپريشان  یاين خواب

ا يشان در دنيق ائشود که خالف احوال ال ده میيمات او در خواب بر حالتی دو از مسلّ
ند که خانه از وجود يگونه که اگر در خواب بب شود، و مهان ا حق مشرده میؤيآن راست، و 

طان قادر ي، و اگر ششدپر خواهد و برکت او  ريخ زشان پر شد، دال بر آن است که خانه ايا
زی که به او نسبت داده يا چي زی که در حق رسول خدا يه کردن خود به چيبه تشب

 )١٦٩(،)آيد یشيطان به شکل من در من(باشد،  فرموده رسول خدا میشود، مورد تعارض کلی  می
نسبت   از ايشان است و به ايشان یدارد و نيز رؤيا چيز یرا منزه ماو رؤيا  ،پس امر اول

 یطور که در بيدار مهان. تستر ا قئدر حرمت بالغ و به عصمت ال  شود و حضرت یداده م
تأويل درست حديث اين است که ديدن ايشان در هر : گفتند خیبر. نداز شيطان معصوم بود

و اگر در غري صورت ظاهر شود آن  .بلکه حق است ،باطل و خواب پريشان نيست ،حالت
  . خداوند است یصورت شيطان نيست بلکه از سو

  حضرت رسول ی بکر و غريه است و مؤيد آن فرموده یاب یقاض ی گفتهو اين : ويدگ
کند که ببينده  یرا بيان م یحق یيعن ،)مرا ببيند حق را ديده استهر کس (: نداست که فرمود

 ؛اگر بر اين وجه باشد بايد در تعبري و تأويل آن کوشا شود. است را اعالم منوده قصدی خواب
دين يا دنيا ه ب که باشد  یحکم هب يادآوریاز شر و يا  هشداریاز خري و يا  ین بشارتآ زيرا

  . رساند ینفع م
تواند خواب پريشان و  یاين رؤيت من نیيع) مرا ببيند: (گويد یم یدر شرح خبار یکرمان

 ...حق را ديده است: طور که روايت شد ختيالت شيطان باشد مهان
صورت در حس شدن ل صابلکه آن ح ،در ظاهر آن رؤيت نيست: گويد یم یجملس

                                                
 خالف عامه و خاصه تقدمي شد، اين تفسري راهبلکه از خالل رواياتی که از . اين کالم، هيچ دليلی ندارد -١٦٨

در نقل شيخ جملسی در خصوص کالم کرمانی، ذکر خواهد  که رد اين گفته، اين کما. است اطالق روايات مذکور
گونه نيست که هر  شنائی داريد؟ آيا اينهای جسمانی ايشان در زمان حياتشان آ سپس از کجا با صفات و ويزگی. شد

اند که شخص قادر به تشخيص مرئی ايشان يا اهلام به او در رؤيا مبنی بر   کدام از معصومني با صفاتی توصيف شده
که فالن يا فالن است؟ آری کالم ايشان در خصوص پيامرب است که موصوف به صفاتی متمايز از غري در روايات  اين
 .باشند می

 .نی کالم قبلی رسول اهللا يع -١٦٩
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 )١٧٠(.باشد یم یاهل تمشترک و يا غريه به قدر
و  .نه از شيطان ،خداوند است یبيان حقيقت رؤيا است و آن از سومقصود از اين عبارت 

خواهد مرا ببيند  میهر کس : گفت  یمرد مثالً. است معروفمانند اين  یدر عبارت یاين معن
 یفالن یيا هر کس به سو .مرا ديده است ، گوئیرا ببيند یفالن کس را ببيند يا هر کس فالن

 یاين امور بر جتويز و مبالغه حممول است و در معنا ی پس مهه .من آمده استی برود به سو
  )١٧١(.است کار نرفتهه خود ب یحقيق

با وجود  !آيد در  و اهل بيت ايشان تواند به شکل پيامرب  یمن ابداًدر ايت شيطان 
 ،نشد  امام یوص ،به سبب متثيل شيطان به او است،  که امساعيل فرزند امام صادق اين

  .کند یو صدوق با آن استدالل م
بيا تا به : من آمد و گفت یبه سو یمرد(: کند یشيخ صدوق از وليد بن صبيح روايت م

خوردند و  یبرد که شراب م یگروه یمرا به سو .او رفتم اهرا بنمامي، من مهر یتو فرزند مرد
ر جح یجا خارج شدم و به سو از آن یمن با ناراحت. در ميان آنان امساعيل بن جعفر بود

کرد و از شدت  یو گريه م هکعبه را گرفت ی رفتم ناگهان امساعيل را ديدم که پردهسود األ
ديدم که شراب   یمن با خود گفتم اکنون او را در ميان قوم. شده بود تراو پرده  ی گريه

در هنگام بازگشت آن . کند یکعبه چنگ زده و گريه م ی جا او به پرده اما در اين ،خورد یم
فرزندم به دام شيطان افتاده و ( :فرمودند  ذکر کردم ايشان  عبد اهللا یاب یرا براقضيه 

  تواند به شکل رسول اهللا یشيطان من :و روايت شده که .)است آمده او در شيطان به شک
را به دست تواند امامت  یآيد پس با وجود صحت اين قول چگونه او م در یو نب یو وص
 )١٧٢(گريد؟

 یامام معصوم در عامل بيدار شناخت قبلی ،شرط آن: گويند یشنيدم م یاز برخ :واثق

                                                
که ما را از موضوع اصلی خارج  هيچ دليلی برای اين سخن وجود ندارد، اما برای نقض آن، به جهت اين -١٧٠

 .اخل... شود، حتقق رؤياست نه اجياد شکل و صورت نسازد، ظاهری که از روايات مستفاد می

 .۲۳۷ص  ۵۸ج : حبار األنوار -١٧١

 .٧٠ص : النعمةکمال الدين و متام  -١٧٢
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   )١٧٣(است؟

مادر امام  خاتون،  نرگس ،منقوض است ،حوادث یفرزندم اين سخن با وجود بسيار :پدر
 ، قبل از آننديده بود یرا در عامل بيدار  یهرگز امام عسکر ،جامنان فدايش  یمهد

  بن مرمي یعيس یرؤيا ی به واسطه یطور که وهب نصران مهان ند،يرا در خواب بب که او
را   نيو امام حس .کرد وارد دين اسالم شد یدعوت م  که او را به نصرت امام حسني

را نديده بود و نيز هر کس   یحضرت عيس یکه هرگز در عامل بيدار یدر حالاری داد، ي
را ذکر  یخمصوص یرا ببيند در روز مجعه مناز خبواند و دعا  اهللا خواهد در خواب رسول یم

 است؟ی در عامل بيدار در رؤيا ديدن ايشان  هم شرط ديدن رسول اهللا آيا باز )١٧٤(،کند

                                                
حکمی که : دامن که اختالف پيش آمده در مورد اين که می :گويد ٣١٧ر الفوائد احلائرية، صی دنوحيد بها -١٧٣

هر کس مرا : (ی حضرت ها با استناد بر فرموده امام معصوم در عامل رؤيا بدان حکم کرده، حجت است يا خري؟ برخی
و برخی ديگر از عدم حجيتش . از حجيت آن گفتند) آيد منی شکل من دردرستی که مرا ديده و شيطان به ه ببيند، ب

تا ايشان را در خواب،  عامل جسمانی آگاهی داشته باشند گفتند؛ زيرا بايد در ابتدا به شکل واقعی حضرت در
 اهللا آيا رسول : (روايت شده که راوی گويد در زمان ائمه مهچون امام رضا : گومي و در رد آن می. بشناسند

و راوی ). درستی که ديده استه کس ايشان را ببيند، ب است هر او رسول اهللا : ايد؟ فرمودند را در خواب ديده
اب به اما چه بسا برخی از آنان را در خو. را در زمان حياتش نديده استهرگز رسول اهللا  زمان امام رضا 

مهانند رؤيائی که شيخ مفيد . واقف گردمي مر آن عامل يا صاحلاری به حقيقت اببينيم، بعد از بيد صورت عامل يا صاحل
 ی ايشان  که، آن صورت، صورت و چهره بينيم، چيزی نگفته شده جز اين ياهای بسيار که ما میؤديده و ديگر ر
 هائی آشکار شده  ها، معجزه چه بسا در پی بسياری از خواب. اند بوده که در جالل آن عامل يا صاحل متجلّی شده

که آن حکم خمالف احکامی  است، به شرط اين بوده و حکم، حکم ايشان  ی ايشان  که مؤيد وجود و چهره
 .، نباشداند که به دست ما رسيده

را در خواب ببيند، شب  خواهد رسول اهللا  کس می هر: روايت کرده جملسی از کتاب جمموع الدعوات -١٧٤
که به خواندن مناز العتمه  يافته تا اين مداومتداری کرده و مناز مغرب را خبواند سپس بر مناز خواندن  مجعه را زنده
قول هو اهللا و  مرتبهک يی محد  سالم کند و در هر رکعت، سوره با احدی سخن نگويد و در دو رکعت برسد، سپس

و قل  مرتبهی فاحته يک  ها سوره خبواند در آنچون از مناز خواندن فارغ گشت سپس دو رکعت را  را سه بار خبواند،
سبحان : گويد  مرتبه بر حممد و آل حممد درود فرستد وو بعد از تسليم، سجده کرده و هفت  ،هو اهللا احد هفت بار

سپس سرش را از سجده برداشته و . ال باهللاقوة  ال ال حول و: و هفت مرتبه .اهللا اکرب له اال اهللا واال  هللا و احلمد اهللا و
ن محاآلخرين يا ر ولني وکرام، يا إله األاإل يا حي يا قيوم، يا ذا اجلالل و: بنشيند و دستان خود را باال گريد و بگويد

يا رب سه : گويدب های خود را باال گرفته و  تکه دس سپس برخيزد در حالی. رحيمهما يا رب يا رب اآلخرة و الدنيا و
م اجلالل سه مرتبه، يا بديع الکمال يا کرمي الفعال، يا کثري النوال يا دائم األفضال، يا کبري يا متعال، يا يمرتبه، يا عظ
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کند  یبر گويندگان آن احتجاج م  عودوم یميان امحد احلسناست که سيد  یو اين امر
را  آيا مشا رسول اهللا : گوييد یدهيد و به آنان م یمقرار  ءمردم را مورد استهزا(: فرمايد یو م

رسول  یکس  ايد تا او را در رؤيا بشناسيد؟ سبحان اهللا آيا در زمان امام صادق در دنيا ديده
را   خواهد رسول اهللا میهر کس : فرمودند یم  را ديده است که امام صادق  اهللا

السالم و ديگر کتب  در خواب ببيند چنني و چنان کند؟ روايات در اين باره بسيارند و به دار
ديدن رؤيا  ی را به واسطه یاميان خالد بن سعيد امو آيا رسول اهللا ... حديث مراجعه کنيد

را   یرا نپذيرفت که در عامل رؤيا موس یاميان مرد يهود  قبول نکرد؟ آيا رسول اهللا
را به  یاميان شخص واقف  ؟ آيا امام رضاحق است  و به او خرب داد که حممد ديد

اميان   نپذيرفت؟ آيا امام حسني ،کرد یرا اثبات م  ت حضرتکه حقاني ئیواسطه رؤيا
 یکه ديده بود نپذيرفت؟ آيا نرجس خاتون مادر امام مهد ئیرؤيا ی را به واسطه یوهب نصران

 و... و آيا... و آيا! نيامد؟ یامام حسن عسکر یکه ديده بود به سو ئیتنها به سبب رؤيا 
  )١٧٥().!؟ ...آيا

گونه که تفسري کرديد ذکر  را خواندم که در آن حديث را اين یاز کتب یپدر من برخ :امحد
است که  یببيند مهانند کس ه، مراهر کس خوابيد(، )من رآين نائماً فکأمنا رآين يقظاناً( :نکردند

من رآنا فقد رأنا فإنّ ( :کند یو با تفسري اين حديث خمالفت م .)ديده است یمرا در بيدار
، )آيد یمن زيرا شيطان به شکل ما در ؛هر کس ما را ببيند به حق ديده(، )الشيطان اليتمثل بنا

 کنيم؟ باطلچگونه اين تفسري را 
کند  یذکر خواهم کرد که در آن به صراحت ذکر م یاز کراجک یبرايتان عبارت یآر :پدر

 یبرا  از ائمه اطهار یو يک  رسول اهللا یو اما رؤيا(: گويد یم ۲۱۲ز الفوائد صندر ک
بر بطالن  یبر صحت آن يقني دارم و قسمت تیقسم: شود یانسان نزد من بر سه قسمت تقسيم م

 يقنيو در مورد آن دامن  یآن يقني دارم و قسمت سوم صحت و بطالن در آن را جايز م

                                                                                                                                                   
 ين وجه حبييب وأول بال مثال، يا قيوم بغري زوال يا واحد بال أنتقال، يا شديد احملال يا رازق اخلالئق علی کل حال، أر

به قبله و بر مست راستش  که رو سپس در بستر خود در حالی. کراماإل ا اجلالل ويف منامي يا ذ حبيبک حممد 
را در خواب  که به خواب فرو رود ان شاء اهللا رسول اهللا  خوابيده، بر حممد و آل حممد صلوات بفرستد تا اين

 .خواهد ديد

 .ش.هـ ١٣٧۴/ ارديبهشت/ ٢٧برابر با  ١۴۲۶/ربيع الثاين/٨علميه تاريخ ی  نصيحتی برای طالب حوزه -١٧٥
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و يا   که به صحت آن يقني دارم اين است هر کس رسول اهللا یاما آن قسمت .گذارم منی
کند و يا او را نسبت  یم یاز ائمه را در خواب ببيند که او را به حق دستور و از باطل  یيک

و اما آن قسمت که به بطالن آن يقني دارم بر  )١٧٦(حق مطلق است ،دارند یبر حذر م یربه ام
دانيم پيامرب و امام صاحبان حق هستند و  یزيرا م ،که در قسمت اول باشد چه آنخالف 

 یکه صحت و باطل در آن جايز است آن خواب چه آنو اما  .صاحب حق از باطل به دور است
کند و ايشان در  یمن یپيامرب يا امام در آن خواب به او امر يا بيند که  یاست که شخص م

هر (: فرمودند  که رسول اهللا یاما آن خرب ،حالت سواره و يا پياده و يا نشسته و غريه ببيند
اگر مقصود آن ، )آيد منی ی من در به چهرهزيرا شيطان  ؛کس مرا در خواب ببيند مرا ديده

زيرا  ؛باشد یمقصود از قسمت اول م یشود بدون هيچ حالت یخواب باشد محل بر ختصيص م
 یدو وجه است يک یحديث دارا يقت،در حق .آيد در  تواند شبيه رسول اهللا یشيطان من

که  و دوم اين استمقصود از رؤيا خواب باشد که مانند قسمت اول که بيان کردمي خاص 
 یان اين است که خوابيدن حالتايش ی و فرموده .بدون خواب است یمقصود از رؤيا بيدار

 هر(: فرمايند یمبدين سبب و  خواب ی عارض شده نه بر شخص بيننده  است که بر پيامرب
و  ).بيند ام، مهانند کسی است که مرا در حالت بيدار باش می که خفته کس مرا ببيند در حالی

در هر دو حالت هوشيار و به   زيرا ايشان ؛گفتند یمن  حضرت ی مقصود از فرموده
سازنده است،  و توجه به عبارت غري: بسيار واضح بيان شده آخردر اين تفسري  و امور آگاهند

ث می باشد، و اضافه بر آن وی اقرار منوده که يکه به طور عرفی خالف مفهوم حد نيضمن ا
ل يخالی از دل زی که شرط کردهيم و چين تقسين قسمت دارای اعتبار است، و حتی اگر ايا

که ما خواهان آن ست ی ات آن اعتراف کرده، و اين مهانيجحمجله اما او در ايت به باشد، 
و حبث در باب رؤيا از جوانب خمتلف بسيار  .است هرؤيا صادق رابطه هستيم که کالم ما در

کردم و  یاز آن چشم پوش ،هدف هراس از طوالنی شدن و دوری اززياد است که به خاطر 
 یگريد امام حسن عسکر یم رب کنم که متام موضوع را در یرا برايتان ذکر م یکنون حديثا

 رسول اهللا: فرمايند یم  یکالم ما در خواب مهانند کالم ما در بيدار(: فرمودند 
                                                

، شهادت و  سيد امحد احلسنبر حقانيت  ی معصومني  و ائمه  واضح است که گواهی رسول اهللا -١٧٦
گونه که در روايات قسمت سوم تقدمي شد و شخصيت ايشان را به عنوان ميانی و صاحب  مهان. گواهی به حق است

 .های اهلی که هرگز تبديل و حتريف نداشته، ثابت کردمي ها به مهراه قانون شناخت حجت گرترين پرچم هدايت
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   )١٧٧().است
کالمشان در خواب نيز ، حجت است یدر بيدار  طور که کالم ايشان پس مهان

کالم ما در آن حالت (: فرمودند حضرت حديث اين نيست که  یباشد و معن یحجت م
 یمهانند سخنان ما در حالت بيدار ،)گوييم یکه خواب هستيم و در حالت خواب سخن م

 ؛کند یدريافت من  از کالم امام رضا یو صاحب عقل و درايت هرگز چنني تفسري ،است
زيرا شخص خوابيده در حالت خواب چگونه سخن بگويد؟ بلکه مقصود از کالم ايشان اين 

است  یواب است ما را ببيند و کالم ما را بشنود مهانند کسخکه  یهر کس در هنگام :است
  .است کالم ما را شنيده یکه در بيدار

فردا به حبث و  یيت اهلاهللا به مش ءشا رسد و ان یجا به پايان م کالم ما در اين باره تا اين
محد و سپاس از آن پروردگار جهانيان است و ترين سالم  يم داد؛ وخواهخود ادامه  یگفتگو

  . باد که ما امر خويش را تسليم آنان کردمي و درود بر حممد و آل حممد ائمه و مهديني 
******  
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  قسمت هشتم
  یآمسانی ندا/حهیص 
  

يوم يسمعونَ الصيحةَ بِالْحق * واستمع يوم يناد الْمناد من مكَان قَرِيبٍ : ديفرما میخداوند  
  )١٧٨(.ذَلك يوم الْخروجِ

اد يروزى كه فر *دهد به گوش باش  مى ندا در کينزد یيو روزى كه منادى از جا(
  ).است] نياز زم[ رون آمدنيروز ب] روز[شنوند آن  را به حق مى] زيرستاخ[

نيعاضا خلَه ماقُهنأَع ةً فَظَلَّتاء آيمن السهِم ملَيلْ عزنأْ نشإِن ن.)١٧٩(  
شان خاضع يها م تا در برابر آن گردنيآور بر آنان فرود مى آمساناى از  م معجزهياگر خبواه(
  ).گردد

افت به فرزندانش گفت يان يخمتصر پا به صورت رؤيا در رابطه باپدر ی که گفتگو یهنگام
ی ظهور امام مهدی ها نشانه به عنوانم که يسخن بگوی ا حهيدر مورد ص خواهم میامشب 

 بر ما گذشت.  
  . خواهد بودی نکات متعددی حه دارايما در مورد صی گفتگو :پدر 

ات را بر مشا عرضه يفه از روايسه طا ،دهد میندا  آمسانکه از ی ص مناديتشخ :اول ی هنکت
  . ميشناس میرا  آمسانخواهم کرد که از خالل آن صاحب ندا در 

ت ندا و قول و يفيو در ک کند میح يتصر آمسانو ندا از  ىبه وجود مناد: اول ی هفيطا 
   :کنم میات را ذکر ياز روای اختالف کردند و برخی مناد
که ی کس(: فرمودند  رضاالی بن موسی عل: ديگو مین بن خالد يحس: ت اوليروا 
ن مشا نزد خداوند يتر میمان ندارد و گرايه ندارد ايکه تقی ن ندارد و کسيست ديار نگزيپره

                                                
   .۴۱ – ۴۲: ق -١٧٨
  .۴: الشعراء -١٧٩
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تا روز وقت : ؟ فرمودندیفرزند رسول خدا تا کی ا: شد عرض. ه استين مشا به تقيتر عامل
قبل از خروج قائم ترک کند از  را هيت است پس هر کس تقيمعلوم و آن خروج قائم ما اهل ب

: ست؟ فرمودنديمشا ک  تيقائم از اهل ب  فرزند رسول اهللای ا: شد عرض .ستيما ن
سازد  یها پاک م ستمن را از متام ياو زم به وسيلهفرزند سرور زنان  ،ن فرزند از فرزندميچهارم

 است کهی و کس ،کند میپاک   مین را از هر ظليبت قبل از خروج است و زميو او صاحب غ
ان مردم قرار يزان عدل در ميگردد و م ین با نورش روشن ميزم کند میکه خروج  یهنگام

ن در مقابل او خم ياست که زمی و او کس ،شود یمنظلم ی چ احديو به ه شود میگذاشته 
و متام  دهد میندا  آمساناست که از ی و او مهان مناد )١٨٠(ستينی ا هياو سای و برا شود می

ت اهللا ظهور کرد يد که حجت خدا در بيآگاه باش: ديفرما میو  کند مین را دعوت ياهل زم
اگر (: پروردگار است که فرمودد که حق با او و در اوست و او قول يت کنيپس او را تبع

  )١٨١()).شود میکه گردن آنان در مقابل آن خم  ميکن مینازل  آمساناز ی تيم آيخبواه
شان گردن هر يا( :کند میت يروای انيث سفيفه حديبن خراش از حذی ربع: ت دوميروا 

ن شد يپس اگر چن کند میدمشق قطع  ی هدر درواز کند مین روم فرار يسرزم به سویکس که 
روانشان را از مشا هالک يمردم خداوند جباران و منافقان و پی ا دهد میندا  آمساناز ی مناد

                                                
ی نفی شده در روايت ملتفت شد که بعضی از جاهالن برای نفی امامت سيد  مهم است که به معنای سايه -١٨٠
ای نيست، و از سايه جاهالنه  به آن چنگ جستند به اين ادعاء که حجت و امام معصوم برای او سايه  احلسنامحد 

اين برداشت را کردند که آن سايه مادی است، و اگر ائمه مهيشه سايه  از تعبير سادات خلق حممد و آل حممد 
ها روايت شده است که برای  شد، اما اين نوع نقل قول موجود نيست، آری از بعضی نداشتند به فراوانی نقل می

جه های بسيار اندک واقع شده، و از اين جهت متو اين مسئله به عنوان معجزه يا کرامت در مناسبت ايشان 
  .شود شويم که آن مانند کراماتی هستند که خدا آن را ويژه اوليای خود قرار داد که بر آن صدقشان متوقف منی می

  . ٣٧١ص : کمال الدين و متام النعمة -١٨١
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 ید چرا که او مهدياست پس در مکه به او ملحق شو  ن امت حممديمشا تری کرد و ول

 ١٨٣().است عبد اهللا )١٨٢(است و نامش امحد بن(  
 عرض. ديدر سه نشانه انتظار فرج داشته باش(: فرمودند  امير املؤمنين: ت سوميروا 
اه از يسی ها ن خود و اختالف درفشياختالف اهل شام ب: ندفرمود ؟چه هستند ها آن: شد

ی ندا: ست؟ فرمودنديچ حه در ماه رمضانيص :شد عرض .حه در ماه رمضانيخراسان و ص
زد و زن حرم سرا از حرم خود يخ میدار بريو ب کند میدار يده را بيکه خواب آمساناز ی مناد

ن ياز ا که ايند مگر يآ یفاق منآ ازی چ افقياز هی چ مرديو ه شنوند میو مهه  شود میخارج 
  )١٨٤().ديحادثه سخن گو

  ست؟ يحه و فزع چين صيپدر فرق ب: حممود 
حممد صادق د يد شهياست که سی ن مهان معنيحه است و ايفرزندم فزع مهان ص: پدر 

حه از مجله حوادث منقول در اخبار است يفزع و ص :جهت دوم(: ديگو میصدر در مورد آن 
دارند ی واحدی مفهوم و معن رود میواحد دارند و احتمال ی ک معنيم يب کنيرا ترک ها آناگر 

                                                
) و(به احتمال بسيار قوی در اين روايت و غير آن تصحيفی صورت گرفته است، و اصل آن : گويم می -١٨٢

  :سازد ما را مطمئن می چه آنو ). امحد و عبد اهللا: (گونه خواهد بود و اسم ايشان اين باشد، در نتيجه روايت می
پس اگر مرگ او فرا رسيد آن (سپس بعد از ايشان دوازده مهدی خواهند بود، : در وصيت مقدس آمده است :اوالً

ها عبد اهللا و امحد، و نام سوم  م و آننامی مانند نام من و نام پدر: را به فرزندش اولين نزديکان بسپارد که سه نام دارد
کند  روايت تصريح می. ۳۰۰، منت فارسی ص۱۵۱غيبت شيخ طوسی ص). باشد او مهدی است، و او اول مؤمنان می

  .باشد گونه که مهدی صفت می های اوست، بلکه در حقيقت آن صفتی برای او است مهان که عبد اهللا يکی از نام
 شنيدم رسول اهللا : او گفت: کند ديگری نيز آمده است که حذيفه آن را روايت میها در روايت  اين نام: دوماً

شود، نامش امحد و عبد اهللا و مهدی  بين رکن و مقام با او بيعت می: (کنند فرمودند در حالی که مهدی را ذکر می
  .۴۵۴ص: غيبت شيخ طوسی). است، و اين سه نام اوست

امحد و عبد اهللا و : باشد مهان مهدی اول است، که نام ايشان زمان با خروج سفيانی می مهدی که هم: سوماً
موجود  زمان با خروج سفيانی باشد غير از مهدی اول که مهان يمانی  ست، و در روايات مهدی که هم مهدی

  .و با اين حال احتمال تصحيف بسيار قوی خواهد بود. باشد  منی
 . ٢٨٧ص : الحم و الفنت البن طاووسامل -١٨٣
   .۱۴۳حديث  –فصل سوم : عقد الدرر -١٨٤
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تا  ميکن میحه چند امر مطرح يم کرد و در فهم و درک صيکه اشاره خواه چه آنبر اساس 
  . ح استير صحيغی زيح و چه چياز آن صحی زيم چه چينيبب

است که  آمسانم در يعظ يیصدادارند و مراد از آن  امعن کيحه و فزع يص :امر اول 
ترس و خوف  به خاطررا دوشيزه و  کند میدار را از موضع خود خارج يدار و بيده را بيخواب

ک معجزه ي به صورت دان صيده شده و اين علت فزع ناميو به مه کند میاز حرم خود خارج 
ز مهانند رعد يرعب انگی دايست و آن صين  میل کاليچون دل همی ليآن دلی افتد و برا میاتفاق 
ترين چيزی که در روايات با آن منافات  صحيح نباشد زيرا مهمتواند اين مسئله  ، اما میاست

گر صحت آن موجود باشد ت و ان اسيبر اهل زم جربئيل ی حهيو آن ص :اش است دارد فرموده
که بر  چه آنو  .صدا است بیحه يص اينكه آن تنهانه  مانند معانی کالم معنا دارد - به ناچار –
  . خواهد شدتقدمي  )نداء(در اخبار  کند مین امر داللت يا

ل است يجربئی شد و آن نداآن خواهد است که ذکر ی ئحه ندايمقصود از ص :امر دوم 
است و  شود گفته می ی جربئيل   هحيص به آنر يتعب درو  شنومي میمانند اخبار آن را که از 

ی عيکه سبب آن صادر از فوق طب ل معجزه است چراياز قبی زين صورت چيعلت و سبب در ا
به  دان صياز مالئکه کرام است و در هر دو امر مطرح شده ای کي دایرا صياست زی و ماد
جاد استعداد يا به خاطرز يک شدن ظهور و نين از مجله اشاره به نزديمصاحل و اهداف مع خاطر
  . دهد میی معجزه رو به صورتشان ياستقبال ای در خملصان و مسلمانان برای نفس
 هاست پس ممکن است فزع بی ر اعجازيو غی عيحه و فزع هر دو طبيمراد از ص :امر سوم 

ا وبا باشد و مقصود از ياز اسباب مانند بروز جنگ ی کيگر وجود رعب عام به سبب يد ريتعب
د يشد دایمنابع که با صی ا سوخنت برخيها  کاز انفجارها و موشی م ناشيعظی يحه صدايص
اق عام و خاص آن به ين اخبار و سيل ايدل به خاطراما امور ذکر شده . باشد میاست  اهرمه
م تا در برابر آن يآور بر آنان فرود مى آمساناى از  م معجزهيگر خبواها: (هين آياستدالل به ا اهرمه

ه بر فزع ين آيد است و با ايار بعيت مورد نظر بسياز هدف و غا) شان خاضع گردديها گردن
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در ی ثر و قندوزمنتخب األدر ی ز صافيحه نيم و در مورد صيديکه شن طور مهاناستدالل شده 

م يو اگر خبواه( :ه تالوت کردنديآن يو در آخر ا کند میل قن  عبد اهللای از اب ةع املودينابي
اگر  )یآر: فرمودندحه است؟ يا آن صيآ: معرض كرد. ميکن مینازل ی تيبر آنان آ آمساناز 
  . شد یخم می دمشنان اهلی ها شد گردن یحه ميص

ی اعجازی ر منتظره و حالتيغی ا وقوع حادثه ی هجينتی دمشنان اهلی ها پس خم شدن گردن 
حه و يص به عنوانی ه که برخير آيد در تفسيشا. مايا هواپيموشک ی مهچون صدا باشد می
مهان ی معنا فزع به يبود که در امر اول مطرح شد ی زياد شدند آن چيفزع  به عنوانی برخ
اما  .شوند میخدا خاضع که گردن دمشنان  باشند میت و نشانه يک آي ،حه است و آن دويص
 دان صين جهت ايک شدن فرج و انتظار ظهور است و از ايبزرگ از نزدی ان بشارتمؤمنی برا

دار از يده و خروج شخص بيدار شدن شخص خوابيباعث ب و برخوردار استی اديت زياز امه
، کند میف اشاره ين زن بر زنان پاکدامن و عفياز حرمش که مثال ادوشيزه موضعش و خروج 

حه و يپس ص: شان که فرمودنديسخن ا به ويژه، است آشکارن اخبار يمد که از ظاهر ااجنا می
 دهد میاندک قبل از زمان ظهور رخ ی حه به مدتيد و صيخروج قائم را انتظار داشته باش

  )١٨٥().حه آن استيمقصود از ص
که  دهد میندا  آمساناز ی آن هنگام که مناد(: فرمودند  امير املؤمنين: ت چهارميروا 

و خوشحال  کند میبر افواه مردم خروج ی است پس در آن هنگام مهد  آل حممدحق در 
  )١٨٦(.)جز نامش ندارندی و ذکر شوند می

  که حضرت کند مینقل   عبد اهللای محزه از ابی بن ابی عل: ت پنجميروا 
: افتد؟ فرمودند میو ندا چگونه اتفاق : معرض كردخروج قائم از حمتومات است (: فرمودند

اوست سپس  ی هعيو شی علد که حق با يآگاه باش: دهد میندا  آمساندر اول روز از ی مناد

                                                
  . ١٢٣ص : تاريخ ما بعد الظهور -١٨٥
  . ١٢٩ص : املالحم و الفنت البن طاووس -١٨٦
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آن اوست پس در  ی هعيد که حق با عثمان و شيآگاه باش دهد میس لع در آخر روز ندا يابل
  )١٨٧(.)شوند میاهل باطل مرتد  كه هنگام است

اشاره  ی فه در مورد وجود ملک بر سر امام مهدين طايات ايروای برخ: دوم ی هفيطا 
  . باشند میات ين رواياختالف دارند و ای ئجز به صورتملک ی و در ندا کنند می

ی مهد(: نديفرما می  که رسول اهللا کند میت يبن عمر روا عبد اهللا: ت اوليروا 
فه خدا ين خليا :دهد میاست که ملک در آن ندا ی سر او پاره ابری و بر باال کند میخروج 

  )١٨٨().ديکنی روياست از او پی مهد
و بر  کند میخروج ی مهد(: فرمودند  رسول اهللا: ديگو میابن عمر : ت دوميروا 
ت يخدا است پس از او تبع ی هفيخلی ن مهديکه ا دهد میاست که ندا ی سرش ملکی باال
  )١٨٩().ديکن

در ( :ات آمده استيروای و در برخ ديگو می األنواردر کتاب مشارق : ت سوميروا 
فه خداست پس ين خليا دهد میاست که ندا ی ملک ی سر امام مهدی بر باال، هنگام ظهور

  )١٩٠().ديت کنياز او تبع
  . است  ليجربئ دهد میکه ندا ی کردند ملکان يبه صراحت ب: سوم ی هفيطا 
ده يدر ماه رمضان در شب مجعه شنی يندا(: نديفرما می ی علحممد بن : ت اوليروا 
 دهد میزد که ندا يخ یس برميخر روز صوت ملعون ابلآد و در يپس از آن اطاعت کن شود می

ان آنان فتنه يو در م شوند مید يد که فالن مظلوم کشته شد مردم دچار شک و ترديآگاه باش
اول در ی که صوت و ندا یپس هنگام، ار استير در آن روز بسيافتد تعداد شکاکان و متح می

                                                
   .۴۵۴ص : الغيبة الطوسي -١٨٧
  . ١١١٧ص  ٢ج : الفصول املهمة -١٨٨
  .۸۱ص  ۵۱، و ج ۳۶۹ص  ۳۶ج : حبار األنوار -١٨٩
  .۳۶۹ص : عصر الظهور -١٩٠
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ن است يل است و نشانه آن ايجربئی را آن صدايد زيد هرگز در آن شک نکنيديشن ماه رمضان

  )١٩١().دهد میرا با نامش و نام پدرش ندا ی که مهد
 که با نام قائم  )١٩٢(دهد میندا  آمساناز ی يندا(: ديگو میحممد بن مسلم : ت دوميروا 

ستاده از يستد و شخص ايا میدار يو شخص ب شنوند میاست مهه اهل مشرق و مغرب آن را 
ن يمروح األ ل يجربئ دایستد و آن صيا میش يند و نشسته بر دو پاينش میشدت آن 

  )١٩٣().است
ی ص صاحب صدايا تشخي آمساناز ی منادی م صدايکه خواهان خالصه آن هست چه آنو 

ان ياول ب ی هفيات طايپس روا، است  ليجربئی شد که مناد آشکارو نزد مشا  حه استيص
 ی هفيملک است و طای که مناد کنند میدوم ذکر  ی هفياست و طا آمساناز ی که مناد کنند می

دهد  میملک که ندا  یِپس مناد. است  ليجربئ دهد میکه ندا ی ملک کنند میان يسوم ب
ک يفه يات سه طاين رواياست پس ب  ليبه نام جربئی از مالئکه اهلی شد او ملک آشکار

  . منانده استی در آن باقی ا ههچ شک و شبيهی افت شد که جايمضمون و مفهوم مشترک در
   
  . شود میکس که ندا به نام او ندا داده  نآص يتشخ: دوم ی هنکت 

 ی هکه در نکت طور مهان دهد میندا  ليکه جربئی آمسانی ا مناديحه يکه در مورد صی اتيروا
قت يمعرفت حقی آمدند پس برای ن و عبارات خمتلفيان شدند خمتلف بودند و با مضامياول ب

ت پس در اس مد حق در آل حم(: فرمودند  امير املؤمنين .توجه شود ها آند بر يبا
  )١٩٤().کند میظهور ی هنگام مهد

                                                
   .۵۹۷ص  ۲۹ج : شرح إحقاق احلق -١٩١
است، ذکر  را به خاطر اين در قسمت طائفه سوم قرار دادم که اسم منادی که او جربئيل اين روايت  -١٩٢

  .و ممکن است از روايات طائفه دوم حساب شود) دهد منادی از آمسان ندا می: (شده، به اعتبار وارد شدن عبارت
  .۴۵۴ص : غيبة الطوسي -١٩٣
  .ی اول در منت ذکر شد ی اول، طائفه در نکته روايت -١٩٤
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   )١٩٥(.)است عبد اهللانامش امحد بن ی مهد: (ديگو میفه يحذ
ت اهللا ظهور کرده پس از او يد که حجت خدا در بيآگاه باش(: نديفرما می  امام رضا

  )١٩٦().اوست اهررا حق در اوست و مهيد زيت کنيتبع
   )١٩٧(.)ديت کنياز او تبع فه خداستيخلی ن مهديا :دهد میسر او ندا ی باالی ملک(

ی خداست از او تبعيت  اين مهدی خليفه: دهد ملکی ندا می: (فرمودند رسول اهللا 
   )١٩٨().کنيد
خداست  ی هفيخلی ن مهديا: دهد میندا ی سر او ملکی باالو (: فرمودند  رسول اهللا 

   )١٩٩().ديت کنياز او تبع
  )٢٠٠().دهد میندا   به نام قائم آمساناز ی مناد(: نديفرما می  امام باقر

                                                
  .ی اول در منت ذکر شد ی اول، طائفه در نکته روايت -١٩٥
  .ی اول در منت ذکر شد ی اول، طائفه در نکته روايت -١٩٦
  .ی دوم در منت ذکر شد ی اول، طائفه در نکته روايت -١٩٧
 .ی دوم در منت ذکر شد ی اول، طائفه در نکته روايت -١٩٨
  .ی دوم در منت ذکر شد ی اول، طائفه در نکته روايت -١٩٩
هرگاه ديديد كه آتشی عظيم از جانب مشرق روشن : (فرمودند ، از ابی جعفر حممد بن علی از ابی بصير -٢٠٠

شد و عمر آن سه روز يا هفت روز ادامه پيدا كرد، منتظر فرج آل حممد باشيد، البته اگر خداوند حكيم و مقتدر 
م صيحه آمسانی حتماً در ماه رمضان است، زيرا ماه رمضان ماه خداوند است و اين صيحه ه: سپس فرمودند. خبواهد

را  منادی از آمسان حضرت قائم . شود است كه از طرف خداوند براي اين مردم فرستاده می صدای جربئيل 
شنود و هر كه ايستاده است  پس هر كسی كه در مشرق و مغرب زمني است اين صدا را می. كند به اسم صدا می

رمحت كند كسی كه آن صدا را بشنود و  خداوند. ايستد خيزد و سرپا می نشيند و آن كسی كه نشسته است برمی می
كه اين صدا، صدای جربئيل روح األمني  ، برای اين)اطاعت كند(عربت بگريد و عمالً اين صدا را جواب بگويد 

برای مشا ترديدی پيدا نشود، . صدای آمسانی در شب بيست و سوم ماه رمضان خواهد بود: سپس فرمودند. است
آگاه باشيد كه فالنی مظلوم كشته شده ! زند، ای مردم خر روز ابليس معلون فرياد میو در آ. بشنويد و اطاعت كنيد

چه بسا اشخاصی كه در آن روز به خاطر شنيدن اين . كه مردم در شك بيفتند و گرفتار امتحان بشوند برای اين. است
دا را شنيديد در آن پس، وقتی كه در ماه رمضان ص. صدا سرگردان و در آتش غضب خداوند سرنگون خواهند شد

 را به و عالمت حقّانيت آن صدا اين است كه حضرت قائم است  شک نكنيد و بدانيد آن، صدای جربئيل 
شنوند و پدر و  نشني نيز آن را می اين صدا چنان فراگري است كه حتی دختران پرده. كند نام پدرش ذكر می نامش و

يک صدا از آمسان كه : دو صدا بايد قبل از ظهور شنيده شوند. ون برويدكنند كه از منزل بري برادر خود را ترغيب می
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   )٢٠١().دهد میو نام پدرش ندا  به نام قائم ی مناد(: نديفرما می  امام باقر 

  )٢٠٢().است  طالب ابیبن ی علد که حق در يآگاه باش(: دنيفرما می  امام صادق
  )٢٠٣().است  آل حممدبا نامش و نام پدرش از ی مهد(: دنيفرما می  باقرامام 

  )٢٠٤().ر استيفالن کس ام(: فرمودند  امام صادق

                                                                                                                                                   
كند؛ صدای دوم صدای شيطان است كه به  صدای جربئيل است و صاحب اين امر را به نام او و نام پدرش معرفی می

تابعت كنيد؛ اما پس، از صدای اول م. خواهد مردم را گمراه كند گويد او را مظلوم كشتند و می نام فالنی است و می
  .۲۶۲ص: غيبة النعماين). مشا را به گمراهی كشاند) صدای شيطان(كه صدای دوم  بترسيد از اين

  . نوشت مراجعه شود به روايت سابق در پی -٢٠١
اين مردم ما را سرزنش : گويد مردی از مهدان می: عرض کردم به ابا عبد اهللا : گويد عبد اهللا بن سنان می -٢٠٢

غضبناک  دهد؟ حضرت  پنداريد که منادی از آمسان به نام صاحب امر ندا می گويند مشا می کنند و به ما می می
آن را از من روايت نکنيد بلکه از پدرم روايت کنيد و در مورد آن بر مشا حرجی نيست و شهادت : شدند و فرمودند

اگر خبواهيم (: فرمايد به خدا سوگند آن امر در کتاب خدا بيان شده و خداوند می: دهم که از پدرم شنيدم فرمودند می
  ).آورمي که گردن آنان در مقابلش خاضع گردد آيتی از آمسان بر آنان فرود می

 داین هنگام شنيدن صکه گردنش در مقابل آن خاضع گردد و اهل زمي ماند مگر اين هيچ کس در زمين باقی منی 
ی اوست و بعد از آن صيحه  و شيعه طالب  گويد، آگاه باشد حق با علی بن ابی آورند که می آمسانی ايمان می

دهد، آگاه باشيد که حق با عثمان بن عفان و  سپس ندا می. رود تا از اهل زمين دور شود ابليس در آمسان باال می
ی اوست او مظلوم کشته شده پس به خوخنواهی او برخيزيد پس خداوند کسانی که ايمان آوردند را بر قول  شيعه

شوند و به  اند و آن ندای اول است و سپس کسانی که در قلوبشان مرض است مرتد میگرد ثابت و حق استوار می
سازند که منادی  جويند و ما را متهم می در آن هنگام است که از ما بيزاری می. خدا سوگند آن مرض دمشنی با ماست

که  و هنگامی: (اين قول پروردگار را تالوت کردند سپس حضرت . اول سحری از سحر اهل اين بيت است
 .۲۶۷: غيبة النعماين.)گويند سحری دائم است شوند و  گردان می بينند از آن روی های می نشآن
دهد که مهدی  منادی از آمسان ندا سر می: (شنيدم فرمودند ز ناجيه القطان گويد که از امام حممد باقر ا -٢٠٣

برد که فالنی و پيروان او بر حق  زند و نام يکی از بنی اميه را می آل حممد فالن پسر فالن است؛ و نيز شيطان فرياد می
  .۲۷۲ص: غيبة النعماين). هستند
دهد که فالنی امير است،  از آمسان ندا می منادی: (فرمايند می شنيدم امام صادق : زراره بن اعين گويد از -٢٠٤

پس از آن چه کسی با حضرت مهدی : گويد پرسيدم راوی می. دهد که علی و شيعيانش رستگارانند و منادی ندا می
چه : پرسد راوی می. دهد که فالنی و شيعيانش رستگارانند مردی از بنی اميه و شيطان هم ندا می: جنگد؟ فرمودند می

کرده اند و  کسانی که احاديث ما را روايت می: دهند؟ فرمودند ان و دروغگويان را از هم متيز میکسانی راستگوي
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  )٢٠٥().او رستگارند ی هعيو شی علکه  دهد میندا ی مناد(: ديفرما می  صادقمام ا
چه مبارزه و جنگ ی با نام صاحب امر است پس برای مناد(: فرمودند  امام صادق 
   )٢٠٦().کند می

پس برای چه مبارزه و جنگ  ی فالن فرزند فالن است،امر برا(: فرمودند  امام صادق
  )٢٠٧().کند می

صاحب مشا فالن  د؟يکن یچه جنگ و کشتار می برا(: فرمودند  امام صادق
   )٢٠٨(.)است

برای چه جنگ و کشتار فالن صاحب األمر است، (: فرمودند  امام صادق
  )٢٠٩().د؟کني می

ی ا فهيخلی ول نآن است و نه از يد نه از ايعت کنيب _کند میرا ياد  نامشو _با فالن کس (
  )٢١٠().استی ماني

  . شود میندا داده  ها آنبه نام ی آمسانی حه و ندا يهستند که صی نين مهان مضاميا 
  . افتميی ارتباطی مانيحه و ين صيپدر ب: واثق 
  ؟یدهح يتوضی توان میست؟ يآن ارتباط چ :پدر 

                                                                                                                                                   
غيبة ).گويند دانستند که بر حق و راست گفتند که اين امر اتفاق خواهد افتاد پيش از آن که واقع شود و می می

  .٢٧٢ص: النعماين
   .نوشت مراجعه شود در پیبه دو روايت سابق  -٢٠٥
منادی از آمسان به نام صاحب اين امر ندا سر : (فرمودند شنيدم ابا عبد اهللا : بن سنان گويدعبد اهللا  از -٢٠٦

   .۲۷۴ص: غيبة النعماين). جنگيد؟ امر برای فالن فرزند فالن است، پس در رکاب که می: دهد می
   .نوشت مراجعه شود در پیبه روايت سابق  -٢٠٧
  .مراجعه شودنوشت  در پیبه روايت سابق  -٢٠٨
  .نوشت مراجعه شود در پیبه روايت سابق  -٢٠٩
گرد : جراح از ارطأة من را با خرب ساخت که: (وليد گفت: نعيم ما را حديث گفت: گويدسيد ابن طاووس  -٢١٠

ها مشغول اين کار هستند صدايی  کنند، در حالی که آن کنند نظر می آيند و به شخصی که با او بيعت می هم می
بيعت کنيد، نه از اين است و نه از _ آورد و نام او را می_با فالن : که نه انس آن را گفته است و نه جنشنوند  می

  .۱۶۸ص: املالحم والفنت سيد ابن طاووس ).ای يمانی است آن، بلکه خليفه
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ی و صاحب امر الفاظی مانيو ی بله پدر جان در کالم مشا ذکر شد که قائم و مهد: واثق 

نام   ت رسول اهللاياول هستند که در وصی مهد ت واحد به ناميک شخصيی مشترک برا
. کنند میو به مهان الفاظ اشاره  کنند میان يحه را بيکه صی اتيشان ذکر شده است و روايا

ندا با نام (: ديگو میی گريو د )دهد میبه نام قائم ندا  آمساناز ی مناد(: ديگو میت يروای گاه
ن است و يد نه از ايعت کنيبا فالن کس ب(: ديگو یم  میو چهار) شود میصاحب امر ندا داده 

 نام صاحب وه حه بياست که ص آشکارار واضح و يبس ،)استی ماني اى فهيخل ین ولآنه از 
  . دهند میرخ  باشند می  امحد احلسناول ی مهدی ها که نامی نماي و قائم وی مهد
ح يشتر توضين هم بآد در مورد يتوان میامحد و حممود ی ا .ن واثق جانيآفر ،احسنت: پدر 

   د؟يده
 شنوند میمردم آن را  ی هست که مهينی حه مادين صياست که ا آشکارپدر ی رآ: حممود 

دن آن و وضوح حق يبا وجود شن ی از مردم در نصرت امام مهدی ارينه چرا بس گراو 
به ی ملک دهد میندا  آمسانکه از ی م مناديورزند سپس در نکته اول دانست مینزد آنان غفلت 

  . خواهد بودی ر ماديغ زياو ن ی هحياست پس صی ماد ريغ ن است و اويل امينام جربئ
پس ( شوند میمجع ی بر گرد مرد  تيپدر در شب گذشته گفته شد که اهل ب: امحد 
ن اجتماع يو ا )٢١١().دييايم با سالح نزد ما بيمجع شدی د ما به دور مرديديکه د میهنگا
گر اشخاص يد ياک شخص يی برا  میو هر اما دهد میرخ  رؤياان شد در يکه ب طور مهان

 باشد می رؤياحه مهان يپس ص. موعود استی ماني  امحد احلسند يکه س دهد میشهادت 
  !رؤياست مگر در عامل ير نيپذ را امکان مجع آنان به گرد قائم امکانيز

ی برا  نانآم از هر معصورا يذکر شد ز رؤيای ن براين خاطر عبارت و مضاميبه مه 
شخص ی گر برايسازد که با شهادت امام د ین مو او را به حق رهنمو دهد میشهادت ی شخص

  . متفاوت باشد تواند میگر يد

                                                
  .١٩٧: غيبة النعماين -٢١١
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آل ی مانيان يد بيقت امر مسلط شويشتر بر حقيب که آنی اما برا .احسنت فرزندامن: پدر 
قش يطاب خداوند توفاحلکه برادر استاد امحد  کنم میرا ذکر  ی ماني امحد احلسند يس حممد

امحد د يو نه نکته را از س: (ديگو می دالن صاحب رؤياى روشىن بيان در حجيتدهد در کتاب 
ز يو ن ءن مردم و علمايحه بياشتباه ص مطرح ساخنتکه در آن علت  کنم مینقل   احلسن
  : ديفرما میحه يمن در مورد ص سؤالرا در پاسخ به  رؤيااثبات 
س يو ابل دهد میملکوت ندا ی عني آمساندر   ليکه واضح است جربئ طور مهان -١ 

داد هر  ین ندا مين زميا آمسانل در يدر عامل ماده و اگر جربئی عني دهد مین ندا يملعون در زم
  . شد یده مي و هوا شننيحه از زميدو ص
 دهد میرا ندا  رؤياملک  ،دهد میملکوت رخ ی عنيدر عامل خود   ليحه جربئيص -٢ 

ل در يجربئ چنين همند و يرا بنما رؤياتا به مردم  کند میخود را امر  پريوز مالئکه ين رؤياو ملک 
   .شنوند میاو را ی و ارواح صدا دهد میندا  آمسان
مردم  ی هتوسط ابن ملجم را مه ی علدر هنگام ضربت امام   ليجربئ ی هحيص -٣ 
دند يشن یمردم م ی هبود مهی و اگر در عامل ماد کردند میمهه نقل ی برا دنديدند و اگر شنينشن

حه ين صيحه مانند اين صآشد و  یآن م نده شديمانع شنی زيو اگر در عامل ماده بود چه چ
   .باشد میدر زمان ظهور موعود   ليئجرب

دار را يکه ب دهد میدر ماه رمضان رخ ی ا حهيص(: دنيفرما می  امير املؤمنين -۴ 
  )٢١٢(.)کند میو دختر حرم سرا را از حرم خود خارج  کند میدار يده را بيو خواب انگيز حريت

 کند میدار يده را بيکه خوابی زيآن چ .است ات ذکر شدهيروااز ی ارين مضمون در بسيا
دار يشتر اوقات بيدر ب نديب میی يرؤياکه  میهنگای که انسان در حالت عاد طور مهاناست  رؤيا
  . شود می

                                                
  .۲۵۹ص: غيبة النعماين -٢١٢
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 ...یانياعم از عرب و عجم و سر کنند میفهمند و درک  یرا م رؤيامهه با زبان خود  - ۵

فهمند و  ینزد مهگان است و مهگان آن را می ا ثابت شده رمز و راز تصاوير و ین داراآرا يز
  . فهمند ین با زبان خود آن را ميکه متام اهل زم باشد میحه يص ی هنيقر رؤيا
 و آن در هنگام خروج ميوارد شد  عبد اهللای اب من و ابان بر: ديگو   میحضر -۶ 

در : (ست؟ فرمودندين باره چيم نظر مشا در ايعرض كرداه از خراسان است يسی ها درفش
  )٢١٣(.)دييايم با سالح نزد ما بيمجع شدی د ما به گرد مرديديکه د مید و هنگاينيتان بنشيها خانه
ست و آن ين یتأملچ يازمند هياست و ن آشکار ار واضح ويات بسين روايمعنا و مفهوم ا 

اوست  به ممرد ی شتافنتبه يارمرد مورد نظر و  تأييدی برا رؤيادر عامل   تياجتماع اهل ب
صاحب امر ی با گرفتار رؤياو امام و ارتباط  رؤيادر مورد مسئله  پرسندهشخص  سؤالپس 
ی ا هيو قض شانيظهور ا  مین عالمات حتآاست و  ی و امام مهد رؤياق يارتباط عمی ايگو

نسبت   ليجربئ ی حهيجز صی زين را به چآتوان  یاست پس من  شانيمهم در مورد ا
  . دهد مین در عامل خود رخ آرا يز داد

در مورد رؤيا پرسيدم، ايشان از پاسخ اجتناب  از امام رضا : بيزنطی گويداز  - ٧
خبواهيد به مشا بدهيم برای مشا شر خواهد بود و گردن  چه آناگر ما هر ( :کردند سپس فرمودند

  )٢١٤().شد زده می صاحب اين امر 
از هفتاد جز نبوت ی ئزمان جزال خرآدر  مؤمنی رؤياو (: ديفرما می  امام صادق -٨ 
زمان به صاحب خود دروغ ال خرآی رؤيا( :ذکر شده که ت ياز اهل ب )٢١٥(.)باشد می
    )٢١٦(.)ديگو یمن

                                                
  .۱۹۷ص : غيبة النعماين -٢١٣
  .٣٨٠ص: قرب األسناد -٢١٤
  . ١٨ص  ١ج : دار السالم -٢١٥
  .۴۷۶ص  ١١ج : شرح أصول الکايف -٢١٦
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ق يحه در عامل ملکوت از طريملکوت باشد و صی عنيل در عامل خود يحه جربئيد صيپس با
  . ابدي میست به انسان انتقال يالزمان کذب ن خرآکه در ی يرؤيا
 ی هحين آن و صيز بيگر وجه متايداد پس د ین رخ ميو در زمی حه در عامل مادياگر ص -۹ 

ن آن دو ياند تا بتوانند ب دهيس را شنيل و ابليجربئ دایمردم صا يبود؟ آ داا آن صيس چه بود آيابل
ان بتوانند مؤمنتا  دهد میرخ  ها آمسانملکوت ی عني آمسانل در يجربئ ی هحيفرق گذارند؟ پس ص

فَسبحانَ الَّذي بِيده . را ملکوت به دست خداوند استيز. ن آن دو را بشناسنديفرق ب
ز در دست يکه ملکوت مهه چی پاک و منزه کس(  )٢١٧(.وإِلَيه ترجعونَملَكُوت كُلِّ شيٍء 

  )).ديگرد یاو باز می اوست و به سو
ان يبه پا جا اينز کالم خود را تا يو ما ن )٢١٨(ديرس ان يبه پا  امحد احلسند يکالم س 

و سپاس از آن م و محد يبه گفتگو بپردازی اهل ی هد است فردا شب به حول و قويم و اميرسان یم
ن باد که ما ييل حمد ائمه و مهدآبر حممد و ی اهل سالمن درود و يان است و تريپروردگار جهان

  . ميم آنان کرديش را تسليامر خو

******  

  
  
  

                                                
  . ٨٣: يس -٢١٧
اين نه وجه را  که سيد امحد احلسن  بعد از اين. فصل پنجم: دالن روشىن بيان در حجيت رؤياى صاحب -٢١٨

ان شاء اهللا برای بيان نه : (فرمودند_ نويسنده کتاب روشنی بيان_برای استدالل صحت رؤيا روشن کردند، به ايشان 
گونه که سيد امحد  ، و در حقيقت آن برادر آن نه وجه ديگر را بدون کم و کاستی مهان)وجه ديگر موفق خواهی شد

جهت اطالع از نه وجه و . ا خواست تا اولياء و حجج خود را راست پنداردخرب دادند بيان کرد، پس خد احلسن 
  .مطالب ديگر به کتاب ذکر شده مراجعه شود
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  قسمت هنم
  حه و لوازم آنیص 

  

پدر آمد به  ،شد یجاد ميای تسؤاالفرزندان ی ه براواردار گشت و مهيفاق پدآقت در يحق 
   ؟ديداری سؤالا يزم آيفرزندان عز: فرستاد و گفتسالم درود و آنان 
دار را يب( :ديگو میت يافتد پس چگونه روا میدر خواب اتفاق  رؤيا ،پدری آر: حممود 

  ند؟ يب یمن رؤيا قطعاًدار است يکه بی کس )٢١٩().کند میدار يده را بيسازد و خواب یم سرگشته
دار ياست که بر شخص بی شهود مکاشفهدار مهان يشخص بی برا رؤيامقصود از : پدر 

  . شود میحال او ی که باعث دگرگون شود میعارض 
 يانعيو شی علکه حق با  دهد میندا ی و مناد( :ات آمده استيروای پدر اما در برخ: امحد 

ست يما قابل درک نی ات براين روايا ،)او رستگارند يانعيو شی علد که يآگاه باش(، )اوست
  ؟ کنند میا دوباره خروج يآ؛ اند افتهيدر زمان ظهور وفات   املؤمنينامير 
ست بلکه ين به شخصه ی علامام  طالب ابیبن ی علبه اسم ی مقصود از مناد: پدر 

 که رسول اهللا طور مهان باشد میمان آورندگان ين ايشان اوليو ا طالب ابیبن ی علمقصود مثال 
 امير املؤمنينکه جدش  طور مهان و ذکر کردند  ز در زمان ظهور ياو ن .بود گونه اين

 در زمان ظهور مثال رسول اهللا ی که پدر امام مهد طور مهاناست   یعلمقدس مثال 
 ٢٢٠(.باشد می(  

   :ديکن مالحظهات را ين روايد ايشتر متوجه شويب که اينی برا
إِنَّ : پروردگار فرمودهدر مورد   عبد اهللای از اب: ديگو میمروان ی اب :ت اوليروا 

ادعإِلَى م كادآنَ لَرالْقُر كلَيع ضي فَرالَّذ،)در حقيقت مهان كسى كه اين قرآن را بر تو ( )٢٢١
                                                

  .۲۵۹ص : غيبة النعماين -٢١٩
 .مراجعه شود ١جهت اطالعات بيشتر به شرح کتاب متشاات ج  -٢٢٠
  .۸۵: القصص -٢٢١
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به نه  :فرمودند  حضرت ؛دنديپرس )گرداند مى گاه باز تو را به سوى وعده فرض كرد يقيناً
ه مجع شده با هم يدر ثو ی علو   رسول اهللا که اينابد تا ي یان منيا پاين دنيسوگند ا خدا

   .)داشته باشدی ورود بکه دوازده هزار در کنند میبنا ی ه مسجديو در ثو کنند میدار يد
  )٢٢٢(.ر کوفه استد لیحمه يثو

که  طور مهاناست  ی د بن حسن عسکرمامام حم  ن مقصود از رسول اهللايپس در ا
ی علو   نه رسول اهللا گراو  باشد می ی عل انندمر مصاحب األی مانياول قائم ی مهد
 کنند یبنا من یو مسجد هه مجع نشديهرگز در ثو .  
 قائم  ...(: فرمودندی طوالنی ثيدر حد  جعفر بن حممد صادق: ت دوميروا 

ی در کوفه که حمتوای گريدر بصره و دی کيدو منشور خوانده شوند  که اينتا  کند یخروج من
  )٢٢٣().باشد می ی علآن برائت از 

ه يشبی ست بلکه برائت از مردين  نيؤمنامل ريد مقصود برائت از اميکن مالحظهفرزندامن  
  . به حق است  قائم داول امحی است که او مهد ی علو مثل به او 
در  ... :فرمودند یدم که ميشن  نيؤمنامل رياز ام(: ديگو میی ه اسديعبا: ت سوميروا 

را از ی هود و نصاريو  دهم مین دمشق سنگ به سنگ راه يو بر زم سازم میی مصر منرب
ن يؤمنر امليا امي: عرض کردم. کنم میی م چوپانين عصايا او اعراب را ب کنم میاعراب خارج 

ه به مذهب يعبای هات ايه: فرمودند :ديشو ید بعد از وفاتتان دوباره زنده ميده یا خرب ميگو
   )٢٢٤().دهد میم اجنااز من ی را مردآن کارها ! یآمد دری گريد

و مثل او در زمان ظهور است  داول امحی مهد ،ن مردآاز   ضرتحپس مقصود  
ی علاست و مقصود از  ی علن يؤمنامل ريت از امئبرای به معنا دکه برائت از امح طور مهان

                                                
   .۱۱۳ص  ۵۳ج : حبار األنوار -٢٢٢
 . ٣۶٠ص ۵۲ج : حبار األنوار -٢٢٣
  .  ۵٩ص  ۵٣ج  : حبار األنوار -٢٢٤
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 امحد احلسند يموعود سی مانياول و ی مهد ز مثل امحد و قائم وين   متام است که
  . کنند میک شخص داللت ين و عبارات بر يمضام
حه سخن يات در مورد دو نوع صيروا :باطل ی هحيحق و ص ی هحيص :سوم ی نکته 

 آمساندر   نيمل روح األيجربئ ی هحين صآو : حق است ی هحياول صی  حهيص :ديگو یم
باطل است که  ی هحيدوم ص ی هحيو ص ؛ميآن را آموختی قبل به خوب ی هکه در نکت باشد می
است به ملکوت  آمسانکه در ی ا حهيپس ص. باشد مین يو از زم دهد میس آن را ندا يابل

ن بوده و به يس از زميابل ی هحيو ص کند مید اشاره يآ میکه از ملکوت ی يرؤيای عني ها آمسان
  .ن مسلط شوديتا بر اهل زم رود میباال  آمسان

حه است يآن دو ص: دم که فرمودنديشن  اهللا عبداز ابا (: ديگو میهشام بن سامل 
. چگونه است :معرض کرد. آخر شب است دوم در ی هحيدر اول شب و صی ا حهيص

ی توان اول یچگونه م: ميعرض کرد .باشد می نه اهللالعس ياز ابلی کيو  آمساناز ی کي: فرمودند
ی آن را به خوبده باشد ياز قبل شن آن راکه ی کس: فرمودند ؟مشخص کرد  میرا از دو

   )٢٢٥(.)شناسد یم
 ديگو میبرادر اسحاق به ما ی ريجر :معرض کرد  عبد اهللا به ابا کند می تيز روايو ن 
  حضرت ؟دو ندا هستند پس کدام صادق و کدام کاذب است ها آن دييگو میمشا 

ی خدامهان  –ی و تو منکر آن شد –ن به ما خرب داده آکس که از  د آنييبه او بگو: فرمودند
  )٢٢٦().صادق است

ست يدر ماه رمضان در شب مجعه بی حه فاصله است اولين دو صيات بياساس روا ز بريو ن 
 ...(: دنيفرما میی طوالنی اتيدر روا  امام صادق .در روز آخر استی گريو سوم ماه و د

                                                
  . ٢٧٣ص : غيبة النعماين -٢٢٥
  .۲۹۵ص  ۵۲ج : ، حبار األنوار٢٧٣ص : غيبة النعماين -٢٢٦
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 آن راد و ينکن پس در آن شک دهد میست و سوم ماه رمضان رخ يدر شب مجعه بی صوت
   )٢٢٧().باشد میس ملعون يدر آخر روز است که صوت ابلی گريد و ديو اطاعت کن دهيشن

در اول شب و ی کيحه هستند يدو ص ها آن(: دنيفرما میگر يدی اتيدر روا  امام صادق
   )٢٢٨().خر شب استآدر   میدو

  ست؟ يس چيابل ی هحيضمون صمپدر : واثق 
  و امام باقر. دهد میو ندا  رود میباال  آمسانس در يان کردند که ابليت بيروا :پدر 
  )٢٢٩(.)شته شدمظلوم کُی آگاه باشد که فالن(: ديفرما می

   )٢٣٠().که او مظلوم کشته شد دهد میبا نام فالن کس ندا ( :ديفرما میز ين  امام صادق
  )٢٣١().هيامی از بنی مردی عني -  او بر حق هستند ی هعيفالن و ش( :فرمودند  امام باقر

اوست او  ی هعيد که حق در عثمان بن عفان و شيآگاه باش( :فرمودند  امام صادق 
  )٢٣٢().ديزياو برخی مظلوم کشته شده پس به خوخنواه

                                                
  .٢۶۲ص : غيبة النعماين -٢٢٧
 .  ٢٧٣ص : غيبة النعماين -٢٢٨
صدا در شب مجعه بيست و سوم ماه رمضان : (در روايتی طوالنی تا جائی که فرمودند از امام صادق  -٢٢٩

شنيده [در انتهای روز صدای ابليس ملعون . درباره آن شک نكنيد و گوش فرا دهيد و اطاعت كنيد. خواهد بود
ها را مبتال به فتنه  و آنتا مردم را به شک بيندازد  فالنی مظلومانه كشته شددهد آگاه باشيد كه  كه ندا می] شود می

وقتی صيحه را در ماه رمضان . اند چقدر شک كنندگان متحري، در آن روز زيادند كه  در آن آتش افكنده شده. كند
. دهد ی آن اين است كه به نام قائم و پدرش ندا می شنيديد، شک نداشته باشيد كه آن صدای جربئيل است و نشانه

شنوند و پدر و برادر خويش را برای خروج تشويق  وتگاهايشان در خانه آن را میبه طوری كه حتی دوشيزگان در خل
صدايی از آمسان كه صدای جربئيل است و به : به ناچار اين دو صدا بايد پيش از قيام قائم باشد: و فرمودند .كنند می

است كه به نام فالنی ندا شود و آن صدای ابليس  نام صاحب اين امر و نام پدرش، و صدايی كه از زمني شنيده می
  .۲۶۲: غيبة النعماين...).دهد كه مظلومانه كشته شد می

  .نوشت مراجعه شود به روايت قبل در پی -٢٣٠
  . ٢٧٢ص : غيبة النعماين -٢٣١
فردای آن روز، ابليس در هوا باال : (آمده است، تا جائی که فرمودند در روايتی طوالنی از امام صادق  -٢٣٢

مهانا حق با عثمان بن عفان و شيعيانش است، او : دهد شود، سپس ندا می ه از اهل زمني پنهان میرود؛ به صورتی ك می
 .٢۶٧ص: غيبة النعماين). مظلوم کشته شد، خوخنواه او باشيد
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  )٢٣٣().هيامی از بنی مرد –او رستگارند  ی هعيفالن و ش(: فرمودند  صادقامام 

  . دباش می نه اهللاس لعيابل ی هحياست که مضمون صی ن عباراتيا
بلکه به مثل او در زمان ظهور  کند یز بر نفس خود عثمان اشاره منيات نين روايو ا: واثق 

  . کند میمقدس اشاره 
آمده است که   آل حممدی ماني ی هن خاطر در خطبيواثق جان به مهی آر: پدر 
ى با  م، هرگز از مواجههيآ یکنم، هرگز کنار من یهرگز سازش من(: فرمودند ت حضر

   )٢٣٤().دارم یدگان مهه دست بر منيساخنت او در مقابل د عثمان زمان خود و به رسوا
اعتراض  "خ عالء سامل در کتاب يرا از برادر شی قت عباراتيحق روشن شدنی و برا 

 کهی يها سؤال ،نه اهللاس لعيابل ی حهياما ص(: ديگو میکه  کنم مینقل  "خدا یكنندگان به خلفا
  تيت اهل بيوال ادعایکه ی اگر کسان ،ديآ میحق  ی هحي به دنبال صميديپرس در آن مورد

ود که شد چگونه ممکن است تصور نيجو یبرائت م  د اما از آناننکن یآنان را م ی هعيو ش
   ؟ديگو می ی علت عثمان در مقابل يشنود که از مظلوم یس را ميابلی عه ندايش

ز يو ن] شبيه علی در اين زمان[است  ی علحق در مثال  ی حهيان شد صيکه ب طور مهان 
ن زمان است چه بسا در لباس يل عثمان در اثش کند ميرسوا خدانه اهللا، لع سيابل ی حهيدر ص
به تانگر نشود و امر را بر مردم مشياضت و زهد و امامت امت منايو علم فرهنگ و ر. نياهل د

د بلکه نيجو یمی ارزيب  آل حممدن حال از حممد و آو در  کند می اهمرسازد و مهه را گ یم
پس به هنگام آمدن . ميالعظی علسازد و ال حول و ال قوه اال باهللا ال ینان را به سحر هم متهم مآ

                                                
دهد که فالنی امير است،  منادی از آمسان ندا می: (فرمايند می شنيدم امام صادق : زراره بن اعين گويد از -٢٣٣

پس از آن چه کسی با حضرت مهدی : گويد پرسيدم راوی می. دهد که علی و شيعيانش رستگارانند و منادی ندا می
چه : دپرس راوی می. دهد که فالنی و شيعيانش رستگارانند مردی از بنی اميه و شيطان هم ندا می: جنگد؟ فرمودند می

کرده اند و  کسانی که احاديث ما را روايت می: دهند؟ فرمودند کسانی راستگويان و دروغگويان را از هم متيز می
غيبة ).گويند دانستند که بر حق و راست گفتند که اين امر اتفاق خواهد افتاد پيش از آن که واقع شود و می می

 .٢٧٢ص: النعماين
  .  ق. هـ ١۴٢٧/ ذی العقده، سيد امحد احلسن  –خطبه حج  -٢٣٤



  ١٢٩.....................................................................قسمت چهارم -داستانی در مورد دعوت یگفتگو

و در  شود یمناضافه  آشکار جز ظلمت و جهلِی زينان چآبر ی صاحبان حق و اعالن دعوت اهل
. ن هستنديشتريمظلومان ب که اينبا وجود  شوند میگاه برده کشتارگناه به  یان مردم بين ميا

پس . کنند میی ارياز مستضعفان آنان را ی اندک ی هم که هرگاه صاحبان حق آمدند عدينيب می
  ست؟ ين در داخل مجع چيده و منافقيپوش يانتود علت وجود طاغيتوان فهم یاز کجا م

و حکومت  نصب و تعينيمردم متسک جستند و ی علم هستند که به فرمانده حاميانآنان  
است ی ا منظومه جا ايندر . کردند تا مردم را متهم سازند درنگ ريله و نين را با حيبر زمی اهل

  . ازمند توجه استيکه ن
بلکه  !ستندينان حق نآاما خود اعتقاد دارند که  ؛از حقی زيدن به چيطمع ورز ،یآر 

شان جاری  حکومتمردم در مورد مشروع ساخنت  قانع کردنبا شعار و  راب يرنگ و فرين
ن شکل گرفته و به يخود بر زمی ر بناهايبا متام ز نه اهللالع سيابل ی هن مبارزين چنيپس ا. ساختند

ضاللت ی و علما کنند میمبارزه ی عت اهليحکومت و شری يبرپای برای اهلی مبارزه با خلفا
 ی و موس. زنند یبه امت منتظر خنجر مبودند که از پشت ی خ کسانيمهواره در طول تار

به  را ل مهان مصلح منتظر بود که مهواره آمدن اوياسرائ یبنی او برا ؛ن امر استيبارز ا ی همنون
که فرعون و لشکر او آنان را مورد ظلم و ستم قرار داده  میهنگا ،دادند یگر بشارت ميکدي

ا عبور يساخت و قوم را از دری علنآمد و دعوت خود را  ی گاه که موس اما آن ؛بودند
  . داد

در آن  نه اهللالع سيساخته و ابلی ا م که گوسالهينيب یل را مياسرائ یبنی از علمای کيی سامر 
عبادت باشد و ی مردم برای و خالفت هارون خدا  یاب موسيکرد تا در غی وح

گوساله او را ت آن دعبا به خاطرک بود يبر آنان خالفت کرد نزد  که هارون میهنگا
   .بودی اهلی مبارزه با خلفای برا نه اهللالع سيعمل سالح ابل یآن عامل ب !بکشند
ل به خاطر حب مال و ياسرائ یبنی در هنگام بعثت علما ی سيحال حضرت ع چنين هم

ن حال امت يکردند و ا ءن حال مردم به آنان اقتدايبا ا. توان آنان را وصف کرد یا که منيدن
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ن عمل آنان حرام ينان منسوخ گشت و اآبه دست  ی عت موسيپس شر. امروز ماست

و هوس خود و ی عت بر اساس هويف شريبه حتر و ،خدا را حالل و حالل او را حرام کردند
در هنگام خروج متام   آل حممدکه قائم  طور مهانن اعمال آنان بود يتر از کوچک انيوتطاغ
ن يرا بر زمی و دعوت اهل )٢٣٥(دکن می اهرد را ظيجد  میعت آنان را منسوخ کرده و اساليشر

کردند و از مجله  ءال خود را ارضايقوم او بزرگ و کوچک ام که اينبعد از  دهد میگسترش 
 هشان بيو کشنت و گفنت حمل اقامت ا  شانيمبارزه با ا ی سيها در استقبال ع شکست

  . است، ضاللت بودندی دسته آنان علما ان که سريروم
ی هود و نصاريی شان توسط علمايدر هنگام بعثت و مبارزه با ا  ز حال رسول اهللايو ن 

که بر سرور جوانان ی ز حوادثيو ن .است آشکار نمهگای شان که برايگران با ايو احناف و د
ن و ين از ديبر خروج حسی او مبنی که فتوای ح قاضيتوسط شر  نياهل شت حس

در ی خالف سنت اهلی با سنت  ا قائمين حال آيبا ا ،استخ مذکور يوجوب قتل او در تار
ر خواهد ييان دمشنان و اهل حق در هر بار تغيدر می د؟ و سنت اهليآ میش يخو های حجت

  !ديابي یمنی لير و تبدييچ تغيهی هرگز در سنت اهل قسمتخدا ه ب افت؟ي
و بلعم بن ی مهانند سامرعمل  یعامل ب دهد میطان به نام او ندا يپس مثل عثمان که ش 

در مقابل  یاست و هر کس در صف و مشار دمشنان اهل ...ح و عثمان و مشر ويباعورا و شر
و  ی سيو هارون و عی است که در زمان موسی رد مهانند کسيقرار گ  آل حممدقائم 

مبارزه در  آنان قرار گرفته وی قيدر صف و مشار دمشنان حق  نيو حس  رسول اهللا
  . دمشنان آنان را انتخاب کرده است رکاب

                                                
خواند و آنان را  بپا خيزد، مردم را جمدداً به سوی اسالم فرا می چون قائم : (فرمودند از امام صادق  -٢٣٥

از اين رو مهدی ناميده  قائم . اند کند که از ميان رفته و اکثريت مردم از آن منحرف شده به امری هدايت می
). کند و قائم ناميده شد، چون قيام به حق می. اند مردم از آن احنراف پيدا کرده کند که شده که به امری هدايت می

  .۳۰ص ۵۱ج: حبار األنوار
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گاه  آنی ا هخالد بن ضمره چگونی ا( :فرمودند  نيؤمنامل ريام: ديگومالک بن ضمره  
 .حضرت انگشتان دو دست خود را در هم فرو بردو ابند يبا هم اختالف  گونه اينعه يکه ش

را قائم ما يدر آن است ز ريمتام خ: فرمودند .نميب یمنی رين در آن خيؤمنامل ريا اميم عرض کرد
بندند را قطع  میفترا او سر از تن هفتاد مرد که بر خدا و رسولش  کند میدر آن هنگام خروج 

  )٢٣٦().کند میک امر واحد مجع يسپس مردم را بر  کند می
ن مردم شده است مهان يبندد و موجب تفرقه ب میکه بر خدا و رسولش افترا ی انکس 
پس  ،شوند میک امر مجع يگردد و مردم بر  ین پاک ميقتل آنان زمضاللت هستند و با ی علما

 قائمی فه اهليعثمان عصر خودشان که در صدر مبارزه با خلی با فتوا نه اهللالع سيحه ابليآن ص
  ی ن وحيکرده و به دنبال ای س به او وحيست که ابل یا ن نقشهيکه ا باشد میاست

هست که نفس ی ا عاقليآ .افتند می به تأخير  حممدآل ی ارياز مردم در نصرت و ی اريبس
  )٢٣٧().؟و لشکرش جنات دهدنه اهللا لع سيخود را از شراکت با ابل

  . از نداردينی حيچ توضيپس عبارت واضح است به ه 
  ت؟ يس چسيابل ی هحيپدر هدف از ص: امحد 
است و اهل ان مردم يجاد شک و شبهه در ميو اس فقط فتنه يابل ی هحيهدف از ص: پدر 

خروج از ی ت از آن به معنيرا تبعيز کنند میی دوم به شدت  ی هحيص روی دنبالاز   تيب
  نانآبه اول کفر نان آن يو کفر به آخر باشد میان يو کفر و طغ  آل حممدت يوال
کذب و ی از رو  آل حممدت يان واليمدعی قير حقين امتحان ضمآل و به دنبا ؛باشد می

 يانعيم که ما را از شيخواه یاز خداوند م. کنند مین امتحان سقوط يو در ا شود میدا يزور هو
  . قرار دهد  آل حممدحممد و 

                                                
   .٢٠۶ص : غيبة النعماين -٢٣٦
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ی ا: معرض کرد  عبد اهللا به ابا(: ديگو مین يزراره بن اع: ديات توجه کنين روايبه ا 
ی آمسانی دا و ندايبا وجود خسف لشکر در ب  من در عجبم که مبارزه با قائم، منی موال

که ی يندا دهد مهانند آن ندا که اينکند تا  یطان آنان را رها منيش: چگونه ممکن است؟ فرمودند
   )٢٣٨().داده شد  در روز عقبه در مورد رسول اهللا

که  یهنگام(: که حضرت فرمودند کند مینقل  ی علجعفر حممد بن ی ر از ابيبصی اب 
را انتظار   آل حممددار شود مشا فرج يروز پدا هفت يدر مشرق به مدت سه ی آتش ی هشعل

 شود یمنی ا حهيص: سپس فرمودند .م استيز و حکيکه خداوند عز ،اهللا ءشا د انيداشته باش
ن يبر ا  ليجربئ ی هحيحه در آن صيرا ماه رمضان ماه خداست و صيمگر در ماه رمضان ز

آن که اهل مشرق و مغرب  دهد میبا نام قائم ندا  آمساناز ی مناد: سپس فرمودند. خلق است
ن يستاده بر زميستد و ايا میخود ی دار و نشسته بر دو پايده بيو از شدت آن خواب شنوند می را
اول ی را صوت و نداين ندا پاسخ دهد زيکه به ای پس خداوند رمحت کند کس. ندينش یم

پس  ،شود میی ا حهيست و سوم ماه رمضان صياست در شب ب  نيمل روح األيجربئی ندا
ملعون ی و در آخر روز صدا. دياطاعت کن آن راد يديکه شن ید و هنگاميت نکنياز آن شکا

ان آنان فتنه يمظلوم کشته شد تا در می د که فالنيآگاه باش: ديگو میو  شود میس سر داده يابل
. کنند میو در آتش سقوط  شوند میرت ياز مردم دچار شک و حی اريدر آن روز بس ،اندازد

 ليجربئی را آن صدايز ،ديد در آن شک نکنيدياول در ماه رمضان را شنی که صدا یپس هنگام
 ن است که با نام قائم يآن ا ی هاست و نشان و نام پدرش   دوشيزهو  دهد میندا 

   .)دهد میشنود و پدر و برادر خود را از خروج خرب  یم آن رادر سرا پرده 
و به  آمساناول از  ی هحيص، هستند  میحت ی هحيقائم دو صقبل از خروج : سپس فرمودند 

ی فالن: ديگو میس ملعون است که يابلی دوم صدا داینام صاحب امر و نام پدرش است و ص
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دوم بر حذر  داید و از صيکنی روياول را پ دایمظلوم کشته شد و قصد آن فتنه است پس ص
   )٢٣٩(.)د مبادا مشا را دچار فتنه کنديباش

اند رسوا  کردهی را در قلب خود خمف  آل حممدی که دمشنی متام کسان جا اينفرزندامن در  
   !سازند میرا به سحر متهم   آل حممدو عالوه بر آن  دنشو می

ن يا: ديگو میاز مهدان ی مرد: معرض کرد  عبد اهللا به ابا: ديگو میبن سنان  عبد اهللا 
نام صاحب  هب آمساناز ی د که مناديپندار میمشا  نديگو میو به ما  کنند میمردم ما را سرزنش 

د بلکه از يت نکنيآن را از من روا: غضبناک شدند و فرمودند  ؟ حضرتدهد میامر ندا 
دم يکه از پدرم شن دهم میست و شهادت ينی د و در مورد آن بر مشا حرجيت کنيپدرم روا
م ياگر خبواه(: ديفرما میان شده و خداوند يبه خدا سوگند آن امر در کتاب خدا ب: فرمودند

  ).گرددکه گردن آنان در مقابلش خاضع  آورمي فرود میبر آنان  آمساناز ی تيآ
ن يگردنش در مقابل آن خاضع گردد و اهل زم که اينماند مگر  یمنی ن باقيچ کس در زميه 

 طالب ابیبن ی علآگاه باشد حق با  ،ديگو میآورند که  میمان يای آمسان دایدن صيهنگام شن
 ن دور يتا از اهل زم رود میباال  آمسانس در يحه ابلياوست و بعد از آن ص ی هعيو ش
اوست او مظلوم  ی هعيد که حق با عثمان بن عفان و شيآگاه باش ،دهد میسپس ندا . شود

وردند را بر قول ثابت آمان يکه ای د پس خداوند کسانيزياو برخی کشته شده پس به خوخنواه
که در قلوبشان مرض است ی اول است و سپس کسانی گرداند و آن ندا میو حق استوار 

ی ارزيام است که از ما بگدر آن هن .با ماستی دمشنند آن مرض و به خدا سوگ شوند میمرتد 
سپس . ت استين بياز سحر اهل ای اول سحری که مناد سازند میند و ما را متهم يجو یم

ن آنند از يب میی ها آنکه نش میو هنگا( :ن قول پروردگار را تالوت کردنديا  حضرت
   )٢٤٠()).است دائم یسحر نديگو و  شوند میگردان  یرو
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 کنند میان متهم يبر جنتسلط و ی را به سحر و جادوگر  امحد احلسند يسبحان اهللا س 
  .چ حجتی را راها نساختهياست که ی ن متيو ا

  جاد کند؟ يز ايحق و باطل متا ی هحين صيب تواند میپدر انسان چگونه : حممود 
اگر (: ان کردند و فرمودنديدر وجه م که ذکر شد ب ی ماني امحد احلسند يس: پدر 

ی عنين آن دو يشد ب میت و ماده آن بود پس چگونه يو از سنخی ن عامل ماديحه در ايص
 یداا مردم صياست؟ و آ داس هم صيحه ابليا صيجاد کرد؟ و آيز ايل متايس و جربئيابل ی هحيص
 ی هحيکه ص میهنگا ،ین آن دو فرق گذارند؟ آريتا ب شنوند میل هر دو را يس و جربئيابل

را يص آن دو را دارند زيتشخی يان توانامؤمن باشد ها آمسانملکوت ی عني آمسانل در يجربئ
فَسبحانَ الَّذي بِيده ملَكُوت كُلِّ شيٍء وإِلَيه  :ديفرما میملکوت در دست پروردگار است و 

او  به سویز در دست اوست و يکه ملکوت مهه چی پاک و منزه است کس( )٢٤١(،ترجعونَ
  )).ديگرد میباز

 از ابا(: ديگو مین يزراره بن اع :ان کردنديش بيات خويدر روا  تيکه اهل ب طور مهان 
است و ) حاکم(ر يکه فالن ام دهد میندا  آمساناز ی مناد :دفرمودن دم کهيشن  عبد اهللا

ن نداها با يبعد از ای چه کس: معرض كرد .او رستگارند ی هعيو شی عل: دهد میندا ی مناد
 ی هعيو ش) هيامی از بنی مرد(فالن  دهد میز ندا يطان نيش: ؟ فرمودندکند میمبارزه  ی مهد

ی کسان: ؟ فرمودندشود میشناخته  گودروغاز  راستگوچگونه  :معرض كرد .او رستگارانند
دهد بوده رخ  که اينآن قبل از : نديگو میو  شناسد می آن را کردند میت يث ما را روايکه حد

  )٢٤٢().نان مهان اهل حق و صدق هستندآدانند که  یاست و م
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ن معناست ياپس به  ،دنشناس میحه را يث ما آن صيان حديکه راو کند میان يب  امام 
ان کرده يکامل ب به طوررا  غگودرواز  راستگوحه يت و معرفت صيفيک  ث آنانيکه احاد

  . اند و کشف کرده
ث يان حدياست که راو آشکارار يبس: )ثيان حديراو(د ين مجله مترکز کنياما فرزندامن بر ا 
جه عدم ينت کنند میرا ساقط  ها آنکه ی ث اعراض نکرده و کسانياحاد ازهرگز   تياهل ب

. دهند میح ير و توضيتفسی ل شرعيرا بدون دل ها آنا يث است ين احاديدر ا ها آنعقل ت
ب کردند و آنان يتکذی اهلی از نبوت و وحی ئجز به عنوانرا  رؤياامروز ی که علما طور مهان
ل يدلی مبنان و اشتباه آن را بر آب يبش کردند و اساس تکذيرا تکذيز ،کنند یق منيرا تصد رؤيا
  . دادند قراری شرع
  تيث اهل بيان حديقت راوين است که آنان به حقيا ی هامور نشان دهند ی همه 

را  ها آنو هرگز  -ات شک دارند يا دو صنف از روايبلکه آنان بر صنف خاص  ،ستندين
مجله از . کردند میگ در را دچار سری اريبس منصفانآن  تيت و حجيو به عدم امه -دندينفهم
و نادانند که  خرد بینزد آنان  نديگو میسخن  رؤياکه از ی عالوه بر آن کسان رؤياث ياحاد

آل حممد و  ،اهللال آو  اهللان بر ياز ای ت بزرگتريپس چه جنا .دن ندارنديسخنان آنان ارزش شن
  ؟باشد می کردند میرش يگوش داده و تفس رؤياکه به   حممد
مردم ما را مورد سرزنش قرار (: معرض كرد  عبد اهللا به ابا: ديگو میالرمحن  عبد 
د که حق و باطل کدامند؟ يتوان فهم یباشند از کجا م دااگر دو ص: نديگو میو  دهند می

ق کرده و يآن را تصد مؤمند يبه وجود آ که آند قبل از يبده گونه اينپاسخ آنان را : فرمودند
أَفَمن يهدي إِلَى الْحق أَحق أَن يتبع  :ديفرما میو خداوند . وردآ میمان ين اآقبل از وقوعش به 

ا كسى كه به سوى حق يپس آ( )٢٤٣(،أَمن الَّ يهِدي إِالَّ أَن يهدى فَما لَكُم كَيف تحكُمونَ
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 كه د مگر آنيمنا ا كسى كه راه منىيرد يروى قرار گيكند سزاوارتر است مورد پ رهربى مى

   )٢٤٤().)ديكن شود مشا را چه شده چگونه داورى مى  تيهدا] خود[
ورد که قبل از وقوعش آ میمان يحه ايبه صی کس کند می آشکارت به وضوح يپس روا

ن معنا يرا داشته باشد به ا) سيل و ابليجربئ(حه حق و باطل ين صيص بيز و تشخيمتای يتوانا
 شود میان يز بيو ن ؛باشد مین قبل از وقوعش آص يتشخی يتوانا ،نآمان به ياست که شرط ا

ن يد و انافت میست و سوم ماه رمضان اتفاق يشب مجعه ب ی حهيبعد از صی گريدی ها حهيکه ص
شتر از آن ياند ب دهيد  امحد احلسند يت سيان در حقانمؤمنکه ی يهارؤياافته و يامر حتقق 

 یا حهيکنند به ص یاقرار من رؤياکه به ی کسان است آشکارو  .کرد مجعرا  ها آناست که بتوان 
  . مان نداشتندين اآرا از قبل هم به يند زورآ یمان منيا نددويوقوع په در ماه رمضان ب كه

حه يز صياست و ن ی ظهور امام مهد  میاز عالمات حتی مانيکه  طور مهانپدر : امحد 
  ؟ ابدي میحتقق ی گريک قبل از دين است کدام يچن

ار اختالف ين بسآکه در ی اشاره کرد  میار مهيبس ی هامحد جان به نکت احسنت: پدر 
موعود ی مانيو دعوت  کند میحه ظهور يبعد از صی مانيشدند که ی ها مدع یبرخ .است شده

نان آاز ی ب کردند برخيان شد تکذيبی مانيکه در وصف  چه آنرا بعد از   امحد احلسن
ا نفس يی ا خراسانيی مانيی که مدعی کسانی ادعاو (: ديگو میاض است که يخ اسحاق فيش

   )٢٤٥(.)کنند میحه ظهور يات مبارک بعد از صين شخصيرا ايه شدند کذب است زيزک
ت يروا  که از امام باقری مانيت يح در مورد روايخ حممد السند در شرح و توضيو ش

  . ت هستنديت چند نکته حائز امهيو در روا( :کند میشده ذکر 
ن کرده و در ييظهور تعی ها نشانه به عنوانرا ی آمسان ی هحيو صی مانيت يروا :اول 

ن مهه با ياست که اهل زم آمساندر   ليجربئی ن نداآحه ذکر شده که ين صياوصاف ا

                                                
   .۲۷۴ص : غيبة النعماين -٢٤٤
  .مراجعه شود به کتاب بلکه هدايت شويد يکی از انتشارات انصار امام مهدی  -٢٤٥
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بر شام داللت ی انيسف چريه شدن چنين همو  کنند میرا درک و فهم  زبان خود آن
   )٢٤٦().کند می

: دنيفرما میو  دنده مین مسئله مبهم پاسخ واضح و شفاف يبه ا  امحد احلسند يو س
در ماه رجب است پس اگر  –ام او يقی عني –ی مانيو خروج  )٢٤٧(د در ماه رمضانيتوجه کن(

م امام ايبعد از قی مانيروج خن اساس يبود بر ای در ماه رجب بعدی عنيحه بود يبعد از ص
و  باشد میدر ماه حمرم  ی ام امام مهديرا قياشتباه است؛ زی ن فکريا باشد می ی مهد

   )٢٤٨().باشد میماه رجب بعد از ماه حمرم 
که  کنم میمشا نقل ی را برا  امحد احلسند ياز س  میان جلسه امشب کاليو در پا 
ورد و معجزه او آ میبا خود ی ا در هنگام بعثت معجزهی اهل پيامرباناز ی امربيهر پ: (نديفرما می
در زمان انتشار طب و  ی سيحضرت ع .امور زمان خودش است هيکه شب استی امر

ی و حضرت موس .ماران آمديبی مردگان و شفا زنده کردنی عنيمافوق آن ی ا زهدرمان با معج
 و امام  .شان بوديای ن عصاآباالتر از سحر آورد و ی ا در زمان انتشار سحر معجزه
رد که آو میی زيشان است با خود چيا ظهوری نه ساز برايز که زمياول نی ا مهدي ی مهد

ن زمان يمناسب ا چه آنو  ...و معرفت وی ن علم به کتاب اهلآو  باشد مین زمان يمطابق ا
از نبوت ی زمان اثرال خرآفرمودند در   که ائمه طور مهانرا يز. وردآ می رؤيا مثالًاست 

مد و آن آبا   وسفيکه  طور مهاند يآ مین آ تأويلو  رؤيابا  ی پس امام مهد باشد می
ات و يآ با  نانآمعروف است و   آل حممدوسف يان به يرانيدر نزد ا ی مام مهدا

                                                
  .۱۵ص : در کتاب فقه عالئم الظهور -٢٤٦
شود، و  در شب بيست و سوم ندا داده می به اسم قائم : (فرمودند امام صادق : از ابی بصير گويد -٢٤٧

  .۴۵۲ص: غيبة الطوسي). کند کشته شد قيام می روز عاشوراء روزی که در آن حسين بن علی 
  .ق.هـ ١۴٢۶/رجب/١حوزه علميه و طالبان حق  یها نصيحتی به طلبه -٢٤٨
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نه  ،ن در زمان داردآ ی هبه انتشار شدی اديند که شباهت زيآ میپروردگار ی از سوی معجزات

   !گر رخ داده استيکه در زمان دی زيه چيشب
جاد اشکال بود چرا که يای گمان داشتند و در واقع بران يچن ءاز علمای که برخ طور مهان 

پس دنيا دار ابتالء و امتحان است تا هر کس خبواهد به غيب  از امتحان باشدی توانند خال یمن
ولَو جعلْناه ملَكًا لَّجعلْناه رجلًا ولَلَبسنا علَيهِم ما  :ديفرما میخداوند  اميان بياورد،

مردى در ] به صورت[وى را  م حتماًيداد اى قرار مى اگر او را فرشته( )٢٤٩(،يلْبِسونَ
   )٢٥٠().)ميساخت م و امر را مهچنان بر آنان مشتبه مىيآورد مى

ان يو محد و سپاس از آن پروردگار جهان رسد میان ين شب به پايز در ايما نی گفتگو 
م يش را تسلين باد که ما امر خوييائمه و مهد حممدآل ن سالم و درودها بر حممد و ياست و تر

  . ميآنان کرد

******  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ٩: األنعام -٢٤٩
 .   ٩٣ص... دالن برگرفته از کتاب روشىن بيان در حجيت رؤياى صاحب -٢٥٠
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    قسمت دهم
  هیمانیخ دعوت یبر تاری گذر 
  

ق که ين عميل و براهين به دعوت حق که پدر با داليقيمان و يا که حالیمدند در آفرزندان  
ت يپدر آمد به هم سالم و حت .ور بود هآنان شعلی ها ر صاحل است در قلبيغی امر ها آنانکار 
ما ی ن شب از گفتگويخرآن شب و يامشب چهلم: در مکان خود نشست و گفت وگفتند 

 .ميه داشته باشيماني خ دعوت مبارکيبر تاری گذر خواهم میامشب ی و در گفتگو باشد می
مشا  ایرا بری قئحقا خواهم میم يان کرديکه در مورد دعوت حق بی يزهايعالوه بر متام چ

  . در چشمان دمشنان باشدی و خاری چشم روشن ی هيمن مای روشن سازم تا برا
اوردند يمان نيا  امحدکه به دعوت قائم ی امشب ضاللت کسانی از خالل گفتگو 

به  شود که چگونه  می آشکاربنده بر مشا يو حال اصحاب نسک و زاهدان فر شود می آشکار
آور آنان که مردم را با  تعفنمق باطن ئآن برخاستند و حقامبارزه با دعوت حق از زمان انتشار 

مده و آ ت آنان دريان دراز به تبعيو مردم سال شود می آشکارو  دهند میب يآن حال خود فر
که با آن به مبارزه ی طنتيز انکار و شياند و ن رهسپار کردهی آب و علفی بی مردم را به هر واد

مدت که صاحب ی بردن به مبارزات طوالنی ز پيو ن .شود میبه دعوت حق برخاستند کشف 
ی بی خرب داده از سو  آل حممدکه صادق  طور مهان  امحد احلسند يدعوت حق س

  . صفتان حتمل کرده است
ام يکه قائم ما ق یهنگام(: مودندردم که فيشن  عبد اهللا از ابا: ديگو میسار يل بن يفض 
با آن   که رسول اهللا چه آندتر از يکه شد شود میبه رو  رو  میبا جهالت مرد کند می

قوم  به سوی  که رسول اهللا یهنگام: چگونه؟ فرمودند: معرض كرد؛ باشد میمواجه شده 
با  کند میام يکه قائم ما ق یافت اما هنگاميها و چوب  خود آمد مردم را در پرستش سنگ

آن با او  به خاطرو  کنند میاو احتجاج  هر و بيو تفس تأويلرا  که قرآن شود میبه رو  رو  میقو
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 کند میشان يها به خدا سوگند عدالت را وارد خانهاما : سپس فرمودند. کنند میمبارزه 

  )٢٥١().شود می ها آنکه سرما و گرما وارد  طور مهان
علم به کالم حممد و ی متحرک که مدع یها ن بتيبا ا  امحد احلسنامروز قائم موعود  

. ورزند میحرص ی عت اهليشتر از مهه بر شريها ب ن بتيمبتال شده که ا ،هستند  آل حممد
چقدر حرام خدا را حالل و  !ف رسوا شدنديباطل و اامات سخی از خالل فتواها که حالیدر 

ها به زانو در  ن بتيحالل خدا را حرام کردند و مردم عصر جهالت خود بازگشته و در مقابل ا
و به بزرگان و  کنند میآنان با جان خود عمل ی و به فتوا کنند میرا عبادت  ها آنآمده و 

  . کنند میپرستش پروردگار آنان را پرستش ی ل شدند که مردم به جايتبدی اربابان
اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون :فرمودند  اهللا عبد ابا: ديگو میر يبصی اب 
اللّه.)اينان دانشمندان و راهبان خود را به جاى خدا به الوهيت گرفتند( )٢٥٢.(  

مردم  کردند میبه خدا سوگند آنان مردم را به عبادت خود دعوت نکردند و اگر دعوت (
شان حالل کردند يکردند اما حالل خدا را حرام و حرام خدا را برا یهرگز آنان را اجابت من

  )٢٥٣(.)متوجه شوند که اينسپس مردم آنان را عبادت کردند بدون 
 که اينبدون  کنند میاطاعت  نديگو میمده و هر چه آنان در آگوش به فرمان  امروز خلق 

  . خود متوجه و ملتفت شوند
 او ی هرا اطاعت کند بندی گريت خداوند ديهر کس در معص(: نديفرما می  عبد اهللا ابا

  )٢٥٤().تگشته اس
جز خطش ی زيچ قرآنن جز امسش و از يخرب دادند از د  که امام صادق طور مهانپس  

  . منانده استی باق

                                                
  . ٣٠٧ص: غيبة النعماين -٢٥١
  . ٣١: التوبة -٢٥٢
  .۵۳ص  ١ج : الکايف -٢٥٣
  . ٣٩٨ص  ٢ج : الکايف -٢٥٤
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که از  رسد میبر مردم فرا ی زمان(: ديفرما می  رسول اهللا: فرمودند  امير املؤمنين
ن مردم به آن يدورتربرند اما  ینام م نآ از. ماند یمنی خطش و از اسالم جز امسش باق جز قرآن

ر ين خلق زيآن زمان شرورتری فقها، رانيت ويباد است اما از هداآمساجد آنان  !هستند
  )٢٥٥().گردد یم نان بازآنان خارج شده و به آکه فتنه از  دهستن آمسان ی هيسا

 ی همواضع سر او و دروازی ن حوادث به جسارت بر حامالن علم اهليبعد از گذر بر ا 
ن ينان فرمودند شرورترآدر مورد   امروز که رسول اهللای فقها .م برديخواهی ورود بر او پ

. ان آنان چنان کردندينيشيکه پ طور مهانبندند  یم افترا و دروغی بر حجت اهل ،نديخلق خدا
   !طلب کردندی ا معجزه  امحد احلسند يساز  آنان
وردن معجزه شناخته آفقط با ی پدر جان در گذشته نزد ما ذکر شد که حجت اهل: واثق 

  ؟ سازند می منحصررا به معجزه ی نان معرفت حجت اهلآپس چگونه  شود یمن
و  آنان طلب معجزه کردند گانگذشتکه  طور مهان کنند میفرزندم طلب معجزه ی رآ: پدر 
حتى تفْجر لَنا من وقَالُواْ لَن نؤمن لَك : ديفرما میو  دارد میقت را بر ما عرضه ين حقيا قرآن

أَو تسقطَ * ر خاللَها تفْجِريا ها نأَو تكُونَ لَك جنةٌ من نخيلٍ وعنبٍ فَتفَجر اآل* اَألرضِ ينبوعا 
كُونَ لَك بيت من زخرف أَو أَو ي* السماء كَما زعمت علَينا كسفًا أَو تأْتي بِاللّه والْمآلئكَة قَبِيلًا 

كُنت إَالَّ بشرا ترقَى في السماء ولَن نؤمن لرقيك حتى تنزلَ علَينا كتابا نقْرؤه قُلْ سبحانَ ربي هلْ 
  )٢٥٦(.رسولًا
] ديبا[ا ي*  م آورديخنواه مانيهرگز به تو ا یاى براى ما جنوشان ن چشمهيگفتند تا از زم(

*  بارها روان سازى یجو ها آنان يبراى تو باغى از درختان خرما و انگور باشد و آشكارا از م
ا خدا و فرشتگان را در يما فرو اندازى ] سر[را پاره پاره بر  آمسان یكن مى ءا چنانكه ادعاي

باال روى و به  آمسانا به يباشد ] كارى[ى از طالها آنا براى تو خي*  آورى] ما حاضر[برابر 

                                                
 . ٣٠٧ص  ٨ج : الکايف -٢٥٥
   ۹۰ - ۹۳: اإلسراء -٢٥٦
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 کبگو پا .ميكه آن را خبوان یم داشت تا بر ما كتاىب نازل كنينان خنواهياطم] هم[باال رفنت تو 

  . )جز بشرى فرستاده هستم] من[ا ياست پروردگار من آ
است از  ی ات مربوط به امام مهديختصص در روای قم که مدعساکن ی خ کورانيش 

ر و باطن او يضم که آنا ي !ل کندياه تبديش سيد او را به ريش سفيخواسته که ر  امحدد يس
نبود  ی علمام اه درخواست آن مرد از ين درخواست شبيا ايآ قسممشا را به خدا  !را خبواند

  ش من چند تار مو دارد؟ير: گفت میکه 
رسول و فرستاده امام ت يو هوس خود به حقانی که هر کدام طبق هوی گر اشخاصيو د 
نان آاز ی اناتيدر ب  امحدد يس چنين هم .بربندی پ  امحد احلسند يس  یمهد

   :خواست که از او طلب معجزه کنند اما با دو شرط
اورد و ين را بآباشد تا اگر  قرآنطلوب و مطابق با ذکر می ا د معجزهيمعجزه با :اول 

  . باشدآن معجزه را اثبات کرده  قرآنموجود بوده و  قرآنب واقع شود از قبل در يمورد تکذ
ده نشود و يقت امر بر مردم پوشيم شود و حقجا آنمهگان  برابر انظار د معجزه دريبا :دوم 

ن يابند و مشاهده کنند بلکه مقصود ايحضور  جا آنمردم در  ی هست که مهين نيای به معنا
ابند تا در نقل به آنان دروغ گفته نشود يحضور  جا آناز مردم در ی اريبس ی هاست که عد

  : باشد یم  امحد احلسن سيدن منت فرموده يو ا. ننديبلکه معجزه را با چشمان خود بب
 یش خاص خدا است که مالک سلطنت و روان کننده کشتيستا ،ميبسم اهللا الرمحن الرح( 

روز جزا و پروردگار  یفرما ده صبح و حکميو مسخر کننده بادها و شکافنده سپ) وجود(
ن و يو ساکنانش غرش کنند و زم آمسانى را است که از ترس او يش خدايستا. ان استيجهان

شناورى کنند به جنبش و موج  ها آنکه در قعر  اها و آنانيآباد کنندگانش بر خود بلرزند و در
ت است ين، در امیو بلند یدر پست یجار یها یدرود خدا بر حممد و آل حممد کشت. ديدر آ

متقدم شوند  ها آنکه بر  یشوند، و کسان یرا ترک کنند غرق م که آن یسوارش شود، و کسان
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ان اهرو مه. نديآ یحساب مه عقب ماند هالک شده ب ها آنکه از  یو کسان. اند مان شکنيپ
 .نديآ  ین ميپس از ا ها آن

 ايها فلْنأَنزا واهنضفَرا واهلْنةٌ أَنزورونَسذَكَّرت لَّكُملَّع اتنيب اتآي.)٢٥٧(  
اى است كه آن را نازل و آن را فرض گردانيدمي و در آن آياتى روشن فرو   سوره] اين([

  ).فرستادمي باشد كه مشا پند پذيريد
از ی ا ذکر شده معجزه ی صادره از انصار امام مهدی ها که کتابی تا بر اساس متن 

ن خاطر پدرم يبه مه !ش نگذاردنديطلب معجزه قدم پی نان براآچ کدام از يه ،من طلب کنند
 شانيگاهم از اياز موضعم و جای ها آنه من امر کردند که نشب ی امام حممد بن حسن مهد

 شانين حکومت کننده از فرزندان ايشان و اوليای ان کنم که من وصيرا ب  ر از ی و
  . از آن خرب داده بودند  شت هستم که رسول اهللای رها
ن است که من از موضع و يا کنم میمسلمانان و متام مردم ظاهر ی که برای ا ن معجزهياول 

ن امر اتفاق نظر يکه متام مسلمانان بر ای آگاهم در حال  پاره تن رسول اهللا قرب فاطمه 
 . ندارداز آن اطالع  ی جز امام مهدی پنهان است و کس دارند که قرب فاطمه 

در جنب قرب امام حسن   شانيخرب دادند و قرب ا را از موضع مادرم فاطمه مپدرم 
شان مدفون يدر آغوش ا ی که امام حسن جمتبی يده است گويچسب به صورت ی جمتب

  خدا و رسولش حممد ،به خدا سوگند ،خود شهادت دهم ی همن حاضرم بر گفت .اند شده
شاهد هستند و محد و سپاس از  ميگو میکه  چه آنرا دفن کردند بر  ه که فاطم ی علو 
ی زهايشود اگر به متام چ ی ارتباط با امام مهدی هر کس مدع. گانه پروردگار استين آ

کوچک و بزرگ من پاسخ ندهد و مرا استجابت نکند کذاب مفتر بر خدا و رسولش است و 
  ...هللا وحده احلمدم و يالعظی علال حول و ال قوه اال باهللا ال
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  يلًاإِالَّ قَل الفَكثُونَ خلْبإِذًا الَّ يا وهنم رِجوكخيضِ لاَألر نم كونزفتسواْ لَيإِن كَادةَ * ونس

و چيزى منانده بود كه تو را از ( )٢٥٨(،من قَد أَرسلْنا قَبلَك من رسلنا والَ تجِد لسنتنا تحوِيلًا
پس از تو جز ] هم[بريون سازند و در آن صورت آنان  جا آناين سرزمني بركنند تا تو را از 

كه پيش از تو  یفرستادگان] هاى امت[واره در ميان سنىت كه مه* ماندند  اندكى منى] زمان[
   ).ى خنواهى يافتما تغيري] و قانون[بوده است و براى سنت ] جارى[امي   گسيل داشته

  د امحد احلسن يس
  عموم مردمی برا ی و فرستاده امام مهدی وص

  ليل و منصور با اسرافييکايل مسدد با ميد با جربئيؤم
  داناستی است خداوند شنوای گرياز دی کينان آ ی هيو ذر
  ش.هـ ۱۳۸۲/ آذر ماه/ ۱۵ – ق.هـ١۴۲۴/شوال/١١

   

رفته و  ان خود فرويبلکه در طغ. اند ا مردهيجابت نکردند گوترا اس  شانيو هرگز ا
د يس. رنديگ یو مسخره م ءبه استهزا شود مینان عرضه آاز حکمت موضعه حسنه بر  چه آن

ی عه طلب کرد تا برايشی لماعبلکه از  !ن درب حق را نبستيهرگز ا  امحد احلسن
اما با . ابنديحضور   میعلی ا در مناظره ی معرفت حجت خود به عنوان رسول امام مهد

ان ين منت بيش نگذاردند و ايمناظره قدم پی هرگز برا ،م کردينان تقدآکه به  میعلی وجود حتد
   :است  شانيا

 یش خاص خدا است که مالک سلطنت و روان کننده کشتيستا ،ميبسم اهللا الرمحن الرح( 
روز جزا و پروردگار  یفرما ده صبح و حکميو مسخر کننده بادها و شکافنده سپ) وجود(

ن و يو ساکنانش غرش کنند و زم آمسانى را است که از ترس او يش خدايستا. ان استيجهان
شناورى کنند به جنبش و موج  ها آنکه در قعر  اها و آنانيآباد کنندگانش بر خود بلرزند و در

                                                
   .۷۶ – ۷۷: اإلسراء -٢٥٨



  ١٤٥.....................................................................قسمت چهارم -داستانی در مورد دعوت یگفتگو

ت است ين، در امیو بلند یدر پست یجار یها یدرود خدا بر حممد و آل حممد کشت. ديدر آ
متقدم شوند  ها آنکه بر  یشوند، و کسان یرا ترک کنند غرق م که آن یسوارش شود، و کسان

ان اهرو مه. نديآ یحساب مه عقب ماند هالک شده ب ها آنکه از  یو کسان. اند مان شکنيپ
  .نديآ  ین ميپس از ا ها آن

 ةريصلَى بع و إِلَى اللّهعي أَدبِيلس هذقُلْ ه ناْ ما أَنمو انَ اللّهحبسنِي وعبنِ اتماْ وأَن
نيرِكشالْم.)٢٥٩(  

ام كرد با بيناىي به سوى خدا دعوت   بگو اين است راه من كه من و هر كس پريوى( 
    ).خدا و من از مشركان نيستم كنيم و منزه است مى

و به  ،کنند را پريوی می دهند و ترين آن گوش فرا می که سخنی سخن من به کسان
که ی و به کسان ،کنند میشان دعوت  راه به سویکو يکه با حکمت و پند و اندرز نی کسان

ی و به کسان ،قتيو به متام افراد منصف و طالب حق ،شوند میرو اهلش يو پ دنشناس میحق را 
  . کنند یمنب يرا تکذی زيکه بدون علم چ

 قرآندر   میعل ی همناظری متام علماء را برا ی امام مهدصادره از انصار  هاى بيانيهدر  
ا يآشود که  آشکاراند دعوت کردم تا  با خود آورده ميکر قرآنر ياز تفس چه آندن يا شنيم يکر

ارتباط   نانآکه با ی ا کسيا علم خاص اهل عصمت و طهارت ي ،استی ن علم اکتسابيا
  .دارد
از کالم  که آناز علماء بدون ی کين آبه دعوت من پاسخ نداند عالوه بر نان آاز  کدام هيچ 

ب يتکذی و عقلی ل نقليچ دليکه هی در حال ،ب من فتوا داديده باشد به تکذيشنی زيمن چ
ن باره است به يشتر در ايان بيو هر کس ب شود یمنافت ي   یارتباط با امام مهدی مدع

د يسالم اثر ساإل ةبشار(و  )ن صدوقيکمال الد(و  )یبت نعمانيغ(و  )یبت طوسيغ(کتب 
مراجعه  )حممد حممد صادق الصدری اثر س   یمام مهدإلا ةموسوع(و  ) میکاظی مصطف
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از ی اتيروا ها آن ی هق در درجه اول هستند و مهيقت نقل و حتقاثن کتب در ويد که مهه ايکن

ز آمدن يو نی بت کربيزمان غدر  ی امام مهد رؤيتکه بر  کنند میرا نقل   تياهل ب
شان يند و حکومت را به دست ايآ میشان يای جامنان فدا ی امام مهدی برای نه سازانيزم
  . کنند میداللت ، دهند می

را   دگانفرستااء و يانب های ترا که بر ما سنی يو در هر حال محد و سپاس خدا 
ن يخداوندا اگر ا( :فرمودند  نيکه امام حس چه آنم جز ييگو یمنی زيساخت و چی جار

  . )یر تا خشنود شويپس برگ ،شود میتو ی باعث خشنود
گر دعوت خود يدتر گشته اما اکنون من بار دير هم شديمشش ی هکالم و سخن من از ضرب 

نان ثابت شود که علم آی تا برا کنم میم تکرار يکر قرآنمناظره در ی از مراجع برای را به برخ
هستم تا   شانياز جانب ای ا و من فرستاده باشد می ی امام مهد م ازيکر قرآنمن در 

ت يهدای دن برايورز صحر به خاطرجو فقط  انهی برای رذاحتجاج و عی برای گر حجتيد
   !مناندی مورد ظلم و ستم قرار گرفته باق ها نن امت که در طول قريا

که در استجابت دعوت  خواهم مین و متام مردم يمؤمنن و يمن از متام علماء و رجال د 
حتى إِذَا جاؤوا  :ن قول پروردگار نشونديمشمول ا که اينو کمک کنند تا ی اريمناظره ی برا

  .قَالَ أَكَذَّبتم بِآياتي ولَم تحيطُوا بِها علْما أَماذَا كُنتم تعملُونَ
د و حال يهاى مرا به دروغ گرفت نشانها يد آيفرما مى] خدا[ند يايب] مهه كافران[تا چون (

   ).؟ديكرد چه مى] اتيدر طول ح[ا يد آياحاطه نداشت ها آنكه از نظر علم بد آن
و از خداوند مسئلت  ميباشنی ات اهليآب کنندگان ياز تکذ تاخداوند ما و مشا را پناه دهد  
کند که او شنوا و اجابت کننده  ءان عطامؤمنرا به  ی ق خدمت به امام مهديم که توفيدار

  : باشد مین دعوت در خصوص سه گروه از علماء ياست و ا
نامه  تيبا رضای ستانيد سيابت از سيبه نی د مرعشيا سيی ستانيسی علد يس: گروه اول 

ن يشروط مناظره با ا واض يخ حممد اسحاق فيم و شيد حکيد حممد سعيو سمهر و امضاء شده 
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و با حضور مردم و شاهدان برگزار شود و اگر   میعموی د در مکانيمناظره با :سه تن از علماء
 ب کننده واجب است کهيمد بر تکذااجنيب  ب رسول امامياز آنان به تکذی کيمناظره با 

. مباهله کند ی امام مهد ی هن مکان و در حضور متام مردم با رسول و فرستادآدر 
 نع لَكه نم كلهلِّييملع يعملَس إِنَّ اللّهو ةنين بع يح نى ميحيو ةنيب.)٢٦٠(   

خود باشد که  ی هنيابد آنکس که بر بينه خود باشد و جنات يتا هالک شود آنکس که بر ب(
  ).داناستی خداوند شنوا

و شروط  ید کاظم حائريو سی مدرسی حممد تق ديو سی دريد کمال حيس :گروه دوم 
در ی ليخ ناظم عقيگروه اول ذکر شده با ش ایکه بری ن علماء عالوه بر شروطآمناظره با 

ر يخواهند در علم تفس یمناظره کنند و اگر م ،ت دعوت و معرفت کامل آنيجهت اثبات حقان
  . دارم یم  میآماده هستم و مقدم آنان را گرای با من مناظره کنند با حول و قوه اهل

مناظره با  .یستانيد حممد رضا سيو سی عقوبيخ حممد يو شی ئخ قاسم طايش :سومگروه  
با شروط برگرفته  اهرن مهآل به يت دعوت و پاسخ تفصين اشخاص در جهت اثبات حقانيا

  . باشد میی ليخ ناظم عقيگروه اول بدون مباهله بر عهده شی برا
 هذه بر دبأَنْ أَع ترا أُممإِن نأَنْ أَكُونَ م ترأُمٍء ويكُلُّ ش لَها وهمري حالَّذ ةلْدالْب

 نيملسرِي* الْمنذالْم نا ما أَنملَّ فَقُلْ إِنن ضمو فِْسهني لدتها يمى فَإِندتنِ اهآنَ فَمالْقُر لُوأَنْ أَتو ن
 *يس لَّهل دمقُلِ الْحلُونَومعا تملٍ عافبِغ كبا رما وهرِفُونعفَت هاتآي رِيكُم.)٢٦١(  

زى از آن اوست ين شهر را كه آن را مقدس مشرده و هر چيمورم كه تنها پروردگار امن مأ(
ابد تنها يرا خبوامن پس هر كه راه  قرآن كه اينو * مورم كه از مسلمانان باشمپرستش كنم و مأ
و بگو * شود بگو من فقط از هشداردهندگامن اهمرافته است و هر كه گيبه سود خود راه 
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د شناخت و ياتش را به مشا نشان خواهد داد و آن را خواهيش از آن خداست به زودى آيستا

  ).ستيد غافل نيكن مى چه آنپروردگار تو از 
   آل حممد ی هيبق

   د امحد احلسنيرکن شد
  مردم ی همه به سوی ی فرستاده امام مهدو ی وص

  ليل و منصور با اسرافيکائيل مسدد با ميجربئ اب مؤيد
  داناستی گر است و خداوند شنوايدی از برخی نان برخآ ی هيذر

  .ق. ـه ١۴۲۴/شوال/١٧ جنف اشرف
   !ده نشدير و استهزاء شنيجز انکار و تقصی گر پاسخيبار د

نان در آاز   درخواست و دعوت حضرت ادله فراوان ون مهه يپدر جان با ا: امحد 
ذکر نکردند   تيا اهل بيآ خواهند؟ یشان چه ميگر از ايد  میعل ی هطلب معجزه و مناظر

ن د آيپس با ؟ستندينان مگر عامل نآو  شود میبا علم شناخته  باشد می  ناناز آ یشخص
که با آن به مقابله با رسول  گردانی روین انکار و يپدر علت ا .ندسرا از علمش بشنای شخص

  ست؟ يپرداختند چ ی و فرستاده امام مهد
  :شان مهر زده شدهيها هستند که بر قلبی نان کسانيفرزندم ا: پدر 

يمعظ ذَابع ملَهةٌ واوشغ مارِهصلَى أَبعو هِمعملَى سعو لَى قُلُوبِهمع اللّه متخ.)٢٦٢(  
اى است و آنان  نشان پردهدگايشان مهر اده و بر ديا یيهاى آنان و بر شنوا  بر دل خداوند(

   ).است اکدردن را عذابی
أُولَئك الَّذين طَبع اللّه علَى قُلُوبِهِم وسمعهِم وأَبصارِهم وأُولَئك هم : ديفرما میو خداوند  

  )٢٦٣(.الْغافلُونَ
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  ).ند شان مهر اده و آنان خود غافالن دگانيها و گوش و د اند كه خدا بر دل آنان كسانی( 
كَانت من قَومٍ  ها آنوصدها ما كَانت تعبد من دون اللَّه  :ديفرما میو خداوند  

رِينكَاف.)٢٦٤(  
و او از مجله  او شده بود] مانيا[د مانع يپرست ر از خدا مىيغ چه آن] قت قبالًيدر حق[و (

  ).گروه كافران بود
ولَقَد مكَّناهم فيما إِن مكَّناكُم فيه وجعلْنا لَهم سمعا وأَبصارا وأَفْئدةً  :ديفرما میو خداند  

كَانوا يجحدونَ بِآيات اللَّه وحاق فَما أَغْنى عنهم سمعهم ولَا أَبصارهم ولَا أَفْئدتهم من شيٍء إِذْ 
  )٢٦٥(.بِهِم ما كَانوا بِه يستهزِئُون

امكاناتى ] چنان[ ها آنم كه به مشا در يبه آنان امكانات داده بود یيزهايدر چ و به راستی(
چون ] لی[وم يقرار داده بود] رومندتر از مشاين[ یيها ها و دل دهيم و براى آنان گوش و ديا نداده

چ وجه يشان به هيها شان و نه دل دگانيشان و نه د گوش] نه[دند يهاى خدا انكار ورز  به نشانه
  ).كردند به سرشان آمد خندش مى شير چه آنبه دردشان خنورد و 

د و هستن آمسان ی هير ساين خلق زينان شرورترآنان را وصف فرمودند که آ  رسول اهللا 
   .گردد یم نان بازبه آ فتنه از آنان خارج شده و

آنان ی ابن مسعود علماء و فقهای ا( :نديفرما میث به ابن مسعود يکه در حد طور مهان 
 روان آنان و هر کس که به آنانيند و پين خلق خداينان شرورترآکار و فاجر هستند و  انتيخ

ن خلق يشرورترز ين و دوست آنان و معاشر و مشاور آنانند رديگ مینان آو از  دهد می چيزی
كرند اللند كورند . (صم بكْم عمي فَهم الَ يرجِعونَ کند میارد جهنم و ند و خداونديخدا

ونحشرهم يوم الْقيامة علَى وجوههِم عميا وبكْما وصما مأْواهم جهنم ). آيند بنابراين به راه منى
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تبا خا كُلَّمريعس ماهنزِد. )کر و کور و الل و بر چهره  به صورتامت آنان را يو در روز ق
  . )ميينان افزاند بر آين فرونشگاه آنان جهنم که هرگاه آتش آيو جا ميکن میحمشورشان 

ذَابذُوقُواْ الْعيا لهرا غَيلُودج ماهلْندب مهلُودج تجضن) . و هرگاه پوست آنان کنده و
  .)م تا عذاب را بچشنديده یگر بر آنان قرار ميدی پوست شود میسوخته 
 فُورت يههِيقًا وا شوا لَهعما سيهإِذَا أُلْقُوا ف *ظيالْغ نم زيمت كَادت، ) جا آنچون در 

نزديک است كه از خشم * جوشد  شنوند در حاىل كه مى افكنده شوند از آن خروشى مى
   . )شكافته شود

َونعمسا لَا ييهف مهو ريفا زيهف ملَه) . جا آناى زار است و در  ناله جا آندر  ها آنبراى 
  ). شنوند منى] چيزى[

 اهنوا مجرخوا أَن يادا أَررِيقِكُلَّمالْح ذَابذُوقُوا عا ويهوا فيدأُع غَم نم). هر بار خبواهند
بچشيد عذاب آتش ] كه هان[شوند  غم از آن بريون روند در آن باز گردانيده مى] شدت[از 

عت من هستند ين و سنت و منهج و شريکه بر د کنند می ءابن مسعود آنان ادعای ا ).سوزان را
م با عا ابن مسعود در مألی ا. ز از من به دور هستندينان نآزارم و يان بآنکه من از ی در حال

ب مده آشان نکن به آنان يبه راه راهنما. مفروشی زينان چآنان جمالسه نکن و در بازارها به آ
أَعمالَهم فيها وهم فيها الَ من كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا وزِينتها نوف إِلَيهِم  :ديفرما میکه خداوند 

ا ينت آن است متام پاداش اعمالشان را در دنيو زی يايدنی هر کس خواهان زندگ( ،يبخسونَ
من كَانَ يرِيد حرثَ الْآخرة نزِد لَه في حرثه ومن كَانَ يرِيد ). ميکاه یچ از آن منيم و هيده می

نان است از آيو هر کس خواهان مال دن(  ،نؤته منها وما لَه في الْآخرة من نصيبٍ حرثَ الدنيا
  )٢٦٦(.))او خنواهد بودی برای بيچ نسيخرت هآاما از  ميده یبه او م

بر مردم ی ابا هاشم زمانی ا( :نديفرما میی هاشم جعفری به اب  یامام حسن عسکر 
ان يسنت م .ره و تار و مکدر استيشان تيها خندان دارند اما قلبی د که مردم آن صورتيآ می
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ن يان آنان متير و فاسق ميان آنان حقيدر م مؤمن .ان آنان سنت استيآنان بدعت و بدعت م
ی ثرومتندان غذا .کنند میر يسی کيشان در ظلمت و تاريرانشان جاهل و جائر و علمايام .است

عامل است ی و نزد آنان هر جاهل شوند میند و کوچکترها بر بزرگترها مقدم يربا میان را ينوايب
ش را از يم. ن خملص و منافق را ندارنديص بيقدرت تشخ ،ر هستنديو مکاران نزد آنان فق

. آوردند میی را به فلسفه و تصوف رويز !ندين خلق خدايشان شرورتريشناسند علما یگرگ من
و  کنند مین ما ابالغ ياند در حب خمالف فيل و حتريآنان اهل تعدشه کن کند يخداوند آنان را ر

ر يسی ريگ دند از رشوهيرسی و اگر به مذهب کنند می اهمرداران ما را گ ان و دوستيعيش
به ان يان و راعمؤمنسد راه  ها آند که يگاه باشآ. کنند میاکارانه خدا را عبادت يشوند و ر یمن

ن و يپس هر کس آنان را درک کرد از آنان بر حذر باشد و د !مکاران هستندی کندو سوی
   .!مان خود را از آنان مصون بدارديا

به   دمجعفر بن حم ش پدراناست که پدرم از ی ن امريهاشم ا ابای ا :سپس فرمودند 
   )٢٦٧().ديجز از اهلش کتمان کن آن ران از اسرار ماست پس آمن فرموده و 

ی فلسفه و تصوف رو به سویکه  کند مین خلق خدا وصف ينان را شرورترآ  امام 
بر  ها هار معروف است که علوم حوزيبس: ميگو می  شانين فرموده ايآورند در مورد ا می

  تيات و کالم اهل بين علوم بر روايو ا !اند اصول رجال بنا شده فلسفه و منطق وعلوم 
 کنند میآن اقدام  دا ريت و يآن به قبول رواشده که از خالل ی زانيل به ميمتقدم شده بلکه تبد

  . شده است  تيات اهل بياز روای اريو انکار بس دری ن علت اصليو ا
ان ين بينان فرموده که اآبه   مستند مانند اقوال اجدادشی حتينص  امحد احلسند يس 

ت حممد و يت دعوت حق را به مثابه خروج از واليدر مورد اعالن دعوت حق است و عدم تبع
  : باشد می  حضرت ی بيانيهن منت ياعالم کردند و ا  آل حممد

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
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ِي الذِّكْرذ آنالْقُرقَاقٍ*  ص وشو ةزي عوا فكَفَر ينلِ الَّذب  * نن قَرهِم ملن قَبا ملَكْنأَه كَم

 نيح لَاتا وواداصٍفَننم  *كَذَّاب راحذَا سونَ هرقَالَ الْكَافو مهنم رنذم ماءهوا أَن ججِبعو  *
ابجٌء عيذَا لَشا إِنَّ هداحا وةَ إِلَههلَ الْآلعلَى *  أَجوا عبِراصوا وشام أَن مهنلَأُ مالْم انطَلَقو

ذَا لَشإِنَّ ه كُمتهآلادرٌء يي  *لَاقتذَا إِلَّا اخإِنْ ه ةرالْآخ لَّةي الْمذَا فا بِهنعما سم  * هلَيأَأُنزِلَ ع
أَم عندهم خزائن رحمة ربك *  الذِّكْر من بينِنا بلْ هم في شك من ذكْرِي بلْ لَما يذُوقُوا عذَابِ

جند ما *  أَم لَهم ملْك السماوات والْأَرضِ وما بينهما فَلْيرتقُوا في الْأَسبابِ*  لْوهابِالْعزِيزِ ا
وط وثَمود وقَوم لُ*  كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ وعاد وفرعونُ ذُو الْأَوتاد*  هنالك مهزوم من الْأَحزابِ

ابزالْأَح كلَئأُو كَةاَألي ابحأَصقَابِ*  وع قلَ فَحسالر لَاء إِلَّا *  إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبؤه نظُرا يمو
علَى ما  اصبِر*  وقَالُوا ربنا عجل لَّنا قطَّنا قَبلَ يومِ الْحسابِ*  صيحةً واحدةً ما لَها من فَواقٍ

ابأَو هإِن دذَا الْأَي وداوا دندبع اذْكُرقُولُونَ واقِ*  يرالْإِشو يشبِالْع نحبسي هعالَ ما الْجِبنرخا سإِن  *
ابأَو ةً كُلٌّ لَّهورشحم رالطَّيةَ *  وكْمالْح اهنيآتو لْكَها منددشطَابِولَ الْخفَصو.)٢٦٨(  

*  اند زهيدند در سركشى و ستيآرى آنان كه كفر ورز*  اندرز رپ قرآنسوگند به  اد وص(
گر يد] ىل[اد خواندند ويبه فر] ما را[م كه يكرد کشان هاليش از ايها كه پ ار نسليچه بس

شگفتند و كافران  شان آمده درياى از خودشان برا دهنده هشدار كه ايناز *  ز نبوديجمال گر
 ن واقعاًيرا خداى واحدى قرار داده ا] متعدد[ان يا خدايآ*  اد استين ساحرى شيند ايگو مى
ستادگى يان خود ايد و بر خدايبرو] و گفتند[و بزرگانشان روان شدند *  است یبيز عجيچ
] سوى هميع[ر ين اخييرا در آ] مطلب[ن يا] یاز طرف[*  ست]ما[هدف  قطعاًن امر يد كه اييمنا

] نه[بر او نازل شده است  قرآنان ما يا از ميآ*  ستين یباف  جز دروغ] ءادعا[ن يم ايا دهينشن
هاى  نهيا گنجيآ*  اند دهينچش] مرا[بلكه هنوز عذاب ] نه[دلند  من دو قرآنبلكه آنان در باره 

ن و يو زم ها آمسان یيروا ا فرمانيآ*  شان استيار خبشنده تو نزد ايرمحت پروردگار ارمجند بس
در آن اسباب ] با چنگ زدن[پس ] ن استياگر چن[شان است يان آن دو است از آن ايم چه آن

شان قوم يش از ايپ*  اند یدر هم شكستن جا آنن در هاى دمش دسته کن سپاهيا*  به باال روند
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مثود و قوم لوط و *  ب كردنديها تكذ  خرگاه] عمارت و[نوح و عاد و فرعون صاحب 
چ كدام نبودند كه يه*  هاى خمالف بودند دسته ها آن] ب پرداختنديز به تكذين[كه ياصحاب ا

اد را يفر کينان جز يو ا*  سزاوار آمد] من بر آنان[ب نكنند پس عقوبت يرا تكذ] ما[امربان يپ
ش از يو گفتند پروردگارا پ*  ستيدر آن ن یسر خاراندن] جمال[چ يند كه هرب منىانتظار 

ند صرب كن يگو مى چه آنبر *  به شتاب به ما بده] از عذاب[روز حساب ره ما را ] دنيرس[
به [كننده  ار بازگشتياد آور آرى او بسيبود به ] متعدد[و داوود بنده ما را كه داراى امكانات 

شامگاهان و بامدادان خداوند را ] كه[م يها را با او مسخر ساخت ما كوه*  بود] سوى خدا
به ] به نواى دلنوازش[مهگى ] ميآورد[گرد ] بر او[و پرندگان را از هر سو *  كردند ىش مياين

م و او را يش را استوار كرديو پادشاه*  بودند] شگريو خدا را ستا[كننده  سوى او بازگشت
  ).ميدهنده عطا كرد  صلهيحكمت و كالم ف

که ی در برابر کسمهانا صبح ، بالها متها و عظ بر متام نعمت یسپاس خدا محد و 
ظاهر  آمسان ی هنيد در سيمهانند خورش  آل حممددار گشت و امر قائم يچشمان سو دارد پد

مده که او را مهانند آمشا  به سویی عه کسيشی علمای ا . شده آشکارطالب حق ی گشته و برا
مشا بر   آل حممداز دو صادق  يحات صحيد و امر او با روايشناس یفرزندانتان در خانه م
باد سرزنش  ها آنلعنت خدا بر ی هود و نصاريی د که علمايا مشا نبوديپنهان منانده است آ

حمل  که اينه و اوصاف و يمذکور در کتبشان با نام و کن  د که چرا از حممديکرد یم
  د؟يشد یت نکردند و با آن اوصاف و نام بر آنان حمتج ميخروج او فاران است تبع

من مهان . ديقرار ده نكوهشد و نفس خود را مورد يخود مراجعه کنز به کتب يپس مشا ن 
ت يمدن او بشارت دادند و مرا با نام و اوصاف در وصآبه   هستم که رسول اهللای کس
عه به دست مشا يشی ح و معترب از کتب علمايت را با سند صحين وصيش ذکر کردند و ايخو

مشا ی ت فرمود براين سفارش و وصآدر بستر مرگ به   که رسول اهللای ا مورديآ ،رساندم
  ت نکرد؟يمشا را به من و دوازده فرزندان خود وص امن،رپد ايآ ست؟يمهم ن
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امرب يپ(: نقل شده است که فرمود ] ن ر مؤمناياز ام ش پدراناز [  امام صادقاز  
و دواتى حاضر  حيفهابا احلسن ص يافرمود كه  كه وفات او بود به على  یدر شب خدا 
على پس از  اي :كه فرمود سيدجا ر ينبه ا ين کهرا فرمود تا ا صيتشو  امرب خدپياو . كن

 دوازده امام تينعلى خنس ايتو  .دنباش می دوازده مهدى ها آنو پس از ، من دوازده امام
اگر زمان  گذار کن واو حسن امامت را به فرزندم سيدو اگر زمان وفات تو ر ...باشى یم

 ...ديث به درازا كشيو حد ديواگذار منا د مقتولين شهيحس د امامت را به فرزندميوفاتش رس
ی علپس اگر وقت وفات  ... :فرمود كه اينتا  نام بردی گريبعد از دی کيرا   ائمه امیاس و

دهد و اگر وقت وفات حسن  می ] یالعسكر[ت را به فرزندش حسن يد واليرسی النق
 ليمتس  آل حممدمستحفظ از ، )م ح م د(ت را به فرزندش يوالد يرس ] یالعسكر[

اگر  پس، باشد یم ها آنباشند و سپس دوازده مهدى بعد از  مین دوازده امام يشاكند و ا مى
كند كه  مى ليمتس نيييمهد تينرا به فرزندش خنس تيآمد وال) حجة ابن احلسن(ش يمرگ به سو
 وليناو ا كه نام پدرم عبد اهللا و امحد و نام سوم مهدى استنامى مانند نام من و ، سه نام دارد

   )٢٦٩(.)ديمنا ليمتس ن آورنده استمايا
 حسين  دوازده مهدى از فرزندان  از نسل ما بعد از قائم (:فرمود  امام صادق

   )٢٧٠(.)باشند می
از پدرتان   فرزند رسول اهللای ا :گفتم  مده به امام صادق جعفر بن حممدآدر حبار  

و ی دوازده مهد(: پدرم فرمود: فرمودند باشند میبعد از قائم دوازده امام : دم که فرمودنديشن
هستند که مردم را به مودت و معرفت حق ما دعوت  ان مايعياز ش مینه دوازده امام اما آنان قو

   )٢٧١(.)کنند می
کند آمده  میرا ذکر  که در آن اصحاب قائم  یدر خربى طوالن ر مؤمنان يو از ام 

  )٢٧٢().... باشد از ابدال مى ها آنن يو آخر از بصره ها آن ليناو. .. ( است كه
کند آمده  میرا ذکر  ران قائم ايکه نام  یطوالن يتیروادر  و از امام صادق  
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   )٢٧٣().... امحد ... و از بصره ...( :است
، دارد نامى خمفى و نامى آشكار )٢٧٤(مناقائم دو  (:نقل است كه فرمود  و از امام باقر 

  )٢٧٥(.)نام خمفى امحد و نام آشكار حممد است
 )٢٧٦().استی اش اثر درشت و در چهرهی گشاده چشمانی نپيشاصاحب (: فرمودند نيز و
ده مانده يا بر مشا پوشيآاند  خرب کرده مسکنم با ز نام و اوصاف ومشا را ا  تياهل ب 

أَرأَيتم إِن كُنت علَى بينة من ربي وآتانِي رحمةً من عنده فَعميت علَيكُم قَالَ يا قَومِ بودم اما 
  )٢٧٧(.أَنلْزِمكُموها وأَنتم لَها كَارِهونَ

از نزدش داد پس مشا کور ی م بودم و به من رمحتياز خدای ا نهيد که من بر بيديقوم دی ا(
   ).ديد و مشا به ان کراهت دارين ملزم کنآد تا مبادا مشا به يگشت

ورزد  میبه حکومت حرص  ی علمشا پدرامن را از حق خود راندند و گفتند گذشتگان 
تش زدند و آکه جگر او را  جا آنردند تا صب کغن را از او آگشت که ی که طالب حق چون

که مال و ملک  ميگو میز اکنون به مشا يمن ن ماند و یمنی باقی علمال و ملک : نان فرمودندآبه 
پدران  .خداوند رمحن به من اذن دهد که اينتا  کنم میمورم و صرب أماند اما من م یمنی من باق

ی و من مبالغه کردند و فضل خدا ی صاحلم در اخبار از پدرم امام حممد بن حسن مهد
ی در دعا  امام رضا .نکردندفراموش  شيخوی ن است که مرا در دعايرمحن بر من ا

 ی هيخداوندا به نفس او و اهل و فرزند و ذر( ...خود لیخداوند دفع کن از و: ش فرمودنديخو
  )٢٧٨()....او عطا کن

که با من ی بر کسی املرن هستم وای د من فرزند حسن سبط نبيکن یپس اگر مرا انکار م 
اران هستند و ين انصار و يانصار من ترکند ی که با من دمشنی مقابله کند و لعنت بر کس

                                                
  . ١٨١ص : بشارة اإلسالم -٢٧٣
اين است که قائم دو شخصيت دارد  باشد ومعنی کالم امام  نام در زبان عربی کنايه از شخصيت می - ٢٧٤

  . اند ئم ناميده شدهيعنی دو  نفر از اهل بيت بنام قا
  .۶۵۳ص : کمال الدين -٢٧٥
  .۴۱۷ص  ١ج : إلزام الناصب -٢٧٦
  . ٢٨: هود -٢٧٧
   .۶۱۸ص : مفاتيح اجلنان -٢٧٨
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ی ن گروهينان اولآنان گردند و آو مالئکه حول  کند مینان بر خود افتخار آر ين به سيزم

  . شوند میامت وارد شت يهستند که در روز ق
 قسمعص و محعسق و يس و طه و حمکمات و کهيم به ياعالء و عظی به خدا قسم به خدا 

 ان به حق و صدق امت حممد آنرستگارند و  ی هنان به حق فرقآ -امل-م يبه سوگند عظ
 ت خداوند ينان به حاکمآ کس جز چيرا هيز دکننده از منکر هستنی امر کننده به معروف و

اند تا ارزن از  ص گشتهيرا غربال و متحيندارد زی ها در آنان اثر فتنه ،ن اقرار نکردهيبر زم
شجاع هستند که ی نان مهاجرانآ .ند و رهبان در شبران روز ينان شآ .کشتزار جدا شد
ها  زباله دن برينان خوردن نان جو و خوابآندارد ی گر در راه خدا در آنان اثر سرزنش مالمت

تر از عسل  نيريرا ش  آل حممدو مرگ در حب  دهند میح ين ترجيبا سالمت د اهرمهرا 
  . نان استآن آن عاقبت از ينند و تريب می

د حجت بالغ و تام از يهست  طالب ابیبن ی علعه يشی که مدعی کسانی مشا ااما  
پس  ،م هستميشت نع به سویم يمن بر مشا اقامه شد و من صراط مستق ی هليپروردگار به وس

ن يخرآ نيافته و هر کس با من خمالفت کند هالک شده و ايد جنات يآمن  اهرهر کس مه
خنواهد بود جز ی زين چآو بعد از  باشد می ی مهدخداوند به امام ی از سو هشدار

 چه آنکه در جهنم سوزانده خواهند شد و  خرتآا و يدر دنی يو رسوای عذاب و خار ی هنشان
أَمن : فرمود پروردگارت .ن دعوت حق ملحق نشوديکه به ای کسی است برای گاهيبر جا

 فكْشيو اهعإِذَا د طَرضالْم جِيبا ييلًا مقَل اللَّه عم ضِ أَإِلَهلَفَاء الْأَرخ لُكُمعجيوَء والس
  )٢٧٩(.تذَكَّرونَ

كند و گرفتارى را  آن كس كه درمانده را چون وى را خبواند اجابت مى] ستکي[ا ي(
معبودى با خداست چه كم پند  ايدهد آ قرار مى مينز ينن اشيناگرداند و مشا را جان برطرف مى

   .)دريپذ مى
ت اجابت کن ين هستم پس مرا با فضل و رمحت و عطايم و مسکيتيو  ماندهراه  ن درآمن  

دهم پس  میی اريدعوت درماندگان خداوند تو را به دمشنت و دمشن من  ی هاجابت کنندی ا
ی امام حممد بن حسن مهد و با نام. یندارم جز به تو پاک و منزهی کن که من قدرتی اريمرا 

                                                
   .۶۲: النمل -٢٧٩
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  ن دعوت ملحق نشود و اعالن يبه ا ۱۴۲۵زده رجب يهر کس بعد از س کنم میاعالم
   :نکند ی امام مهدی عت با وصيب

دوزخ  گاه اوين عمل جايخروج کرده و به سبب ا  طالب بن اىبی علت ياز وال - ۱
  . باطل هستند ...واو از مجله مناز روزه و زکات ی خواهد بود و متام اعمال عباد

ن يشان نسبت دارند و در ايکه به ا نیاز متام کسا  عبد اهللارسول اهللا حممد بن  - ۲
* تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب جسته است ی زاريند بنک یعت منيدعوت حق وارد نشده و اعالن ب

 با كَسمو الُهم هنى عا أَغْنم * ا ذَاتارلَى نصيبٍ سطَبِ * لَهالَةَ الْحمح هأَتراما * وهي جِيدف
دسن ملٌ مبح.)٢٨٠(  

در  *نداشتی که کسب کرده به مال او سود چه آنکه مال و  *هلب ده باد دست ابويبر(
که در  *باشد میزم يو زن او که محال ه *ش برافروخته خواهد سوختيکه شعله های اتش

  ).استف ياز لی سمانيدستش ر
وإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخرجنا لَهم دابةً من  .است يگانه پروردگارن آو محد و سپاس از 

   )٢٨١(.الْأَرضِ تكَلِّمهم أَنَّ الناس كَانوا بِآياتنا لَا يوقنونَ
که  ميکن مین خارج يزماز ی جنبنده ا ها آنکه قول عذاب بر انان حمقق شود بر  میو هنگا(

  .)کنند یدا منين پيقيما ی نه به نشانه هاييمهانا مردم برآ ديگو میبا مردم سخن 
  متام مردم به سوی ی و فرستاده امام مهدی وص

  امحد احلسن 
  .ق. ـه ۱۴۲۵/یالثانی مجاد/۱۳

   
است و قلم از مشارش و ی يرسوا ی هيما ها آنن مهه انکار و اامات که وصف يابعد از  
م طلب مباهله با رغ یعل. ديکن مالحظهبه امت را   آل حممدرمحت  عاجز است ها آن ذكر
بر   که جدش رسول اهللای ا هود مباهلهيو ی مسلمانان و نصار :فهيبزرگ سه طای علما

                                                
  .۱ – ۵: املسد -٢٨٠
 . ٨٢: النمل -٢٨١
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اعتقاد  ها آنکه با خود آورده بلکه از کتبشان که به  یا لهداجنران بعد از انکار متام ی نصار

تر شکل  حيدتر و قبيشد  آل حممدبا ی دمشن رگيد یز باريامروز ن ،ورد عرضه داشتآداشتند 
ن منت مباهله يان خواست که با او مباهله کنند و ايادی از علما  امحد احلسند يس .گرفت

   :باشد می
ائمه و  آل حممدان و درود بر حممد و يعاملی م و محد و سپاس خدايبسم اهللا الرمحن الرح 
   .اميعت آنان تا روز قين و لعنت دائم بر خمربان شرياء و مرسلين و انبييمهد
که حجت خدا در  طور مهان. رديپذ یاست و هرگز تعدد منی کيدر هر زمان ی حق اهل نيد

 اسالم و نيبر زمی ان اهلين زمان اديرد و در ايپذ یاست و هرگز تعدد منی کيهر زمان بر مردم 
ن يمسک ی هو من بند شود می عخود ارجا ی هفين به طايکه هر د دنباش میت يهوديت و يحيمس

معرفت صاحب ی ن را برايبر زمی ن اهليفه و سه ديبزرگ سه طای شگاه خالقش علمايدر پ
شگاه خداوند است و لعنت خدا را بر يسوگند در پو  قسمن آو  کنم میحق به مباهله دعوت 

فَمن حآجك فيه من بعد ما جاءك من الْعلْمِ فَقُلْ تعالَواْ ندع أَبناءنا  .ميده میان قرار يدرغگو
  )٢٨٢(.نيوأَبناءكُم ونِساءنا ونِساءكُم وأَنفُسنا وأَنفُسكُم ثُم نبتهِلْ فَنجعل لَّعنةَ اللّه علَى الْكَاذبِ

د به ييايتو امد با تو احتجاج کند بگو ب به سویاز علم  چه آن که اينهرکس بعد از  پس(
شگاه خدا يفرزندان ما و فرزندان مشا و زنان ما و زنان مشا و نفس ما و نفس مشا در پ اهرمه

   ).ان باشديم پس از لعنت خدا بر دروغگوياد کني قسمتسوگند و 
به  آشکاری اهمربدانند در گروانشان يپس اگر هرگز دعوت مرا اجابت نکردند خود و پ

آورند و  مین فرود يکه مالئکه بر اهل زمی يو خداوند آنان را به عذاب و بالها. برند یسر م
 قسمن فرود آمده به خدا ياز زمی ز عذاب بر مواضعيدر حال حاضر ن .ران خواهد ساختيو
 . نيبر آن زمی نازل خنواهد شد مگر بعد از وجود رسالت اهلی چ عذابيه

 ىرأُخ رةٌ وِزازِرو زِرالَ تا وهلَيلُّ عضا يملَّ فَإِنن ضمو فِْسهندي لتها يمى فَإِندتنِ اها ممو
   )٢٨٣(.كُنا معذِّبِني حتى نبعثَ رسولًا

ی خود باقی اهمرگردد بر گ اهمرابد به نفع خودش است و هر کس گيت يهر کس هدا( 

                                                
  .۶۱: آل عمران -٢٨٢
  .۱۵: اإلسراء -٢٨٣
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 که اينم تا يستيکشد و ما از عذاب دهندگان ن یرا بر دوش منی گريبار گناه دی ماند و کس می
  .)ميرا مبعوث سازی رسول

 امحد احلسن
  ی و رسول امام مهد صیو
 )نش دهدين متکيخداوند بر زم(

  .ق. ـه ۱۴۲۶/شوال
  
تواضع و انصاف به که با متام  میعل ی هورد و ادلآنان آی که برای رغم علم و حکمتی عل 

ان يم امر او بيخدا و تسلی به رضای صابر و حمتسب و راض  اجداد پاکش ی هويمهان ش
فه در يات شريکه روا طور مهانروشن  وی قيحقی ب به صورتيجز انکار و تکذی فرمود پاسخ

ده ينزد پروردگار شن  شانيا واالیرغم مقام ی عل. نبود ان کردنديمورد صاحب امر ب
  آل حممدست که در مورد ين بار نيامر اول نياز انتظار نبود و ا وقوع آن هم دور نشده و

از ی رويپی ن امت که ادعايشان از ابلکه اجداد ،نان را مورد خذالن قرار دادندآرخ داده و 
 کمر  میل برهان عليوردن دلآدر ی بعد از ناتوان !خوار و رسوا شدند کنند میع را يتش سنت و

ر ياسی نان کشته شده و برخآاز ی شان بستند پس برخيو انصار ا  شانيبه قتل ا مهت
آل که به حممد و ی است و کسانی ليکه چه خوب وک کند میت يخداوند ما را کفا. گشتند
ان يند و عاقبت از آن متقيگرفتار آ میخواهند دانست به چه ستی ستم کردند به زود  حممد
  . است
از غفلت ی است اما من قسمتی ار طوالنيخ دعوت حق بسيباب تارفرزندامن سخن در  

د به يشتر بدانيد بيخواه یان کردم و اگر ميانصارش را بو   روح و جهاد صاحب آن
که ما را از  خواهم میان از خداوند يد و در پايمراجعه کن ی انصار امام مهد انتشارات

   .قرار دهد  آل حممدحممد و ی قيخادمان حق
پروردگارا  مهتاست یبی گانه خداين آسپاس از  محد و: "نديفرما می  آل حممدی ماني

  . ن توستآمحد و منت از 
دانستم  ی، خداوندا من منیباش یم و تو صاحب منت بر من ميگو یخداوندا، تو را سپاس م

خداوندا ، یتم کرديبودم پس هدا اهمر، و گیست و تو آن را به من آموختيمان چيکتاب و ا
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ت يض بودم و تو مرا شفا عنايا من مري، خدایکرد يیمن سر در گم بودم و تو مرا راهنما

، یر کرديا من گرسنه بودم و تو مرا سي، خدایان بودم و تو مرا پوشانديا من عري، خدایکرد
ا يساخىت، خدا یر بودم و تو مرا غنيا من فقي، خدایراب کرديا من تشنه بودم و تو مرا سيخدا
  . یم بودم و تو مرا پناه داديتيمن 

چ يدم مگر بواسطه منت تو بر من، و هينرس یريچ خيرا من به هيطاقت شکر تو را ندارم، ز
سته کرم و عزت و يگونه که شا را دفع نکرد مگر تو، پس سپاس تو را مهان یکس از من بد
  .جاللت است

ن توست آکه کرم و عزت و جاللت از  طور مهانن توست آاس از سپ پس خداوندا محد و
تا ی قلب مرا بگشای اه ذکر تو گوشی درود فرست و برا  آل حممدخداوندا بر حممد و 

  . نميگزی تو دوری ت کنم و از يو را تبعتامب و امر يتو را دری وح
ر و فضل خود را يدرود فرست و وجه خود را از من مگ  آل حممدخداوندا بر حممد و  

منع مکن و مرا از خبشش و عفو خودت حمروم نساز و مرا از دوستان دوستداران تو و از من 
  . دمشن دمشنان خودت قرار ده

از ی رويپ ق کتاب تو ويتصد م امر تو ويتسل تو و به سویرغبت  خداوندا هراس از تو و 
کالمم رم را عربت و سکومت را تفکر و يخداوندا مس .من قرار دهی را روز امربت يسنت پ

و مرا به پدران صاحلم ملحق کن و در آغاز و ی را ذکر قرار ده و گناه بزرگ را از من ببخشا
  . ان و ظاهر و باطن محد و سپاس از آن توستيپا

برسان و  منصور و مسدود حاشر و ناشر حممد  مؤيدخداوندا سالم مرا به رسول خود 
تو و فرزند مظلوم  یِغ رسالت وليدر تبلی کوتاه به خاطر کنم میتوبه  طلبم و نزد تو یمرزش مآ
صلوات تو بر او و بر پدران پاکش باد و سالم و درود و رمحت   شان حممد بن حسنيا

 . ن باديدر مشارق و مغارب زم مؤمنبر متام مردان و زنان ی اهل
  
و ی علمعرفت ی ايجممع دو دری صاحل ا عبدی حمتسب صبور ای خداوند بر تو باد ا درود 

شگاه تو و اعتراف کننده به عجز ير در پيل اقرار کننده به تقصيذل ی هاز بند  میسال. فاطمه 
زند و  یتو پرپر می برا قلبم که یدر حال ميگو میاين را م يعبد حکی ا، در معرفت توی و ناتوان
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 . نديگر میاز تو ی ها و دور فاصله به خاطرچشمامن 
 ىا در ذيی امب در رضويبی ن از تو اثرين زميکنج در کدامن يدانستم در کدام میکاش ی ا 
نم بر من گران است که از تو نه يو تو را نب ببينم را خلق ی که مهه است بر من گران! یطو

ت يجامن فدا .یب اما حاضرئکه مهواره غای کسی ت ايجامن به فدا .یيشنوم و نه جنوای يصدا
بر من گران است که  .نديگز میی ما دورکه از ی ند از کسيگز میی که دوری کسی ا

ی تو آرزو یجامن به فدا .به من نرسدی يچ ناله و شکوايبر تو احاطه کنند و از تو ه ی منبالها
   .تياددارند جامن به ف تداريدی رزوآ تمهه در فراق مؤمنچه مرد و چه زن ی مندان هستورزآ

بر من  .خطاب آصف به توست منی موالی ای بدون تو مبامن تا کی من تا کی موالی ا 
گران تو يزم و ديرببر من گران است که بر تو اشک  .یمرا اجابت کنی گران است که در بد

هست که ی ا ناصريآ ،ديايد و بر آنان نيبر تو آ که یيبر من گران است بالها. را خوار کنند
خلوت خود باشم آن بروم و در ی هست که من بر باالی بلند ا درختيآ ،ه کنميمن با او گر

   ؟کمک کرده باشند ها آنسنت به يهست که چشمان من در گری ا چشمانيآ
که ما جامنان را  رسد میفرا ی ا روزيآ ؟یمانده که بازگردی تو راهی ا برايآ  امحدی ا 
تو را ی ک ؟گردد ینا ميان بموسفيدار يان از دعقومبيی سوی چه هنگام چشمان ب ؟ميت کنيفدا
چگونه بر ی نيب یم شود یمکه پرچم نصرت برافراشته  یهنگام ؟ینيب یز ما را ميو تو ن مينيب یم

 شوند یمکن  شهيگردد و دمشنان تو ر ین پر از عدالت ميزمی بئو تو غا ميشو یمگرد تو مجع 
و  !دنشو یمو اصل ظاملان حمو  شوند یمشه کن يد و ظاملان و متکربان ريآ یباطل رفته و حق م

   )٢٨٤(.انيجهانی محد و سپاس خدا مييگو یمما 
  

ن يدان راه حق و انصارت که در بيمظلوم و سالم بر شه  امحدی و سالم بر تو ا
ق دهد و يتو توف اهرر مهيمسی م که ما را به طيدار یاز خداوند مسئلت م .ت پرپر شدنداندست

  . اجابت کننده استی ت تو ثابت قدم گرداند که او شنوايبه وال
  . ت عبد العاىلتو و خادم انصاری  بنده

  

                                                
  .  ۵۱۰ص۱ی ندبه اقبال اعمال جدعا -٢٨٤
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