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  مقدمه
  بسم هللا الرمحن الرحمي
  وامحلد  رب العاملني

أَ�تَ  ان* فِي الْقُبُورِ  وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاء وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَ�تَ بِمُسْمِعٍ مَّن﴿ :هنگامی که فرمود
وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ  *إِ�َّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِريًا وَ�َذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلَا فِيهَا �َذِيرٌ  * �ذيرإِلَّا 

  .)25 - 22فاطر ( ﴾الْكِتَابِ الْمُنِريِجَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزبُرِ وَبِ
گرداند و تو كساىن را كه در گورهايند  زندگان و مردگان يكسان نيستند خداست كه هر كه را خبواهد شـنوا ىم(
بشارتگر و هشداردهنده ] به مست[ما تو را حبق * نيسـىت ] بيش[اى  تو جز هشداردهنده *تواىن شـنوا سازى  منى

و اگر تو را تكذيب كنند  *اى گذشـته است  ىت نبوده مگر اينكه در آن هشداردهندهگسـيل داشتمي و هيچ ام
ها و كتاب روشن  به تكذيب پرداختند پيامربانشان داليل آشاكر و نوشـته] نزي[قطعا كساىن كه پيش از آهنا بودند 

  .)براى آانن آوردند
وعىل خامتهم اذلي  ،عاملني وعىل آهل الغر امليامنيللوصىل هللا عىل األنبياء واملرسلني وعىل خامتهم املبعوث رمحة 

  .سيبعث نقمة عىل الاكفرين
ات  ،چشم اندازی به زندگاىن پيامربان و مرسلني و امهتای گمراه شد :به اين که اين کتاب  در خبش اول بيان کردم

صالح و بررىس ان دعوت به اهامان . دابش  ڠظهور امام همدی  ظرحال و روز مسلمني کنوىن و آينده منت

  .هستند ڠامام همدی  دگی خصوصا آانىن که مدعی  مناين ،مسري

و دوری جسنت از مقابهل کردن اب  ڠو اين دعوت برای آماده شدن و مكک و ايری رساندن به امام همدی 

می  ،مانند طاغوهتای زمان و افرادی نظري سفياىن اي علامء سوء سامريني مشناىند ،است ڠحرضت همدی 

  .ابشد

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ (: و در اين مرحهل مست و سوی نرمی و رمحت را پيشه گريم حق تعاىل می فرمايد
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ  عَزَمْتَ يف االمر فاذاكُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا�ْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ 

   .)159:آل معران( ﴾إِنَّ اللَّهَ يُحِب الْمُتَوَكِّلِنيَ
شدى و اگر تندخو و خست دل بودى قطعا از پريامون تو ] و پرهمر[رمحت الهـى اب آانن نرخمو  ] بركت[پس به [(



 ٢ ج گوسالهفتنه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  4
 

انن مشورت كن و چون تصممي اب آ] ها[شدند پس از آانن درگذر و برايشان آمرزش خبواه و در اكر پراكنده ىم
  .)دارد كنندگان را دوست ىم گرفىت بر خدا تولك كن زيرا خداوند تولك

ابيد اصاليح  پسواقعيت امروزه اسالم جخالت اور  وحال ان بسـيار درد آور و دور از شأن  امت است  
 ،راه رشيف و مقدسطور طبيعی در اين  و به .مومن صورت گريد اين اصالح به وسـيهل اشخاىصد و ابيد ابش

  .گداخته  می ابشد هامنند راه رفنت بر روی آتش  خواهد داشت و ان وجود   قرابنياىن ،در صفوف سالکني

إخواين مرتني  اللهم لقين( :من أحصابه ةذات يوم وعنده جامع قال رسول هللا  :قال ڠفعن اإلمام الباقر 

 ،وأخواين قوم يف آخر الزمان ،ال إنمك أحصايب :فقال ؟أما حنن إخوانك اي رسول هللا :أحصابه فقال من حوهل من
 .من قبل أن خيرهجم من أصالب آابهئم وأرحام أهماهتم ،لقد عرفنهيم هللا بأسامهئم وأسامء آابهئم ،آمنوا ومل يروين

أولئك . أو اكلقابض عىل مجر الغضا ،يف الليةل الظلامء) أي الشوك(ىل دينه من خرط القتاد ألحدمه اشد بقيه ع
  .)١()هيم هللا من لك فتنة غرباء مظلمةمصابيح ادلىج ينج

 را احاط کرده بودند که حرضت پيامرب روزی حصابه دور پيامرب  :فرمودند ڠحرضت امام ابقر 

اي رسول :افرادی که نزديک پيامرب بودند گفتند .ابر دگر  خواهان مقالقات برادرامن هسـمت! پروردگار  :فرمودند
خري شام احصاب من هستيد ليکن برادران من قومی هستند درآخر  :فرمودند ؟ا برادران شام نيستميهللا مگر م

 .خداوند آهنا را اب اساميشان و اسامی پدرانشان به من معرىف کرد .داميان آوردند درصورىت که  مرا نديدن ،زمان
ر نگهداری دين خود بسـيار شديد و هرکدام د .قبل از اينکه از صلب پدرانشان و رمح مادرانشان متودل شوند

آانن  .ابشـند هامنند گرفنت خار در دست دريک شب بسـيار اتريک و اي گرفنت ذغال گداخته  ىم ،ابشدحريص 
  .ند که خداوند آهنا را از هر فتنه بد اتريک جنات می دهدهست مصابيح ادلىج و چراغهای نوراىن 

در  ،سامراين  ابيستيد و اب آهنا  اب دست خاىل جبنگيد سوء و یبسـيار دشوار است که مقابل طاغوت و علام
و هيچ کس شام را ايری و مكک  .صورىت که حىت سـنگی در دسـتان شام نيست که بتوانيد از خوداتن دفاع کنيد

عظمي تبليغاىت و انهمای  رسا هنایو در مقابل آهنا دارای انواع سالح و اتنکها و موشک و مهچنني  .منی کند
ر و مقدس جعىل که برای بدست آوردنشان اموال بسـياری هزينه شده است و مهه اين اموال  از بسـيار مشهو 

و برای آهنا اب طبل و شيپور می نوازند و آهنا را رهرب و عامل و  .افرادی که آهنا را می پرستند ساپورت می شود
که اب  ،موىس و هارون وجود داردوليکن برای من و برادارن موممن اسوه و الگوىي هامنند  .دانشمند می انمند

ظاهر  ،که اب لباس عامل عابد زاهد) لعنت خدا بر او ابد(فرعون و هامان و قارون و سامری و بلعم ابن ابعورا 

که اب قيرص و پيالطس و وجود دارد  ڠمهچنني اسوه ديگری هامنند حرضت عيىس  .شود جنگيدندمی 

دارمي هنگامی  و مهچنني اسوه و الگوىي بنام حرضت محمد  .لشکر روم و علامی گمراه بىن ارسائيل جنگيد
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دارمي که اب طاغوهتای بىن اميه و  که اب طاغوهتا و علامی سوء درگري شد و مهچنني الگوىي مهچون آل محمد 
  .بىن عباس و علامی ىب معل وسوء و سامراين درافتادند

مومنني واجب دانسـته وگر نه من برخيىل از حقايق که  به خدا سوگند اگر اين نبود که خداوند اناكر منکر را بر

لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ ﴿ چه از جانب حاكم فاسد و چه از علامی سوء فاسد  ،جگرم را آتش زده اطالع  ايفمت
رها می کردم و  و اين وظيفه سـنگني مبارزه اب ظاملني را –ده افسار را رها كر   - )١( ﴾منهم فرارا ومللئت منهم رعبا

اين درگريی خونني را اب هزاران هزار فرد مسلح اب متام جتهزيات و سالهحای مادی و نظامی و تبليغاىت را انتخاب 

ابرالهـی من مغلومب تو مرا .)٢( ﴾أَ�ِّي مَغْلُوبٌ فَا�تَصِرْ﴿منی کردم  چزيی در دست من نيست به جز اين که بگومي 
  .پريوزگردان

وهللا ما ( :بسـيار اب تدبر نگريسـمت ايفمت که می فرمايد ڠکه به وصيت امري املومنني ای عزيزان هنگامی 

وما عند هللا خري  ،وطالب وجد ،فاجئين من املوت وارد كرهته، وال طالع أنكرته، وما كنت إال كقارب ورد
  .)٣()برارلأل
ه طالعی که آن را اناكر کمن و خبداسوگند ازمرگ چزيی برمن وارد نشد که من از او کراهت کرده ابمش  و ن(

و جوينده ای که   -در شب که اب بر او  وارد شود -مگر مانند تشـنه لىب   ،مرگ در نزد من چزيی نبود
  .)ال چزيی جز خري برای ابرار نيستمقصود خود را ايفت و در نزد خداوند متع

وآچنه نزد  .زندگی دوست دارد ايفمت که مرگ را بيشرت از ،و هامان عاقل را دارای قلىب روشن و مطيع خداوند
خداوند متعال من حقري و مسکني را که خاک پای  ،خداوند است به جز خري برای ابرار و برگزيدگان نيست

هسـمت را از کساىن قرار داد که راه مسـتقميی که آهنا پميودند را بپاميمي و هنگامی که به حال و روز  ۏاهل بيت 

و بنده گان خملص خدا که در قرآن نيک نگريسـمت در راه و روش و مسلکشان ) نجانشينا(پيامربان و اوصياء 
تأمل منودم  آانن را افرادی که دارای غريت و شهامت هستند  ايفمت که به هيچ وجه زير ابر طاغوهتای زمان 

گردند و به   یشوند و قطعه قطعه م  نرفتند و از آهنا اطاعت نکردند بلکه آهنا را اين گونه ايفمت  که کشـته می
صليب کشـيده می شوند و مهه اين ها اب عزت و کرامت بوده بدون اينکه حلظه ای تسلمي  طاغوت و اي سازش اب 

  .آن ابشد

                                                            
 .١٨: الكهف -١
  .١٠: القمر -٢
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شکند و بدون اينکه وامهه ای   را اين گونه ايفمت که تربی در دست گرفته و بهتا را درمه می ڠحرضت ابراهمي 

ا و علامی سوء بر رسش خواهند آورد و حىت او را در آتش خواهند به دل راه دهد که چه بالىي از طاغوت ه
  .افکند

ات وقىت که رس مبارکش را  .زد که تو فاجری را ايفمت که رو در روی هيــرودس فرايد می ڠو حرضت حيىي 

  .از تن جدا کردند

رسمعوهايش و می گفت تو اكِفر هسـىت ات اينکه احصاب و پ ) لعنه هللا(را ايفمت که به يزيد  ڠوحسني 

ات اينکه او نزي کشـته شد و رس  .برادرانش و فرزندانش به قتل رسـيدند و اب اين حال تسلمي طاغوت نشد
خداوند او را ايری کرد هنگامی که دين خدا را در زمني  .مبارکش بر ابالی نزيه رفت و اهل بيتش به اسارت

  .ايری کرد

همدی و هادی و رشـيد ايفمت که در مقابل آهنا  ،بىن عباسرا در مقابل طاغوهتای گمراه  ڠو موىس بن جعفر 

و او را از زنداىن به زندان ديگر و از سلوىل به سلول ديگر منتقل "  شام اكفريد" :و به آهنا می گفت .ايسـتاد
  .او را در زندان بوسـيهل مس به قتل رساند) لعنه هللا(هنا نشد ات وقىت رشـيد وىل به هيچ وجه تسلمي آ .کردند

و نريوی مسلح به انواع سالهحای آن زمان ) لعنه هللا(را ايفمت که اب فرعون  ڠحرضت موىس بن معران  و

  .آيه ای از آايتش شود ،که خواست خداوند اين بود که آن .درگري می شود و تهنا اب يک عصا

بلکه  .پا نينداخت او را از ،را ايفمت که شدت جراحهتای وارد شده در احد ڠو مهچنني حرضت امري املومنني 

بزرگان و گردن لكفتان قريش  ،ات اب آن .يقني و نريوی در دين را افزون کرد و نريوی جسامنيش نزي افزوده گشت
  .را شکست دهد

بر صف  ،را ايفمت بعد از آن جراحاىت که در احد ديد و دندان مبارکش شکست و حبيب خدا محمد 
احصاىب که اکرثا جمروح بوده و بوسـيهل تکيه بر مششري و نزيه به  .دبر   اب مجع کردن احصابش يورش می ،مرشکني
و خداوند به حال آهنا رمح کرد و رعب و وحشت را در دل مرشاكن انداخت و بعد از اينکه  .روند  پياكر می

  .کردها را بدون جنگ ايری و پريوز   خداوند آن ،مرشکني  تصممي به از بني بردن پيامرب و احصابش گرفته بودند
از دين جبز امسی ابىق  .سپس به حال امروز مسلمني نگريسـمت و طاغوهتای مسلط شده بر اين امت را ايفمت

پس به معد به آن اهانت کرده  ،و از قرآن تهنا رمس آن مانده و ای اكش آن را به حال خود رها می کردند ،منانده
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معل ) لعنت خدا بر آهنا ابد(های ساحرين و اكهنان و بنا به گفته  )١(و برای تقرب به شـيطان آن را جنس کردند
  .و گوىي که قرآن برای آهنا چزيی را تداعی منی کند ،کردند و مسلامانن و عاملان مهچنان ساکت مانده اند

به جز پااكن کىس  )ال ميسه إال املطهرون( :اين کتاىب است که خداوند فرموده .برشام که ساکت ايد - ويل  –وای 

چرا بر کىس که اب  .رسول هللا بوديد  چگونه حافظی بر اين کتاب  .اين يکی از ثقلني است .کند منیآن را ملس 
پس بدانيد که در ! ؟آاي از مرگ و کشـته شدن می ترسـيد .خون خبيثش کتاب خدا را جنس کرد ساکت شديد

  .اين دنيا اندىك خوش می گذارنيد وال غري

 از اين رس مبارکش را خباطر امری بسـيار مكرت ڠىت که حيىي بن زکراي و اي شايد بگويد که تقيه کردمي در صور

شامىي که ادعای جانشيىن پيامربان را  ،شام ای علامی اسالم، )٢( ؛ اهنم خباطر هنـی از زانی به حمارمقطع کرده
  !بعد از اين مهه خفت که اب جنس کردن کتاب خدا صورت گرفت چه چزيی برای شام ابىق ماند؟ ،داريد

هِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّالةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْ(
وَالْآخِرَةُ  الد�يا قليلعَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْال أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ  كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ

نَةٌ يَقُولُوا أَيْنَمَا تَكُو�ُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَ* خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَال تُظْلَمُونَ فَتِيالً 

                                                            
. ني ملعون است هنگامی که اب خون جنس خود قران را جنس منود اهنم وقىت که قران را اب ان نوشتاشاره به معل صدام حس  - ١

اهنا برای حرمت قران که هادی و - شـيعه وسـىن  –و کىس از مسلمني برای حرمت قران اب او خمالفت نکرد هامنطوری که علامی 
ونه فقط معرتض بر . خباطر ترس از طاغی زمان سلخ گشـته هويت امت اسالمی  اهناست خمالفت نمنودند پس مسـئوليت از اهنا 

و بياىن را بر اين مورد در اترخي ) ع(وکىس از قران دفاع نکرد جز سـيد امحد احلسن . اين امر نشده بلکه بر معرتضني اعراض منودند
او دوری جسنت بلکه حىت  و خباطر ان علامی اهل دنيا خباطر ترس جانشان از... ه ق  انزل منود ۱۴۲۵/ جامدی الاول /۲۰

  .عقايد واحض است۲۳بعىض از اهنا او را از خود دور کردند و اصل مطلب در کتاب جواب های روشن کنند جدل دوم سوال 
زن پادشاه بنب ارسائيل مسن شد و ): ع(از امام حسني ) ع(از مقاتل از زين العابدين : ابن شهر اشوب در کتاب مناقب - ٢

به عقد پادشاه در اورد پس اب حيی بن زکراي مشورت منود و او ان را منع کرد وقىت ان زن ان را فهميد دخرتش خواست که دخرتش را 
را مزين منود وبه نزد پادشاه فرسـتاد و رشوع به ابزی کردن بني دسـتان او شد پادشان گفت چه می خواهی گفت رس حيی را ؛ 

يد و در ان رمس بود اگر پادشاه دروغ گويد از سلطنت معاف می شد پس پادشاه گفت چزي ديگری طلب منا و دخرت امتناع ورز 
پس رس مبارکش را در طشت از طال هناد و برای دخرت فرسـتاد وان را حتويل گرفت . بني خلع از سلطنت و کشنت حيی خمري گشت

جواب نگرفت در اين هنگام پري زىن پس خداوند خبت النرص را بر اهنا مسلط منود پس برای فتح اهنا از منجنيق اسـتفاد کرد وىل 
امد و گفت اينجا رسزمني انبيا و اوصيا است و برای ابز منودن ان ابيد از جناست و فظهل اسـتفاد منای و بعد از فتح ان اب اين معل 

وقتل پس خبت النرص به پري زن گفت چه طلىب داری زن گفت  خوىن در اينجا در حال فوران است و ارام منی گري الا اب کشنت 
خبت النرص از اانن هفتاد هزار نفر را کشت ات خون ساکن شد پس ای فرندم عىل جساد خون من ساکن منی گردد ات همدی مبعوث 

  .۲۳۷ص۳مناقب ال اىب طالب ج. گردد و برای خون من از منافقني فاسق هفتاد هزار نفر را  به قتل رساند
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يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ  ؤُالءِ الْقَوْمِ الهَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُل كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَ
  )١(.)حَدِيثا

برداريد و مناز را برپا كنيد و زاكت بدهيد  ]از جنگ[دست ] فعال[اىن را كه به آانن گفته شد آاي نديدى كس(
مهني كه اكرزار بر آانن مقرر شد بناگاه گروىه از آانن از مردم ترسـيدند مانند ترس از خدا اي ترىس ] ىل[و

تر و گفتند پروردگارا چرا بر ما اكرزار مقرر داشـىت چرا ما را ات مدىت كواته هملت ندادى بگو برخوردارى  خست 
به قدر خن هسـته خرماىي بر شام ] در آجنا[ا اندك و براى كىس كه تقوا پيشه كرده آخرت هبرت است و دني] از اين[

] پيشامد[ايبد هر چند در برهجاى اسـتوار ابشـيد و اگر  هر كجا ابشـيد شام را مرگ درىم  *سـمت خنواهد رفت 
گويند اين از طرف  برسد ىم  اى به ايشان گويند اين از جانب خداست و چون صدمه  خوىب به آانن برسد ىم

  .)درايبند] درست[خواهند خسىن را  اين قوم را چه شده است كه منى] آخر[توست بگو مهه از جانب خداست 

يوشك رب العمل أن  .إنمك علامء السوء األجر تأخذون والعمل تضيعون: (می فرمايندذ ڠحرضت  عيىس 

 :فرمودند ڠحرضت عيىس  ..)٢()إىل ظلمة القرب وضيقه  وتوشكون أن خترجوا من ادلنيا العريضة ،يطلب معهل

طلب معل خويش  ،پس بدانيد که روزی پروردگار .سوء  ُاجرت را می بريد و معل را ضايع می کنيد یشام علام
  .کند و بدانيد که روزی شام از اين دنيای هپناور به قرب اتريک و تنگ روانه خواهيد شد

 به زودیپس  .و به آن کفر ورزيدند ،آن را فراموش کردند ،و حافظان ،شدند پس بدانيد که حاملني کتاب مكرت
به تدريس منطق و فلسفه و حنو و ايدگريی آن مشغول شدند جبای اينکه کتاب خدا را پس ! خواهند فهميد 
  .و مشغول تقديس منطق جبای تقديس کتاب خدا شدند .تدريس کنند

  .)30:الفرقان( )لَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقرآن مَهْجُوراًوَقَا(: خداوند درسوره فرقان می فرمايد

  .)گفت پروردگارا قوم من اين قرآن را رها كردند] خدا[و پيامرب (
 البد اگر در! ؟ابتقيه .می ايستيد كه کتاب خــــــــدا را ايری نکرديد خودفردا اب کدام هبانه در مقابل پروردگار 

را به قتل می  ڠدرمی آورديد و امام حسني )  لعنه هللا(کربال می بوديد حامت ًرس از لشکر معر بن سعد 

رسانديد و ابز هبانه تقيه را پيش می کشـيديد و اي حداقل به جانىب می ايسـتاديد و پياكر منی کرديد و اب اين هبانه 

عای شـيعه گری می کردند و برای امام حسني بهل قاتلني حسني اد .را مكک منی کرديد ڠقبيح امام حسني 

 ڠوىل به حمض اين که دانستند نرصت حسني  .لكی انمه نوشتند و گفتند که ما تو را ايری خواهمي کرد ڠ
                                                            

  78-77: سوره نساء -١
  .319ص: 2الاكيف ج - ٢
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 خباثىتو ترس و  پسـىتو از  .امام را کشتند و دمشن امام را ايری کردند ،زندگی مادی آهنا را به خطر می اندازد

و امروزه اگر کتاب خدا  .را تهنا و خمذول و اناميد کردند ڠ گشـته بود فرزند فاطمه که بر نفوس آهنا مسـتوىل

را نزي ان  ڠ يعىن حرضت امام همدی ڠاين چنني خواهيد شد و حامت فردا فرزند حسني  ،را ايری نکرديد

  .اميد خواهيد کرد

   )زِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَق وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يُؤْمِنُونَاملر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُ�ْ( بسم هللا الرمحن الرحمي 

  .)1:الرعد(

الف الم ممي راء اين است آايت كتاب و آچنه از جانب پروردگارت به سوى تو انزل شده حق است وىل بيشرت (
  .)گروند و اميان منی آورند  مردم منى

و مسري حق را طی منی کنند زيرا  از اندىك نفرات آن به وحشت می  .است به حق اميان منی آورند زيرا تلخ
بدليل کرثت افراد آهنا را خوش خواهد آمد و انگار اين را نشنيده اند که  ،و پليدی) خبيث(و از ابطل  .افتند

  :خداوند می فرمايد

 .)100:املائدة( )لْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونقُلْ ال يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ا(

تو را به شگفت آورد پس اى خردمندان از خدا پروا ] ها[بگو پليد و پاك يكسان نيستند هر چند كرثت پليد(
  .)كنيد ابشد كه رسـتگار شويد

حليت ( :می فرمايند ڠری هستند که حرضت امري املومنني ن هامنطو بهل آن را شنيدند و درک کردند وليک

و بر الشه ) دنيا در برابر ديدگانشان زيبا جلوه کرد و زينتش آهنا را فريفـت ( )١()ادلنيا يف أعيهنم وراقهم زبرهجا 
ی در ديدگانش زيبا جلوه کرد پرده ای بروی چزيو هر کس که  ،ای مجع شدند وابخوردن آن مفتضح شدند

  .و آن را انبينا ساخت دت خود کشـيده يم شو بصري 

ال  يف ظلماتوَتَرَكَهُمْ  مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ �َاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ(: حق  تعاىل فرمود
  .)17:البقرة( )یبصرون

و چون پريامون آانن را روشـناىي داد خدا نورشان را برد  مثل آانن مهچون مثل كساىن است كه آتىش افروختند(
  .)بينند رهايشان كرد و در ميان اتريكهياىي كه منى

                                                            
  .36ص: 1ج: هنج البالغة -١
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شعهل اسالم را افروختند و بعد از  بهل مثل آانن هامنند منافقني صدر اسالم  است که در کنار رسول هللا 
اوند پوسـته ديىن که ابطن سـياهشان را درآن وخد .اسالم آوردن مردم به طرف دنيا مامتيل گشـته ومنافق شدند

  .پيچيده بودند را برداشت
  

  )راه راست( احنراف امت اسالمی از صراط مستقیم

 ولقد* أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ ال يُفْتَنُونَ * امل ( :بسم هللا الرمحن الرحمي:حق تعاىل می فرمايد
ساء أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُو�َا * ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِنيَ فَتَنَّا الَّ

إِنَّ اللَّهَ  لنفسهوَمَنْ جَاهَدَ فَإِ�َّمَا يُجَاهِدُ *  مِيعُ الْعَلِيمُ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّ*  ما یحکمون
  .)6-1العنكبوت ( )لَغَنِي عَنِ الْعَالَمِنيَ

و به * گريند  شوند و مورد آزمايش قرار منى   آاي مردم پنداشتند كه ات گفتند اميان آوردمي رها ىم* الف الم ممي (
اند معلوم دارد و دروغگواين را  ينان بودند آزمودمي ات خدا آانن را كه راست گفته يقني كساىن را كه پيش از ا

  پندارند كه بر ما پيىش خواهند جست چه بد داورى ىم كنند ىم   آاي كساىن كه اكرهاى بد ىم* معلوم دارد ] نزي[
* شـنواى داان   است و اوستخدا آمدىن ] او از سوى[اجل ] بداند كه[كىس كه به ديدار خدا اميد دارد * كنند 

  .)نياز است  كوشد زيرا خدا از هجانيان خست ىب و هر كه بكوشد تهنا براى خود ىم 

سُنَّةَ اللَّهِ ( .در امت اسالمی چه در عقايد و چه در احاكم صورت گرفته) رصاط مسـتقمي (احنراف از راه راست 
  .)23:الفتح( )ةِ اللَّهِ تَبْدِيالًالَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّ

  .)سنت الهـى از پيش مهني بوده و در سنت الهـى هرگز تغيريى خنواىه ايفت(

  .)19 :الانشقاق( )لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ(

  .)قطعا از حاىل به حاىل برخواهيد نشست(
النعل ابلنعل والقذة ابلقذة حىت ال  واذلي نفيس بيده لرتكنب سنن من اكن قبلمك حذو(( :وقال رسول هللا 

  .)١())ختطئون طريقهم وال خيطئمك سـنة بين إرسائيل

                                                            
  .180 ص: 13ج: حبار األنوار - ١
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من در دسـتان اوست بر روشها و سنن اقوام قبل از شام  جانقسم به آن که  :فرمودند حرضت پيامرب 
ىن ارسايئل را دور مبانيد و اشتباهات ب ی آهناپا می گذاريد ات از اشتباه و خطا قدم به قدموجب به وجب و 

  .تکرار نکنيد

در هنگام  ڠمی شود اين است که اولني اكری که حرضت همدی  ۏاهل بيت  رواايتبرداشـىت که از 

و برگرداندن ) راه راست(ظهور و قيام اجنام می دهد تعديل اين احنراف و برگرداندن امت به رصاط املسـتقمي 
 آن را ،رهربان گمراه و  سامراين آنکهاست بعد از  اسالم به هامن شلك اتزه متودل شده ی زمان پيامرب 

  .  از مسري اصىل خود منحرف کرده بودند

فقلت  .وسـيعود غريبا ًكام بدأ فطوىب للغرابء اإلسالم بدأ غريبا ( :ڠقال اإلمام الصادق  :عن أيب بصري قال

  .)١( رسول هللا  يسـتأنف ادلاعي منا دعاًء جديداً كام دعا ڠفقال  .أصلحك هللا ،ارشح يل هذا

هامن گونه نزي غريب  واسالم غريب رشوع شد  :فرمودند ڠامام صادق  :از اىب بصري ی نقل است که گفت

لطفا ً اين  امر را برامي  :عرض کردم ڠپس به حرضت امام  .خوشا به سعادت غريبانگشت پس خواهد  ابز

ديدی می آورد هامن طور که حرضت پيامرب خشىص از خاندان ما ادعا و دعوت ج :حرضت فرمودند .رشح دهيد
  .مردم را دعوت می کرد 

 هيدم ما اكن قبهل كام هدم رسول هللا  ،ما صنع رسول هللا ) القامئ(يصنع ( :می فرمايند ڠامام صادق 

  .)٢( )يسـتأنف اإلسالم جديدا ،أمر اجلاهلية
ی که در دوران جاهليت ويران ساخت  دوابره می سازد و آن چزي حرضت قامئ آن چزيی که رسول خدا

  !کرد ويران می سازد دوابره اسالم از نو خواهد آمد

وان اإلسالم  ،إذا قام قامئنا دعا الناس إىل أمٍر جديد كام دعا رسول هللا (  :فرمودند ڠ حرضت امام ابقر

  .)٣()فطوىب للغرابء ،بدا غريبا ًوسـيعود غريبا ًكام بدا
فراخواند و اسالم  دم را به امری جديد فرا می خواند هامن طور که رسول هللا هنگامی که  قامئ قيام کند مر 

  .غريب آمد و غريب ابز خواهد گشت و خوشا به سعادت غريبان

                                                            
  .366ص : 52ج: حبار األنوار - ١
  .353ص : 52ج: حبار األنوار - ٢
  .174: غيبت نعامىن  -٣
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به دليل دور شدن از اهل بيت پيامرب  ،شايد کساىن اين چنني برداشت کنند که احنراف فقط در بني اهل سنت

لکن احاديث وارده از  .به احنراف در عقايد و اي در احاكم کشانيد ابشد که آهنا را ڠو دوازده امام  

به  ڠبه گونه ای که ات قيام امام همدی  .احنراف را برای مجيع گروه ها اعالم می کند ۏاهل بيت نبوت 

 یاسـتنباط احاكم رشعی بني علام یو مهني طور اختالفات در عقايد و احاكم و روشها .طول می اجنامد
  .به اين دو منتسب می کنند خود راکه  هاىيعه و سـىن و بني لك فرقه شـي ،مسلمني

ات در هنگام .ولو به شلك خمترص بيان کنمي  ،مسلمني یاز رضورايت است که بدانمي اختالف موجود بني علام

شاكر ساده ای برای يکی از امئه گمراهی سامری نشومي  و به سبب هجل ما نسبت به  ڠظهور امام همدی 

خود را بر رصاط مستمي و در جانب حق می دانمي  گامن دارمي کهو .نشومي ڠجزو دمشنان امام همدی  ،حقايق

و بدين سبب سعی خوامه کرد بعىض از اين امور را به شلك خمترص و شايد  .و اكر صواب را در پيش گرفته امي
  .ومن هللا التوفيق .در بعىض امور به صورت مفصل بيان کمن

  

  رآنحتریف در ق :اوال
از طريق  زايدی از اهل بيت دال بر حتريف قرآن وجود دارد هامن طور که از حصابه پيامرب  رواايت

  .)١( ابشد  میاهل سنت در کتاهبای آهنا دال بر وقوع حتريف 
آن است که قرآىن که مه اکنون در دسـتان ماست اكمل منی ابشد و بعىض از لكامت :  و مقصود از حتريف

مسلمني وقوع حتريف را اتئيد و بعىض ديگر آن را رد  یبعىض از علام  .ه معد تبديل شده اندآن تغيري و اي ب
  .کرده اند

  .و افرادی که به عدم حتريف اعتقاد دارند به چند مورد زير استناد می کنند از مجهل

 .)9 :احلجر( )كْرَ وَإِ�َّا لَهُ لَحَافِظُونَإِ�ا �َحنُ �َزَّلْنَا الذِّ(حفظ آيه ی  -١

  .) و قطعا ًنگهبان آن خواهمي بودامي ترديد ما اين قرآن را  انزل كرده  ىب (

                                                            
 ٨ج: ، حصيح البخاري٦٧ص ٦، وج٥٥، ٤٧ص ١ج: مسـند أمحد: هجت حتقيق به اين مصادر مراجعه گردد  -١
: ، معدة القاري للعيين٣٤٣ص ٢ج: ، سنن أيب داوود٨٥٣ص ٢ج: سنن ابن ماجة ،١١٦ص ٥ج: ، حصيح مسمل٢٥،٢٦،١١٣ص
، ومن ٣١٨ص ١ج: ، سنن ادلاريم٦٩ص ٢ج: ، اإلتقان يف علوم القرآن للسـيوطي٣٦ص ٢ج: ، الربهان للزركيش٢٤٧ص ٢٤ج

، ١٠٦ص : اإلمامة ، دالئل٣٣٣ص: ، غيبة النعامين٢٧٥،٢١٣ص: خمترص البصائر ،٦٣٤ص ٢ج: الاكيف: مصادر الشـيعة راجع
  .، وغريها٢٠٠ص ٢٣ج: ، حبار األنوار٧٩ص: املسائل الرسوية
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اين آيه ممکن است به حفظ قرآن از حتريف تفسري شود و قرآن از مك و زايد شدن و تغيري نزد امت حمفوظ و 
  .سامل  مباند و مهچنني دسـتان پليد اهل ابطل و گمراه بدان نرسد

از پيش ( .)42 :فّصلت( )مِنْ بيْنِ يَدَيْهِ وَال مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ باطلياتيه الال ( :حق تعاىل فرمود -٢

  .)]صفات[اى است از حكميى سـتوده]مهان[آيد وىح  رسش ابطل به سويش منى   روى آن و از پشت
اين  .طل بني ان استو اين آيه ممکن است اين چنني تفسري شود که قرآن حمفوظ از متام توطئه های اهل اب

ابطل ممکن است اب تبديل بعىض لكامت و اي زايد کردن لكامت و اي اب اكسنت و اضافه کردن بعىض از سوره ها و 
  .آايت صورت پذيرد

يعىن حتريف در  .که بر حتريف داللت می کنند ممکن است بعىض از آهنا دال بر حتريف معنوی ابشـند رواايىت -٣
  .زنيل  و اين امری است که مهه مسلمني بدان اقرار می کننداتويل و نه حتريف بر ت

  .که بر حتريف داللت دارند دارای سـند ضعيفی هستند رواايىتبعىض از  -٤
که حتريف و اتويل  لفظی و اي نقص را قبول ندارند آهنا را نبايد قبول داشت و اصطالحا ًبه آهنا  رواايىت -٥

بنا به دليل خمالفت اب قرآن است هامن . يعىن آهنا را ابيد به ديوار کوبيدمی گويند >> يرضب هبا عرض اجلدار <<

روايت شده که فرموده اند هرکدام از احاديث ما اب کتاب خدا مغاير  بود آهنا را  ۏطور که از معصومني 

  .)١(مناييدترک 
را به دور از عقل زي! مه اکنون در دسـتان ماست والغري  قرآن گردآوری شده در زمان پيامرب اکرم  -٦

سپس ابوبکر و معر و  .در زمان حياتش به نوشنت و مجع آوری قرآن اهامتم منی ورزيد است که رسول خدا 
زيد بن اثبت قرآن را مجع آوری کردند و بعد از آهنا عامثن مردم را به يک قرآن و مصحف واحد فر اخواند و 

آتش کشاند و نتيجه آن شد که قرآىن که مه اکنون در دست  بقيه قرآهنا که اب آن متفاوت بودند را انبود و به
  .ماست مصحف عامثىن می ابشد هامن طور که عام و خاص آن را می دانند

است زير ا که قرآن هامن معجزه  امروز گفته حتريف قرآن الزمه ويران کردن اثبات نبوت حرضت محمد  -٧
  .وردآن برای هجانيان به ارمغان آ ای است که پيامرب 

                                                            
مهه چزي به کتاب خدا و سنت ابز می گردد و هر : که) ع(از ايوب بن حر گفت از اىب عبدهللا : ز امحد ابن خادل برىقنقل ا  - ١

هر چه از ما نقل شده که قران ان را ) ع( عبدهللا و از لكيب بن معاويه اسدی نقل از اىب) چه موافق قران نباشد زخرف می ابشد 
فرموده  ای مردم اچنه از من نقل شده که  ۹ص(و از اىب معري از هامشني مجيعا و غري اهنا که پيامرب ) تصديق منی کند ابطل است 

و نقل از اىب ) گفته ام موافق قران ابشد پس من ان را گفته ام و اچنه که از من نقل شده وخمالف قران است پس  من ان را ن 
فرمود اچنه از من امده که موافق قران است از من است واچنه خمالف کتاب خدا بود از من ) ص(گه رسول خدا ) ع(عبدهللا 
  ۲۲۰ص۱حماسن امحد بن محمد بن خادل برىق ج . نيست
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ديگر اين قرآن برای ما فايده ای خنواهد داشت و منی توان آن را مرجعی برای عقايد و  ،اب اعتقاد به حتريف -٨
  .احاكم و غريه دانست

  

  :و اما دالیل افرادی که به حتریف قرآن اعتقاد دارند عبارتند از
از   رواايىتابشـند و برای مثال که از طريق شـيعه و سـىن بر حتريف داللت می کنند بسـيار زايد می  رواايىت

ل كام نز  من رسه أن يقرأ القرآن غضا ( :فرمودند طريق اهل سنت نقل شده را می آورمي که حرضت پيامرب 
  .)١() فليقرأه عىل قراءة ابن أم عبد

 بدع (پس خبوانيد هامن طور که ابن ام عبد   ،هامن طور که انزل شد ،هر کس خبواهد  که قرآن را اتزه خبواند
  .می خواند) هللا بن مسعود

  .است که  حافظ  قران بود  بدين حنو ابن مسعود يکی از هبرتين حصابه رسول هللا 
عبدهللا بن  :تغيري ايبند سپس گفت) قرآن ها(امر شد که مصاحف  :سپس آهنا از ابن مالک نقل کردند که 

زيرا هرکس ايناكر را  .هد بگذار باكهدمسعود گفت اگر از شام کىس هست که از مصحف خود کرس کند اي باك
از  راسپس ابن مسعود گفت من هفتاد سوره  .بکند در روز قيامت اب مك و اكست مصحف خود خواهد آمد

نگاشـمت را ترک  نوشـمت حال شام از من می خواهيد آن چزيی که از زابن پيامرب  دهان مبارک پيامرب 
سـند حصيح دارد هامن طور که امحد محمد شارح در مسـند ] يث طبق روشهای تصحيح حد[اين روايت  )٢( .کمن

امحد گفته است و ابو داود و ابن کثري در کتاب تفسري و مهچنني معنای آن را ابن سعد در کتاب طبقات  نقل 
  .)٣(کرده اند

                                                            
 ٤٦ص: ضائل الصحابة، ف٤٩ص ١ج: ، سنن ابن ماجة35،36،175،265،4255،4340،4341:حديث:٧ص ١ج: مسـند أمحد -١

ً : جباي ً نوشـته شده ) تر(  رطبا  ٩ج: ، مجمع الزوائد٤٥٢ص ١ج: ، السنن الكربى٢٢٧ص ٢ج: املسـتدرك للحامك). اتزه( غضا
  . ، وغريها٢٨٧ص
و ٤٨٦ص١ج ‘ و سري اعالم النبال١٣٨ص٣٣و اترخي ىمشق ج ٤٤ص٩فتح الباري ج   3929: حديث: 6ج: مسـند امحد -٢

ابن  ۰ئت معمتد در مجع قران حىت در کتاب حصيح خباری نقل شده نقل از شقيق بن سلمه گفت وعوى به قر مساهل اعرتاض ابن مس
هفتاد واندی سوره برداشـمت و به خدا قسم متام ) ص(مسعود ما را خماطب قرار داد و گفت ک به خدا قسم از دهان رسول خدا 

نشسـمت وگوش به الكم  اچنه می گفتند می دادم  : رتين اهنا نيسـمت شقيق گفتحصابه می دانند اعلمرتين اهنا به کتاب  هللا هسـمت وىل هب
  ...ابب قرائت ۱۰۲ص  ۶حصيح خباری ج.  وچزيی از کىس  نشنيدم  که ان الكم را برگداند

  
  .٣٤٢ص ٢ج: ، الطبقات الكربى٤٣٣ص ١ج: ، تفسري ابن كثري٥٤ص: مسـند أيب داوود الطياليس -٣
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يرياىت و معىن حديث ابن مسعود واحض است ابن مسعود در قرآىن که عامثن آن را نوشـته نواقىص و اي حداقل تغ 
 ؟گرفمت را ترک کمن شام از من می خواهيد آچنه که از رسول خدا " :را در آن مشاهده می کند که اب گفته

و ابن مسعود  .را اب قرآىن که عامثن نوشـته  مغاير می داند بيان می کند و قرآىن که برگرفته از پيامرب " 
 ،نوشـته بود را رد می کرد ات اينکه  عامثن او را کشتو آچنه عامثن  .بر رأی خود ارصار داشت) رمحت هللا عليه(

هنگام آتش زدن قرآن ابن مسعود او را حبدی  .را به آتش می کشـيد) مصحف ها (در آن هنگامی که قرآهنا 
در اين ابب  ،دال بر نقص قرآن هستند ،رواايىت که از کتاهبای اهل سنت. اب اتزاينه زد که بعد از آن فوت کرد

وىل   دند ؛انتخاب  كر  راا و آايت هامس نسخ تالوت سوره ز اهنا وارد شده رای آن  رواايت كه ازايد است و ب
  .)١(نوشـته نشده است) قرآن(امروزه در مصحف 

                                                            
بعد از ابزگشت معر از اخرين جح خود گفت خداوند محمد را به حق مبعوث : د حصيح نقل از ابن عباسخباري و مسمل اب سـن  - ١

گرداند و بر او کتاب را انزل منود و از اچنه که بر او انزل شده ايه رمج می ابشد پس ان را خواندمي وتدبر کردمي وتعقل ؛ پس رسول 
ترمس که زمان طوالىن گردد و مردم بگويند که اين ايه را در قران منيابمي و از فريضه ی  و می. رمج منود وما نزي اين معل را اجنام دادمي

، و در مسـند امحد ١١٦ص  ٥ج : ؛ و مسمل ىف حصيحه ١٥٢و  ١١و  ٢٥ص  ٨ج : حصيح خباری ،.که خدا انزل منوده ابز مانند
، و ابن ماجه مه اينگونه در ٢٦٩ص  ٦، و ج ١٣٢ص  ٥، و ج ٥٠ ٤٧و  ٤٣و  ٤٠و  ٣٦و  ٢٩و  ٢٣ص  ١ج : بن حنبل

  و غريه ۳۴۳ ص ٢کتاب سنن نقل می کند ؛ ج 
و صنعاىن در مصنف نقل از ابن عباس که معر منادی را امر منود که ندا دهد که مناز جامعت است و در ان بعد از محد وثنای 

) ص(ز قران مقداری رفته هامنگونه که محمد خداوند گفت که ای مردم ايه رمج ايه است که انزل شده و ان را خواندمي والکن ا
  .١٧٩ص ٥ج: ، ادلر املنثور٤٣١ص ٥ج: ، كزن العامل٣٣ص ٧ج: املصنف.. .رفت

معر کتاب خدا را اضافه کرده  آيه را در آن می گذاشـمت و مهچنني  گفتنداگر مردم مني  : در حصيح خباری نقل از معر که می گفتو 
   ٢٤٧ص ٢٤ج: ، معدة القاري للعيين١١٣ص ٨ج: حصيح البخاري) زيرا آن حق است گفت از سـنگسار کردن شاكيت نکنيد 

د بعلت عدم وجود ايه رمج و منی شود گفت که الكم او در نسخ تالوت است زيرا که او واين يعين معر به نقص قران اعرتاف يم كر 
ني زرشکی در کتاب برهان خويش گفته می خواست ان را اب دست خويش بنويسد وىل از حرف مردم هراس داشت و خباطر مه

نوشنت ان جائز بود وىل الكم مردم او را ابز داشـته و اچنه در نفس او جائز بود در خارج .. اگر مردم منی گفتند( ک ظاهر الكم 
تقان يف ، اإل٣٦ص ٢ج: الربهان للزركيش .مانعی داشت و اگر نزد او جائز بود الزم است که اثبت ابشد زيرا اين شان مکتوب است

إن ال ترغبوا عن (که گفته ما قبل از اين می خواندمي از کتاب خدا  و امحد و خباری نقل از معر ٦٩ص ٢ج: علوم القرآن للسـيوطي
 .٢٦ص ٨ج: ، حصيح البخاري٤٧ص ١ج: مسـند أمحد..) أو أن كفراً بمك أن ترغبوا عن آابئمك. آابئمك فانه كفربمك أن ترغبوا عن آابئمك

ابب ختويف از اچنه ۱۰۰ص۳و نزي در حصيح مسمل ج. اقرار داشت) ص(معناست که معر به نقص قران انزل بر محمد و اين بدين 
نقل از سويد بن سعيد از عىل بن مسهر از داود از اىب حرب از پدرش گفت که ابو موىس اشعری  ... دنيا خارج می شودة از زهر 

ر که قران راخوانده بودند بر او داخل شدند ؛ پس گفت شام اخيار و قاراين قرائت کنندگان اهل برصه را طلب منود پس سـيصد نف
اهل برصه هستيد پس خبوانيد و تالوت کنيد ات مدت بر شام طوالىن نگردد و قلهبا شقی گردد هامنگونه که بر اقوام قبل از شام اتفاق 

يه می کردمي و ان را فراموش کردم وىل مقداری از ان را افتاد  و ما سوره ی را می خواندمي که به بلندی و شدت ان به برائت تشب 
لو اكن البن آدم واداين من مال البتغى واداي اثلثاً وال ميأل جوف ابن آدم إال الرتاب، و سوره ی : حفظ دارم، ان بدين گونه است که

اي أهيا اذلين آمنوا مل تقولون ( و از ان را می خواندمي که شبيه يکی مسـبحات بود وىل فراموش شده و مقداری از ان را در بر دارم 
  ).ماال تفعلون فتكتب شهادة يف أعناقمك فتسألون عهنا يوم القيامة
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به ما امر کرده اند قرآن را  ۏليکن اهل بيت .بسـيار زايد است ۏواما رواايت وارد شده از اهل بيت 

  .)١(قيام کند) صلوات هللا عليه (نمي ات  زماىن که قامئ آهنا هامن طور که بقيه مردم می خوانند خبوا
 ؟معىن مداومت حراست و حفظ قرآن  چيست :درمسائل رسوريه سواىل را مطرح کرده) رمحه هللا(شـيخ مفيد 

حرضت امري که و اي قرآىن  ؟است  که دربني مردم راجي است و اي قسمىت از قرآن از بني رفت آاي قرآىن مهيىن

هامن طور که خمالفني می  ،آن را مجع آوری کرد است  اي آن قرآىن که عامثن گرد آورد ڠني عىل املومن

  .گويند؟
نيست اين قرآىن که در بني ماست مهه الكم خداوند است  شىك  :و به اين پرسشها اين گونه  پاخس داده است

و  .ابشد میآن چه انزل شده است  که انزل شده و در آن هيچ گونه الكم برشی به اكر نرفته و گردآوری شده
يعىن  .نزد حافظ رشيعت و احاكم به وديعه گذاشـته شده است )٢(کرده استمابقی قرآن که خداوند آن را انزل 

                                                                                                                                                                                                       
نقل از زيد بن اسمل از اقعقاع بن حکمي از : ابب دليل هر کس بگويد مناز وسط هامن مناز عرص است  ١١٢ص٢و حصيح مسمل ج 

فأذين حافظوا عىل ( د که قراىن برای او بنويسم و گفت اگر به اين ايه رسـيدی عايشه مرا امر کر (  ابن يونس موالی عايشه گفت 
)  حافظوا عىل الصلوات والصالة الوسطى وصالة العرص وقوموا  قانتني: الصلوات والصالة الوسطى، فلام بلغهتا آذنهتا فأملت عيلّ 

  .شنيدم) ص(گفت که اين گونه از رسول خدا 
ابن کعب  نقل کرد که سوره احزاب مانند سوره بقره است و در ان (نقل از زربن حبشگفت ٢٧٤ص١٠و در حصيح ابن حبان ج

و در هامن کتاب . حامك گفته که اين حديث سـندش حصيح است وان را خارج نمنوده) پريمرد و پريزن را بعد از زان رمج کنيد 
سعود معوذتني را از قران پاک می منود و می گفت ايهنا ابن کعب را ايفمت و بدو گفمت ابن م ( از زر بن حبيش که گفت  ٢٧٤ص١٠ج

گفت که سوره احزاب را چند ايه می ) ص(گفت پدرم به رسول خدا .از قران نيست پس اچنه که از ان نيست را در ان جا ندهيد
ر ان ايه رمج را دانيد؟ گفت که فتادو سه ايه پدرم گفت به کىس قسم که مسـتحق قسم است ان سوره معادل سوره بقره است و د

  .خواندمي که پريزن وپريمرد زاىن را رمج کنيد وان ناكىل است از خداوند عزيز حکمي
سوره توبه هامن سوره عذاب است و از اچنه می خوانند ربع  ٠سوره برائت نقل از حذيفه که گفت ٢٨ص٧ودر مجمع زوائد هيمثی ج

  . ت منوده ورجال ان حصيح می ابشدطرباىن در وسطان را رواي. اچنه ما می خواندمي می ابشد
اچنه از سوره برائت می خوانيد بع ان است و ( از حذيفه رىض هللا عنه گفت  ٣٣١- ٣٣٠ص٢و در مسـتدرک حامك نيسابوری ج

  سـند اين روايت حصيح می ابشد و خارج نيست  –شام ان را سوره توبه می انميد و ان سوره عذاب است 
  .در اين حبث منی گنجد و احاديث فراوىن وجود دارد که

قرائت قران می منود ومن گوش می دادم و در ان ) ع(مردی بر اىب عبدهللا : ئر ادلرجات نقل از سامل بن سلمهصفار ىر بصا - ١
هملت بده هملت ده از اين قرائت دست بکش، ( فرمود ) ع(حروىف را می خواند که من  نزد مردم نشنيده بودم پس ابو عبدهللا 

) ع(که مردم می خوانند خبوان، ات قامئ ما قيام کند ؛ پس اگر قيام کرد قران را بر حد خويش می خواند و مصحفی را که عىل  هامنگونه
پس از فراقت از نوشنت ان را برای مردم خارج ساخت و فرمود اين کتاب خداست هامنگونه )  ع(را خارج می سازد و فرمود عىل 

بني لوحني مجع کردم  گفتند نزد ما قران وجود دارد که جامع قران در ان است نيازی به اين قران  انزل شده و ان را)ص(که بر محمد 
به خدا قسم بعد از اين روز ديگر ان را خنواهيد ديد ابدا بر من بود که هنگام مجع کردن ان را به شام خرب ) ع(ندارمي   پس فرمود 
  .۸۸حبارالانوار ج ۲۲۶ص۴وسائل جمسـتدرک ۲۱۳بصائر درجات ص. دمه که ان را خبوانيد

  .اين لكمه در بعىض نسخ مسائل رسوريه امده است  - ٢
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و آن چزيی که  .استکه نزد وی چزيی از قرآن مك و کرس نشده و چزيی از آن گم نشده  ڠحرضت همدی 

  .مجع آوری کرده بود ڠ نيست که حرضت امري املومنني عىل در نزد ماست به هر  سبىب  که ابشد آن قرآىن

و از اهنا قصور در معرفت بعىض از ان و اي اچنه که در اان شک افتاد و اي اچنه که تعمدی در  به علت اسـبايب 
  .ان بود و اي معد در اخراج بعىض از ان

از اول ات  .آمده  گردآوری منود) قرآن ترتيب نزول(قرآن را هامن طور که در تزنيل  ڠ و امري املومنني عىل 

وسوره های مکی را قبل از سوره های  ،به آخر سوره ها و آن را چنان اتليف کرد که می ابيسيت اتليف شود
  .و مهچنني انخس را برمنسوخ مقدم داشت و مهه چزي را در جايگاه اصىل خود قرارداد ،مدىن

كام  ،أما وهللا لو ُقرء القرآن كام ُأنزل ألفيمتوان فيه مسمني( :ه اندفرمود ڠدر اين ابره امام جعفر بن محمد صادق 

اسامی ما را در آن نوشـته  دبه خدا سوگند اگر قرآن را هامن طور که انزل شد می خواندن )١()مسي من اكن قبلنا
  .نوشـته شده استآن شده می ايفتند هامن طور که اسامی پيشـينيان در 

نزل القرآن أربعة أرابع ربع فينا وربع يف عدوان وربع قصص وأمثال وربع قضااي ( :ه اندمه چنني عليه السالم فرمود
  .)٢()ولنا أهل البيت فضائل القرآن ،وأحاكم

قرآن به چهار قسمت انزل شد يک چهارم آن به انم ما است و يک چهارم در وصف دمشنان ما و يک چهارم 
  .ی ما اهل بيت فضائل قرآن استو احاكم و برا قضااي آنداسـتان و امثال و ربع 

مبا امر کرده اند قرآىن که نزد ماست را بدون مك و  ۏو خرب حصيح آن است که امئه  :گفته است) ره(جملىس 

مجع  ڠسپس در آن زمان مردم قرآىن که بر تزنيل توسط امري املومنني  .ڠزايد خبوانمي ات زمان ظهور قامئ 

 .)٣( آوری شد را خواهند خواند
بعد از اين که يک قرآن  را انتخاب می کند و بقيه آهنا اب وجوى ) قرآهنا(يام عامثن اب آتش زدن مصحفها ق  -٢

و حىت قرآن ابن مسعود را نزي آتش زد و منکر قرائت آن شد و ابن  ،اختالف بني اهنا  را به آتش می کشد 
اتکيد داشتند که مانند ابن مسعود   م و اب وجود اينکه پيامرب اسال .مسعود را به حدی کتک زد ات فوت منود

  .)٤( )زل فليقرا عىل قراءة ابن أم عبدمن رسه أن يقرأ القرآن غضا كام ن(را خبوانند  قرآن

                                                            
  .55ص: 89البحار ج -١
  .تفسري العيايش -٢
 74: 92ج:، وكذا يف حبار األنوار78الشـيخ املفيد ص  -املسائل الرسوية - ٣
ً ر : ، وفيه٤٦ص: ، فضائل الصحابة٤٩ص ١ج: ، سنن ابن ماجة٧ص ١ج: مسـند أمحد -٤ ً بدل غضا  ٢ج: مسـتدرك احلامك. طبا
 .، وغريها٢٨٧ص ٩ج: ، مجمع الزوائد٤٥٢ص ١ج: ، السنن الكربى٢٢٧ص
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 :حق تعاىل فرمود. هيود تورات را حتريف و مسـيح اجنيل را حتريف کردند ،جاری شدن سنهتای گذشـتگان -٣

  .)ا از حاىل به حاىل برخواهيد نشستقطع( .)19 :الانشقاق( )كَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍلرت(

روايت شده  ۏو اهل بيت معصومني  و حديث اقفاء اي جاری شدن سنت گذشـتگان از پيامرب  

  .)١(است
در زمينه واقع وجود دارد و نتيجه آن ) ری شدن سنهتا پيشـينيان برآيندگانجا(معىن اقتفاء بر سنت گذشـتگان 
  )٢( .شود اگر به صورت اجامىل و خمترص مرور کند حاصل می برای هر کىس که اترخي را حىت

يکی از تفسريهای آن اين است  ،آيه ی حفظ از آايت متشابه است و تفسري و تأويل زايدی را دربر دارد – ٤

  ).٣(است  ۏحمفوظ است و اين تفسري طبق رواايت اهل بيت  ڠکه  قرآن نزد معصوم 

متشابه بوده و  )أتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تزنيل من حكمي محيدال ي(و مهني طور آيه ی ديگری نظري 
  .تفسريهای متعددی را شامل می شود

و از اهل بيت  ،و جعيب اين است که بعىض از آهنا اين رواايت که دارای سـند حصيح و دليل حممكی هستند
و ااي  .عای فقه  قرآن و سنت را می کننددر حاىل که آهنا اد ،گردانندعصمت  وارد شده را به متشابه بر يم 
  ! ؟ز می گشتحممك به متشابه و اي متشابه به حممك  اب

 که بر حتريف و نقص رواايىتبعىض از  زيرا(راهی برای رد کردن رواايت حصيح نيست زيرا که بعىض از آهنا   –٥
و  آايت  فوق متشابه  که قبال  .تچنان حممك هستند که بسادگی منی توان آهنا را انديده گرف) داللت می کنند

درست هامنطوری که اگر لكمه  .و معىن آن فهميده شود نه به عکس آن ،متشابه به حممك برگردد وابيدگفته شد 
  .هفتگانه قرآن   اختالف موجود است قرائاتو اي حرىف در آيه تغيري کند حبساب منی آيد و در بني 

                                                            
، حتفة ٢٦١ص ٧ج:، مجمع الزوائد٤٤٥ص ٤ج: ، مسـتدرك احلامك٣٢١ص ٣ج: ، سنن الرتمذي٣٤٠ص ٥ج: مسـند أمحد -١

، كامل ٢٤٥ص ١ج: ،علل الرشايع٣٣٩ص: طاووساليقني البن : ، وغريها، وأّما ما رواه اخلاصة، فالحظ٣٣٩ص ٦ج: األحوذي
  .، وغريها٣٨٧ص ٢٢ج: ، حبار األنوار١٧٩ص ٦و ج١٢٠ص ٢ج: ، غاية املرام١٥١ص ١ج: ، الاحتجاج٤٨١ص: ادلين
فرمود ای زراره اين امت بعد از ) لرتکنب طبقا عن طبق( در مورد قول خداوند ) ع(نقل از زراره از اىب جعفر  شـيخ لكيين  - ٢

  .۴۱۵ص۱اكىف ج . بر سنت پيشـينيان  از حاىل به حاىل  از فالن وفالن وفالن نشدند؟ نىب خود
بلکه ان اايت واحض وروشن در قلهبای کساىن است که عمل ( اين ايه را خواند ) ع(لكيىن نقل از صفار از اىب بصري از اىب جعفر   - ٣

وجود دارد گفمت فدايتان شوم  اهنا چه ) دوجدل ان(ني ان کتاب ای ااب محمد خبدا قسم نگفت که ب(سپس فرمود )بداهنا داده شده 
بصائر درجات وسائل الشـيعه ال بيت  ۲۱۴ص۱اكىف ج  –کساىن هستند فرمود به غري از چه کساىن می توانند ابشـند 

نه که انزل که فرمود کىس از مردم نيست که بگويد مجيع قران هامنگو ) ع(و از جابر از ااب جعفر۲۰۱ص۲۳حباانوارج۱۸۰ص۲۷ج
    .۸۸ص۸۹و حبارانوار ج۲۱۳شده  نزد اوست الا عىل ابن اىب طالب و امئه بعد از او بصائر درجات ص
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و حداقل تقدير  ،تر و ابالتر از قبول قرائت غري از آهنا می ابشد وىلست که قبول قرائت معصوم ااو از اينجا 
هامنند خواندن غري از او را قبول کىن و هيچ قانوىن  برای حمصور کردن ) قرائت معصوم(ن آست که خواندن ااين 

  .قرائت در قرائهتای هفتگانه وجود ندارد و قراهئای ديگری نزي وجود دارند
رواايىت از اهل سنت و  .ر نزد ماست در زمان ابو بکر و معر مجع آوری شده استقرآىن که امروزه د – ٦

شـيعه دال بر حادثه ای عظمي وجود دارد که در اترخي به طور متداول ذکر شده و آن اين است در آن زمان 
ع متعددی بوده و عامثن آهنا را به آتش کشـيد و مردم را به گرد يک قرآن واحد مج) قرآن های(مصحفهای 

  )١(.کرد

وىل آانن  ،است که آن را بر قوم عرضه داشت ڠآن را مجع کرد نزد حرضت عىل  اما قرآىن که پيامرب 

دال براين حقيقت  ۏو رواايت زايدی از اهل بيت  .می ابشد ۏنپذيرفتند و مه اکنون نزد امام دوازدمه 

قرآن خواند و  ڠبدهللا امام صادق از سامل بن سلمه روايت می شود که گفت مردی نزد اىب ع  .موجود است

كام   كف عن هذه القراءة اقرأ :فرمودند ڠپس ابو عبدهللا  .من لكامىت را  می شنيدم که مردم آهنا را منی خوانند

واخرج املصحف اذلي كتبه  ،قرأ كتاب هللا عز وجل عىل حده ڠفإذا قام القامئ  ،يقرأ الناس حىت يقوم القامئ

                                                            
نقل از ديرعاقوىل در فوائد از ابراهمي بن يسار از سفيان بن عيينه از زهری زيد : طی در کتاب خويش اتقان در علوم قرانسـيو   - ١

مجع نمنود از اچنه مرتقب از ورود ) ص(مجع نگشـته بود خطاىب گفت قران را رسول فوت شدند و قران) ص(بن اثبت گفت رسول 
متام شد خداوند به خلفا فهامند وان نسبت به وفات به عهد صادقني ) ص(انخس برای بعىض حممك اي تالوت ان ووقىت نزول ان اب وفاتش

  .۱۶۰ص۱ج. فتبر حفاظت ان برای اين امت است پس ابتدا اب صديقمبشورت معر اجنام گر 
مردم  –اولني کىس که قران را مجع منود اىب بکر و زيد ان را نوشت : و نزي نقل از ابن شـته در مصاحف نقل از ليث بن سعد گفت

و ايه ی را منی نوشت الا اب دو شاهد عادل ؛ و اخر سوره برائت موجود نيست مگر اب خزميه بن  - می گفتند زيد ابن اثبت است
شهادت او را به شهادت دو نفر معرىف کرده ومعر ايه رمج را ننوشت زيرا يک نفر ) ص(ا بنويسـيد زيرا رسول هللاثبت که گفت ان ر 

و خباری نقل از زيد بن اثبت گفت اىب بکر مقتل اهل ميامه را ارسال منود و معر نزد او بود و گفت قتل در ميامه  ۱۶۳ص۱بود ج
ن اتفاق بيفتد و اکرث قران پاميال گردد و می بيمن که به مجع قران دسـتور دهی به معر خباطر قرائت قران است و می ترمس بني قاراي

گفمت چگونه اكری را اجنام می دهی که رسول ان را اجنام نداده معر گفت به خدا قسم که ان خري است و در حال تلكم اب معر بودم 
می نوشـىت پس ) ص(قىل هسـىت که وىح را برای رسول هللا اىب بکر گفت تو جوان عا: که در ان گفته معر راىض شدم يزيد گفت

ان را تبعيت کرده و مجع منا، پس به خدا اگر کوهی را ملكف به محل ميکردند برای من سـنگني تر از امر محل و مجع قران بود گفمت 
 است پس اب مراجعهتای اىب ان را اجنام نداده است گفتند به خدا قسم که خري) ص(چگونه اكری را اجنام می دهيد که روسل خدا 

ت بکر خداوند قلمب را برای اچنه اىب بکر ومعر ابز کرده بود ابز منود  پس تبعيت کرده  که قران را مجع منامي از اچنه در سينه مردان اس
و مصاحف ...ر اورسوىل از جانب خدا امده عزيز است ب... پس اخر سوره توبه را اب اىب خزميه انصاری ايفمت که نزد کىس ديگر نبود

فتح : ، وراجع٩٨ص ٦جحصيح خباری . نزد اىب بکر بود ات فوت شد سپس نزد معر در زمان حياتش وسپس نزد حفصه بنت معر
للطباطبايئ،  ١٢ج: ابب مجع القرآن، البيان يف تفسري القرآن للخويئ، القرآن يف اإلسالم وتفسري املزيان ١٣ص ٩ج: الباري البن جحر
  .لقرآن وعلومه ملري محمدي زرندي، تدوين القرآن للكوراين، وغريهاحبوث يف اترخي ا
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و در  .ن دوری کن و هامن طور که مردم می خوانند خبوان ات هنگامی که قامئ قيام کنداز اين خواند( .ڠعيل 

و  .وجل را هامن طور که ابيد خوانده شود خواهند خواند قيام می کند کتاب خداوند عز ڠهنگام که قامئ 

  .)آن را نوشت رابريون می آورد ڠقرآىن که حرضت عىل 

لناس حني فرغ منه وكتبه وقال هلم هذا كتاب هللا عز وجل كام أنزهل هللا إىل ا ڠأخرجه عيل ( :و آنگاه فرمودند

فقال أما وهللا ال  ،فقالوا هو ذا عندان مصحف جامع فيه القرآن ال حاجة لنا فيه ،وقد مجعته من اللوحني ،عىل محمد
  .)١()  أن أخربمك حني مجعته لتقرؤوهإمنا اكن عيلَ  .ترونه بعد يوممك هذا أبدا

اين کتاب  :و به آهنا فرمود .آن را به مردم عرضه داشت ،نگامی که آن را اكمل کرد و نوشته  ڠعىل 

خداوند عزوجل است هامن طور که خداوند بر محمد انزل کرده است و آن را از لوحني مجع آوری کردم سپس 
وىل به خدا بعد از  :پس فرمود .ن ندارميآست در آن قرآن مجع شده و نيازی به ااين مصحفی که نزد ما  :گفتند

ن را آبرمن بود هنگامی که آن را مجع اوری کردم شام را ابخرب ساز ات  .اين روز هرگز اين قرآن را خنواهيد ديد
  .)23ح  :633ص :2ج :اصول اكىف() خبوانيد

 ڠقبل از وفاتش نقل شده که ورقه هايي كه قرآن را اب آن نوشـته به عىل  در روايت ديگری از پيامرب 
  .ا کرد و امر به مجع و حفظ و نگهداری آن منودعط

گزاف و  ادعاىي است ،مجع آوری شده که اين قرآن هامن قرآىن است که در زمان پيامرب آن اما ادعای 
  .بهيوده که دليىل بر آن وجود ندارد و اين نظريه اب دالئىل که عرض شد مردود است

قبل از بعثت  سريه اشق و امانتداری و راسـتگوىي و اب اخال به راسـىت که اثبات نبوت حرضت محمد  –7
و بسـياری از آهنا به شلك فراوان از نسىل  .اثبت شد و اب معجزات زايدی مهراه بوده و يکی از آهنا قرآن است

  .اترخي نزي قيد شده است های  و در کتاب هبه نسل ديگر نقل شد
می توان به شاكفته شدن ايوان کرسی و ويران شدن رخ داد  و از مجهل وقايعی که در زمان والدت پيامرب 

و  ،ندو خاموش شدن شعهل های آتشکده فارس که بيش هزار سال روشن بود ،چهارده گنگره از گنگرهايش
و سـتارگان بر شـياطني گرد آمده و آهنا را رمج کرده و  ،و فوران شدن حصرای ساموه ،شور شدن درايی ساوه

  . اشاره کرد ،)٢(اندمانع اسرتاق مسع  آهنا گشـته 

                                                            
  .23ح 633ص: 2ج: أصول اكىف -١
) ع(که فرمود ابليس ات اسامن هفمت را خمرتق می گشت و وقىت عيىس ) ع(نقل از امام صادق: شـيخ صدوق در کتاب اماىل - ٢

متودل شد هفت اسامن بر او ) ص(ی رفت و وقىت که حرضت محمد متودل شد سه اسامن بر او حمجوب گشت و ات چهار اسامن ابال م
حمجوب گشت و شـياطني به وسـيهل شهاب سـنگ زده می شدند و قريش گفتند اين قيام ساعت است که از اهل کتاب می شنيدمي 
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و همرابىن  ،و شاكفنت درختان ،بود عبارتند از شاكفنت ماه که مقارن اب دعوت پيامرب  چزيهاىياز مجهل آن 
و جامدات و حيواانت به خاطر او به  ،و جاری شدن آب از انگشـتان دستش ،و تسبيح هسـته خرما ،شاخه ها

و به حرف  ،ه خسن آمدن گوشت مسموم در بني دسـتانشو ب ،و تسلمي شدن آهو در برابر او ،خسن درآمدند
و سري شدن مردم  ،و برق زدن سـنگ در روز خندق ،و شري دادن گوسفند ام معبد  ،آمدن گرگ بياابن

  .)١(فراوان اب غذای مك است
يل افرادی که به حتريف قرآن اعتقاد دارند می دانند که قرآن موجود از جانب خداوند متعال است و به مهني دل 

و بدين ترتيب بر اجعاز خود ابىق مانده و می توان در  .ليکن اين قرآن متام آن نيست .بر اجعاز خود ابىق است
مانند اينكه ان بالغت و  .و مهچنني در اصل اجعاز قرآن اختالف است .عقايد و احاكم و غريه به آن اعامتد منود

و اي احاكم  ،و سامل بودن آن از تناقض ،می دهدو اي اخباری که از غيبيات  ،و موعظه حمكاي  ،روش است
  .ترشيعی عادالنه

                                                                                                                                                                                                       
می شومي نگاه کنيد و و ذکر می کردند و معر بن اميه گفت و از رشورترين اهل جاهليت بود به اين سـتاره گان که اب اهنا هدايت 

زمسـتان وپائزي را اب اهنا می شـناسـمي پس اگر مهه اهنا افتادن هالک مهه چزي است و اگر اثبت ماندن وبر ديگری افتاد يک حادثه 
بر صورت افتاده بودندو ايوان کرس ی ترک ورداشت و بيست چهار ) ص(ومتام بتان هنگام والدت حرضت محمد . طبيعی است

اد ودرايچه ساده شور شد و وادی ساموه فوران منود و اتشکده فارس خاموش گشت که از هزار سال قبل خاموش سـتون از ان افت
نشده بود و مويذان در ان شب خواب ديدند که خيل خست و خوراشان دجهل را قطع و وارد شهر شان گشـته و طاق کرسی از 

امن برجحاز منترش شد ات به مرشق رسـيد و ختىت از ختت های وسط دو نمي شد و دجهل بر ان ابز شد و در ان شب نوری از اس
پادشاهای در ان شب نبود مگر بر عکس شد و پادشاه در ان روز الل شده و خسن منی گفت و عمل اكهنان برداشـته شد و حسر 

مرفوع گشتند ابو  ساحران ابطل شد و اكهنه نبود در عرب مگر از اير خود جدا گشـته و قريش بر اعراب عظمت گرفت و ال هللا
فرمود مرفوع شدن ال هللا عزوجل خباطر ان است که اهنا در بيت هللا احلرام بودند و امنه گفت فرزندم دنيا امد و زمن ) ع(عبدهللا 

را اب دستش نقی ساخت سپس رسش را به اسامن ابال برد و نظری بدان منود و از من نوری خارج شد که مهه چزي را روشن منود و 
نور شنيدم که می گفت شام سـيد و ساالر مردم را دنيا اوردی پس انمش را محمد بگذار و عبداملطلب امد که به او نظر افکند  در ان

و اچنه مادر ديده بود بدو رسـيد پس او را در جحر خويش قرار داد و گفت خدا را سـپاس که به من اين غالم طيب را داد که در 
راكن کعبه او را تعويذ داد و بر ان اشعاری گفت و ابليس در جنيان و اابلسه ندا رس داد و سپس اب ا... همد سـيد غالمان گشت

برای او مجع گشتند و گفتند چه چزيی تو را ترسانده است پس گفت وای بر شام اسامن وزمني از اين شب منکر گشـته اند در زمني 
تفاق نيفتاده است پس خارج شويد و بنگريد چه اتفاىق افتاده پس ا) ع(امر عظميی اتفاق افتاده که مانند ان بعد از والدت عيىس 

متفرقه شده و سپس مجع شدند و گفتند چزيی نيافتمي ابليس گفت من برای اين امر خارج می شوم پس در زمني گشت ات به حرم 
نجشکی شد و از انحيه رسـيد پس حرم را اب مالئکه حمافظت شده ديد خواست وارد شود پس ندا امد که ابز گرد پس مانند گ 

حراء و ارد شد و جربائيل بدو گفت به عقب برو لعنت خدا بر تو پس گفت سواىل از تو دارم در اين شب چه اتفاىق افتاده  بدو 
اماىل . متودل شد ااي برای من در او نصيىب است گفت خري گفت در امتش چه؟ گفت بهل ابليس گفت راىض شدم) ص(گفت محمد 

  ۳۶۰شـيخ صدوق ص 
ابب معجزات  ٣٦٣ص ١٧ج: ، حبار األنوار١٧٩ص: ، الاقتصاد للشـيخ الطويس٧٦ص: هجت مراجعه به كتب الاكيف للحليب -١
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شايد گفته شود اجعاز قرآن ابطىن است  و گفته حق  .است جزء اجعاز قرآنو شايد گفته شود متام اين موارد 

 )االمر مجيعاضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ وَلَوْ أَنَّ قرآ�اً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْ( :تعاىل آن را اتئيد می کند
  .)31 :الرعد(
گرديد اي مردگان بدان به خسن درىم   شد اي زمني بدان قطعه قطعه ىم اگر قرآىن بود كه كوهها بدان روان ىم (
  .)بلكه مهه امور بسـتگى به خدا داردنه چنني است ] كرد ابز مه در آانن اثر منى[آمدند  
و آن را به عنوان شفای سينه ها  ،رامش و اطمينان نفس مومن به هنگام خواندن قرآن آن را اتييد می کندآ

بلکه  ،هامنند جن ،و مه چنني اگر که بعىض از آايت خوانده شوند بر موجودات ملکوىت و لطيف ،اتييد می کند
  .اتثري می گذارد ،مادی هامنند جسم انسان

  .روايت شده است که  ۏ که در اين خصوص از معصومني

  .)٦٢٣ص٢ج  اكىف ( )اإن الفاحتة إذا قرأت سـبعني مرة عىل ميت فال تتعجبوا إذا قام حي(

 )31 :الرعد( )أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى( ،)تعجب نکنيد ودزنده ش اواگر سوره فاحته هفتاد ابر بر مرده ای خوانده شود و (

  .)آمدند مردگان بدان به خسن درىم (

زيرا روايت شده که   .ڠمگر در زمان ظهور قامئ  ،و شايد اين اجعاز به شلكی واحض برای مهه ظاهر منی گردد

خواهمي ايفت که قرآن  ،و اگر در حتّدی و مبارزه طلىب قرآن نيک بنگرمي )١(ايرانش برروی آب سري می کنند
و مهه را به  .و جن و انسان می ابشد ،عرب و غري عرب ،و اين شامل مهه .استمهه را به مبارزه فراخوانده 

 بعضهم قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأِ�ْسُ وَالْجِن عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقرآن ال يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ ( مبارزه طلبيده است
  .)88:اإلرساء() لبعض ظهريا

                                                            
هنگامی که : روايت کرده که فرمود) امام صادق ع( محمدبن جعفر بن محمد ع از پدر خودز نقل ا: كتاب الغيبه درشـيخ نعامين   - ١
فرمان تو درکف دست :  قيام کند در کشورهای روی زمني کساىن را برمی انگزيد، در هر رسزمني يک نفر را، و به او می گويدقامئ

تو است، هر گاه کرای برای او پيش آمد که آن را نفهميدی و ندانسـىت چگونه درآن حمك کىن، به کف خود بنگر وبه آچنه در آن 
اهی به قسطنطنيه گسـيل می دارد و چون آانن به کنار خليخ برسـند بر قدهمای خويش و سـپ: است معل کن، فرمود) مکتوب(

اينانکه احصاب اويند :  چزيی نويسـند و بر روی آب روان شوند پس چون روميان ايشان را بنگرند که بر آب راه می روند گويند
دروازه های شهر را برای آانن می گشايند وآانن  اين چنني برآب گام بر می دارند پس او خود چگونه خواهد بود؟ در اين هنگام

، ٣٦٥ص ٥٢ج: ، حبار األنوار٣٣٤ص: كتاب الغيبة للنعامين. داخل آن شهر می شوند،  و در آجنا آچنه خبواهند دسـتور می دهند
  .١٣٠ص ١ج: ، مكيال املاكرم٢٥١ص ٢ج: إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب
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آهنا  مانند آن را خنواهند آورد هر چند برىخ از ،را بياورند بگو اگر انس و جن گرد آيند ات نظري اين قرآن(
  .)ابشـند] ديگر[پشـتيبان برىخ 

و اي ديگر مطالب بود   ،و روشهای نگارش ،شـيواىيو اي بالغت و  ،و اي ترکيب لكامت ،اگر اجعاز در الفاظ قرآن
می  انساهناشامل مهه اقوام و متام  و اب توجه به اين که آيه فوق .حتدی برای مردم غري اهل اعراب معنای نداشت

اجعاز قرآن فقط ابطىن نفىس بود تهنا يک آيه اي حىت يک جز از آن مثال ﴿اهلّلُ َال ِإلَـَه ِإالَّ ُهَو الَْحيُّ ابشد و اگر 
الْقَيُّوُم﴾

اكىف  بسم هللا برای اثبات اجعاز قرآن" ب"بلکه فقط  .کفايت می کرد، ﴿بسم هللا الرمحن الرحمي﴾ ، اي)١( 
  )٢( .بود

وحق تعاىل  .درابره ارسار ابء  بسم هللا يک شب اكمل خسن گفت ڠروايت است که حرضت امري املومنني 

وَأَ�َّهُمْ ال  وَرُهْبَا�اً وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِ�َّا �َصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِنيَ(: می فرمايد
ونَ رَبَّنَا آمَنَّا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُ�ْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُ*  ونيَسْتَكْبِرُ

  .)83-82:املائدة( )فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ
ما نرصاىن هستمي نسبت به اهل اميان اب حمبت تر از مهه کس خواهی ايفت زيرا برىخ  :و هامان آانن را که گفتند(

و چون آايىت که بر اين رسول فرسـتاده شده اسـامتع کنند می * از آهنا دانشمند و پارسا هستند که تکرب منی کنند 
ما اميان ! پروردگارا بيىن که اشک از ديده ی آهنا جاری می شود زيرا حقانيت را شـناخته اند و می گويند 

  .)پس ما را در زمره ی گواهان بنويس .آوردمي
بلکه  .دانشمند و پارسا بالغت اي روش نگارش قرآن است ،رابىن یپس شک نکن که سبب اميان اين علام

امثالشان و ايهنا و  .حقايقی است که ورای اين الفاظ هنفته است که ابعث شد چشمهای آانن پر از اشک شود
نه آن کىس که علمش را فقط در پوسـته و الفاظ حمدود کرده  .شف اجعاز قرآن برای بىن آدم هستندجحت در ک 

   :است خداوند تعاىل فرمودند

  .)22:فاطر( )وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَال الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَ�ْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ(

گرداند و تو كساىن را كه در   كه هر كه را خبواهد شـنوا ىم خداوند است .ندگان و مردگان يكسان نيستندز (
  .)تواىن شـنوا سازى گورهايند منى 

                                                            
  .٢٥٥: البقرة -١
اب ابن عباس در مورد ابء از بسم هللا ات ) ع(نقل از ابن شهر اشوب عىل ۲۱۹ص۱سـتقمي عىل بن يونس عامىل جدر رساط م   - ٢

   .اگر شب طوالىن تر بود بيشرت می گفتمي) لو زادان الليل لزدان(طلوع صبح خسن می گفت و گفت 
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آاي آهنا هامن ساحران و جادوگران ! ؟را برای انساهنا منااين ساخت  ڠچه کىس معجزه ی حرضت موىس 

يک تومه و حسر و جادو نيست بلکه حقيقىت ازجانب پروردگار فرعون نبودند که وقىت  فهميدند آن معجزه 
  .عامليان است تکرب نکرده و به جسده افتادند

اب توجه  .حبث وگفتگو درابره حتريف فقط به معىن مك و کرسی و نقصان و اي تغيري بعىض از لكامت نيست: خالصه

قرآىن   -عىن نقصان وتغيري بعىض لكامت ي -و بعىض ازحصابه در اين ابب مهه اين ها  ڠبه رواايت معصومني 

يعىن اين که قرآىن که ) مك وکرس(بلکه مبني اين حقيقت است که گفته نقصان  .که نزد ماست را ابطل منی کند
  .موجود است مهه آن قرآن انزل شده نيست وىل در آن اشاكىل نيست و از جانب خداوند متعال است

شبيه به  ،)طلح به طلع(و ) اجعلنا به اجعل لنا(و ) ةبه امئ ةام(ت هامنند رد تغيري بعىض از لكاماما حصبت در مو 
و هر  .الكم در مورد قرائهتای هفت گانه و اي ده گانه ای است که مورد قبول مهه ی مسلمني امروزی هستند

قرائت ديگر کس  به صورت اين قرائهتا قرآن خبواند و اب وجود اختالف موجود بني بعىض از لكامت از قرائىت به 
و محد و سـپاس خداوندی را زساست که ذکرش را  .حال خواه در لفظ ابشد اي درمعىن ،آن را خطا منی شامرند

  .هناده استروزی ما منود و بر ما بواسطه ی کتابش و قرآن عظمي  منت 

***  
  :با دالیل عقلی) تشریع(احکام  :ثانیاً 

برای  .رجوع کنند پيامرب  یجانشينان و اوصيا بر مسلمني واجب بود که به بعد از وفات پيامرب 
هستند و اي به مرور زمان مسائل جديد حادث می شود ) برای آهنا(فهميدن احاكم رشعی که دارای شـهبه واهبام 

منحرف شدند و  ڠاوصياء  جه به اينکه جامعىت از مسلمني ازليکن و اب تو  .دارند راو نياز به جتديد احاكم 

گذر زمان ابعث شد که به اتليف قواعد عقىل  ،]وآانن اهل سنت هستند[ا را ترک منودند آموخنت عمل از آهن
و گشتند مستند به قواعد منطقی بپردازند که در صدور بعىض از احاكم رشعی به آن رجوع کردند و بر ان معمتد 

و آچنه نزد آهنا به عنوان ن روی بر گردانده و به قرآن آانميدند و بعىض از علامی آهنا از ) اصول فقه(آن را 
  .صادر شده ملزتم شدند از پيامرب ) سنت(

مراجعه می کردند و در زمان غيبت صغری آهنا  ڠبه امام معصوم  اما شـيعه به طور دامئ بعد از پيامرب 

 ڠدر زماىن که غيبت اتمه واقع شد نزي به فقهاىي که احاديث  معصومني  .رجوع می منودند ڠبه سفري امام 
 یبه مرور زمان بعىض از علامی شـيعه به قواعد عقىل رجوع کردند و از علام .روايت می کردند مراجعه می منودند را
منودند و گفته می شود که اولني خشص شـيعه ای  که از شـيوه  قليدکه نوشنت آهنا را رشوع کرده بودند ت  تسن
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و هنگامی که رشوع به نوشنت خمترص و  است) رمحت اهل عليه(ىل اسـتفاده کرد هامن عالمه حىل قواعد عق
  .خالصه يکی از کتاهبای اهل سنت در اصول فقه را منود

در آن هنگام اختالف شديدی بني علامی شـيعه بوقوع پيوست و آن مه حول توقف در حمکامت قرآن و رواايت 

زي اضافه کردند و سپس از اين حد فراتر رفته و دليل عقىل را ن ،درخصوص احاكم رشعی ۏوارده ازاهل بيت 

و کساىن كه معتقدند روش آهنا حصيح است به داليل ذيل استناد می . منابع ترشيع افزودندبه ديگران اجامع را نزي 
  :کنند
  :دليل عقىل از داليل ترشيع است – ١

  :ورواايت متوقف ابشـمي بلكه) قران(يعين نبايد بر حمكامت كتاب 
وآجن كه عقالء در آن  –هام طور ك بعىض از  اصوليني كفته اند  –مرشع سـبحانه از جامه عقال است  :الف

  .)١(شدند مرشع ان اقرار ىم كند
رشيعت موافق اصل است، هر ج هرا كه عقل بدان اقرار كند رشيت اقرار ىم داردو آجنه كه عقل قبيح  :ب
  .)٢( بداند رشيعت ان را هنـى ىم كند) اندر است(
معل به احتياط در مسائل رشعی  ارا در برخواهد داشت زير  هاىيخسىت متوقف کردن فتوی ها در شـهبات : ج

  .مانند مناز شکسـته و اكمل و اي روزه يک روز و قضای آن .را به مهراه دارد خستهياىيبرای ملكفني 

                                                            
) اراء محموده (ضاايی مشهور علميه که ان را تطابق اراء عقال در ق: در کتاب اصول فقهشـيخ مظفر .  104ص 3ج: أصول الفقه -١

 - بلکه رئيس اهنا و خالقشان –می انممي که به حفظ نظام و نوعی که به کشف احاكم رشعی تعلق دارد، زيرا که شارع از عقال است 
سريه و سـيد محمد صدر در اين مقوهل مناقشه ی دارددر حبث کشف  -۱۰۴ص۳پس ابيد به حمك اانن حمك کند اصول فقه ج 

وبر اين می فهممي که کشف سريت عقالىن از امضای شارع به مالک دليل سکوت از امضا است نه مبالک اين : عقالىن در امضاء
و . که شارع سـيد عقال و طلوع اهناست و اچنه بر اهنا صادق است بر او صادق است هامنگونه که از بعىض از اصولني ظاهر شده

مسـتوجب احامتل متزي از اهناست در بعىض از موارد و خطای او از اهناست در غري از اچنه ان بدان هجت است که بنفس خويش 
نفس بر فرض بودن شارع  ٢٣٥ص ١ج: دروس يف عمل األصول .مدراكت سلميه فطريه عقول شان است هامنگونه که واحض است

     .است اهناز سـيد عقال است عدم تطابق را اب اهنا واجب می منايد به احامتل اختالف ا
اشاعره می گويند درست ان است که رشع ان را حسن وخوب : اختالف واقع شده) درست واندرست(در مسـئهل حسن وقبيح  -٢

و درست واندرست عقىل را منکر گشتند در حاىل که معزتهل و . بداند و قبيح اي اندرست اچنه که رشع ان را قبيح واندرست بداند
اثبات می کنند و می گويند که اشـياء درست واندرست را در ذات خود دارند بدون در نظر اماميه درست واندرست عقىل را 

و اچنه عقل اندرست بداند رشيعت ان را . داشنت رشع ودرست ان است که عقل ان را  اقرار دارد و رشيعت بر ان ارصار ورزد
؛ خسنان الاهيات   ۱۴۶خالصه عمل الكم لفظی ص به .هنـی می کند و اخباريون از شـيعه منکر الزتام بني حمك عقل ورشع شدند

  . خواهد امد) ع(مالحظه شود ودر نقطه ج جواب ايشان  ۱۵۵سـبحاىن ص 
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رشيعت را به مجود می  ۏمتوقف کردن صدور فتوی در هنگام  عدم وجود آيه اي حديىث از اهل بيت : د

امروزه  موارد زايدی بوجود آمده اند هامنند چبه های  .فت و تکنولوژی روز هامهنگ منی شودکشاند و اب پيرش 
  .....!مسـئهل شبيه سازى انسانىوحيواىن  و ،انواع معامالت متنوع ماىل و ابنکی ،تلقيح مصنوعی ،آزمايشگاهی

  
  :داليل واجب شدن توقف در برابر روايت وآايت حممك -٢

هبات و پديده ها ومسائل جديد روز که دليل نقىل برای آن وجود ندارد و معل به آن توقف فتوی دادن برای شـ
  :از مجهل آهنا ؛اب احتياط است 

و اب  عقل به وجود  .)١(بيان کرده اند ۏعقل جحىت ابطىن است و اين را رواايت اهل بيت  اينکه – الف

و مهني طور بوسـيهل  ،ا شـناخنت می شودمی شود و اب عقل رواايت و اسـتدالل و مفهوم  آهن داللخالق اسـت
لکن اعرتاض و ايراد بر . عقل آايت  متشابه و حممكه شـناخته می شود و بر اين مطلب هيچ گونه اعرتاىض نيست

  .)٢(و به واسطه ی آن حمك رشعی داده شود  ،وضع قاعده ای عقىل است که روايىت بر آن ندارمي

                                                            
ای هشام برای خداوند بر مردم دوجحت است ؛ جحىت : در وصيت خود به هشام بن حمك)ع(شـيخ لكيىن نقل از امام اكظم  - ١

  . ۱۶ص۱اكىف ج. هستند واما ابطن عقل است) ع(ه ظاهر وجحىت ابطن ؛ اما ظاهر رسل و انبياء و امئ
از دروس موجود در حوزها امروزه درس  اصول فقه است اي هامن عمل اصول؛ و ان علمی است که از اهل سنت به ارث  - ٢

دند وان زاده وبرای معرفت احاكم رشعی نيازمند اين قواعد ش) ع(زيرا اهنا بدان نياز داشنت اهنم به علت دوری از اهل بيت. رسـيده
واين قواعد را واسطه هجت رسـيدن به حمك رشعی قرار دادن . فکر انقص برشی است هجت رسـيدن به علل ترشيع و حمك ان است

واز مباحث مشهور ، وبعد از ان اين عمل وارد شـيعه شد اب حذف بعىض مباحث ان مانند قياس که اب ان اىب حنيفه معروف گشت 
می کنند مباحث دليل عقىل است و دليل عقىل را حمك عقىل رسـيده به حمك رشعی می شـناسـند، و که در عمل اصول در ان حبث 

منی ابشد بلکه اب کامل   -) ع(محمد وال محمد  –دليل عقىل داری مجهل قواعد اجهتادی است که از امانت داران رشع خداوند سـبحان 
رشعی می دانند و رواايت را رد می کنند زيرا که خمالف قواعد اصوىل اتسف اهنا اين قواعد عقىل را در اکرث مواقع مقدم بر نصوص 

می ) ع(می ابشد؛ واين بر ظلمت اهل بيت ) ع(و اين قواعد عقليه امروزه مزيان شـناخت لكامت هادين !! عقىل می ابشد 
ل منود و دوم اينکه درس دادن ان سپس بني مدرسه اخبارين و اصولني اختالف واقع شده، واول اينکه نبايد اب دليل عقىل مع.افزايد

هجت  رضورت رسـيدن برای کىس است که به معرفت احاكم رشعی بدان رسد، و شـيخ محمد ابقر صدر رمحه هللا  در مقدمه رساهل 
معروف فتاوی واحضه عدم احتياج به دليل عقىل اب اينکه بدان اميان داشت را ترصحي می کند وان بدان هجت که نصوص رشعی در 

بني جمهتدين و حمدثني اختالف واقع شده  در اينکه می شود بدان معل منود اي خري ؛ ( ت احاكم رشعی کفايت می کند و گفت اثبا
گرچه اميان دارمي معل بدان ما را سوغ می دهد وىل يک حمك واحد هجت اثبات دليل عقىل وجود ندارد بدين معىن بلکه اچنه به دليل 

  ۱۵فتاوای واحض ص. ودر هامن وقت در کتاب وسنت اثبت استعقىل اثبت می گردد اثبت است 
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و اين  )٢(اينگونه به حام و حبريه و سائبه  ابز می گردميو . )١(است و اين هامن  عبادت بندگان توسط بندگان 
هيود اب هوای نفساىن خويش و تندروی های عقليشان و حالل  یگونه است که به حترمي های خود رسانه علام

  .كنمي یابطل  را  اقرار م] عاملان ىب معل [ترشيعات و احاكم وضعی طاغوهتا  گونهکردن حرام آهنا می رسـمي و اين
زيرا ات کنون در بعىض از قواعد عقىل مورد نزاع موجود  ،)٣(مورد ادعاء وجود ندارد  یعقال دراتفاق نظر  – ب

 )١(؟ !در اصول بني خود اصوليني حل نشده است پس چگونه در اسـتنباط احاكم رشعی بر آن اعامتد می کنند 
  . عقالست  حصيح منی ابشدز مجهل اين است که اعتبار مرشع سـبحان ا روشن حقيقتو اين 

                                                            
احبار ورهبان را جبای خدا پرستش ميكردنند چيست امام جواب دادند به ) هيوداين ( تفسري اين ايه را كه اهنا )ع(از امام صادق - ١

ند مردم اهنا را پرستش منيكردند ويل خدا قسم از مردم خنواستند كه بزرگان دينيشان راپرستش كنند واگر از مردم در خواست ميكردن 
  ..حالل خدا را حرام وحرام خدا را حالل كردن ومردم اهنا را عبادت ميكردند بدون اينكه خود بدانند

  .۳۹۸ص  ۲اكىف ج . هر کس خشىص را در معصيت اطاعت کند او را عبادت کرده است: واز امام صادق نقل شده
بندند  ه و سائبه و وصيهل و حام قرار نداده است وىل كساىن كه كفر ورزيدند بر خدا دروغ ىمحبري] چزيهاى ممنوعى از قبيل[خدا  - ٢

حبريه و سائبه و وصيهل و ] چزيهاى ممنوعى از قبيل[خدا (امام صادق در تفسري اين ايه ) ۱۰۳مائده ( كنند  و بيشرتشان تعقل منى
دو چبه در يک شمك دنيا اورد می گفتند رسـيده و خوردن وضبح ان را اهل جاهليت اگر ماده شرت ( فرمود ) حام قرار نداده است

شرت " حام" می دانستند ونه مكر و نه خوردنش را حالل می دانستند و  –سائبه  –حالل منی دانستند، و اگر ده ات دنيا اورد ان را 
شـيخ صدوق می   -را حرام من دانست  هيچ يک از ان –نر است که خوردن  ان را حالل منی دانستند ؛ پس خداوند انزل منود 

گويد حبريه ماده شرتی است که پنچ شمك دنيا اورد واگر پنجمی نر بود ان را گردن زده وزن مرد می خوردند و اگر ماده بود حبرو 
نذر يعىن گوشش را پاره می کردند و بر زن مرد حرام می بود و اگر فوت کرد بر زانن حالل می گشت و سائبه شرتی است سبب 

دادن بر مرد هجت خانه دار شدن اي سالمىت از مرض  می شد و گوسفند اگر ماده گوسفند  هفمتی را دنيا می اورد اگر نر می بود 
رس بريده می شد و زن مرد از ان می خوردند و اگر ماده بود بني گوسفندان رها ميشد و اگر نر وماده دنيا می اورد می گفتند برادر 

ت ان بر زن ومرد حرام می شد الا اينکه مبريد ات خوردن ان حالل می گشت و حام نری است که بر فرزند رسـيده و خوردن گوش
فرزندش سوار شود و می گويند مكرش را حاميت کرده و نزي می گويند که حام شرتی می ابشد که ده شمك نتيجه دهد و می گويند 

  .۱۴۸معاىن الاخبار ص ..مكرش را حاميت کرده از خوردن واشاميدن حرام منی گشت
ده اوليه اساىس در حال شک مشهورين اصولني بدان جا رفته اند که قاعده اوليه قبح بودن عقاب ليل اختالفشان ىر قاعدبه   - ٣

اي شک اي ) گامن(و بر ان ملكف غري مسـئول از تلكيف ی است که بيان بر ان اسـتوار نيست ؛ و بر ان ظن. بدون بيان است
يف احتياط به ان را واجب منی داند ؛ در حاىل که شهيد محمد ابقر صدر اعتقاد دارد که قاعد اوىل حق طاعت است، احامتل به تلك 

مبعىن اينکه بر بنده اي موىل حق طاعت در تلكيف حممتهل و مشکوک را دارد پس گامن اي شک اي احامتل تاكليف موجب امتثال 
اگر رشع به ترک احتياط رخصت دهد  ترخيص رشعی مقدم است بر قاعده، به  و اين هامن احتياط عقىل است، بهل. تلكيف است

واچنه که اب عقلامن درک می کنمي اينکه موالی ما سـبحان و تعاىل حق ( عبارت شهيد محمد صدر در بيان اچنه گفت توجه کنيد 
می گردد  و اچنه که مرخص نيست هامن طاعت در مهه چزيی که از تاكليف که اب قطع ويقني اي گامن و اي احامتل بر ما منکشف 

  .۱۵۶ص۱دروس ىف عمل الاصول ج) است به علت عدم حمافظت 
و حصيح در ارائ ما ان است که اصل در لك تاكليف حممتل احتياط نتيجه مشوىل حق طاعت بر تاكليف حممتهل می ( و نزي گفته که 

در تلكيف معلومه حىس، بلکه در تاكليف حممتهل نزي مهني گونه ابشد، پس اگر عقل در کند که موال بر انسان حق طاعت دارد نه 
و اچنه اثبت نيست بدليل اينکه موىل به تلكيف حممتل  نسبت به درجه مدعی شده امهيت منی دهد ات وقىت که ملكف به .است

 ابيد حمتاط شومي و ترک احتياط ملزم گردد و ان يعىن اينکه اصل يصورت مبدىئ هر اچنه احامتل حرام وواجب بودن ان را دارمي
و در اين  اب اکرث اصولني خمالف است به .... کنمي اچنه که احامتل حرمته ان را دارمي و اچنه که احامتل حالل وجوبش شد را معل منامي
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پس عقل به قبح و بد بودن آهنا  ،اين که بعىض از امور که رشع آهنا را هنـی کرده قبح آهنا مشخص است – ج
نياز است که از حقايق اين  پس  ،اما بسـياری از امور  خوب و بدشان در ظاهر مشخص نشده ،حمك می کند

و آن  ،و حقايق اشـياء را کىس جز خالق آهنا منی داند .کنمياشـياء برای شـناخت خوب از بد آهنا اطالع پيدا 
غري از اين  اموری وجود دارد که ما اب ابزار عقل و به دليل قبح ؛ کس که خداوند می خواهد اطالع ايبند 

ظاهری آهنا در اثر الزتام ما به قواعد اجامتعی خود ساخته و رسومات و ديگر امور اب آهنا خمالفمي و اين امور 
طل اهنا را اب و حرام است  .وىل ما اطالعی از حقيقت آهنا ندارمي دانمي هممرتين نواميس نزد خداوند ب دم ازامر ر 

  ).19:النساء( )خريا كثريااللَّهُ فِيهِ  وجيعل شيئاسى أَنْ تَكْرَهُوا ع( :حق تعاىل می فرمايد  منامي 

  .)دهد ان قرار ىمدر آن مصلحت فراو  داريد و خدا چه بسا چزيى را خوش منى (

 كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبوا(: و نزي  حق تعاىل فرمودند
  .)216:البقرة( )وا�تم التعلمونشَيْئاً وَهُوَ شَر لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ 

                                                                                                                                                                                                       
متل علت اميان اهنا به اينکه اصل در ملكف ان است که مسـئول از تلكيف مشکوک  نباشد و گر چه  امهيت ان را بدرجه کبري حم 

شود، و اهنا اعالم  اينگونه می بينند که عقل ان است که به نفی مسـئوليت حمك می کند زيرا  قبح عقاب از موىل را بر خمالفت 
هنادند  ) قاعده قبح عقاب بدون بيان ( ملكف از تلكيف که بدان نرسـيده را درک می کند، و برای اين بر اصل از هجت خود  امس 

اينکه عقل حمك می کند به اينکه عقاب موىل ملكف خمالف تلكيف مشکوک قبيح است، و مادامی که  يعىن) برائت عقىل ( اي 
و بر ان سريه عقال که بر ان اسـتقرار ايفته . ملكف مامون از عقاب است پس غري مسـئول است و احتياط بر او واجب نيست

ان، پس اين بر قبح عقاب بدون بيان در نظر عقال شاهد است از عدم ادانت موىل ملكف در حاالت شک و عدم قيام دليل بر 
واما اچنه سريه عقال بدان شاهد شده داللىت بر مقام نيست زيرا که ثبوت طاعت در موىل عرفيني خمتص به تاكليف ... داللت دارد

 حقني و معلومه است؛ و اين مسـتلزم ان نيست که حق طاعت خدا سـبحان بدان صورت ابشد ؛ پس ای حمذوری در تلكيف بني
  ۱۱۷ص۱دورس در عمل اصول ج ) الزتام به اينکه يکی از اهنا وسـيعرت از اخری است پس قاعده اوليه هامن اصل احتياط است 

اين حقيقت واحض و جىل می ابشد برای هر که اراء اهنا را در حبوث عقىل تبعيت کرده ؛ وبرای سبيل مثال اختالف اهنا در  - ١
در رشط متاخر شک واقع شده يعىن ( بني اهنا وجود دارد کام اينکه شـيخ محمد رضا مظفر می گويد   رشط متاخر ؛ اختالىف شديد

اينکه ااي رشط رشعی در وجود خود زماىن از مرشوط متاخر است  اي ممکن نيست؟ و هرکه به عدم ان بگويد رشط رشعی را بر 
در مقدمه ابشد، زيرا چزيی وجود خنواهد داشت مگر بعد از  رشط عقىل قياس کرده، و مقدمه عقليه غري ممکن است در ان اتخري

فرض علت اتمه مشـمتل بر لك اچنه بر وجودش دخيل ابشد، برای  حمال بودن وجود معلول بدون علت اتمه، واگر چزيی موجود 
عيه که اتخري بعىض رشوط رش . و منشاء ان شک و حبث است. گشت پااين ايفت و چه حاجىت است برای ان ات اينکه بوجود ايد

برای روزه  -نزد بعىض ها –اهنا در وجود از مرشوط است  وارد شده و از ان غسل شـبانه برای مسـتحاظه کربی وان رشط است 
و از اين ابب اجازه فروش فضوىل بنا بر اينکه اكشف از حصت فروش است نه انقل ان، و برای اسـتحاهل رشط . روز قبل در شب

رشط عقىل اختالف فراواىن دارند بعىض از اهنا به ماكن رشط متاخر در رشعيات رفته و بعىض در  متاخر در عقليات علام در
و اهنای که به اسـتحاهل و ارد در  رشيعت رفته اند اتءويالت فراواىن دارند . اسـتحاهل قياس بر رشط عقىل هامنگونه که قبل گفتمي رفته

   ۳۳۴ص۲اصول فقه ج .  که رشح ان به درازا می کشد
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داريد و آن براى   رزار واجب شده است در حاىل كه براى شام انگوار است و بسا چزيى را خوش منىبر شام اك(
  .)دانيد داند و شام منى  و خدا ىم داريد و آن براى شام بد است شام خوب است و بسا چزيى را دوست ىم 

حق تعاىل می  .ستلکن يکی بر ديگری ارحج تر  ا ،در بعىض چزيها خوب و بد و مالمي و منافات وجود

  .)219:البقرة( )�فعهما وامثهما اكرب منيَسْأَلو�َكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِريٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ( :فرمايد

در آن گناه بزرگی است و سودهاىي در آن برای مردم هست : از تو درابره ی رشاب و مقار می پرسـند بگو(
  ).استه ان بزرگرت از منفعتشان  وىل گنا

داق مص –اگر بگومي ُحسن و ُقبح دو مفهوم عقىل هستند و اگر خبواهمي اين دو مفهوم را بر موجودات بريون 
  .تطبيق دهمي اكری بس دشوار می ابشد زيرا بعىض موجودات متشابه هستند -دهمي 

را انزل کرد تواانىي اين را دارد که مهه ی  پس کىس که قرآن ،و حال اين که در شـهبات حمكت الهـی است  –د 
بر جاهل  -لکن خداوند متعال در قرآن آايت متشاهبـی قرار داد   ،وردآبوجود   -اب معىن واحض -آايت آنرا حممك 

شايد خداوند داان  .بنا به حمكت خداوند متعال  -آن متشابه است و بيشرت از يک وجه تفسري و اتويل دارد

  .را که تفسري و اتويل متشابه را می داند قرار داده است  ۏ احتياج به معصومني

أمر بّني رشده فيتبع وأمر بّني غيه فيجتنب ومتشاهبات بني ذكل يرد (در ابره آن سوال  از رسول خدا 
  .)١()خسني يف العمل العاملني بتأويهلحمكها إىل هللا واىل الرا

که غی  اي زاين آن مشخص شد از  آن  امری ن پريوی می شود وآن مشخص شد از آامری که رشد (
) که آن را تفسري کنند بر می گردد داانايندوری کند و متشاهباىت که در حمكش به خدا  و به راخسني در عمل 

  .)5ص  :احلق املبني للفيض الاكشاىن(

بعد از  ۏپس در اين شـهبات اشاره ای است به  اين که امت حمتاج راخسني در عمل است و آهنا امامان 

ن کىس که در مورد شـهبات فتوی می آو شايد  ،است ڠهستند و در زمان ما صاحب امر  پيامرب 

و هنگامی که فتوی می دهد او  ،بداند ۏاين اصل همم  را انديده گرفته و خود را ىب نياز از معصومني  ،دهد

ًال می گويد که هيچ  احتياىج به و مع .به اين موضوع اشاره می کند که مسـتغىن است و نيازی به معصوم ندارد
 ،مسـئهل توقفی ندارمي يچو ديگر در ه  ،تو ندارمي و به فضل قواعد عقىل توانستمي در مورد هر مساهل فتوی دهمي

و اب توجه به اين که تو را از دست دادمي  اما امروزه به هيچ خسىت و  ،و ديگر شـبه ای برای ما وجود ندارد
  .نکرده اميبر خورد مشلكی در حتصيل حمك رشعی 

                                                            
 5احلق املبني للفيض الاكشاين ص  - ١
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شايد فساد حاصل از فتوی غري حصيح مستند به داليل  عقىل خيىل بزرگرت از اعتقاد به اجنامد در رشيعت  – ه
مضن دين برای خدا است پس چه وقت در دين و رشيعت خسىت  در .و توقف از فتوی ابشد ،به هنگام احتياط
چنه آىت فرج و گشايشی موافق حمكت و علمش به و حامت خداوند متعال در اين خس ،!مد؟آو مشلك پديد 

آنگاه خداوند سـبحان ما را در امر ترشيع ملكف  .موجب اصالح رسزميهنا و بندگان اوست قرار خواهد داد
پس چه چزيی ما را به سوی تصدی اين امر خطرانک که حمدود و حمصور به ذات خداوند متعال است  ،نکرده

اب متام عقلهايشان و ديدن بسـياری از حقايق متصدی  ۏو مرسلني و امئه که حىت پيامربان  ،سوق می دهد

  .اين امر نشدند بلكه هنگامی که در مورد هر مسـئهل ای فتوی می دهد و برای اين فتوی  هيچ دليل نقىل ندارد

ن فاطمة ارجع اي اب(ای فرزند فاطمه برگرد که نيازی به تو ندارمي  :می گويد ڠاب کردار خويش به امام همدی 

  ...فرزنده فاطمه ابز گرد ما نيازی به تو ندارمياي .)  .فال حاجة لنا بك
  :رواايىت که بر واجب بودن و تسلمي در برابر ادهل نقىل داللت می کنند عبارتند از و از مجهل  –و 

وحيرم العام ما  ،لأو  ◌ً  أن املؤمن يسـتحل العام ما اسـتحل عاما :واعلموا عباد هللا((  :فرمودند ڠامري املومنني 

ولكن احلالل ما احل هللا واحلرام ما حرم  ،وان ما احدث الناس ال حيل لمك شيئاً مما حرم عليمك ،حرم عاما ً أول
ودعيمت إىل األمر الواحض فال  ،ورضبت األمثال لمك .ووعظمت مبن اكن قبلمك ،فقد جربمت األمور ورضسـمتوها .هللا

 .مل ينتفع بيشء من العضة ،ومن مل ينفعه هللا ابلبالء والتجارب .ن ذكل إال أمعىيصم عن ذكل إال  أمص وال يعمى ع
ليس  ،متبع رشعة ومبتدع بدعة :وإمنا الناس رجالن .وينكر ما عرف ،وأاته التقصري من أمامه حىت يعرف ما أنكر

فانه حبل هللا  ،القرآن وان هللا سـبحانه مل يعظ أحد مبثل هذا ،وال ضياء جحة ،معه من هللا سـبحانه برهان سـنة
وبقي  ،مع انه قد ذهب املتذكرون ،وما للقلب جالء غريه .وينابيع العمل ،وفيه ربيع القلب ،وسببه األمني ،املتني

ايبن (اكن يقول  فان رسول هللا  .فاذهبوا عنه وإذا رأيمت رشا ،فإذا رأيمت خريا فأعينوا عليه .الناسون واملتناسون
  .)١( )الرش فإذا أنت جواد قاصدري ودع آدم امعل اخل

ن ساىل حالل ندانسـته است و ساىل آاينکه مومن ساىل را حالل می داند که قبل از  :و ای بندگان خدا بدانيد(
و نزي امروزی ترين مردم منی تواند چزيی که بر شام  ،ن ساىل حرام ندانسـته استآرا حرام می داند که قبل از 

ن است که خداوند آن را حرام آن است که خداوند حالل کرده و حرام آحالل  وليکن .حرام شده را حالل کند
برای و  .پس امور را جتربه و از آن اسـتفاده کرديد و  نيک دانستيد به آچنه قبل از شام بوده است .استمنوده 

که الل پس در مقابل آن کىس ساکت منی ماند مگر اين .و به امر واحضی دعوت شديد ،ورده شدآشام مثالها 
و هر کس که بال و جتربه ها او را منفعت  .و در مقابل آن کىس انبينا منی شود مگر اينکه کور ابشد .ابشد
کواتهی و تقصري از روبرو بسوی او شـتافته ات آچنه که اناكر کرده را  .چزيی از موعظه سود منی برد ،نبخشد
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 کهپريو رشيعت و مبتکر بدعت هستند  :دو نوع اندو مهني طور مردم  .بشـناسد و آچنه را که شـناخته اناكر کند
و خداوند متعال پند و اندرزی هامنند اين قرآن  .نه نشانه ای از سنت خداوند و نه نوری از جحج خداوند دارند

و  ،و هبار قلهباست ،امني است] پيامرب[ومسبب آن  ،پس اين ريسامن حممك الهـی است .استبه کىس نداده 
اب توجه به اينکه متذکرين رفته اند  .جالء دهنده ای برای قلب نيست ،و به غري از قرآن .چشمه های عمل است

پس اگر خري و نيکی را ديده ايد آن را ايری دهيد و اگر  .و فراموشاكران و فراموش شدگان ابىق مانده اند
اجنام بده و رش را  ای فرزند آدم خري را(می فرمودند  زيرا رسول خدا  .رشی را ديده ايد از آن بگذريد

  .)94ص  :2ج  :هنج البالغه( )بسوی خداوند ابىش به مقصد می رىستو سري كننده  اگر .ترک کن
  .)١(وأن املنافق نصب رأاي واختذ دينه منه  ،إن املؤمن اخذ دينه عن هللا :فرمودند و نزي پيامرب 

تفسري () برگرفت خودشود و دينش را از را نصب من ئمنافق را وه گرفتبراسـىت که مومن دين خود را از خدا (

  .)ه النورآيصدر املتالهني تفسري 

  :نقل است که فرمودند ڠاز حرضت امري املؤمنني  و

مشغوف  ،رجل ولكه هللا إىل نفسه فهو جائر عن قصد السبيل :إن من أبغض اخللق إىل هللا عز وجل لرجلني(
مضل ملن اقتدى به يف  ،ضال عن هدي من اكن قبهل ،افتنت به قد لهج ابلصوم والصالة فهو فتنة ملن ،بالكم بدعة

قد سامه  ،عان بأغباش الفتنة ،ال يف هجال الناسمقش هج ورجالً  .رهن خبطيئته ،حامل خطااي غريه ،حياته وبعد موته
واكتزن  ،جنحىت إذا ارتوى من آ ،ما قل منه خري مما كرث ،بكر فاسـتكرث ،أشـباه الناس عاملا ومل يغن فيه يوما ساملا

مل يأمن أن  ،وإن خالف قاضيا سـبقه ،من غري طائل جلس بني الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس عىل غريه
مث  ،وإن نزلت به إحدى املهبامت املعضالت هيأ لها حشوا من رأيه ،كفعهل مبن اكن قبهل ،ينقض حمكه من يأيت بعده

ال حيسب العمل يف يشء مما  ،ت ال يدري أصاب أم أخطأفهو من لبس الشـهبات يف مثل غزل العنكبو  ،قطع به
ملا يعمل  ،إن قاس شيئا بيشء مل يكذب نظره وإن أظمل عليه أمر اكتمت به ،وال يرى أن وراء ما بلغ فيه مذهبا ،أنكر

ال  ،خباط هجاالت ،راكب شـهبات ،فهو مفتاح عشوات ،مث جرس فقىض ،ال يعمل :لكيال يقال هل ،من هجل نفسه
تبيك منه  ،يذري الرواايت ذرو الرحي الهشـمي ،وال يعض يف العمل برضس قاطع فيغمن ،مما ال يعمل فيسمل يعتذر

ال ملئ بإصدار ما عليه  ،وحيرم بقضائه الفرج احلالل ،يسـتحل بقضائه الفرج احلرام ،وترصخ منه ادلماء ،املواريث
  .)٢()من ادعائه عمل احلق ،وال هو أهل ملا منه فرط ،ورد

مردی که خداوند او را به خود واگذاشـته پس او از راه  :فرد هستندکه منفورترين خلق نزد خداوند دو  اين(
خود را به ظاهر به روزه و مناز مشغول می دارد و او   .به خسن بدعت مشغول است وراست منحرف شده 

                                                            
  .تفسري صدر املتالهني تفسري آية النور -١
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و گمراه  ه اندل از او بودندگمراه از هدايت کساىن که قب .برای کساىن که اب او مفتون می شوند استفتنه ای 
حامل گناهان ديگران و مرهون به  .برای کىس که در حياتش و بعد از مرگش به او اقتدا کنند استکننده ای 

او  ،انمردم شبيهکه  ،و اب اتريکی فتنه زندگی کرد ،و مردی که هجىل بر هجل مردم افزود .خطا و گناه خود است
آنگاه روز بعد زايد شدند در حاىل که هر چه امثال او مكرت ابشد  .سامل منی ماند نآو روزی از  ،را عامل انم هنادند

در ميان مردم به عنوان  .و بدون حساب صاحب مال و ثروت شد ،ات اين که از آن سرياب شدند .هبرت است
و  .و خمالفت داعی قبل او کرد ،چنه به غري خود پوشـيده است نشستآقاىض و ضامىن برای رها شدن از 

افرادی که قبل از او اجنام  مانند ،ممکن است حمكش را نقض کند .يدآاطمينان ندارد از کىس که بعد از او می 
و  ،و اگر يکی از مهبامت و معضالت جلوی او سزب شد به رای خود  راه حىل را برای آن پيدا کرده .دادند

د اتر عنکبوت که منی داند به هدف زده اي و او کىس است که شـهبات را هامنن .سپس به آن اقتداء و معل  کرد
و اين که پشت آچنه گذراند مذهىب منی  .که منی داند را به حساب منی آورد چزيیعمل  .خطا منوده پوشانده است

و اگر امری بر او مهبم ابىق  .نظر خود را تکذيب منی کند ،ديگر مقايسه کرد چزيهنگامی که چزيی را اب  .بيند
سپس جسارت کرد و  . منی داند:ات کىس به او نگويد .ات اين که به هجل خود آگاه شود ،شاندماند آن را می پو 

از آچنه منی داند  .استگرد آورنده هجل  وسوار بر شـهبات  .آنگاه او لكيد انبساماين ها است ،قضاوت کرد
حاشـيه  به بشدتروايهتا را  .و اب ولع بسوی عمل منی رود ات اسـتفاده کند ،معذرت خواهی نکرده و تسلمي منی شود

حالل  راو اب قضاوتش فرج حرام  ،خوهنا از اكرش فرايد می کشـند ،وردآو اشک واراثن را در می  ،ها می برد
و او از اهل اهامل و  افراط است هنگامی که خود را از  ،اين تهنا اكر او نيست ،و فرج حالل را حرام می سازد

  .) 51ص  :1ج :و شبيه آن هنج البالغه :55ص  :1ج :اكىفاصول ال( .)عيان عمل حق می شامرددا
پوشانده الت آبه مقدار زايدی کعبه را اب زيور  :و گفته شده که در اايم حکومت معر بن خطاب ذکر شده که

گفتند اگر اين پول  را می بردی و لشکرهای مسلمني را اب آن آماده می کری اجرش عظمي  گروهیآنگاه  .بودند

 ڠآنگاه از امرياملومنني  .اين گفته ها به گوش معر رسـيد ؟به زيور آالت را می خواهد چه کندتر بود و کع 
أموال  :واألموال أربعة أن القرآن أنزل عىل النيب ( :فرمودند ڠپس حرضت امري املومنني عىل  .سوال کرد

 ،وضعه هللا حيث وضعهوامخلس ف ،والفيء فقسمه عىل مسـتحقيه ،املسلمني فقسمها بني الورثة يف الفرائض
ومل خيف  ،ومل يرتكه نسـياانً  .واكن حيل الكعبة فهيا يومئذ فرتكه هللا عىل حاهل ،والصدقات جفعلها هللا حيث جعلها

  .)١( )لوالك الفتضحنا وترك احليل حباهلفقال معر  .حيث اقره هللا ورسوهل ،عليه ماكاًن فاقره
اموال مسلمني که آن را بني ورثه ای در  :هار نوع هستندانزل شده که اموال بر چ  قرآن بر پيامرب ((

و مخس را هامنطور که خداوند می خواهد  دنيکوىي و پاداش را بر مسـتحقينش تقسـمي کن ،دواجبات تقسـمي کن
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الت کعبه در خود کعبه هامنطور که آو زيور  دهدو صدقه ها را نزي هامجنای که خدا می خواهد قرار  دهدقرار 
د بود به حال خود واگذاشـته شد و آن را به علت فراموىش ترک نکرد در حاىل که ماكىن بر او خواست خداون

اگر تو نبودی  :پس معر گفت .پوشـيده نيست مگر آشاكر گردد حال که خدا و رسولش آن را آشاكر منودند
  .) 65ص  :4ج  :هنج البالغه(  ))کعبه را به هامن حال واگذاشت زيور آالترسوا می شدمي آنگاه 

آهنا  جوابمسائىل به ما ارجاع داده می شود که  :عرض کرد ڠو از اىب بصري نقل  است که به اىب عبدهللا 

حرضت  ؟ن بد هميآمی ايبمي آاي می توان رای خود را در  را نه در کتاب خدا و نه در سنت پيامرب 
   .)١()وجل أخطأت كذبت عىل هللا عز أما إنك إن أصبت مل تؤجر وان ،ال( :فرمودند

به خداوند عزوجل دروغ   خري اگر شام به صورت اتفاىق درست حدس بزنيد اجری منی گرييد و اگر خطا کرديد(
  .)56ص  :1ج  :اصول الاكىف() بسـته ايد

  :نقل است که فرمودند ڠاز حرضت عىل  ڠاز پدر بزرگوارش  ڠاز امام صادق 

  .)دان هللا ابلرأي مل يزل دهره يف أرمتاس ومن ،من نصب نفسه للقياس مل يزل دهره يف التباس(
متام دوران زندگی وی در اشتباه خواهد  ،قرار دهدهر کس نفس و هوا و رای خود را برای قضاوت و مقايسه (

بود و هر کس رای خود را به رای و نظر خداوند مقدم بدارد روزگارش به پسـىت و فرومايگی و نزول خواهد 
  .)رفت

هللا ومن دان هللا مبا ال يعمل فقد  ضاد  ،من أفىت الناس برأيه فقد دان هللا مبا ال يعمل( :فرمودند ڠابو جعفر 

  .)٢( )حيث احل وحرم فامي ال يعمل
و هر کس خدا را مهتم  کرده استچنه منی داند مهتم آهر کس بني مردم اب نظر و رای خود فتوی داد خدا را به (

  .)ل و حرام کند در آچنه منی داندوقىت که حال ،ضد خداوند معل منوده ،به ندانسنت كند

اي أاب حنيفة تعرف كتاب هللا (( :اىب حنيفه در حديىث طوالىن فرمودند در مناظره اش اب ڠو از اىب عبدهللا 

ويكل ما جعل هللا ذكل إال عند  ،اي أاب حنيفة لقد ادعيت علام :قال .قال نعم .وتعرف الناخس واملنسوخ ،حق معرفته
ما ورثك هللا من كتابه حرفا فان  ويكل وال هو إال عند اخلاص من ذرية نبينا  ،تاب اذلين انزل علهيمأهل الك 

  .)٣())…كنت كام نقول ولست كام تقول 
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 .گفت بهل .ای ااب حنيفه کتاب خدا را به حق معرفتش می شـناىس و انخس و منسوخ را تشخيص می دهی(
مگر از اهل  ،را مدعی شدی که خداوند آن را پيش کىس قرار ندادهوای بر تو ای ااب حنيفه علمی  :فرمودند

ن فقط پيش افراد خبصوىص از نسل آوای بر تو چون  .استهامن کساىن که بر آهنا انزل شده  ،کتاب ابشد
نه  .که ما می گومي هسـىتارث نداده و هامنند آن  بهخداوند يک حرف از کتابش را به تو  .است پيامرب 

  )...تو ادعا می کىنن چزيی که آ

هر  کهشنيده ام  ڠ ابقرمحمد  امامحديىث را که از اىب جعفر  :و از عبدهللا پرس شربمه نقل است که گفت

به خدا  :که ابن شربمه گفت پدرم گفت از جدم از رسول خدا  .قلمب بدرد می آيد ،وقت ايد آن می افمت
 رسول خدا  فرمود کهو  .ل خدا قسم می خورم پدرش بر جدش دروغ نگفت و نه جدش بر رسو 

مك من املتشابه من معل ابملقاييس فقد هكل واهكل ومن أفىت الناس وهو ال يعمل الناخس من املنسوخ واحمل( :فرمودند
  .)١( )فقد هكل واهكل

د و هر کس بني مردم فتوی دهد در حاىل رسانهالک می به هر کس اب قياس معل کند به هالکت می رسد و (
  .)کت می رسد و به هالکت  می رساندبه هال ،شـناسد منیاز متشابه  رااز منسوخ و حممك را خس که او ان

 ،إايك أن تفيت الناس برأيك ،ففهيام هكل من هكل :إايك وخصلتني( :نقل است که فرمودند ڠو از امام صادق 

  .)٢( )وان تدين مبا ال تعمل
بر حذر ابش از اين که  .رسد آن کىس که هالک شد که در آهنا به هالکت می ،از دو خصلت بر حذر ابش(

  .)و از آچنه منی داىن پريوی کىن ،مردم را اب نظر و رای خود فتوی دهی

من أفىت الناس بغري عمل وال هدى من هللا لعنته مالئكة الرمحة ( :نقل است که  می فرمايد ڠو از امام ابقر 

  .)٣( )وحلقه وزر من معل بفتياه ،ومالئكة العذاب
مالئکه ی رمحت و مالئکه ی عذاب  ،و قضاوت کند دهد هر کس بدون عمل و هدايىت از خدا بني مردم فتوی

  .بر او لعنت می فرستند و گناه هر کىس که به رای و نظر او معل کند به او می رسد
  ..)٤( )عمل اكن ما يفسد أكرث مما يصلح من معل بغري: (فرمودند و پيامرب 

  .)سادش بيشرت از اصالحش خواهد بودل کند ف هر کس بدون عمل مع(

  .)١() بعداق ال يزيده رسعة السري إالالعامل عىل غري بصرية اكلسائر عىل غري الطري: (فرمودند ڠو امام صادق 

                                                            
  . ٢٥٧ص ١٧ج: رك الوسائل، مسـتد٤٣ص ١ج: ، الاكيف٥٠٧ص: أمايل الصدوق -١
  . ٢١ص ٢٧ج: ، وسائل الشـيعة٥٢ص: ، اخلصال٤٢ص ١ج: الاكيف -٢
  . ٢٠ص ٢٧ج: ، وسائل الشـيعة٢٢٣ص ٦ج: ، الهتذيب٤٢ص ١ج: الاكيف -٣
 . ٢٥ص ٢٧ج: ، وسائل الشـيعة٤٧ص: ، حتف العقول٤٤ص ١ج: الاكيف -٤
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و رسعت در اين مسري چزيی جز  ،رود به برياهه میهامنند کىس است که  ،معل کننده ی بدون بصريت و فکر(
  .)او منی افزايدر شدن از مقصد به دو 

فمل يزدمه املقاييس عن احلق إال بعدا  ،إن أحصاب املقاييس طلبوا العمل ابملقاييس( :می فرمايد ڠو امام صادق 

  .)٢( )وان دين هللا ال يصاب ابملقاييس
حق چزيی منی  ازاحصاب قياس عمل را ابمقياسها طلب کردند و مقياسها  آهنا را جز دور شدن  به درسـىت که(
  .)مقياسها بدست منی آيديند و اينکه دين خدا اب افزا

  .)٣( )نبيه كفر وقول هللا من نظر برأيه هكل ومن تـرك كتاب( :می فرمايند ڠو امام اكظم 

هر کس به رای و نظر خود نگاه کند هالک می شود و هر کس کتاب خدا  و گفتار پيامربش را ترک کند کفر (
  .) ورزيده است

 .اي معرش شـيعتنا واملنتحلني واليتنا إايمك وأحصاب الرأي فأهنم أعداء السنن( :فرمودند ڠ و امري املومنني  عىل

فذلت هلم الرقاب  .وماهل دوال ،فاختذوا عباد هللا خوال ،وأعيهتم السـنة أن يعوها ،تفلتت مهنم األحاديث أن حيفظوها
ومه من اجلهال ) الصادقني(املعصومني الصاحلني  وانزعوا احلق وأههل فمتثلوا ابألمئة ،وأطاعهم اخللق أشـباه الالكب

أما لو  .وضلوا فاضلوا ،فعارضوا ادلين بآراهئم ،فأنفوا أن يعرتفوا بأهنم ال يعلمون ،فسألوا عن ما ال يعلمون .املالعني
  .)٤( )الرجلني أوىل ابملسح من ظاهرهام اكن ادلين ابلقياس لاكن ابطن

بر حذر ابشـيد از صاحبان نظر و  ،د را به واليت ما منتسب می کنيدای جامعت شـيعه ی ما و کساىن که خو (
احاديث را حفظ و نگهداری می کنند در حاىل که به پراکنده کردن  .چون آهنا دمشنان سنهتا هستند) فتوی(رای 

پس برای ماندن  .وىل اكر آهنا آشاكر شد ،آن مشغول شدند و سعی در به اكر گرفنت سنت بر ميل خود منودند
 بهکساىن که شبيه  ،خملوقاتشد و ) تسلمي(گردهنا در برابرشان مخ  .دبندگان خدا و مال آهنا را به اكر بستن ،خود

را هامنند امئه معصومني و خود  .سگها هستند مطيع آهنا شدند و اب حق و اهلش به نزاع و جنگ پرداختند
چنه منی دانند از آو اگر در مورد  .شده هستند در حاىل که آهنا از جاهلني لعنت ،وردندآدر ) صادقني(صاحلني 

بلکه اب آراء و نظرهای خود اب دين خمالفت ) اعرتاف به ندانسنت منی کنند(منی گويند که منی دانمي  :آهنا سوال شد
طن پاها نگاه مسح  ابآ ،و اما اگر دين اب مقياس رس و اكر داشت .کردند و گمراه شدند و ديگران را گمراه منودند

  .)التر از ظاهر آهنا بوداو

                                                                                                                                                                                                       
 . ٤٠١ص ٤ج: ه، من ال حيرضه الفقي٥٠٧ص: ، أمايل الصدوق٣٤ص ١ج: الاكيف -١
 . ٥٣١ص ١ج: ، الفصول املهمة للعاميل٤٣ص ٢٧ج: وسائل الشـيعة -٢
    .١٢٦ص ١ج: ، الفصول املهمة للعاميل٤٠ص ٢٧:، وسائل الشـيعة٥٦ص ١ج: الاكيف -٣
  .٨٤ص ٢ج: ، حبار األنوار٣٠١ص ١٧ج: ، مسـتدرك الوسائل٦٢ص ١٠ج: احلدائق النارضة -٤
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أيهتا العصابة املرحومة املفلحة إن هللا أمت لمك ما أاتمك من اخلري، واعلموا انه ليس من ( :فرمودند ڠو امام صادق 

قد انزل هللا القرآن، . عمل هللا وال من أمره أن يأخذ أحد من خلق هللا يف دينه هبوى، وال رأي، وال مقاييس

اذلين ) ڠأي آل محمد (وجعل للقرآن، ولتعمل القرآن أهال، ال يسع أهل عمل القرآن  .وجعل فيه تبيان لك يشء

 ،أغنامه هللا عن ذكل مبا آاتمه من علمه، وخصهم به. آاتمه هللا علمه أن يأخذوا فيه هبوى، وال رأي، وال مقاييس
  .)١( ) ووضعه عندمه كرامة من هللا أكرهمم هبا ومه أهل اذلكر

که از و بدانيد  .کرده استبرايتان آورده و اكمل  ،خداوند آچنه از خري است ،پريوز شده ای گروه مرحوم و(
و خداوند مهه  .عمل و امر خداوند نيست که کىس از خلق هللا دين خود را به هوای خود و اب رای و قياس برگريد

 هامان آل محمد(اهل قرآن  و .اهل و صاحباىن قرار داد ،چزي را در آن مشخص کرد و برای قرآن و تعلمي قرآن
و  ،کساىن هستند که خداوند علمش را به آهنا عطا منود و در دين خدا اب هوای نفس خود معل منی کنند) ڠ

خداوند آهنا را اب علمی که به آانن داد از اين معل غىن  .اي اب رای و قياسهای خود در آن مترصف منی شوند
وند متعال  اب اختصاص اين معل به آهنا کرامىت بس عظمي  خبشـيد و و خدا .به آهنا خمتص منودآن را ساخت و 

  .)هستند"  اهل ذکر "آهنا  

  عقائد  :سوم
هامن طور که در آن اهل سنت  .سـىن و شـيعه و غريه وجود دارد ،علامی اسالمدر عقايد اختالف زايدی بني 

و اختالف  .يکديگر اختالف پيدا کردند هر فرقه نزي اب یو علام. )٢(به  فرقه معزتهل و اشاعره تقسـمي شدند 
  .است اساىس بني مسلمني حول امامت و رهربی ديىن و دنيوی بعد از پيامرب 

                                                            
  . ٣٤ص ٧ج: ، مسـتدرك الوسائل٣٧ص ٢٧ج: ، وسائل الشـيعة٥ص ٨ج: الاكيف -١

ْكِر ِإن ُكنُمتْ َال تَْعلَُموَن﴾ النحل: يب عبد هللا از اعبد الرمحن بن كثري   ازنقل : شـيخ لكيين وغريه  :د، فرمو ٤٣: ﴿اْسَألُوْا أَْهَل اذلِّ
كْ  :دقول خىاون: :گفمت  وما أهل ان هستمي  و مسؤولون هستمي،  ذكر محمد ( َُّه ذَلِ َ َوِلقَْوِمَك َوَسْوَف تُْسَألُوَن﴾ الزخرف﴿َوِإن : ٌر كلَّ

  .٢١٠ص ١ج: الاكيف) ما را يم خواست، وما أهل ذكر و ما املسؤولون هستمي : ( ، قال٤٤
ان است که واصل بن عطاء در جملس حسن برصی می نشست و  –معزتهل _ می گويند سبب انم هنادن اهنا بدين اسامء   - ٢

و خوارج به تکفري کىس که کبائر ذنوب را اجنام دهد ؛ و ديگران گفتند اهنا مومن وحىت اگر فاسق به گناهان وقىت اختالف ظاهر شد 
کبريه گشـته اند ؛ پس واصل بن عطاء از دو فريق خارج شد و گفت من از اين امت فاسق هسـمت نه مومن ونه اكفرم مزنلىت بني دو 

او معزتل گشت ومعر بن عبيد اب او نشست و به اهنا واتباعشان معزتلني گفتند به مزنلت پس حسن او را از جملس بريون راند و از 
  ۸ص۶وفيات الاعيان ج. اول مقاالت شـيخ مفيد توجه کنيد

ه و از نوادگان اىب موىس ۳۲۴ه متوفای سال۲۶۰بدين انم هناده شدند به نسبت اىب حسن اشعری متودل  –اشاعره  -هامنگونه که 
  ۱۰۱ضالل توحيد سـبحاىن ص... تباع او هستنداشعری است ووشاعره ا
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ن اين بود که شـيعه در عقايد خود آاختالفات عقايد ديگری بوجود آمد و سبب  ،آنگاه به دنبال اين اختالف

که ادعا گونه نت به اسـتدالالت عقىل  هامنرجوع می کردند و اهل س  ۏو معصومني ) ص( پيامرب  یبه اوصيا

  .ديگر اب آن در تعارض بود یعقلهای قوم و نزيمی کنند رجوع می کردند 
هامن نتيجه ای  که در مساهل ی جرب و اختيار اي تفويض حاصل شد که در آن اشاعره و معزتهل اختالف پيدا 

نه جرب است و ( .)ال تفويض ولكن أمر بني أمرين وال جرب: (چنني عنوان کردند پيامرب کردند و پاخسش را آل 
  .)١( )دو امراين نه اختيار وليکن امری است بني 

و اي هامنند قضيه ی خلق  قرآن که اكفران بىن عباس از آن به عنوان فرصىت برای رخينت خون مسلامانن اسـتفاده 
آل  ،آنگاه پاخس اهل قرآن )٢(.ردندآهنا را مكک ک ،کردند و در اين راسـتا بعىض از علامی گمراه شـبه سامری

                                                            

، حبار ١١٤ص ٢ج: ، عيون أخبار الرضا٢٠٦ص: ، توحيد الصدوق٢٩ص: ، الاعتقادات للصدوق١٦٠ص ١ج: الاكيف -١
  .واحلديث عن اإلمام الصادق  .١٢ص ٥ج: األنوار
وان مسـئهل عقايدی است که در اخر حکومت اتفاق افتاد فتنه خلق قران است ؛ ) ع(از حوادث همم که در زمان امام رضا   - ٢

و اولني کىس که ان را جراين داد جعد بن درمه است معمل مروان بن محمد اخرين خليفه بىن اميه است و در . اموی نشائت گرفت
ميشود تعلمي دمشق ان را اعالن منود و از ان فراری شد و در کوفه وارد شد واز او هجم بن صفوان که طائفه هجميه بدو نسبت داده 

و ابن اثري می گويد هشام بن عبد امللک جعد را دسـتگري کرده به نزد خادل قرسی امري عراق فرسـتاد ودسـتور قتل او را داد . ايفت
پس خادل او را زنداىن منود و به قتل نرساند و خرب به هشام رسـيد پس برای وی انمه نوشت و او را نکوهش منود و امر به قتل او 

اب وثيقه او را از زندان خارج منود و در روز  عيد قرابن در اخرين خطبه  گفت برويد وقرابىن کنيد خداوند از شام قبول  داد و خادل
کند زيرا که من امروز می خوامه اب جعد قرابىن کمن زيرا او می گويد خداوند اب موىس تلكم نمنود و ابراهمي را خليل خويش نگذاشت 

  . ۲۶۳ص۵اترخي ج...  ی گويد  سپس پائني امد و او را قرابىن منودمعاذا هللا از اچنه جعد م
و اين فکر بعد از مقتل جعد  بصورت خمفی ابىق ماند ات زمان هارون رشـيد و هنگامی که امر معزتهل ظاهر شد ؛ وافاكر اهنا منترش 

و و رشد شد ومامون متبىن خلق قران شد اعالن خلق قران را منودند و هنگام واليت مامون حرکت اهنا منترش شد و در حال من
گشت و ااب هذيل محمد بن الهذيل عالف مه از امئه معزتهل بود را نزديک خود منود و نزي اىب احساق بن سـيار که از روئسای مشهور 

انزل می و مامون مردم را بر اين قول محل منود و هر که خمالف ان شد نقمت وعذاب بر او . معزتهل بود را نزديک خويش ساخت
انمه نوشت که مردم را به قول خلق ) پسـبان(شد، بطوری که برای انئب خود در بغدا احساق بن ابراهمي بن مصعب صاحب رشطه 

قران امر منايد و از کساىن که به ازار و اذيت مامون تن در داد امحد بن حنبل بود بطوری که او را کتف بسـته اب زجنري نزد مامون 
ن در راه مرگ مامون به او رسـيد و معتصم متوىل گشت و ابن حنبل را  هيجده ماه خباطر رد خلق قران  در طوس اوردند والک

وزماىن که مامون اب اين اكر به . ه ازاد گشت و دولت از ازار بن حنبل دست نکشـيد ات زمان متولك ۲۲۰و در سال . زنداىن منود
عباىس و غريه را اب اين جحت  رسکوب منود به مذهب اابء خود  هدف سـياىس دور دست  خود رسـيد و خمالفني را برای حمك

ابزگشت به اعتبار اينکه روافض و معزتهل و خوارج هجمنی هستند ابن جحر در لسان مزيان نقل می کند مامون به وزير خود گفت از 
است و عبدهللا بن اابض  درب نگاه کن به احصاب الكم پس خارج شد و ابز گشت در ان ابو هذيل عالف است و او معزتىل 

اابىض و هشام بن لكب رافىض است مامون گفت از پرمچداران هجمن کىس ابىق مناند الا حارض گشـته يعىن بن هذيل رسدار معزتهل و 
  .  ۴۱۳ص۵هشام راس رافىض ها و ابن ابض راس خوارج لسان املزيان بن جحر ج 

بسم هللا الرمحن الرحمي خداوند ما وشام را از هر فتنه : ( از شـيعيانشان فرموددر قول فصل بر اين فتنه  برای بعىض ) ع(وامام رضا  
معصوم دارد و اگر اجنام داد در ان عظمي نعمت است و اگر اجنام ندهد در هالکت امي ؛ ما می بينمي که جدال در قران بدعت ی 



 ٢ ج گوسالهفتنه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  38
 

) فلسفه ابىف(مردم سفسطه  ات اينکه .و نه چزي ديگرقرآن الكم خداوند است  :اين گونه بود پيامرب مصطفی 
و تکرب بر مردم  دوسـىتمگر شهرت و مقام  ،هامىن که در ورای آن چزيی نيست .و جدل شـيطاىن را رها کنند

اختالف وسـيعی در توحيد خالق سـبحان و صفاتش  بوقوع پيوست و آن را هامن طور  ."عامل "به واسطه لقب 
  .به عنوان عمل الكم انمگذاری کردند

نيست و هر کس ) اسـتدالىل(و اي ) فلسفه ی يوانىن مشائيه(ديگری از درحقيقت عمل الكم چزيی به جز شلك 
و هر دو الًك در  .هنا موجود استخواهد دانست که دو راه اصىل در آ ،کنداز فلسفه ی يوانىن قدميی تبعيت 

  .موارد زير حبث می کند
  .انم هنادند که بر داليل عقىل اسـتوار است) مشاىئ ( و اي به آن ) اسـتدالىل( :اول
که بر تصفيه ی نفس از رذايل اخالىق اسـتوار گرديده که در هنايت بسرت مناسـىب برای  انسان ) ارشاىق( :دومی

  .س خود مشاهده کندشده ات ارشاق حقايق را در نف
حتت اتثري آن قرار گرفتند و هر کدام به اندازه ی  مسلامانن یعلام ،و بعد از ترمجه ی فلسفه ی يوانىن مشاىئ

معروف است ) اسـتدالىل(و اي ) فلسفه ی اسالمی مشاىئ(و آچنه به امس  .اعتقادش رشوع به نوشنت آن منودند
که در وجود خالق و توحيد و صفاتش حبث و گفتگو می کند و  ،منااين و عمل الكم از آن مشـتق و گرفته شد

  .شايد حىت حبهثاىي هامنند عدل و نبوت و معاد و امامت و غريه به آن ملحق شود
کناكش و  ،انمگذاری شده است خباطر اين است که حول رشيفرتين موجود سـبحان) عمل الالكم(و آچنه به انم 
و شايد می خواستند بگويند که در اين  .دادن امزتاج صفات است پس الف و الم  برای نشان .حبث می کند

  .عمل ارشاف  بر الكم است  و هللا اعمل
ميدان بسـيار بزرگی از رقابت فرقه  ،مسلمني در فلسفه ی يوانىن یو عمل  الكم اي آميخته شدن و گرايش علام

و علامی هر فرقه ای در اتويل آايت  .کردندهای مسلامن بوجود آورد ات بداجنا رسـيد که مهديگر را  به کفر مهتم 
ن اعتقاد داشتند آو آچنه موافق هوای خودشان بود آن را اب قواعد فلسفه اي عقيده ای که به  ،قرآن پيشی گرفته

                                                                                                                                                                                                       
ا می دهد و جميب متلكف به اچنه بر اونيست است که سائل و جميب در ان مشرتک می ابشـند پس سائل اچنه که بر او نيست ر 

و خالق کىس نيست جز خداوند و غري او مهه خملوق هستند و قران الكم خداست برای ان از خود امسی مگذار که از ، می شود 
أمايل ستند گمراهان خواهی شد خداوند ما وشام را از کساىن قرار دهد که در غيب از خدا پرهزيگار ابشـمي و از قيام ساعت مشفق ه 

  .١١٨ص ٨٩ج: ، حبار األنوار٦٤٠ص: الصدوق
ای فرزند رسول در مورد قران چه می فرمايد زيرا که در ان قبل از ما ) ع(و از سلامين بن جعفر جعفری به اىب حسن جعفر 

گومي والکن می گومي که من از اچنه می گويند منی : اختالف بوده قومی می گفتند ان خملوق است وقومی ديگر گفتند غري خملوق فرمود
  .١١٨ص ٨٩ج: ، حبار األنوار٦٤٧ص: ان الكم خداست أمايل الصدوق
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و  .ابشدپس خود را به عنوان امئه ی کتاب قرآن قرار دادند و نه اينکه کتاب امام آهنا  .کردندمهسان و مه رديف 
  .)١(گمراه شدندرا پشت رسگذاشتند بعد از اين که عرتت  ،شی گرفتنداز کتاب پي 

ز ان كه ادند مشهور اعراض منو ) حديث ثقلني(در  وصيت رسول خدا  ز و چه گمراهی از اين بزرگرت که ا
                                                                                                                  )٢(.پيشی گرفتند 
نبال کساىن که عمل آهنا جز زاين چزيی اضافه منی ه دمسلامانن حق مبني و روشن را گم کردند و ب ،در آن حال

و رو آوردن به ادهل ی عقىل و فلسفه ی يوانىن اي عمل  ل پيامرب از آبعد از روی برگرداندن  .رفتند ،کند
سفسطه و اشتباهات و  ،اب وجود اينکه در فلسفه ،ندان استناد و از آن مشـتق شده اند اعامتد کرد الكم که به

پاايىن ندارد و بيشرت آن بهيوده و عبث است و نتيجه و مثره ای " قيل و قايل كه " .جمادالت زايدی وجود دارد
  .علمی اي معىل در آن وجود ندارد

و بسـياری از ما از عقل اكمل ىب هبره  کرده اميکه ما در مادايت  رشد در حاىل  –و در حقيقت ما حق ندارمي  
كه در مورد ىح قيوم يعىن خداوند   –) عقل اكمل انبياء و اوصيا هستند(امي  و آچنه نزد ماست سايه آن است 

 ۏل اطهار آو  تبارک و تعاىل جل شانه گفتگو کنمي مگر در حمدوده ای که در قرآن و حديث پيامرب 
و آن درابره خداوند تعاىل است و او چزيی نيست مگر اين که وىح است که به او وىح می شود که  .شداب

  .در کتاب شواهد ربوبيه توضيح داده است )رمحه هللا(در مورد اين موضوع مال صدرا 
                                                            

و بعد از من بر شام زماىن خواهد آمد كه در آن هيچ چزيى پهنان تر از حق وآشاكرتر از ابطل (  : می فرمايد) ع(امرياملؤمنني  - ١
د اهل آن زمان متاعی ىب ارزش تر از قرآن  اگر تالوت شود و بيشرت از دروغ بسنت بر خدا و رسولش  خنواهد بود، و در نز 

آنگونه  که ابيد تالوت شود، نيست و پر مشرتی تر از آن اگر حتريف شود خنواهی ايفت و در رسزميهنا چزيى ان مأنوس تر از 
ند وحافظان کتاب آنرا خنواهی ايفت حامالن کتاب، کتاب را  پشت رس خود انداخت ) بدی(و مأنوس تر از منكر ) خوىب (معروف 

فراموش کردند پس در آن زمان، قرآن و اهلش طرد شده و کنار گذاشـته می شوند و دو رفيق که در يک راه اب مه هستند و هيچ 
منی دهد پس در آن زمان قرآن واهلش در ميان مردم هستند وىل نه در بني جتمع ومهراهشان، زيرا كه گمراىه  پناهگاهی آهنا را پناه

) قرآن(ت  يکجا مجع منی شوند، مردم بر فرقه فرقه شدن وکنار گذاشنت جامعت اب مه توافق کردند  گوىي كه آهنا امئه كتاب وهداي
جز امسش چزيی ابىق خنواهد ماند و از آن جز خط و حراكتش ) قرآن (پس در نزد آهنا از . هستند نه اينکه كتاب، امامشان ابشد
هاىي که بر رسبنده گان صاحل خدا  نياوردند و راسـتگواين را مهتم به دروغ کردند و برای اكر خري را منى شـناسـند ، و از قبل چه بال

  ) ٤١ص :  ٢ج : هنج البالغه) (پاداش اكر رش را قرار دادند 
ودر  کتاب هللا می ابشد و ) ع(در کتب اهل سنت امده است که پيامرب دو امانىت که در بني مردم جبا گذاشت هامن عرتت او  -٢

و الطرباين هبذا اللفظ يف . ٨٩ص ٥ج: و الطرباين يف املعجم األوسط. ٣٨٧٤ح ٣٢٨ – ٣٢٧ص ٥ج: الرتمذي يف حصيحه کتب 
وأيضاً حصحه يف كتاب حصيح وضعيف . وشهد بصحته ١٧٦١برمق : و األلباين اب سلسةل حصيحة.٢٦٨٠برمق  ٦٦ص ٣ج: املعجم الكبري

و مصادر  ٤٦١٧: حديث» ع«کتاب معرفت الصحابه، ذکر اسالم امري املؤمنني  –احلامك در مسـتدرک . ٣٧٨٦سنن الرتمذي برمق 
» ص«رسول خداوند : »رىض « از ابو امحد محمد ابن محمد الشيباىن از اصل کتابش به نقل از اىب ذر  – ٤٥٩٤:  ديگر آمده که

من ختلف کند از خدا ختلف کرده و هر که از عىل بن  هر که از من اطاعت کند در واقع خداوند را اطاعت کرده و هر که از: فرمود
اىب طالب اطاعت کند مرا اطاعت مرده و هر که از عىل ختلف کند از من ختلف کرده، اين حديث حصيح السـند می ابشد و آن را 

  .خارج نکردند
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به معىن  اگر آهنا بدانند که ،در حاىل که خودشان دچار اختالف هستند ،و کساىن که ادعای جحج عقىل می کنند
دم به آن است ات آرسـيدن فرزند  :زيرا عقل يکی است و آن .واقعی عاقل بودند اب مهديگر اختالف نداشتند

  .وجود ندارد منافاىتن آتعقل کند و پروردگارش را بشـناسد و او عامل لكی است که در  خود رانفس 

 ثم لتكو�وا�ُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْالً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ  هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ(فرمود  تعاىلحق 
  .)67:غافر( .)..شُيُوخاً وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَالً مُسَمىً

   :تعاىل فرمودند حق
ن شام را به صورت طفىل آنگاه از خون بسـته و بعد از آاوست که شام را از خاک بيافريد سپس از نطفه (

ن پري شويد و برىخ از شام پيش از رسـيدن به سن پريی وفات آورد ات به کامل نريو برسـيد و پس از آبريون 
  ).ل معني می رسـيد و شايد تعقل کنيدمی کنيد و در هنايت به اج

 .و اي نفس انساىن و نه عقل حقيقی ،آن عقل استاما آچنه مهه ی بىن آدم در آن مشرتک هستند سايه ی  از 
و ليکن  ،هامنند عامل شهادت .و اين نفس در عامل ملکوت موجود است و آن بطور اكمل عامل متنافيات است

  .بدون ماده اي از ان جمرد  شده  است
ر إىل لوال إن الشـياطني حيومون حول قلب ابن آدم لنظ( :فرمودند حرضت مصطفی  ،در مورد معىن آن
  .)١() ملكوت الساموات

  .)اه او  رو به ملکوت آمسآن ها بوددم منی چرخيدن هجت نگآاگر شـياطني حول قلب ابن (
  .يعىن اگر انسان خود را برای رضای خداوند  خالص کرد به ملکوت آسامهنا نظر خواهد کرد

انسان را قادر به ادراک  کهت که در نزد ماست تهنا سايه ای از عقل اس و اب توجه به اين که جوهر و ذاىت
لکن قادر به شـناخت عامل  .و شايد مقداری از عامل ملکوت  را نزي درک کند ،زايدی از قوانني عامل ماده می سازد

و به  آن منی رسد مگر بنده خملص خداوند که  .مگر اب رسـيدن به آن ،آن ابالی اوست کهزيرا  ،عقل نيست
بعد از اينکه در عامل مادی رشد کرد و . )اي اقبال ن به خىاوىنردرو ك - بل اق ( ندای پروردگارش را لبيک گويد

 ،دم می کندآمتوجه خطای هر کىس که ادعای عقل برای مهه ی بىن  ،و اگر اين را فهميدمي. )٢(ادابر منود 

                                                            
  .١٢٠ص: ، العمل يف الكتاب والسـنة٥٧٢ص ٨ج: ، مسـتدرك سفينة البحار١٦٣ص ٥٦ج: حبار األنوار -١
ابو عبد هللا :شـيخ لكيىن در اكىف روايت می کند از عده ای از حصابه،از امحد بن محمد،از عىل بن حديد،از سامعه بن همران گفت - ٢

عرش ) راست(هامان خدای عزوجل عقل را آفريد،از خملوقات روحاىن او اولني خلق بود که از نور خود درميني:عليه السالم فرمود
تورا بس خلق عظمي آفريدم وبر : برگرد،برگشت، خداوند تبارک وتعاىل فرمود:برو،رفت سپس به اوفرمود:وفرمودبوجود آورد پس به ا

برگرد،بر : سپس هجل را از درايی ظلامىن تلخ آفريد پس به او فرمود برو، رفت سپس به او فرمود:متام خلقم کرامتت دادم،فرمود
  .ردتکّربکردی واو را لعنت ک:نگشت پس به او فرمود
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و   .است خالق ما و خالق عامل عقل که می خوانند نگاه مرشع سـبحان را از مجهل عقالء جل شانه آ .شدخواهمي 

  .)8- 6العلق ( )إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرجْعَى* ا ن راه استغنی* كَلَّا إِنَّ الْأِ�ْسَانَ لَيَطْغَى( منی رسد مگر مقربني  به آنکىس 

شت حمققا ًابزگ * چون که خود را در غنا و داراىي می بيند * نه چنني است انسان رسکش و مغرور می شود (
  .)د بودبه سوی پروردگار تو خواه

 .و عکس و شلكی از آن  است ،آن  نيست ازچزيی  جز سايه ای  ،عقال ادعای ان را  کرده انددی که ابوجو 
پس در   ،و نفىس که بر آن نقش بسـته شده ،هامنند اختالىف که شلك درون آينه اب شلك حقيقی خشص دارد

وسأهجد يف أن اطهر (( :ودندفرم ڠامري مومنني عىل  ،نفس منکوس شلك به صورت معکوس نقش می بندد

  .)١())حىت خترج ادلرة من بني حب احلصيداألرض من هذا الشخص املعكوس واجلسم املركوس 
 دانه های ات اينکه ُدر از بني کمن مطهرسعی خوامه کرد که زمني را از اين خشص معکوس و جسم مرکوس پاک و (

  .)خرمن درو شده جدا شود
به گنج توحيد  و اگر ،معني متفق شوند ده نفر ديگر به خمالفت اب آهنا می پردازنداين اگر ده نفر بر امری  ازو 

و  گشـتهراحت  ،و در خسن آهنا تفکر و تدبر می کردند) ۏمحمد و عىل و آل آهنا (مراجعه می کردند 

و آل  پس هدف عمل الكم در اسالم ابيد مستند به قرآن و سنت حصيح از پيامرب  .اسرتاحت می کردند

و در اسـتدالالت عقىل هيچ اشاكىل نيست که سـند دومی برای عقائد اسالمی بر گرفته از  .ابشد ۏطهار ا

  .ابشد ۏقرآن و سنت حصيح  اهل بيت 

فقال هل  .وددت انك اي يونس حتسن الالكم(( :به يونس بن يعقوب فرمودند ڠروايت شده که امام صادق 

ويل ألهل الالكم يقول هذا ينقاد وهذا ال ينقاد وهذا ينساق  يونس جعلت فداك مسعتك تهنـى عن الالكم وتقول

إمنا قلت ويل هلم إذا تركوا قويل وصاروا إىل  ڠفقال أبو عبد هللا  .وهذا ال ينساق وهذا نعقهل وهذا ال نعقهل

  .)٢())……خالفه 
که  از الكم پس يونس به او گفت فدايت شوم شنيده ام  .دوست دارم که تو ای يونس الكم را حتسني کىن(

هامن کساىن که می گويند که اين درست است و آن  ،هنـی می کردی و می فرمودی که وای به حال اهل الكم

                                                            
 .82: 3هنج البالغة ج -١
: وكذا يف وسائل الشـيعة. أن تركوا ما أقول وذهبوا إىل ما يريدون: ، وفيه١٧١ص ١ج: ، الاكيف٧٠ص: تصحيح الاعتقاد للمفيد -٢
  .٩ص ٢٣ج: ، حبار األنوار١٩٤ص ٢ج: اإلرشاد. ١٩٧ص ١٦ج
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اشتباه است و اين رهربی می شود و آن رهربی منی شود و اين را می فهممي و آن را منی فهممي پس ابو عبد هللا 

  .ک کردند و بر خالفش سري کردندگفتار مرا تر کهدر حاىل گفمت وای بر آهنا  :فرمودند ڠ

  .)١()) حاجوا الناس بالكيم فان جحومك فأان احملجوج(( :فرمودند ڠو امام صادق 

و امام  .اب مردم بوسـيهل الكم من گفتگو کنيد که اگر اب شام غلبه کردند مانند آن است که بر من غلبه کرده اند

كتاب والسـنة زالت ومن اخذ دينه من ال  ،ه الرجالمن اخذ دينه من أفواه الرجال أزالت(( :فرمود ڠصادق 

  .)٢( ))اجلبال ومل يزل
ن کنار می رود و هر کس دينش را از کتاب و سنت آاز  مبگريد توسط مرد مهر کس دينش را از زابن مرد(

  .)ار می روند وىل او تاكن منی خوردبگريد کوهها جا به جا و کن

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَا�َهُمْ ( دينه هكل ان هللا تعاىل يقول نه من قدل يفإايمك والتقليد فا( :و مهني طور فرمودند
  .)31:التوبة() أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ

ومه ال فال وهللا ما صلوا هلم وال صاموا ولكهنم احلوا هلم حراما وحرموا علهيم حالال وقدلومه يف ذكل فعبدومه (
   .)٣( )يشعرون

 :بر حذر ابشـيد پس هر کس در دينش تقليد کند به هالکت می رسد و اينکه خداوند متعال می فرمايداز تقليد (
و  خنواندندپس به خدا قسم برای آهنا مناز  )31 :التوبه() گرفتند ربوبيتعلامء و راهبان خود را به جای خدا به (

ن از آهنا تقليد کردند و آهنا را آند پس در حرام و حرام را حالل کردبرايشان روزه نگرفتند وليکن آهنا حالل را 
  .)٤( )که متوجه شوندآنعبادت کردند بدون 

من أجاب انطقا ًفقد عبده فان اكن الناطق عن هللا تعاىل فقد عبد هللا وان اكن الناطق عن الشـيطان ( :وفرمودند
  .)٥( )نفقد عبد الشـيطا

ه است پس اگر انطق و خسنگو از جانب خداوند هر کس انطق و خسنگوىي را اجابت کرد او را عبادت کرد(
  .)تعاىل ابشد خدا را عبادت کرده و اگر انطق اي خسنگو از شـيطان ابشد شـيطان را عبادت کرده است

که بعىض ها آن را به  فلسفه ی يوانىن ارشاىق  ارجاع دادند و بعىض ها عرفاىن که نزد  ،و اما عرفان در اسالم
  .نتسب کردندشـيعه است را به اهل سنت م 

                                                            
  .فإن حاجومك كنت أان احملجوج ال أنمت: ، وفيه٤٣ص: ، الاعتقادات يف دين اإلمامية للصدوق٧٠ص: تصحيح الاعتقاد للمفيد -١
 .ابختالف يسري ٧ص ١ج: ، ويف الاكيف١٢٥ص ١ج: ، الفصول املهمة للعاميل٧٢ص: تصحيح الاعتقاد للمفيد -٢
  .١٢٠ص ١٠الربهان ج  - ٣
  .١٢٠ص ١٠ج: تفسري الربهان، ٧٢ص: تصحيح الاعتقاد للمفيد -٤
  .ابختالف يسري ٤٣٤ص ٦ج: اكيف، ال٧٣ص: تصحيح الاعتقاد للمفيد -٥
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  .و ديگر علامی اهل سنت بودند) ابن عرىب(لني کىس که در عرفان کناكش کرد او  :و گفتند
و در حقيقت اين خطا و مغلطه است و بر کىس که در اداين الهـی و احاكم آسامىن تفحص و جسـتجو کرده 

زيی است که پيامربان زيرا که سلوک عرفان اي معل و اكر برای معرفت خداوند هامن چ .ابشد پوشـيده نيست

 الْآفَاقِ يف سنريهم اياتنا( :حق تعاىل فرمودند .بلکه آن فطرىت است که انسان برپايه آن بنا شده است .آورده اند
  .)53:فصلت( )بَيَّنَ لَهُمْ أَ�َّهُ الْحَقوَفِي أَ�ْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَ

شاكر می گردانمي ات برايشان آا روشن و فاق و در نفوس خودشان بر آهنآبزودی آايت قدرت خود را در (
  .)شاكر شود که او خود حق استآ

  .20):ذارايت( )ويف ا�فسکم افال تبصرون* وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِنيَ ( :تعاىل می فرمايد حقو 

  .)آاي منی نگريد؟ ،و مه در نفوس خود شام* و در روی زمني برای اهل يقني عربهتا است (
برای کساىن که ) افقها(و در آفاق  ،که تزکيه شده اند موجود است هاىي نشانه ها در وجود نفس پس آايت و

در  ۏو اوصياء  هامن طور که پيامرب  .خواستند اب عقل اسـتدالل کنند و نفس خود را پااليش منايند

مات و واجب و مسـتحب و حمر  ،احاديث زايدی برای اين راه و رضورت سلوک در آن و تطبيق احاكم
نه الفاظ و  .هامىن که تهنا و تهنا فقط برای رسـيدن به خداوند متعال است .مکروهات آن را بيان منودند

داوند هيچ برهاىن انزل و آن را جماهدت  انميدند كه خ ،مصطلحات و افاكر بعىض از کساىن که در عرفان نوشتند
  .نمنوده

ی نفس اب تطبيق رشيعت و زهد در دنيا و انفاق در  پس معرفت خدا اب تزکيه ی نفس حاصل می شود و تزکيه
راه خدا و آراسـته شدن به ماكرم اخالق و عشق برای خدا و نفرت از دمشنان برای خدا و شدت در ذات 

 :خداوند متعال می فرمايد .اب مومنني حاصل می شود بودنخداوند و دمشىن اب اكفرين و منافقني و رحمي و دلسوز 

رِّي يُوقَدُ مِنْ سَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ �ُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزجَاجَةُ كَآهنا كَوْكَبٌ دُاللَّهُ �ُورُ ال(
هُ �َارٌ �ُورٌ عَلَى �ُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُو�َةٍ ال شَرْقِيَّةٍ وَال غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْ

  ،وامحلد  وحده .)35:النور( )اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌوَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَ
راغ در ميان ن چراغی ابشد آن چآخداوند نور آسامهنا و زمني است داسـتان نورش به چراغداىن ماند که در (

آبگينه ای و آن آبگينه گوىي سـتاره ای است درخشان از روغن درخت مبارک زيتون که نه رشىق است و نه 
ن رسـيده ابشد نوري بر نور است خدا به نور خود آنکه اتش به آغرىب فروزان ابشد روغنش روشـىن خبشد ىب 

  . )و خدا به مهه امور داان استند هر که را خواهد هدايت کند و خدا برای مردم اين مثلها را می ز 
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  .)82:يونس( )وَيُحِق اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ(

  .)چند بداكران راىض نباشـندلكامت خود حق را پايدار می گرداند هر  ابو خدا (
  .و محد و سـپاس خمصوص خداوند است

***  
  و جانشین های پیامرب  اعراض و دور شدن از اوصیاء  :چهارم

در مورد متشاهبات را  ،دور شدند و هبره بردن و رجوع به آهنا ۏاز  امئه  ،مشخص است که اهل سنت

  .ترک کردند

 ،دوری و اعراض  چه در زمان غيبت صغری و چه در زمان غيبت کربی ، ڠو اما نسبت به امام همدی 

  .و را ايد منی کنندکام اكن موجود است و هنوز مه شـيعه در اين مورد ا

روی  ڠامام همدی  پيامرب ؛ خامت اوصياء   ،چگونه از رهربشان ،ديد که امت خواهيدو در حبهثای آىت 

  .بر گرداندند

***  
  اعراض و دوری از قرآن و سنت :پنجم

اي به مك مطالعه کردن قرآن و تفسري و تدبر در معاىن و قصور در کناكش در قرآن و سنت  ،اعراض و دوری

  .است ۏل معصومني آپيامرب و 

که  ،اما قرآن را بدون در نظر گرفنت رواايت معصومني تفسري کردن و اب توجه به قواعد حنوی و فلسفی در تفسري
  .نزاع و کشمکش آن ىب نتيجه مانده و ىب نتيجه خواهد ماند ،قسمت اعظم آن اسـتقراىئ و خالف بوده

که در نتيجه مهه در صدد هستند که قرآن را طبق هوای  ،افراد و نزي تفسري کردن قرآن طبق هواهای نفساىن
نفسش بر ترس و خضوع در برابر طاغوت منطبق شده و به هوای مثًال فالن خشص  .نفس خود تفسري کنند

بلکه اطاعت آهنا را واجب  ،مهني دليل در قرآن دعوىت برای هجاد اب طاغوهتای مسلط بر اين امت پيدا منی کند
حىت اگر از اسالم چزيی جز  ،و همم اين است که خود زنده مباند .داند  میىب حد و مرز  راقيه دانسـته و ت 

بلکه در  ،در قرآن دعوت به زهد در اين دنيا را منی بيند ،و چون او شهوات خود را می پرسـتد .امسش ابىق مناند
که او را به عنوان امني بر آن قرار  هامن امواىل  ،دعوت به سري شدن شهواتش از اموال مسلمني را می ايبد ،نآ
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 ىب معل یو منی گويد که بسـياری از احبار و رهبان اي علام ؟و می گويد چه کىس زينت خدا را حرام کرده ،ددادن
  .و مهدسـتان آهنا اموال مردم را به ابطل می خورند

بلکه در  .تواضع پيدا منی کند در قرآن دعوىت برای ،استامام متبکران  ،و به دليل  اينکه او از پريوان ابليس
  .و حتقري و کوچک مشردن آهنا می ايبد ،مؤمنني یآن فراخواىن هجت تکرب بر ضعفا

 .و هدايت را بر هوای نفس می ايبند ،خود محل می کنند نفساىنو اين چنني است که آهنا قرآن را بر هواهای 
چه بسـيار کساىن که قرآن را )) ((رآن والقرآن يلعنهَب قارئ للقر لف: ((را بر رأی خود تفسري می کنندو نزي قرآن 

  .)١(روايت شده ڠهامن طور که از آهنا )) لعنت می کند  راتالوت می کنند در حاىل که قرآن آهنا 

يعطف ( :در هنگام ظهور می فرمايد ادر وصف حال قامئ و برخورد اين امت و علامی آهن ڠو امري املومنني 

  .)٢( )قرآن إذا عطفوا القرآن عىل الرأيا الهدى عىل الهوى ويعطف الرأي عىل الالهوى عىل الهدى إذا عطفو 
ز می گرداند به قرآن اب هارأی  ،هدايت به هوا غلبه کرده د از اينکه بع .ز می گرداندهوای نفس بر هدايت اب(

  .)بود هاقرآن به رأی  بعد از اينکه 

  .)٣( )من القرآن ما ابعد عقول الرجال( :می فرمايند ڠو امام صادق 

  .)ار دور است عقلهای مردان از قرآنچه بسـي(
  .)٤( )من فرس برأيه آية من كتاب هللا فقد كفر( :و نزي فرمودند

  ).کفر ورزيده کنديه ای از کتاب خدا را اب رأی خود تفسري آهر کس (

  .)٥( )جل رضب القرآن بعضه بعض إال وكفرما من ر : (فرمودند مهچنني ڠامام صادق 

  .)از قرآن را به جزء ديگر منصوب کند کفر ورزيده جزىئاگر خشىص (

  .)٦() املتشابه ما اشتبه عىل جاههل: (وقال 
  .)است ده بر جاهلش مشتبه شه متشابه اچن(

  .)٧( )وحنن نعمل تأويهل، حنن الراخسون يف العمل: (وقال أبو جعفر 
                                                            

 ).رب اتل للقرآن والقرآن يلعنه: (، وفيه١٨٤ص ٨٩ج: حبار األنوار ،٢٥٠ص ٤ج: مسـتدرك الوسائل -١
  .٥٤٩ص ٣١ج: ، حبار األنوار٢١ص ٢ج: هنج البالغة برشح محمد عبده -٢
  .١١١ص ٨٩ج: ، حبار األنوار٣٣٥ص ١٧ج: ، مسـتدرك الوسائل١٨ص ١ج: تفسري العيايش -٣
 .١١١ص ٨٩ج: ، حبار األنوار٦٠ص ٢٧ج: ، وسائل الشـيعة١٨ص ١ج: تفسري العيايش -٤
  .٣٩٠ص ٨٩ج: ، حبار األنوار٢٨٠ص: ثواب األعامل -٥
 .٢٥٣٤ص ٣ج: ، مزيان احلمكة٩٣ص ٦٦ج: حبار األنوار،١٢ص ١ج: تفسري العيايش -٦
، عنه  ١٧٩ص ٢٧ج:يف وسائل الشـيعة وكذا. ، ورواه عن الصادق ٢١٣ص ١ج: ، الاكيف٢٢٤ص :بصائر ادلرجات -٧

 .١٩٩ص ٢٣ج: حبار األنوار
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  .)ستمي و ما اتويل آن را می دانميما راخسني در عمل ه (

  .)١()فإن أخطأ اكن إمثه عليه، من فرس القرآن برأيه فأصاب مل يؤجر: (وقال أبو عبد هللا 
ن آاگر درست تفسري منود اجر و پاداش منی گريد و اگر خطا کرد گناه  ،هر کس قرآن را به رأی خود تفسري کند(

  ).بر گردنش خواهد بود

: ڠيه ای خطا کرده می فرمايد آکه قتاده در تفسري در حديث اب قتاده در حاىل  ڠو ابو جعفر امام ابقر 

  .)٢() وحيك اي قتادة إمنا يعرف القرآن من خوطب به(
  .)تفسري الربهان() که مورد خطاب آن قرار گرفته اندای قتاده قرآن را کىس منی شـناسد مگر کساىن (

ه رب تزنيل فإن - أي األمئة  - إايك أن تفرس القرآن برأيك حىت تفقهه عن العلامء: (وقال أمري املؤمنني 
ً من خلقه يشـهبه كذكل، ال يشـبه  يشـبّه بالكم البرش وهو الكم هللا وتأويهل ال يشـبه الكم البرش، كام ليس شيئا
ً من أفعال البرش، وال يشـبه يشء من الكمه لالكم البرش، والكم هللا تبارك وتعاىل صفته،  فعهل تبارك وتعاىل شيئا

  .)٣() م، فال تشـبّه الكم هللا بالكم البرش فهتكل وتضلوالكم البرش أفعاهل

زيرا آن  .بياموز ) ۏامئه ( بلکه فهم آن را از علام  .بر حذر ابش از اينکه قرآن را به رأی خود تفسري کىن(

و اتويلش شبيه الكم برش  .در حاىل که الكم خدا می ابشد ،استتزنيل پروردگار است که شبيه الكم برش 
و هامان اكر و فعل حق تعاىل به چزيی از افعال و  .ور که هيچ چزيی از خلقش شبيه او نيستنيست هامنط

و الكم خدای تبارک و تعاىل  .و چزيی از الكمش شـباهىت به الكم برش ندارد ،اكرهای برش شـباهت ندارد
اه خواهيد زيرا گمر پس الكم خدا را اب الكم برش مقايسه نکنيد  .صفت است و الكم برش افعال و کردار آهناست

  ).شد و به هالکت می رسـيد

  :در انمه ای که به اهل برصه نوشـته بود می فرمايد ڠو از امام حسني 

 بسم هللا الرمحن الرحمي، أما بعد فال ختوضوا يف القرآن وال جتادلوا فيه بغري عمل، فقد مسعت جدي رسول هللا (
  .)٤() من الناريقول من قال يف القرآن بغري عمل فليتبوأ مقعده 

بدون عمل در قرآن حبث و جدل نکنيد که شنيدم جدم رسول خدا .. .به انم خداوند خبشـنده و همرابن و اما بعد(
  .)پس منتظر جايگاه خود در اتش ابشد ،بدون عمل حصبت کند ،هر کس از قرآن :می فرمود 

  .فته شده يم ابشد است اي آچنه از آهنا گر  ۏعمل از خداوند  كه برای معصومني  ،مقصود

                                                            
 .١١٠ص ٨٩ج: ، حبار األنوار٣٣٧ص ١٧ج: ، مسـتدرك الوسائل١٧ص ١ج: تفسري العيايش -١
  .٢٣٨ص ٢٤ج: ، حبار األنوار١٨٥ص ٢٧ج: ، وسائل الشـيعة٣١٢ص ٨ج: الاكيف -٢
  . ١٠٧ص ٨ج: ، حبار األنوار٦٩ص ٣ج: ح البالغة، مصبا٣٢٦ص ١٧ج: ، مسـتدرك الوسائل٢٦٥ص: التوحيد للصدوق -٣
  .٢٢٣ص ٣ج: ، حبار األنوار١٨٩ص ٢٧ج: ، وسائل الشـيعة٥٠: التوحيد للصدوق -٤
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  :نقل است که فرمودند ڠاز پدرانش از امري املومنني  ڠو از امام رضا 

ما آمن يب من فرس برأيه الكيم، وما عرفين من شـهبين خبلقي، وما عىل : قال هللا جل جالهل: قال رسول هللا (
  .)١() ديين من اسـتعمل القياس يف ديين

کىس که به رأی خود الكم مرا تفسري کند به من اميان  :عاىل فرمودندخداوند تبارک وت :فرمودند رسول خدا (
که قياس را در  نياورده است و هر کس مرا اب خلقم تشبيه کند مرا نشـناخته است و ديمن را ابال نربده هر کس

  .)ديمن به اكر بربد
ىل غري تأويهل أو يتبعوا إمنا أختوف عىل أميت بعدي ثالث خصال أن يتأول القرآن ع( :فرمودند و رسول خدا 

أما القرآن فأمعلوا مبحمكه وآمنوا  ،زةل العامل أو يظهر فهيم املال حىت يطغوا وبطروا وسأنبئمك اخملرج من ذكل
  .)٢() فإن اخملرج شكر النعمة وأداء حقهوال تتبعوا زلته وأما املال  ،وأما العامل فانظروا فيه ،مبتشاهبه

ممت بمينامك يکی به اتويل قرآن به غري اتويلش بپردازد و اي پريو خطای عامل بعد از مرگم از سه خصلت بر ا(
پس شام برای رها شدن از آهنا  .آهنا زايد شده و طغيانگر و رسکش شوند داراىيشده و اي مال و ) دانشمند(

دنباهل او بنگريد و  به ) دانشمند(ن اميان آوريد و درمورد عامل آابيد به قرآن به حممك آن معل کنيد و به متشابه 
  .)ا جبا آورده و حق آن را ادا کنيدشکر نعمت ر  ،نشويد و اما مال روی خطاهايش

و در  .هستند ۏاتويل و تفسري قرآن را  کىس منی داند مگر خداوند و راخسون در عمل که هامان محمد و آل محمد 

به آايت حممك تبديل می شود  ۏبيت قرآن به رصاحت خسن گفته که آايت متشابه اب احاديث اهل  ،اين مورد

پس واجب  .تفسريی برای قرآن وجود دارد ۏتوسط آهنا شـناخته می شود که از معصومني  ،و هدف آيه

 کرده اندجاده و رصاط مسـتقميی را ترسـمي ) سالم خدا بر آهنا ابد(که آهنا   .است که به حديث آهنا مراجعه شود
پس بر مفرس اي متدبر کننده واجب است که از اين رصاط  .بر کندبرای هر کىس که در آايت کتاب کرمي تد

بلکه بر او واجب است ات زماىن که نفسش را پاک  .ات مسريش مزتلزل و به سوی هجمن  وارد نشود ،جتاوز نکند
  .نفس خود را پاک منايدسري قرار ندهد ات وقىت  نکرده خود را در معرض خطر تف 

  .)79:الواقعة( )سهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَال يَمَ( :حق تعاىل می فرمايد

  .)ااكن منی توانند بدان دست زنندجز پ(
هامنطور که  .امىت که پريو اوست را گمراه خواهد کرد  ،اگر گمراه شودکه  ،و اما خطا و اشتباه  عامل ديىن

  .بىن ارسائيل را گمراه کرد ،سامری
                                                            

 .٢٩٧ص ٢ج: ، حبار األنوار١٩١ص ٢ج: ، الاحتجاج٤٥ص ٢٧ج: ، وسائل الشـيعة٥٥ص: أمايل الصدوق -١
  .٣١ص: هر للكراجيك، معدن اجلوا٤٢ص ٢ج: ، حبار األنوار١٦٤ص: اخلصال للصدوق -٢
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شـند توجه خود را نسبت به خداوند متعال هجت طلب حواجي  مك کساىن که از مادايت اشـباع شده اب .و اما اموال

  .)7-6العلق ( )راه استغنى نا* ىلیطغكَلَّا إِنَّ الْإِ�ْسَانَ ( .می کنند

  .)خود را در غنا و داراىي می بيند چون که* نه چنني است انسان رسکش و مغرور می شود (
  .به خداوند استهجت رجوع و توجه  یفقر و بال معموًال دعودت کننده 

و آن اين است که به آايت   ،ما را بدان ارشاد کرده و اما عالج درست و حصيح که حرضت مصطفی 
و برای اتويل آن ابيد به  ،و يقني بدانمي که  قرآن  از جانب خداوند انزل شده است ،متشابه قرآن اميان بياورمي

واردی است که به امامت آهنا داللت می کند و پس متشابه کتاب از عظمي ترين م .رجوع کنمي آل محمد 
و شايد اشتباه زايد احاكم امروزی و عدم شـناخت حالل از حرام نشان دهنده ی  ،احتياج امت به آهناست

  .است ۏهمدی  ،احتياج به خامت اوصياء

و شايد  ،ندخواهمي ايفت که آهنا معصوم نيست  ،اگر در آهنا و احوالاشان نيک بنگرمي .دين یو نسبت به علام
نگاه پريو کىس می شوی آ! بر حذر ابش که مقدلی  کور ابىش  .در ميان آهنا سامريني و امئه ی گمراهی ابشـند

  .نگاه بنده ی او می شوی و نه بنده ی خداآ ،و حالل را حرام می کند ،که حرام را برای تو حالل

بني برده و آهنا را مانند گياه خشک در  را از ۏکه رواايت آهنا  ،ىب معل یمار را از علام ۏو اهل بيت  

شکر  ،که راه حل آناما  مال و اموال  ،بر حذر داشـته اند ،می پراکنند  )١(لهشـمي اويذروهنا ذرو الرحي (هوا 

                                                            
مردی که خداوند او را به خود واگذاشـته پس او از : فرد هستنداين که منفورترين خلق نزد خداوند دو (( ) ع(نقل از امام عىل  -١

برای  استخود را به ظاهر به روزه و مناز مشغول می دارد و او فتنه ای .  به خسن بدعت مشغول است وراه راست منحرف شده 
برای کىس که در حياتش و  استو گمراه کننده ای  ه اندگمراه از هدايت کساىن که قبل از او بودند. اب او مفتون می شوندکساىن که 

و مردی که هجىل بر هجل مردم افزود، و . حامل گناهان ديگران و مرهون به خطا و گناه خود است. بعد از مرگش به او اقتدا کنند
آنگاه روز بعد زايد شدند در حاىل . ن سامل منی ماندآاو را عامل انم هنادند، و روزی از  ان،مردم بيهش اب اتريکی فتنه زندگی کرد، که 

در ميان مردم . ات اين که از آن سرياب شدند، و بدون حساب صاحب مال و ثروت شد. که هر چه امثال او مكرت ابشد هبرت است
و اطمينان ندارد . خود پوشـيده است نشست، و خمالفت داعی قبل او کردچنه به غري آبه عنوان قاىض و ضامىن برای رها شدن از 

و اگر يکی از مهبامت و . افرادی که قبل از او اجنام دادند مانندممکن است حمكش را نقض کند، . يدآاز کىس که بعد از او می 
و او کىس است که . تداء و معل  کردمعضالت جلوی او سزب شد به رای خود  راه حىل را برای آن پيدا کرده، و سپس به آن اق 

و . که منی داند را به حساب منی آورد چزيیعمل . شـهبات را هامنند اتر عنکبوت که منی داند به هدف زده اي خطا منوده پوشانده است
و اگر امری . ندنظر خود را تکذيب منی ک  ديگر مقايسه کرد، چزيهنگامی که چزيی را اب . اين که پشت آچنه گذراند مذهىب منی بيند

سپس جسارت کرد و قضاوت .  منی داند:ات کىس به او نگويد. بر او مهبم ابىق ماند آن را می پوشاند، ات اين که به هجل خود آگاه شود
از آچنه منی داند معذرت خواهی نکرده و تسلمي  .استگرد آورنده هجل  وسوار بر شـهبات . کرد، آنگاه او لكيد انبساماين ها است

ورد، خوهنا آبه حاشـيه ها می برد، و اشک واراثن را در می  بشدتروايهتا را . شود، و اب ولع بسوی عمل منی رود ات اسـتفاده کندمنی 
حالل و فرج حالل را حرام می سازد، اين تهنا اكر او نيست، و او از اهل  رااز اكرش فرايد می کشـند، و اب قضاوتش فرج حرام 
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و اب توجه به خدا در عبادت و اطاعت و اسـتفاده از اين اموال برای مكک به دين و ابال  ،نعمت و ادای حق
  . هللا و مهدردی اب فقراء استبردن لكمه ی ال اهل الا

ن اي آو طبيعی است که بعىض از  .که به صورت اجامىل بيان شد استاين هممرتين احنرافات در امت اسالمی 
و  ،و بطور طبيعی ابيد از شـياطني انساىن .که قصد او گمراه کردن مردم است ،تن به فعل فاعىل اسآمهه ی 

که مردم را به دوزخ دعوت می ) امئه گمراهی(د بعىض از اين اشخاىص و شاي .بنده ای از بندگان ابليس ابشد
  .کنند فکر کنند که در حال اجنام دادن اكر نيک هستند

***  
  حتریف کنندگان

  .سوء ىب معل هستند یآهنا حاكم  کساىن که تظاهر به اسالم می کنند و علام
 .بدنبال حکومت هستند و ال غري :است که چزيی که ابعث می شود آهنا رشيعت را حتريف کنند ان ،اما حاكم

الزم است اب توجه به  ،و به اعتقادشان هر حمك رشعی که اب آهنا و ماندن آهنا بر ختت حکومت معارض ابشد
حال چه از طريق وضع احاديث و نسبت دادن آهنا به  ،به هر صورت و شلك ممکن .نظر فاسد آهنا حتريف شود

و اي اب منع روايت و احاديث  ،نند اب حذف آايت و سوره هاىي از قرآناي اگر که بتواو  ،رسول خدا 
 و اي اب خريدن ،ن طور که خدا خبواهدآو اي اب منع قرائت قرآن و اتويل قرآن  ،حصيح از رسول خدا 

  .می انمند ات قرآن را حتريف کنند و آن را بر ميل حاكم ظامل اتويل و تفسري کنند علامکه آهنا را  مزدوراىن
بصورىت که در  ،و البته اگر برای آهنا مقدور ابشد ترشيعات و قوانني خمالف رشيعت خدا را نزي وضع خواهند کرد

 .در وضع آن حمك رشعی درنگ خنواهند کرد ،و سلطنت به مدت طوالىن ابشد ،آهنا در حکومت یهجت بقا
هامنطور  ،سوء ىب معل یو وجود علام ،خصوصاً اگر هجل مردم نسبت به دين در جممتع اسالمی به آهنا مكک کند

  .دارندکه در حال حارض در رسزميهنای اسالمی وجود 
زيرا که حامك جائر بيشرت رفتارها و اكرهای خود را  ،سوء در واقع خطرانک تر از حاكم ظامل هستند یو اما علام

وىل عامل ىب  .ان می دهدن مه اب خروجش از رشيعت و جنگ اب آهنا علىن به تو نشآ ،در جنگ اب اولياء خدا
در راه رفنت  :که او را اينگونه خواهی ايفت .و پرهزياكر در بياورد ،معل ممکن است خود را در لباس عابد انسک

ات مريداىن را   ،و گاهی تظاهر به شکسـته نفيس و خضوع دارد ،در حصبت خود خضوع می کند ،متواضع است

                                                                                                                                                                                                       
ج :و شبيه آن هنج البالغه: 55ص : 1ج :اصول الاكىف. )) (که خود را از داعيان عمل حق می شامرد اهامل و  افراط است هنگامی

  ).  51ص : 1
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که خود را به صورت صاحل  ،او را فاسد متکرب می ايىب ،ک بنگریدر حاىل که اگر به حقيقت او ني .شاكر کند
از او اشتباهات و  ،بلکه ظاهرش ابطن او را نزي به شام نشان می دهد .و متواضع ساختگی نشان می دهد

نشان  ظرىف بداچنه درون اوست هر (پس  ،خطاهای زايدی رس می زند که ابطن سـياه او را آشاكر می سازد
  ). -مثال عرىب –داده می شود 
و فتواهای غري  ،اعتقادات و مذاهب فاسد آهنا می ماند  ،سوء حىت بعد از مرگ آهنا ادامه دارد یو خطر علام

نفاق و ابطهنای فاسدشان  یهامن طور که به واسطه  .و پريواىن برای آهنا ابىق می مانند ،می ماند آهناحصيح 
 ،دين رهربی کردن درهامنند طلبيدن  :فرادی برای حتريف زايد استو ادعای اينچنني ا .مامتيزند و خمفی می مانند
  .و ارضای هوای نفساىن
 هو به مهني دليل ادعای معرفت کتاب خدا و عمل ب ،كنند یپرهزي م) ال اعمل) (دامن یمن(و نزي آهنا ازگفنت لكمه 

و  ،مساهل ی رشعی فتوايي است و مهينچن در دست آهنا  برای هر .تزنيل و اتويل و حممك و متشابه را می کنند
 ،)دانشمند(پس خود را عامل  ،مهه چزي را بربدآهنا و تکربوغرور از  .برای هر مشلك عقايدی وجود داردراه حىل 

  .و عاملرت هستند ،و اينكه خودشان از مهه برتر .و غري از خود را جاهل می بينند
و  ،پس برای رضای او فتوی می دهند ،حامك استترس از طاغوت  ،و شايد يکی  از داليل آهنا برای حتريف

که هممرتين  ،کنند  را جماز و سفارش میمثال ًپيوسنت به صفوف نريوهای مسلح  .از برخورد اب او دوری می کنند
  .و در صورت اماكن انبود کردن آن است ،و تضعيف منودن دين خدا ،هدفشان رسکوب ملهتای اسالمی

اب  .ددنيا و اموال  اضافه می کنندر و برای آن حتريف را به ترس  ،مه بدتر ابشـندو شايد بعىض از آهنا از اين 
و رشيعت و احاكم خدا را حتريف می  ،و مسلامانن را گمراه می کنند ،طاغوت به چاپلويس و متلق يم پردازند

  .کنند

ً لدلنيا فاهتموه عىل دينمك،( :فرمودند ڠحرضت امام  صادق  فإّن لك حمب حيوط ما  إذا رأيمت العامل حمبّا

اگر عامل را دوست و حمىب برای دنيا ديديد پس در مورد دين خود نسبت به او اهتام بزنيد زيرا که هر . ()١()أحب
  .)ن چزي می چرخدآکىس چزيی را دوست داشـته ابشد حول 

ابدلنيا فيضكل عن اًن ، ال جتعل بيين وبينك عاملاً مفتو ڠأوىح هللا تعاىل إىل داود ( :فرمودند ڠو نزي ايشان 

 ّ  )اع طريق عبادي املريدين، إّن أدىن ما أان صانع هبم إن أنزع حالوة مناجايت من قلوهبمأولئك قط انطريق حمبيت، ف
)٢(..  
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وىح کرد که بني من و تو عاملی که عاشق و مفتون دنيا ابشد قرار مده زيرا تو را  ڠخداوند متعال به داوود (

ابز می دارد که آهنا راهزانن بندگان خواسـتار تقرب به من هستند و مكرتين جمازىت که از راه و طريق حمبت من 
  ).اجامت را از قلهبايشان جدا ساخمتبرای آهنا دارم اين است که حالوت من

إنّمك علامء السوء، األجر تأخذون والعمل تضيعون، يوشك رب العمل إن يطلب ( ڠو از الكم حرضت عيىس 

  .)١( )خترجوا من ادلنيا العريضة إىل ظلمة القرب وضيقهمعهل، وتوشكون إن 
 ،اجر و پاداش را می بريد و معل و اكر را از بني می بريد نزديك است که پروردگار معل ،شام ای علامی سوء(

  .)شويداكر و معلش را طلب کند و اينكه شام از دنياي هپن و بزرگ خارج شويد و به تنگي قرب اتريك وارد 
 ،و حاكم طاغوىت که امروزه بر رسزميهنای اسالمی حکومت می کنند ،-علامی سوء ىب معل  -هنا و مهه ی آ

يعىن  ،سوء یبدليل اين که بقای علام .عليه اسالم هستند ،هامنند صهيونيست ها ،خطرانک تر از اكفر جنگی
ونيسم كه رسزمني مسلمني يعين ماندن صهي ،و ماندن حاكم ظامل .بقای حاكم ظامل که بر مسلامانن مسلط هستند

که مهه روزه مصائب و بدخبىت و مرگ را به اكم  ،و مسلط ماندن آمرياك بر مسلمني ،استرا اشغال کرده 
و اي اب  ،هامن نوکران و بندگاىن برای طاغوهتای آمرياكىي هستند که اب معلشان ،زيرا اين حاكم .مسلامن می ريزند

طی دوره انتفاضه مبارک صد نفر  ،کام اين که صهيونيسـهتا .ايری می کنندآانن را  ،انداىن و اكرهای اندرستشان
بلکه هزاران مسلامن را می  ،وىل  اين حاكم طاغوىت در يک روز صدها نفر را  ،و اي مكرتاز آن را می کشـند

ظ هامن طوری که صهيونيسـهتا مسلامانن را می کشـند ات رسزميىن را که از آهنا غصب کرده اند را حف .کشـند
اين طاغوهتا و . مومنني را می کشـند ،اين حاكم ظامل و مهدسـتانشان هجت ذلت بردن در رخينت خوهنا .کنند

ال  مهصُم بُكْمٌ عُمْيٌ ف( .که چزيی از خري را منی شـناسـند ،مهدسـتانشان مسخ شده و منکوس شـيطاىن بوده
  .)يَرْجِعُونَ

نگاه به طاغوت مسلط شده بر رسزميهنای آ ،ىب معل رشوع شود یجنگ اصالىح واجب است از علام
بلکه قبل از هر چزي ديگری الزم است از  .مهه طاغوهتای مسلط برلك هجا  بهو بعد از آن  شود اسالمی منتقل

حرکت اصالىح خود را از  رسول خدا  .خودمان رشوع کنمي ات وجودمان را از رسابزان شـيطان پاک سازمي
و شهری که در آن احناف مناسک جح  ،که نشانه مرجعيت ديىن حنفی بود شهری .ام القری در مکه رشوع کرد

سپس به امپراطورهای مسلط بر  ،عرىب رفتهی  هسپس به اطراف آن و روسـتاهای جزير ،را جبا می آوردند
  .آن دوران

                                                            
 . ٤٦٤ص ٤٧ج: ، اترخي دمشق١٠٣ص ١ج: ، سنن ادلاريم٣٩ص ٢ج: ، حبار األنوار١٤١ص: منية املريد -١
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 ،و طبيعی است که مقابهل ی اب حزهبای جاهليت و رهربان خست است و نياز به شدت و جديت در ذات خدا
  .عزم و صرب بر مالمت دارد و

و او  ،و شايد کىس به اين اكر مبادرت منی ورزد مگر معصومی که  از جانب خداوند متعال مورد اتييد ابشد

و  ،هميا سازمي ڠاست و تلكيف امروزی ما اين است که زمينه را برای دولت عدل او  ڠهمدی 

و نه اينکه  ،آهنا را به مردم معرىف کنمي ،و اي حداقل ،اصالح منامي استاحنرافات   موجود را ات جاىي که ممکن 
  ).هيچ حول و قوىت جز برای خدا نيست( ال حول وال وقوة إال ابدست روی دست گذاشـته و بگويمي 

و ما برای  ،هيچ حول و قوىت نيست مگر برای خداوندوإان  وإان إليه راجعون  ،ال حول وال قوة إال اببهل 
وليکن خداوند مرگ و زندگی را برای شام هجت امتحان قرار داده ات اينکه هبرتين  .ی او برمی گردميو به سو ،خدا

 ،و بر ما اب فضلش .را تعجيل کند ڠو از خدا خبواهيد که فرج موالی ما همدی  .شام در معل مشخص گردد

دسـهتای ما را بگريد و به ات  .اب ظهور و قيامش منت بگذارد ،و جود و کرمش ،و بذل و خبشش ابتدای حرکتش
و به ما مناسک و احاكم رشعی حصيح  .و ما را از ظلامت به سوی نور بربد ،سوی رصاط مسـتقمي رهمنون سازد

  .را نشان دهد

***  
  مصلح منتظر

أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي  هُمْ يُذَبِّحُإِنَّ فِرْعَوْنَ عَال فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْ( :حق تعاىل فرمودند
* وَ�ُرِيدُ أَنْ �َمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ�َجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ�َجْعَلَهُمُ الْوَارِثِنيَ *إِ�َّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ  �ِسَاءَهُمْ

 .)منهم ما كا�وا حيذرونفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا وَ�ُمَكِّنَ  لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ�ُرِيَ 

 دکشان فرعون در زمني تکرب و گردنکشی کرد و اهل آن را طبقه طبقه ساخت طايفه ای را به ضعف می(
 كردمي بر كساىن و اراده* پرسانشان را رس می بريد و زاننشان را زنده نگه می داشت هامان او از مفسدان بود 

 دهمي و ايشان را وارثقرار  پيشوااينن رسزمني ضعيف داشـته شده بودند منت گزارمي و آهنا را آکه در 
 ه را ك هاز آن ترسان بودندآچنو در زمني به آهنا قدرت دهمي و به فرعون و هامان و لشکراينش * گردانمي 
  .)6 - 4 :القصص( )بامناينمي

انمی از وی برده امامی که سالهای طوالىن  .است ڠامام همدی  وىص دوازدمه از اوصياء پيامرب خامت 

او هامن مصلحي  .حيت در بني شـيعيانش که به امامت و خليفه هللا بودنش در روی زمني اميان دارند .شود منی
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مردمی منتظر  .و غري آهنا شـيعه اش و دمشنانش مسلامانن .منتظر قدوم مبارکش هستند ،ست كه متامی برشيتا

ديگر منتظر فرصىت برای از بني بردن او در زمان  یو مردم ، ڠايری رساندن به او  ظهورش هستند برای

  .و خيال می کنند که می توانند سنت خدا را تغيري دهند ،ظهور و قيامش هستند
و  ،مومناىن برای ظهورش بسرت های مناسب را هميا می سازند و كساين ديگر برای ظهورش  آماده می شوند

و بعىض از شـيعه ی او و اي کساىن که مردم  ،مهچنان چزيی در مورد او منی دانندو افلند بعىض از مسلمني غ
و اين ايس و  ،از ظهور و قيامش مايوس شدند .آهنا را شـيعه می انمند او را به عنوان يک مسبل می شـناسـند

  .حىت اگر در مورد آن به رصاحت خسن نگويند ،اناميدی از اعامل آهنا مشخص است
که از حق را خواهمي ديد مردماىن  ،ن هستميآحلظات حساس که در حال نزديک شدن به ساعت صفر در اين 

وعده ای  .ات جاىي که در درون دايره حق  قرار می گريند .رشوع به نزديک شدن به آن منوده اند دور بوده وىل
که از آن دايره خارج می  ىيجاات  ،می کنند نمك مك رشوع به دوری شدن از آ ،ديگر در قلب دايره ی حق بوده

و  هستندو مهني طور مردماىن را می ايىب که در وسط حصر ا رشوع به صعود کردن از قهل کوه ترىق  .شوند
سقوط  کهات وقىت  .ابشـند  میافرادی را که در راس قهل هستند می بيىن به مست رسازير شدن از قهل به پايني 

  .کردند
کىس که حق را  ،اهل و افرادی است دامک ، وبرای هرا از دست دادنددنيا و آخرت ر : و به عبارت ديگر

و هيچ هراىس ندارد که به مرگ  .و به سوی آخرت حرکت می منايد ،انتخاب کرد مرگ را در آغوش گرفته
و دنيا  ،و هر کس ابطل را انتخاب کرد بر حيات و زندگی مادی حريص شد .نزديک شود اي مرگ او را درايبد

  .ودرا پرستش من
آهنا حق  .پيوند دادندن گروه آو بني دو گروه قومی که هامنند مسـتان هستند که خود را نه به اين گروه و نه به 

دنيا و آخرت را از  .و ابطل را دوست ندارند وىل اب آن دمشىن منی کنند ،را می دانند وىل آن را ايری منی دهند
  .اين هامن شکست مبني و واحض است ودست دادند 

قالوا امل تكن ارض اهلل واسعة  مستضعفني يف االرضنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَالئِكَةُ ظَالِمِي أَ�ْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا إِ(
  ).97:النساء( )جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِرياً فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم

ود مبريند فرشـتگان می پرسـند که در چه اكر بوديد؟ پاخس دهند ما در آانن که هنگام قبض روح ظامل بر نفس خ(
ن سفر کنيد؟ پس ماوای آآاي زمني خدا هپناور نبود که در  :روی زمني مردمی ضعيف و انتوان بودمي گويند

  .)شت آهنا به جايگاه بسـيار بدی استايشان هجمن است و ابزگ 

***  
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  در ادیان اهلی ڠ ىمهد
تقريبا در مهه  ،و به عنوان جنات دهنده ای برای رشيعت خدا در زمني ،ان مصلح منتظربه عنو  ڠامام همدی 

  .هامنند هيود و مسـيح .ی اداين الهـی قبل از اسالم موجود است
هامىن که دانيال بعد از اين که آن را  ،می ايىب) نرصال خواب خبت (يک ابر او را در سفر دانيال در در تورات 

که بر زمني بعد از ) برای ممالک و امپراطورهيای بزرگ خواب ديدن دانيال(ر ديگر او را در و اب ،ديد تعبري کرده

  .تورات متداول امروزی نزي  می ايىبهای ديگر  قسمتو مهني طور در  ،می شوند برپا ڠاو 

ن انزل اب او از آسام ڠ مصلح منتظر هامن کىس که عيىس ،می ايىب) قدمي الاايم(او را  یدر اجنيل  نشانه ها

که در اجنيل عالماىت  ڠ هامن طور که عيىس .می ايىب) رؤاي يوحنای الهوىت(او را نزي در اجنيل در  ،می شود

برای ظهور همدی  ۏ ارو امئه ی اطه را از برگشـتنش به زمني ذکر می کند، هامن نشانه های که پيامرب 

آن مه  .جنگها و اخبار در مورد جنگها مانند خسوف ماه و کسوف خورشـيد و ،و قيامش ذکر کرده بودند ڠ

مويدی برای و  ،برای او یوبه عنوان وزير ، ڠ از آسامن در زمان ظهور همدی ڠ به خاطر اين که عيىس

  .حق او انزل می شود

 کرين نبوت و پيامربی حرضت محمد من ،و منکرينش ،از رضورايت دين است ڠاما نزد مسلمني همدی 

 .از طريق اهل سنت و شـيعه نقل شده است و انم او بصورت متواتر از پيامرب زيرا که ذکر  .خواهند بود
و ترک احاديث آهنا در شـهبه ای  ،پيامرب  یلکن اهل سنت به هنگام اعراض و دور شدن از اوصيا

و مهني طور اذعان داشتند که او از  ،در آخر الزمان به دنيا خواهد آمد ڠافتادند که حرضت همدی  

  .است ڠت عىل و فاطمه فرزندان حرض 

از ) امام دوازدمه(هامن  ڠسپس از علامی اهل سنت در زمان غيبت کربی اين اعرتاف آمده که امام همدی 

  .ڠو اين که او زنده و از نظرها غايب است هامنند حرضت خرض  ،است ۏامئه اهل بيت 

به برای دفاع از اعتقادش  ،ن موضوعفصىل از کتاب را بدي) مطالب السوال(در کتاب ) شافعی(و از مجهل آهنا 

  .اختصاص داده استاست ) ڠمحمد بن حسن عسکری (هامن  ڠاين که امام همدی 
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بعد از رحلت حرضت  ومراجعه می کردند  ۏپيامرب  یدر امور خود به اوصيا اما شـيعه ی دوازده اماىم

و  ه امامت و خالفت پيامرب ات اين ک .امامی بعد از امام ديگر شدند ، ۏپريو امئه اطهار  پيامرب 

اب اينکه او غايب از نظرها  .رسـيد) ڠمحمد بن حسن همدی  يعىن حرضت امام(خالفت خدا به خامت اوصياء 

ات اينکه شـيعه  ،اب شـيعه ی خود ارتباط برقرار می کرد ،و بوسـيهل يکی از خملص ترين  افراد مومنني ،ی عامه بوده

قبل  از او برای غيبتش زمينه سازي  ۏو امئه  اطر اين که پيامرب آهنم به خ ،اين وضع را قبول کردند

  .و او را در احاديث خود ذکر منودند ،کرده

 ،گذراند ڠپنج سال قبل از غيبت را تقريبا اب پدر گراميش حرضت امام حسن عسکری  ڠامام همدی 

و  ،مدآمقری به دنيا  –جهری  255شعبان سال  15اب توجه به بعىض از  رواايت در روز  ڠحرضت همدی 

و در اين پنج  .است) جهری  مقری 260هنم ربيع اول  (شد و آن روز  غيبت او از اولني روز امامتش رشوع
شايد چهل نفر  اي  مكي مكرت اي بيشرت  .و کىس او را منی ديد مگر شـيعيان خملص ،سال اطالعی از والدتش نبود

که  رسان  و  اين  بدان دليل است ،انش  از مردم پهنان بوداز بدو تودلش هجت حمافظت از جحرضت  ،بودند
 .بکشـند رامنتظر والدتش بودند ات او را از پا در آورده و او ) لعنت خدا بر آهنا ابد(ی عباسـيني جور و گمراه

و هامن طور که  .بود ات او را بکشد ڠمنتظر والدت موىس ) لعنت خدا بر او ابد(ور که فرعون هامن ط

آهنا می خواستند که نور  .بودند بعد از اينکه متوجه والدتش شدند ڠی خواسـتار کشنت عيىس حاكم روم

حىت اگر برای امواين  ،خدا منی گذارد ات اينکه نور خود را اكمل کند ،خدا را اب الكم آلوده ی خود خاموش کنند
  .اسالمی حکومت می کنند و امئه ی گمراهی و طاغوهتاىي که بر امت ،و عباسـيون انمطلوب و انپسـند ابشد

در کتاهبای شـيعه و اهل  اين است که در احاديث بسـياری از پيامرب  ڠاز عظمي ترين شأن اين امام و 

به عنوان وزيری برای او خواهد و  ،مناز می خواند ڠ پشت رس او  ڠ واينکه عيىس ،مده استآسنت 

) ال اهل الا هللا محمد رسول هللا(اعالی لكمه یو  ،عدل در زمنين بنده ی صاحل برای برپاىي قسط و آنگاه اي .بود
دم برای اين امر آخداوند سـبحان او را از بني مهه ی فرزندان و  ،برای مهه ی اهل زمني ذخريه شده است

هامنطور که روايت شده که اولني کىس که در اين امر به هنگام قيامش اب او بيعت می کند جربائيل  .انتخاب منود

  .قرار می گريند ائيل در مست راست ومياكئيل در مست چپ اون که به هنگام قيامش جرب ايو  ،می ابشد ڠ

نظر موىس بن معران يف السفر األول مبا يعطى قامئ آل محمد من (: مسعت أاب جعفر يقول: عن سامل األشل، قال
مث نظر يف السفر الثاين . ذاك من ذرية أمحد إن: فقيل هل، ريب اجعلين قامئ آل محمد: فقال موىس، المتكني والفضل
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مث نظر يف السفر الثالث فرأى مثهل، فقال مثهل، فقيل هل . فقال مثهل، فقيل هل مثل ذكل، فوجد فيه مثل ذكل
  .)١()مثهل

چنه به قامئ آدر سفر اول به  ڠموىس بن معران ( :می فرمايد ڠشنيدم ااب جعفر  :سامل الاشل گفت

ل محمد قرار آپروردگارا مرا قامئ  :عرض کرد ڠپس موىس  .نگاه کرد ل محمد از متکني و فضل داده می شودآ

 .سپس در سفر دوم نظر کرد پس هامنند قبل در او ايفت .پس به او گفته شد که او از نسل امحد است .بده
نگاه هامنند آسپس در سفر سوم نگاه کرد پس هامنطور ديد  .گاه هامنند قبل فرمود و هامنند قبل جواب شنيدآن
  .)بل خواست و هامنطور جواب شنيدق 

فصارت إىل شعيب، مث  ، ڠآلدم  ڠاكن عصا موىس : (روايت است که  فرمودند ڠاز محمد بن عىل 

صارت إىل موىس بن معران، وإهنا لعندان، وإّن عهدي هبا آنفاً، ويه خرضاء كهيئهتا حني انزتعت من جشرها، وإهنا 
ع كام اكن موىس يصنع هبا، وإهنا لرتوع وتلقف ما يأفكون، وتصنع كام لتنطق إذا استنطقت، أعّدت لقامئنا، يصن

أحداهام يف األرض واألخرى يف السقف، وبيهنام أربعني  ،)٢( تؤمر، وإهنا حيث أقبلت تلقف ما يأفكون، لها شفتان
  .)٣() ذراعاً، وتلقف ما يأفكون بلساهنا

و مه  ،س برای موىس بن معران شدسپ ،گاه به شعيب رسـيدآنبوده  ڠدم آبرای  ڠعصای موىس (

ن بلند و سزب رنگ است هامنند زماىن که از درخت بريده شده و در آاکنون نزد ماست و اينکه عهدم در 
ن اسـتفاده آهامنطور که موىس از  .ن سوال شود خسن خواهد گفت و برای قامئ ما آماده گشـتهآصورىت که از 

و هر چه که به آن  ،ترساند و می خورد آچنه را که بدعت می کنندکرد از آن اسـتفاده خواهد کرد و آن خواهد 
 .کرده اند را خواهد خورد) دروغ(ن هنگامی که جلو برده شود آچنه را که بدعت آو  ،امر شود اجنام می دهد

است يکی در زمني و ديگری در سقف و در بني آهنا چهل ذراع اي ساعد فاصهل ) دو شاخه(برای آن دو لب 
  .)کرده اند را خواهد بلعيد) دروغ(د که اب زابن خود آچنه را بدعت وجود دار 

ً جعهل هللا جحة ع( :می فرمايد جابر انصاری گفت شنيدم رسول خدا  ىل إّن ذي القرنني اكن عبداً صاحلا
 بأي حىت قيل مات أو هكل رضبوه عىل قرنه، فغاب عهنم زماانوجل وأمرمه بتقواه، ف عباده، فدعا قومه إىل هللا عز

ال وفيمك من هو عىل سنته، وإّن هللا عّز وجل مكن هل يف أواٍد سكل؟ مث ظهر ورجع إىل قومه فرضبوه عىل قرنه، 

                                                            

  .٢٤٦ص ٣ج: ، معجم أحاديث اإلمام املهدي ٧٧ص ٥١ج: ، حبار األنوار٢٤٦ص: غيبة النعامين -١
 .شعبتان: بعض نسخ اكيف در -٢
ورواه كام هو اآلن يف املنت عن بصائر ادلرجات، بيامن  ،٣١٨ص ٥٢ج: ، و٢١٩ص ٢٦ج: ، حبار األنوار٢٣١ص ١ج: الاكيف -٣

وقد ذكرت . ، ابختالف يف آخر الرواية٦٧٤ص: ، ويف كامل ادلين١١٦ص: ، ويف اإلمامة والتبرصة٢٠٣ص: رواه يف بصائر ادلرجات
 .الزايدة يف هامش خمترص بصائر ادلرجات وأهنا عن نسخة البحار
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 ً وبلغ املرشق واملغرب، وإّن هللا تبارك وتعاىل سـيجري سنته يف القامئ من ودلي ، األرض وآاته من لك يشء سببا
وضع من سهل وال جبل وطئه ذي القرنني إالّ وطئه، ويظهر ويبلغه رشق األرض وغرهبا، حىت ال يبقى سهل وال م

  .)١() هللا هل كنوز األرض ومعادنه، و ينرصه ابلرعب، ميأل األرض عدًال وقسطاً كام ملئت جوراً وظلامً 
نگاه قوم خود را به سوی خدای آ .ذی القرنني بنده ای صاحل بود که خداوند او را جحىت بر بندگان خود قرار داد(

آنگاه از آهنا مدت زماىن غايب شد ات  .زدند فرقشپس او را بر  .و آهنا را به تقوا امر منود ،دعوت کرد عزوجل
؟ آنگاه ظاهر شد !اينکه در ابره ی او گفتند مرده اي به هالکت رسـيد و اي در حصراىي به زندگی خود پرداخت 

ني شام کىس است که بر سنت او ابشد و در ب بدانيد که ،زدند فرقشو به سوی قوم خود برگشت پس او را بر 
ومرشق و مغرب را  .اين که خداوند عزوجل برای او در زمني متکني کند و از هر چزيی به او سبىب داده است

پميود و اينکه خداوند مبارک متعال سنت خود را در قامئ از فرزندان من قرار خواهد داد و او را اب مرشق و 
و  کوهی که ذی القرنني آن را  ،که او طی نکند ندينکه حىت زمني سهل و پسـىت منامغرب زمني آشـنا می کند ات ا

می سازد و او را اب ترس  او آشاكرو خداوند گنجهای زمني و معادنش را برای  .ابشد طی خواهد کردطی نکرده 
  .)شده استطور که پر از جور و ظمل  و زمني را پر از عدل و قسط می کند هامن ،و رعب پريوز می گرداند

  :سوال شد آاي قامئ به دنيا آمده است پس فرمودند ڠو از ابو عبدهللا 

  .)٢() ال ولو أدركته خلدمته أايم حيايت(
  .)متام روزهای زندگمي را در خدمتش می بودم ،خري اگر در زمان او بودم(

روزهای زندگمي را  مت متام فاي امايم معصوم می فرمايد اگر او را درىم ،پس صلوات خدا بر کىس که در مورد او
  .خدمتش می بودم

***  
  غيبت

ومل اي رسول هللا قال البد للغالم من غيبة فقيل ( :فرمودند نقل است که رسول خدا  ڠاز اىب عبدهللا 

  .)٣( )خياف القتل
  .)چرا ای رسول خدا؟ فرمودند از بمي کشـته شدن :سوال منودند.حامت برای اين فرزند غيبىت وجود دارد

                                                            

  .٢٥٦ص ١ج: ، معجم أحاديث اإلمام املهدي ٣٢٣ص ٥٢ج :، حبار األنوار٣٩٣ص: كامل ادلين -١
  .٣٨٥ص ٣ج: ، معجم أحاديث اإلمام املهدي ١٤٨ص ١٥ج: ، حبار األنوار٢٥٢ص: غيبة النعامين -٢
  . ١٨٤ص ١ج: ، مزيان احلمكة٩٠ص ٥٢ج: ، حبار األنوار٢٤٣ص ١ج: علل الرشائع -٣



 ٢ ج گوسالهفتنه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  58
 

  .)١()نا جوار قوم نزعنا من بني أظهرمهإن هللا إذا كره ل ( :فرمودند ڠابو جعفر و 

  .)ما را از بني آهنا بريون می کشد خداوند اگر جماورت ما را اب قومی نپسـندد(

إحداهام قصرية واألخرى طويةل الغيبة األوىل ال يعمل مباكنه فهيا إال  :للقامئ غيبتان( :فرمودند ڠو ابو عبدهللا 

  .)٢()مل مباكنه فهيا إال خاصة مواليهاصة شـيعته واألخرى ال يعخ
يکی از آهنا کواته و ديگری طوالىن در غيبت اوىل از ماكن و جای او کىس منيداند : برای قامئ دو غيبت است

  .مگر افراد خاىص از شـيعه او و ديگری کىس از جای او اطالع ندارد مگر مواليان خاص او

ده سال از  ڠحرضت موىس  ،و پيامربان قبل از خود نيست ،فرسـتادگان ز ديگردعىت اب ڠامام همدی 

 .گذراند ڠو اين مدت را در مدين به عنوان چوپاىن برای گوسفندان پيامرب خدا شعيب  ،قومش غايب شد

 امری طبيعی است ،ذلا غيبت امام از انظار مردم و طاغوهتا .و پيامرباىن غري از او نزي غايب شدند ڠيوسف 

  .ه استوجود داشـت نزيکه ميان پيامربان گذشـته 

  .طوالىن تر نيست ڠاين  را ابيد گفت که معر او از معر خرض  ڠو اما در مورد معر رشيف امام 

طور که خواسـىت آهنا را انم گذاری کن،  نواب اي سفراء اي ابواب بوده هر دارای ڠامام  ،در ابتدای غيبت

مسائل رشعی به امام  اموريت آهنا رساندن کتب مومنني وکه م ،ني خملص بودندهمم اين که آهنا جامعىت از مومن

 سفرای امام .برای مومنني بود ڠ رساندن توجهيات حرضت و ،بردن جواهبای امام برای آهنا بود و ، ڠ
  :عبارتند ڠ

  .)٣() عامثن بن سعيد( 
  .)١() محمد بن عامثن( 

                                                            
  .٩٠ص ٥٢ج: ، حبار األنوار٢٢٤ص ١ج: علل الرشايع -١
  340: 1أصول الاكيف ج - ٢
زايت اسدی جليل القدر ومزنلىت عظمي نزد امئه دارد و به واثقت امئه مشهور بوده كنيه وي ااب معر سامن و اي : دعامثن بن سعي - ٣

است برای خمفی منودن خويش است زيرا که اسـئهل   -روغن فروش -نسبت به واكلت ايشان از وی و سامن خباطر جتارت وی بدان
می رساند و جواب مسائل و توجهيات امئه را به شـيعيان می رساند و شـيعيان مسائل وغريه را از طريق ) ع(ز شـيعيان به امئه را ا

اب تقيه و اي ترس بر او محل می منود ؛ ونزي ) ع(عامثن بن سعيد می رساند و او ان را بني ظروف روغن خمفی می منود و برای اىب محمد 
بودند و بعنوان واسطه بني فرماندهان و شـيعيان وامئه بودند و قرب ايشان هامنگونه که شـيخ ) ع(ی و همدیوکيل امام هادی و عسکر

و ايشان مورد زايرت قرار می گريد و مدت سفارت ايشان پنج سال است و  –بغداد  –طوىس گفته در جانب غرىب مدينه السالم 
  ...به بعد۳۵۳ه فوت منود غيبت طوىس ص ۲۶۶در اترخي 
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  .)٢() حسني بن روح (

رمحت ) (عىل بن محمد مسری( :اب وفات ڠآنگاه سفارت و اتصال مومنني اب امام ، هستند .)٣() عىل بن محمد( 

  .واقع شد) کربی(پس غيبت اتمه  .قطع شد و به پآاين رسـيد) خدا بر او ابد

***  
  غیبت و دالیل اسباب

زتام ديىن که آهنا را به ال ،است ظاهرو وجود او در بني آهنا معلوم و  ،لطف الهـی به مومنني است ڠامام 

پس وجود سفريی برای او  ،و اگربه طور مثال به خاطر ترس ازکشـته شدنش ظاهر منی شود .فرا می خواند

هامىن که  .است ڠامام  جايگزينزيرا سفري هامن رهرب  .خيىل هبرت و افضل تر از غيبت اتمه است ڠ

وجود  بهزيرا وجود او شبيه  .ستاز الطاف الهـی ا –هامن سفري   –امرهای او را منتقل می کند و وجود او 
زيرا اب وجود سفري اماكن اتصال به امام وجود دارد و شـناخت احاكم رشعی حصيح و خصوصا  .معصوم است

و اگر امر اين چنني است سبب غيبت اتمه  .چزيهای جديدی که به مرور زمان پديد می آيند نزي وجود دارد
  .!؟چيست

  :تند ازوجود دارد که عبار  فرضهاىيدر جواب 
  
  :ترس از کشـته شدن او توسط طاغوهتا – ١

در صورىت که امام از ديدهها  پهنان بوده و در  ،اين فرضيه در حاىل حصيح است که امام برای مهه ظاهر ابشد

نزي از چشم طاغوت و مکر و  ڠامام و  .اب مردم در ارتباط بود ءتوسط سفراو  ،غيبت صغری برس می برد

                                                                                                                                                                                                       
دارد بعلت ) ع(اب کنيه ااب جعفر داری مزنلىت جليل بعد از پدر بزرگوارش نزد امام همدی : محمد بن عامثن بن سعيد معری  - ١

ه فوت منود و ۳۰۵ومدت سفارت ايشان پنج سال است ودر سال ) ع(اسـتالم سفارت بعد از پدرش می ابشد به امر امام همدی 
  .مراجعه شود۳۶۶کوفه ماكىن که خانه اش بود به غيبت طوىس ص قرب مبارکش نزد مادرشان در خياابن درب

در شعبان سال سـيصدو بيست شش جهری است و قرب مبارکش در نوخبتيه در راه مزنل  :نوخبيتحسين بن روح ابو قامس   - ٢
   .بعد است۳۶۷اوست ومدت سفارت ايشان تقريبا بيست ويک سال است ترمجه ايشان در کتاب غيبت طوىس ص

نميه ۳۲۹ات وقت وفاتش سال ۳۲۶کنيه وی اىب حسن  سفارت را بعد از وفات اىب قامس بن روح سال : عىل بن محمد مسری  -  ٣
غيبت طوىس . شعبان است مدت سفارت او سه سال و قرب مبارکش در منطقه سوق رسای در جانب رصافه بغداد است

  ...۳۹۳ص
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و مه زمان اب مؤمنني  .و به خصوص اينکه او از جانب خداوند مورد اتئيد است .بود فريب زشت آهنا در امان
  حال برای ،که به آن نياز دارند را در اختيار آهنا قرار می داد و احاكم رشعی و توجهياىت ،ارتباط برقرار می کرد

و نيازی به غيبت اتمه مهراه سفارت سفريان اكىف است ) غيبت صغری(رهاىي از خطر طاغوهتا غيبت غري اتمه
  .وهللا اعمل ،وجود ندارد) کربی(
  

  :ڠی سفارت و نيابت خاص امام عدم وجود خشص معني بر – ٢

و حداقل به درجه ی ابالىي از  ،گردد ڠزيرا که سفري امام ابيد صاحب صفات زايدی از صفات امام 

از مجهل سـياىس و اقتصادی و  ،امت پرهزياكری و تقوا و صرب و ترس از خدا و تواانىي اداره شـئون و امور

که  ـیو نه فقهي  ،است ۏو اين که فقهيـی ابشد که دارای درايت و داانىي به احاديث معصومني  .اجامتعی ابشد

  .به معىن متعارف امروزی
از جانب امام  راکه احاكم رشعی  استبلکه او مؤمىن خملص  ،يک سفري به اسـتنباط احاكم رشعی منی پردازد

است ليکن هيچ کس حق ندارد حمك  ڠو اب وجود اينکه او سفريی برای امام  .منتقل می کندبه امت  ڠ

  .حىت اگر فقهيـی جامع الرشايط متعارف امروزی ابشد ،فقهـی را اب رأی و نظر خود اسـتنباط کند
 لکن عدم وجود خشىص معني برای سفارت امری بعيد  ،و اين ممکن است سبب و علىت برای غيبت اتمه ابشد

در زمان غيبت اب وجود ىس نفر از مومنني  ڠآمده است كه امام  ڠو اين مورد در حديث آهنا  ،است

  ..)١(کند صاحل مهراه او هستند و احساس تهنای و وحشت منی 
  

  :ڠامت از امام ) روی برگرداندن(اعراض   – ٣

پس غيبت  .نوان رهربی برای امتو عدم مهاكری اب او به ع  ،و عدم اسـتفاده از او به عنوان اسـتفاده ی حقيقی
بعد از قرار گرفنت امت در  ،ابشدو شايد يکی از اهداف آن اصالح امت  .عقوبىت برای امت خواهد بود ،اتمه

رسگرداىن بىن ارسائيل  پس غيبت کربی شبيه به  .برابر دردها و مشالكىت که به سبب غيبت رهرب معصومشان
و هدف آن بريون آمدن نسىل معني از اين امت  ، اصالىح ابشداي اين که عقوبىت .استدر حصرای سينا  

                                                            

 والبد در اين غيبت معزول ابشد، ابيد برای اين غالم غيبىت ابشد،: (قال  أيب عبد هللا از أيب بصري، نقل از: شـيخ اللكيين -١
ص : ، غيبة الطويس١٩٤ص : ، غيبة النعامين٣٤٠ص  ١ج: الاكيف  .در اين وحشت ىس اير دارد ، وزنلگاه طيبه استوهبرتين م
  .وما يف غيبة الطويس فيه اختالف يسري. ١٦٢
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به چزيی جز قرآن و  ،رهربی معصوم را  قبول دارد ،فقطنسىل که  ،برای محل رسالت الهـی به اهل زمني ابشد
  .و راه و روىش برای زندگی راىض منی شود ،به عنوان قانون و شعار

  :امام و قرآن می فرمايددر وصف اعراض اين امت از  ڠامرياملومنني عىل 

وال أكرث من الكذب عىل  ،وانه سـيأيت عليمك من بعدي زمان ليس فيه شـئي أخفى من احلق وال اظهر من الباطل(
وال انفق منه إذا حرف  ،وليس عند أهل ذكل الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تيل حق تالوته!! هللا ورسوهل 
 ،وتناساه حفظته ،لتهفقد نبذ الكتاب مح  ،املعروف وال اعرف من املنكر وال يف البالد يشء أنكر من ،عن مواضعه

فالكتاب وأههل يف  .!! يؤوهيام مأوىوأههل منفيان طريدان وصاحبان مصطحبان يف طريق واحد ال  فالكتاب يومئذ
جمتع القوم عىل وان اجمتعا فا ،الن الضالةل ال توافق الهدى ،وليسا معهمذكل الزمان يف الناس وليسا فهيم ومعهم 

ال إيعرفون  وال ،فمل يبق عندمه منه إال امسه! الفرقة وافرتقوا عن امجلاعة كأهنم أمئة الكتاب وليس الكتاب إماهمم 
وجعلوا يف احلسـنة عقوبة  ومن قبل ما مثلوا ابلصاحلني لك مثهل ومسوا صدقهم عىل هللا فرية!! خطه وزبره 

  ..)١()السيئة
و دروغ  ، خواهد آمد که در آن چزيی خمفی تر از حق و آشاكرتر از ابطل نيستبعد از من زماىن بر شام(

مرتوک تر از کتاىب که به حق تالوتش چزيی  ،و نزد اهل آن زمان!! ست چه بسـيار ابسنت به خدا و رسول او 
ف و چزيی منکرتر از معرو) ايشهرها(و در کشورها  .از موضعش که حتريف شود نيست] تفسري آايت[کنند و 

آن را  دو آانىن که آن را حفظ کرده بودن ،حاملني کتاب تعدادشان مك شود .معروف تر از منکر خنواهد بود
بوده  مسريو دوست و مهراهاىن در يک  ،پس در آن روز کتاب و اهل آن نفی و طرد شده .فراموش می کنند

ليکن در  ،ندهست زمان در بني مردم  نگاه کتاب و اهلش در آنآ!!. که هيچ پناهگاهی آهنا را پناه منی دهد 
زيرا که گمراهی موافق هدايت نيست و در يک مسري  ،که اب آانن نيست اب آهناست و گوىي ،ندوجود آهنا نيست 
آنگاه قوم بر تفرقه اجامتع کردند و از جامعت متفرق شده و جدا  .در يک ماكن مجع شونداگر حىت قرار منی گريند 

پيش  کتابپس چزيی جز امس ! امام آهنا است  ،ه ی کتاب هستند و نه اين که کتابامئ ،آهناکه  گوىي .شدند
و قبل از آهنا نزي صاحلني را كشـته و آهنا را !! از آن منی دانند جبز خط و نقش آنآهنا ابىق منی ماند و چزيی 

 ،ات و اكرهای نيک آهناو در حسـن ،و صداقت آهنا را افرتا و دروغ بسنت به خدا انميدند .كردند )تكه تكه(مثهل 
  .)عقوبت انپاىك قرار دادند

  :چندين مورد می ابشد از مجهل دراعراض و دور شدن امت  :شده هامان) غيبت اتمه(که سبب  دليىلپس 

بسـيار  ،که توسط سفرای او عرضه شده اند ، ڠتوقيعات و انمه های صادر شده از امام همدی  – الف

بسـيار  ڠشده به حرضت امام  مواجهين واقعيت است که سوالهای و نشان دهنده ی ا .اندک می ابشد
                                                            

  .٢٣٣ص ٣٤ج: ، حبار األنوار٣١ص  ٢ج: هنج البالغة برشح محمد عبده -١
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 .و ليکن چزيی جز اين مقدار مك به دست ما نرسـيده اند ،شايد کىس بگويند که توقيعات زايد هستند ،اندک بوده
) پاخس سوالات(زيرا اگر توقيعات  ،و در حقيقت اين اعرتاض بر کىس که مكی تدبر و تفکر منوده پوشـيده منی ماند

هامن طور که و  .حامت تعداد بيشرتی از آهنا به ما می رسـيد ،ولو اين که چزيی از آن گم شده ابشد ،زايد بودند

 ،بطور اكمل به دست ما نرسـيده اند ڠو امام رضا  ڠو امام صادق  احاديث رسول خدا  ،می دانيد

تفاوت چنداىن اب  ڠامام همدی  لکن می بينمي که تعداد زايدی از آهنا به دست ما رسـيده اند  و احاديث

بزرگرت از موقعيهتای  ڠو موقعيهتا و فشارهای دوران حرضت امام همدی  .ندارد ڠاحاديث بقيه امئه 

  .به دست ما رسـيد  هنج البالغهنبوده وىل می بينمي که کتاب  ڠدوران حرضت امام امري املومنني 

و سعی  .اهامتم بسـيار می ورزيدند ڠاديث امئه شـيعه در زمان غيبت صغری در نوشنت اح یدر حقيقت علام

  .اهنا مك هستند  و تالش فراواىن می کردند وىل

و حقيقت  ! ؟منی کرد ڠپس چگونه  می توان گفت کىس از آهنا تالىش برای نوشنت توقيعات صادره از امام 

مك بوده و  ڠره از امام ليکن  توقيعات صاد .آهنا در نوشنت آن اهامتم  بسـيار می ورزيدند کهامر اين است 

هامن طور که لكيىن در کتاب  .است ڠنشان دهنده ی روی برگرداندن و اعراض مردم از عمل و امام  ،آن مه

  .اكىف خود آورده است
که اترخي  .و اينكه شـيخ لكيىن در زمان غيبت صغری می زيست و در خامته روزهای غيبت صغری از دنيا رفت

و اين هامن ماه و ساىل است که در آن عىل بن محمد  .جهری مقری می ابشد 329حصيح آن در شعبان سال 
  .از دنيا رفت گانهچهار  یمسری آخرين سفري از سفرا

أما بعد فقد فهمت ما شكوت اصطالح أهل دهران عىل اجلهاةل وتوازرمه (  :گفت) رمحت خدا بر او ابد(لكيىن 
ا قد رضوا إن مل ،وينقطع مواده ،حىت اكد العمل معهم إن يأزر لكه ،ومباينهتم العمل وأصوهل ،وسعهيم يف عامرة طرقها

  .)١()ويضيعوا العمل وأههل  ،يستندوا إىل اجلهل
سعی و تالش هجالت و  براهل روزگار ما  در قرار گرفنت ،داشـمتشاكيت  از آنآچنه  ،فهميدم هامان ،اما بعدو (

ات جاىي که عمل بني آهنا اكمال از  ،به عمل و اصول آننگاه آهنا  مهچننيو  ،استآهنا در ساخنت طرق و راه آن 
  .)و عمل واهلش را از بني بربند ،و موادش قطع شود ات اينکه راىض شدند به هجل روی بياورند ،بني برود
نه من كتاب ميانه اثبتاً مسـتقراً سبب هل األسـباب اليت تؤديه إىل أن يأخذ دي إمفن أراد هللا توفيقه وان يكون ( :وقال

ه وان يكون بعمل يقني وبصرية فذاك اثبت يف دينه من اجلبال الروايس ومن أراد هللا خذالن هللا وسـنه نبيه 

                                                            
 .5 :أصول اكيف للكيين -١
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فذاك  .سبب هل األسـباب لالسـتحسان والتقليد والتأويل من غري عمل وبصرية )نعوذ اب منه( دينه معاراً مسـتودعا 
ان شاء سلبه إايه وال يؤمن عليه إن يصبح مؤمنا ومييس اكفرا يف مشيئة هللا إن شاء هللا تبارك وتعاىل أمت أميانه و 

وقد قال  .ومييس مؤمنا ويصبح اكفرا ألنه لكام رأى كبرياً من الكرباء أو ماًال معه ولكام رأى شيئاً اسـتحسن ظاهره قبهل

ىل الوصية فال إن هللا عز وجل خلق النبيني عىل النبوة فال يكونون إال أنبياء وخلق األوصياء ع(  :ڠالعامل 

ً األميان فان شاء أمته هلم وان شاء سلهبم إايه قال فَمُسْتَقَر ( وفهيم جرى قوهل :يكونون أال أوصياء وأعار قوما
  .)ومستودع

برای او   ،اميانش اثبت و مسـتقر ابشد خبواهدخبواهد و اين که  برايشهر کس که خداوند توفيق را ( :و نزي گفت
اب  ،رهای او را طوری پيش می برد که دينش را از کتاب خدا و سنت پيامربش و اك می دهدقرار  اسـباىب

و هر کىس که خداوند پسـىت و  .پس او در دينش اثبت تر از کوههای بلند است .عمل يقني و بصريت بگريد
ای که سبب و علهتا را طوری بر  .ابشد) نعوذ اب منه(و مسـتودع  قرىضدينش بصورت  ،خواری او را خبواهد

آن در مشيت الهـی است و  .قرار گريدحتسني و تقليد و اتويل بدون عمل و بصريت  دراو پيش می برد ات اينکه 
هر کس را که خداوند تبارک و تعاىل خبواهد  اميانش را برای او اكمل می کند و اگر خنواهد آن را از او سلب 

و اي شب مؤمن ابشد و صبح اكفر  ،اكفر و بر خشص اطميناىن نيست که صبح مؤمن ابشد و شب .خواهد کرد
و هر گاه چزيی را ببيند وآن را  ،زيرا او هر زمان که بزرگی از بزرگان را ببيند اي اين که اب او ثروىت ابشد .شود

خداوند عزوجل پيامربان را برای پيامربی خلق کرد ( :فرمودند ڠعامل  .قبول منوده است رادر واقع آن  ،بپسـندد

و  .يامرب خنواهند بود و اوصياء را بر وصيت خلق منود پس چزيی به غري از اوصياء خنواهند شدپس چزيی جز پ 
آن را از آهنا سلب و اي  ،عاريىت قرار داد و هر هنگام که اراده کند) مسـتودع(به قومی ديگر اميان را بصورت 

به حالت مسـتقر ومسـتودع ( )وَمُسْتَوْدَعٌ فَمُسْتَقَر(و در آهنا فرموده حق تعاىل جاری شد  :فرمود .اكمل می منايد

  ).است

ر حيطه کىس د ڠتشخيص و متيزي دادن رواايت اهل بيت  ،خداوند تو را ارشاد کند مبدان ای برادر  پس

اگر در  ، ۏو مهچنني رواايت  را بنا به گفته علامء يعىن اهل بيت  .)اهل بيت نبوت( ڠنيست مگر علامء 

و هر آچنه که موافق رواايت و احاديث را بر کتاب خدا عرضه بداريد  ،م شديدآهنا دچار اختالف در مفهو 

 ۏ آهناو بنا به فرمايش  .آن را رد کنيد ،خمالف کتاب خدا ابشدکدام که قبول کنيد و هر  ،کتاب خداست
  .)وافق القوم فان الرشد يف خالفهم دعوا ما(
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  :فرمودند ڠو نزي ) نظر آهناست عکسدر  ،زيرا راه رشد ،است را واگذاريدآچنه موافق قوم (

  .)عليه فان اجملمع عليه ال ريب فيهخذوا ابجملمع (
  .)را بگرييد که  بر آن ترىس نيست آچنه در مورد آن اجامع نظر شده(

پس هبرت است که مهه امور را به عامل و اهل آن برگردانمي  .چزيی منی دانمي موارد جز اندىك ی اينو ما در مهه 

 :و هامن طور که فرمودند .و هر آچنه امر منايد قبول کنمي .عرضه بدارمي ڠا به امام صاحب الامر يعىن آن ر 

  .)١()هيام أخذمت من ابب التسلمي وسعمكبأ(
  .)اانىي خود ابشد شام را اكيف استسـنده کرديد که از راه تسلمي و تو ب به هر کدام  (

  :مكرت ايد می شود ڠه ی آهنا احاديث زايدی وارد شده که او مظلوم است و از مه :ب

  .)٢()األمر يف أصغران سـناً وأمخلنا ذكراً (فرمودند که  ڠامام ابقر 

  .)فرد از ما در ذکر و ايد شدن است و مكرتين) از نظر سن(در کوچکرتين ما ) قيام قامئ(امر  آن(

  .است ڠآهنا از او  داللت بر اعراض و روی گرداندن ،او در ميان شـيعه ايد نشدنمكرت بودن ذکر او و پس

و اما علت وقوع غيبت پس .. .((که در آن آمده  :به سفريش العمری صادر شده است ڠ توقيعی از امام :ج

! ای اهل اميان( )٣()101 :املائدة( )تسؤكميَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ ( وجل فرمودند خداوند عز

و شايد چزيی که از اين  .بد می آيد و مغناک می کند مپرسـيدچزيهاىي که به نظراتن اگر فاش گردد شام را از 
  .)و آزاده را اشاره ای اكىف است ،اين است که شام علىت از علهتای غيبت هستيد ،حديث فهميده می شود

عاقل می   الرمحن الرحمي نه به امرشبسم هللا:  (به مسائل امحلريی که فرمودند ڠو بعد از اين در جواىب امام 

ز انذار کنند حمكىت است ابلغ که ديده ها ا( )حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النذُرُ(شويد و نه از اوليايش قبول می کنيد 

  .)٤(سالم بر ما و بر بندگان صاحل خداوند  )گرددغىن منی  گان 

                                                            
  .8: مقدمه: اصول اكىف لكيىن -١
  .175: غيبت نعامىن - ٢
  .380: 77حبارالانوار ج - ٣
 .٣٤٩ص ٤ج: ، معجم أحاديث اإلمام املهدي ٢ص ٩١ج: ، حبار األنوار٣١٦ص ٢ج: الاحتجاج -٤
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ن اعراض و روی برگرداندن اين امت از حق و از او که  سبب و علت آ ،و در الكمش دردها هنفته است

شب و روز را برای  ،و ما ای دوسـتان اگر يقني داشـته ابشـمي که او جحت خداوند بر ماست .است ڠ

  .تعجيل فرجش اكر می کردمي و او را بر نفس و مال و فرزند خودمان مقدم می دانستمي
حىت اگر اب اكرهای شهروندی که  :لك ممکن ابشدتسلمي  شدن امت و مكک رساندن به طاغوت به هر ش :د

و خصوصا  ،ن دارند و اين برای کىس که اترخي را ورق می زند واحض استآمردم اعتقاد به مباح و حالل بودن 

بر صفوان  ڠاب اين که امام اكظم  ،بسـياری از علامء و جاهالن به طاغوت مكک کردند .در زمان غيبت کربی

د زيرا که او شرتهايش را به صورت اجاره در اختيار طاغوت زمان هارون عباىس قرار اعرتاض کر ) رض(شرتابن 

وَال تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ ( :حق تعاىل فرمودند .داد ات اب آهنا به جح برود
شود آتش شام را فرو گريد و در آن   كه موجب يم شويدبر ظاملان ن  مامتيلو ( )113:هود( )أَوْلِيَاءَ ثُمَّ ال تُنْصَرُونَ

  .)شويد   خنواهيد داشت و ايري منيحال جز خدا هيچ ويل و رسپرسـيت

است و از  ۏاين ادب قرآن کرمي که هامن ادب آل بيت ( :گفت) رمحت خدا بر او ابد(شـيخ محمد رضا مظفر 

و ارتباط اب آهنا و مشارکت در هر  ،ين تنفر از رکون و تسلمي در برابر ظاملني استبيشرت  ،آهنا روايت شده
و بدون شک عظمي ترين چزيی که اسالم  .ابشدو عدم مهاكری اب آهنا حىت اگر بصورت چيدن خرماىئ  ،اكری

عامل و دادن به ت پااينيعىن هامن تساهل نکردن اب اهل ظمل و جور و  ،و مسلمني آرزوی آن را می کنند
سبب شد ات  ،زيرا مدارا کردن و تساهل و تسامح و ايری رساندن به اهل ظمل و جور .مهاكری اب آهناست

که اين و  .و اكر بدان جا رسـيد که دين تضعيف شد و حق از بني رفت .جوامع اسالمی ضعيف و متالىش شود
می انمند و ايری دهنده ای جز خداوند  امروز  اسالم دوابره غريب آمد و مسلامانن اي آانن که خود را مسلامن

 ده چه رسد به حىت بر ضعيف ترين دمشنان و اراذل جرئ شده ای نظري هيوداين خوار و ذليل ش ،متعال ندارند
  . )قوی) مسـيحيان(صليبيون 

و بر  .ستنداي اب آهنا در ارتباط بوده اند به مبارز برخوادر متام ابعاد به ايری ظاملني و اب متام کساىن که ۏامئه 

در اين ابب احاديث فراواىن و  .آهنا را برحذر داشتند ،جوردم مهاكری و مهدسـىت اب اهل ظمل و اولياء خود از  ع

برای محمد بن مسمل زهری بعد از  ڠ که امام زين العابدينآچنه را  ااز آهن .وجود دارد که قابل شامرش نيستند

أو ليس بدعاهئم إايك حني دعوك جعلوك قطباً (ديده نوشت  شانبر ظلم اينکه او را در حال مكک و ايری ظاملان 
أداروا بك رىح مظاملهم وجرساً يعربون عليك إىل بالايمه وسلامً إىل ضاللهتم داعياً إىل غهيم سالاكً سبيلهم يدخلون 

دومنا بلغت من  بك الشك عىل العلامء ويقتادون بك قلوب اجلهال إلهيم فمل يبلغ أخص وزراهئم وال أقوى أعواهنم إال
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إصالح فسادمه واختالف اخلاصة والعامة إلهيم مفا اقل ما أعطوك يف قدر ما اخذوا منك وما أيرس ما معروا كل يف 
  .)١()جنب ما خربوا عليك فانظر لنفسك فانه ال ينظر إلهيا غريك وحاسـهبا حساب رجل مسؤول

تو را دعوت کردند تو را به عنوان قطىب که اب تو   هنگامی که .آاي منی داىن که از دعوت آهنا ابيد بر حذر ابىش
و نردابىن برای  ،و تو را پىل برای عبور بالهای خود می کنند .ظلمشان را می چرخانند در آوردند زسـياىب اآ

به واسطه ات شک را بر علامء وارد می که سالکی در راهشان  ودعوت کننده ای برای اهدافشان  .گمراهی آهنا
پس هدىف برای وزيران آهنا و قدرت و مقامی برای  .طه ی تو بر قلب های جاهالن غلبه می کنندو بواس .کنند

مگر اينکه آن را برای اصالح فساد آهنا اجنام دهند و اختالف خاص و عام نسبت  .مهدسـتانشان خواهيد بود
چقدر مك ارزش و  .از تو بردندپس چقدر مك بوده آچنه را که به تو داده و چقدر زايد است آچنه را که  .به آهناست
پس به نفس خود بنگر که کىس  .چنه را برايت خراب و ويران کردندآرا که برای تو ساختند در مقابل  است آچنه

  .ن نظر کند و آن را اب حساب مردی مسـئول حماسـبه کنآغري از تو منی تواند به 

ابصفوان شرتابن   ڠديث امام موىس اكظم حو واحض تر از مهه در مورد حرام بودن مكک به ظاملني ( :فرمود

الکشی (بود طبق روايت  ڠحديث موثق و مورد اطمينان امام  ناز شـيعه و راوايکه صفوان است در حاىل 

ً واحدا( :فرمودند ڠبه ترمجه ی صفوان حرضت ) ىف رجاهل  ،اي صفوان لك يشء منك حسن مجيل خال شيئا

وال بطراً وال  قلت واللهام كريته أرشا –يعين هارون  -هذا الرجل قلت جعلت فداكأي يشء؟ قال كراك جامكل من
اي صفوان : قال ،وال أتواله بنفيس ولكن ابعث معه غلامين –يعين مكة   –هو  ولكن أكريته لهذا الطريق للصيد وال لل 

مفن  ڠقال  ،نعم :قلت .أحتب بقاءمه حىت خيرج كراك ڠ: قال .جعلت فداك ،نعم: قلت ؟أيقع كراك علهيم

  ).فوان فذهبت وبعت جاميل عن أخرهاص: قال ،أحب بقاهئم فهو مهنم ومن اكن مهنم فهو اكن ورد النار

کرايه  ڠگفمت فدايت شوم چه چزيی فرمودند  ،ای صفوان هر چزيی که در توست زيباست مگر يک چزي(

ايه ندادم و نه برای صيد و نه گفمت به خدا آن را برای خوشگذراىن کر ) يعىن هارون( دادن شرتهايت به اين مرد 
و من رسپرسـىت ) منظورش در راه رفنت به مکه است (برای لهو و لعب وليکن آهنا را در اين راه کرايه دادم  

فرمودند ای صفوان کرايه شرتها  ڠامام . اكروان را بر عهده نگرفمت  و ليکن غالمان خود را اب آهنا فرسـتادم

آاي بقای آهنا را دوست نداری ات تو کرايه ات را از آهنا  ڠفرمودند  .مگفمت بهل فدايت شو  ؟برای شامست

پس هر کس بقای آهنا را خبواهد از آهنا خواهد بود و هر کس از آهنا بوده وارد  ڠفرمودند  .بسـتاىن؟ گفمت بهل

  .)هامي را فروخمترفمت و  متام شرت  :صفوان گفت .تش خواهد شدآ

                                                            
  .113: حتف العقول، عقايد اإلمامه - ١
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پس حال کىس که در  .!بقای آهنا در اين مزنلت  و اين جايگاه پست ابشد  اگر حيات و زندگی کردن ظاملني و
زمره ی آهنا قرار گريد چگونه است و اي اينکه اب آهنا مشغول به اكر شود و مهراه قافهل ی آهنا به راه بيفتد و اي 

 از طرف اهل بيت اگر ايری رساندن ظاملني حىت به اندازه چيدن خرمای اين چنني. اينکه به امر آهنا معل کند

ما را  ۏمورد هنـی قرار گرفته و دوست داشنت بقای آهنا از شديد ترين گناهان حمسوب می شود و امئه  ڠ

 ايو  .پس حال و روز کىس که اب آهنا در حکومت رشيک می شود چگونه است ،از آن بر حذر داشـته اند
و اي  .دولت آهناست چگونه خواهد بود بلکه حال کىس که از موسسني .داخل شدن در وظايف و واليت آهنا

در قوی شدن حکومت آهنا دخيل است  نزي چگونه  ،کىس که از اراكن سلطه و حکومتشان و مرتبط اب آهنا
و آن مه خباطر اين که واليت جائر از بني بردن مهه ی حق و احياء مهه ی ابطل و اظهار ظمل و ( خواهد بود 

  .١١٤ص  :عقائد الاماميه محمد رضا املظفر )يث حتف العقول آمده است جور و فساد است هامن طور که در حد
طاغوت در حکومت مكک بقای  درنظامی  نريوهایاكر در   است پسدولِىت شهری  هایاكر در اداره  اين اگر

در  .و اين امر را دست مك نگرييد .ڠدر هنايت مكکی است به دمشنان امام همدی .  چگونه خواهد بود

اگر جامعت معيىن خواسـتار فشار بر حکومت آن کشور برای  ،که ملهتای آهنا اندک آزادی دارندکشورهاىي 
  .دست به اعتصاب می زنند ،حتقق خواسـته هاىي معني شوند

حکومهتای طاغوىت بواسطه ی شام بر پا و تقويت شده و شام سـتون  ،پس ای اكرگران و همندسان و اكرمندان
  .استه طاغوت بر آن اسـتوار شده اساىس حکومهتای آانن هستيد ک

  .و شايد بعىض از شام بگويند که  چاكر ابيد کرد  در حاىل که امروزه آهنا بر ما مسلط هستند
و اين که عيب و ايراد از اوصياء  .بر ما مسلط شدند ابيد بگومي که آهنا از زمان وفات حرضت رسول خدا 

ما مهيشه در ايری  .عيب و ايراد در خود ماست هبلک ،نبوده  - ۏو فرزندانش  ڠحرضت امام عىل  -

 ڠافراد زايدی بگويند که اين همدی  ڠو شايد هنگام ظهور امام همدی  .رساندن حق کواتهی می کنمي
داشـته  ڠامام همدی  بهنيست ات اين که از  هوای نفس خود پريوی کرده و عذری برای ترک ايری رساندن 

داشتند و  اب شـناخىت که از پيامرب  ،اجنام دادند ود اب رسول خدا هامن اكری که اهل مکه و هي .ابشـند
و  ،خلق و خوی عظمي و امانتداری و صداقتش آچنه کهدر  .را هامنند فرزندان خويش می شـناختند پيامرب 

 آهنا هامن طور که آهنا اب آايت و معجزاىت که خداوند او را اب .دوری او از دروغ در امور دنيوی را می دانستند
حقی که مصاحل دنيوی آانن را به خطر می  یرا به عنوان جهبه  وىل پيامرب  .می شـناختند بوداتييد کرده 
 .ديدند ،که زندگی آهنا را به خطر می اندازد ،ايفتند و او را در حال دعوت کردن به هجاد در راه خدا ،انداخت
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عده زايدی از  ڠهامن طور درابره  امام همدی  .دلکن خداوند متعال او را ايری منو  .پس به او پشت کردند

  .لکن خداوند متعال او را ايری منوده و پريوز خواهد کرد .او شانه خاىل می کنندبه ايری رساندن 

لينرصن هللا هذا األمر مبن ال خالق هل ولو قد جاء امران لقد خرج منه ( :می فرمايند ڠحرضت امام صادق 

  .)١( )ة األواثنهو اليوم مقمي عىل عبادمن 
ن آو اگر امر ما آمد از  دهدندارند اجنام يم  جايگاهی در دينخداوند اين امر کساىن  اب ايری  كساين  که (

  .)هستند بريون خواهند رفت کساىن که امروزه به عبادت بهتا مشغول
  .نفس است ایو عبادت بهتا يعىن اطاعت از طاغوت و مه مسري شدن اب آهنا و پريوی از هو 

 إذا خرج القامئ خرج من هذا األمر من اكن يُرى انه من أههل( :روايت است که فرمودند ڠو از امام صادق 

  .)٢( )ودخل فيه شـبه عبدة الشمس والقمر
اگر قامئ خروج کند از اين امر کساىن که خود را اهل آن می بينند خارج می شوند و در آن کساىن که شبيه (

  .)وارد می شوند خورشـيد و ماه هستندبندگان 

می  ڠو اين بدان معىن است که بعىض از کساىن که ادعای تشـيع می کنند و خود را از ايران امام همدی 

بلکه بيشرت  ،وارد می شوند) غري شـيعه(ر و در صفوف انصار قامئ قومی ديگ،پندارند از اين امر خارج می شوند
 :حق تعاىل فرمودند .خواهند آمد ند مهراه آل محمد آهنا غري مسلامانن بوده و پس از اين که حق را شـناخت 

معكم  لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قَاصِداً لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ(
  .)٣( )كَاذِبُونَوَاللَّهُ يَعْلَمُ إِ�َّهُمْ لَ يهلكون ا�فسهم

اگر منفعىت آىن و سفری کواته و تفرحيی بود البته تو را پريوی می کردند لکن از سفری که مشقىت دارد می (
اينان خود را به  .پرهزيند و بزودی به خدا سوگند می خورند که اگر تواانىي داشتمي هامان برای سفر اماده می شدمي

  .)که آهنا حبقيقت دروغ می گويندند دست هالکت می سـپارند و خدا می دا

برای ماندن  وقرار می گريد  ڠدر مقابل امام حسني ) لعنت خدا بر او ابد(و در واقعه ی کربال معر بن سعد 

اش و اينکه زاننش به اسارت بروند  هاب طاغوت عذر و هبانه می آورد که او از کشـته شدن و ويران شدن خان
  .سدو می تر .. .و می ترسد.. .می ترسد
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و از حق رو برنگردانمي و اب هبانه های زشت .نباشـمي) لع(پس بر حذر ابشـمي که امروز و فردا هامنند معر بن سعد 

  .شانه خاىل نکنمي ڠو واهی از ايری رساندن امام همدی 

ر تقصري امت است و گرنه داليل بيشرت از آچنه ذک - :و به اين اندازه کفايت می کمن به اينکه سبب غيبت هامن
روی برگرداندن و اعراض امت ازامام  :اگر متوجه شدمي که هممرتين اسـباب غيبت اتمه هامن. کردم وجود دارد

و برای اعتالی امس وذکرش و  ،است پس واجب اصىل مهه ی ما معل به رفع اين غيبت اتمه خواهد بود ڠ

قيامش و نرش دين و از بني در هنگام ظهور و  ڠاظهار حقش و هميا کردن امت برای ايری رساندن به او 

بردن هجان گمراهی و رشک و پااين دادن به اكر طاغوهتا و مهدسـتانشان کساىن که هممرتين دمشنان امام همدی 

  .به حساب می آيند کوشش وتالش کنمي ڠ

***  
  عمل برای تعجیل فرج امام مهدی

 ومحلهاواالرض واجلبال فأبني ان حيملنها وأشفقن منها اوَاتِ إِ�َّا عَرَضْنَا الْأَمَا�َةَ عَلَى السَّمَ( :ق  تعاىل می فرمايدح
  .)72:األحزاب() الْإِ�ْسَانُ إِ�َّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُوالً

ما امانت را بر آسامهنا و زمني و کوهها عرضه کردمي پس از محل آن امتناع ورزيدند و از آن ( :حق تعاىل فرمودند
  ).سـيار سـمتاكر و اندان استاو ب  ،ترسـيدند و انسان آن را برداشت

أدل  :انه سـيودل كَل فقال لساره فقالت ڠأوىح هللا إىل إبراهمي ( :فرمودند ڠاز فضل بن قره از اىب عبدهللا 

وأان جعوز فأوىح هللا إليه آهنا سـتدل ويعذب أوالدها أربعامئة سـنة بردها الالكم عّيل قال فلام طال عىل بين إرسائيل 
ً فأوىح هللا إىل موىس وهارون خيلصهم من فرعون حفط عهنم سـبعني العذاب جضوا وبكوا إ ىل هللا أربعني صباحا

ونوا فان األمر ينهتـي إىل هكذا انمت لو فعلمت لفرج هللا عنا فأما إذ مل تك( ڠ فقال أبو عبد هللا :قال .ومائة سـنة

  .)١()منهتاه

ا خواهد آمد پس حرضت ابراهمي  به سارا وىح کرد که برای تو فرزندی بدني ڠخداوند به حرضت ابراهمي (

وىح کرد که  وپس خداوند به ا! چبه بدنيا بياورم در حاىل که من پري زن هسـمت؟ :خربداد و سارا درجواب گفت
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فرزندان او چهارصد سال عذاب خواهند کشـيد و اين چنني  ،او چبه دار می شود و خباطر اين گفته مهرسش
ىن شده به سـتوه آمدند و به درگاه خداوند چهل روز گريه و جضه کردند پس شد که عذاب بر بىن ارسائيل طوال

فرعون خالص و  زبه موىس و هارون وىح کرد ات آهنا را ا وهفتاد سال از عذاب آهنا اكست  خداوند صدو

نوا فان هكذا انمت لو فعلمت لفرج هللا عنا فأما إذ مل تكو ( :فرمودند ڠپس ابو عبدهللا  :راوی گفت. رهاىي خبشد

   .)١()األمر ينهتـي إىل منهتاه

پس  ،را نزديک می کند و اگر معل نکنيد ڠمهچنني شام اگر مانند بىن ارسائيل معل کنيد خداوند فرج امام (

  .)پااين و رساجنام خود خواهد رسـيد امر به
ه عنوان و علامء دين که خود را ب ،علامی دين و ملهتای مسـتضعف اسالمی ،و اين مسـئوليت مهگان است

زيرا آهنا در مقابل خدای متعال مسـئوليت  ،رهربان امت قرار دادند در اين مورد به رصاحت اعالم کردند اي خري
 .و خود را در جايگاه پيامربان و فرسـتادگان خدا قرار دادند ،قبول کرده اند و در کنار درب ملکوتش ايسـتادند

و اگر در ميان آهنا کىس ابشد  ،ده و  هامنند آهنا معل کنندپس بر آهنا واجب است که در مسري پيامربان سري کر 
ات  از  ،که تواانىي اين اكر را ندارد بر او واجب است که خود را گرفتار اين موضع خطرانک و جدی نکند

و آن  ،که اين امر او را به سوی از دست دادن دنيا و اخرت سوق ندهد ،راهزانن طريق الهـی حمسوب نشود
و مصلحي برای امت می ابشد   یحال بدانيد که عامل دين رهرب ،شکست مبني و روشن است هامن خرسان و

و به سوی خدا و به  ،و او در مسري خداوند متعال حرکت می کند) به قوم خود هشدار دهند( )ولينذروا قوهمم(
آسايش را قبل  و اگر روزی روزگاری راحىت و ،اذن او دعوت می کند پس راحىت و آسايش را طلب منی منايد

  .از دولت عدل و حق ايفت به خود شک منوده و در راه و روش خود نيک بنگرد

اگر کوهی مرا دوست بدارد ويران خواهد شد  پس برعامل دين ( )٢( فرمودند لو أحبين جبل لهتافت ڠامام عىل 

سعی و  ڠ به رهربی وىص خامت،واجب است تفکر منوده و شب و روز برای هتيه و بر پاىي دولت حق

  .)تالش و معل منايد
از آن اسالمی  که  ،که به اسالم و قرآن رجوع منايند و اما ملهتای مسـتضعف اسالمی، برآهنا واجب است

 هبعد از اينکه از آن جدا شد ،و از قرآن چزيی جز رمس و نقش ابىق منانده ،چزيی ابىق منانده به جز امس آن
حال به  ،هتيه بسرت های مناسب برای برپاىي دولت حق هستند پس ملهتای مسـتضعف اسالمی ملكف به. اند

معليات اصالح  زيرا جزء زايدی از ،صورت انفرادی و اي دسـته مجعی و خبصوص خنبگان مومن و اب فرهنگ
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و مهچنني مقابهل اب ابطل و رموز شـيطان از انسان و جن بر ،و تدوين ايری رساندن حق و اهل حق ،امت
  .گردن آهنا ست

و رهرباىن  فرسـتاد ات به آهنا  ،بر ما منت هناد ۏسـپاس خداوند متعال که بواسطه ی محمد و آل محمد  محد و

در حاىل که آهنا  ،آانن علهيم السالم  کساىن بودند که حق را ايری کردند و در مقابل ابطل ايسـتادند .اقتدا کنمي
ی اب اعالم و گاهی اب مششري ی از الكم بوده که گاه ،شب و روز برای نرش لكمه ی ال اهل الا هللا اكر کردند

و مه چنان ات امروز اثر خود را در نفوس جبا  ،و اثر آن در پااين دادن به دولت بىن اميه و بىن عباس بود .است
هامن طور که امام  ،مانند سالىح قوی برای متالىش کردن دولت طاغوت و پريوزی بر آن است ،گذاشـته

اب انقالب مسلح و  ۏآل محمد ،ی ديگر هنگامی که موقعيت آن اجياد شودو ابر .اجنام داد ڠحسن 

و مهني  .اجنام داد ڠکه امام حسني ر هامن طو  ،در راه دين خدا هجاد خواهد کرد خوهناىيمششري و تقدمي 

 پرمچهاىي بودند برای هجاد و امر به معروف و هنـی از منکر که جماهدان به آهنا اقتدا می کنند و در ڠطور 

امروزه . مقابهل اب طاغوت ترىس به دل راه نداده و کواتهی نکردند ات اينکه مسموم و اي اب مششريها تکه تکه شدند

را در نرش دين و مقابهل اب ظاملني و از بني بردن ظمل ادامه دهمي و دولت  ڠبرما واجب است که راه آانن 

و  ،و نرش عبادت بندگان برای خالق آهنا ،ان برپا سازميحق را هميا ساخته و لكمه ی ال اهل الا هللا را در لك هج
  .و هرآچنه از فساد اب آن مهراه شده را نزي پآاين خبشـمي ،به عبادت بندگان برای بندگان ديگر را  پآاين دهمي 

کساىن که سعی می کنند که  ،منايميمهچنني واجب است  رهربان فاسدی که خود را علامء می انمند را مفتضح 

و مدعی می شوند که از سريه و  ،سکوت کرد ڠو می گويند که امام حسن  ،ا از حسني جدا کنندحسن ر 

را تکه ) گرشانج( مس احشائشانساکت می بودند  ۏاگر آل محمد  .روش او پريوی می کنند ؛بدا حبالشان

از خداوند و کرامتشان  ،قومی هستند که کشـته شدن برای آهنا عادت ۏو اينکه آل محمد  ،تکه  منی کرد

و  ،)١(روايت شده  کىس از آهنا نيست مگر اين که کشـته شده  ۏو هامن طور که از آهنا  ،شهادت است

و به خدا  .ورداات هبانه ای برای ايری نرساندن حق بي ،هيچ خسيىس منی تواند  ترس خود را به آهنا نسبت دهد
  .سوگند که من توبيخ کردن اين ترسوها را عظمي می دامن

  

                                                            
: ، حبار األنوار١٦٣ص: كفاية األثر) از ما نيست مگر که مقتول ابشد   -ما منّا إالّ مقتول أو مسموم : (روي عن رسول هللا  -١
  .١٥١٨ص ٢ج: ، مزيان احلمكة٢١٧ص ٢٧ج
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  ڠین اعمال برای  تعجيل فرج امام مهمرت

  :که شامل  :تفقه در دين – ١
  :قرآن خواندن و تفسري -آ 

أهيا الناس أنمك يف زمان هدنة وانمت عىل ظهر سفر والسري بمك رسيع فقد رأيمت الليل ( :فرمودند رسول خدا 
 ،فاعدوا اجلهاز لبعد املفاز فقام املقدادوالهنار والشمس والقمر يبليان لك جديد ويقرابن لك بعيد ويأتيان بلك موعود 

دار بالء وانقطاع فإذا التبست عليمك الفنت كقطع الليل املظمل فعليمك : قال  ؟اي رسول هللا ما دار الهدنة :فقال
وهو  .ساقه إىل النار ،ومن جعهل خلفه .قاده إىل اجلنة ،من جعهل أمامه ،وماحل مصدق ،فانه شافع مشفع .ابلقرآن
وهو الفصل ليس ابلهزل هل ظهر وبطن فظاهره  ،وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وحتصيل ،عىل خري سبيلادلليل 

يبىل غرائبه فيه مصابيح  حمكة وابطنه عمل ؛ ظاهره أنيق وابطنه معيق هل ختوم وعىل ختومه ختوم ال حتىص جعائبه وال
  .)١( )مكة ودليل عىل املعروف ملن عرفهالهدى ومنار احل

 ،و در حال سفر و حرکت رسيع هستيد و شب و روز و خورشـيد و ماه را ديديددنه ام در زمان های مردم ش(
هر چزي جديد و نو را پديد می آورند و هر دوری را نزديک می کنند و اب هر وعده داده شده  می آيند پس 

سول خدا خانه ی هدنه ای ر  :و گفت ،در آن هنگام  مقداد بلند  شد.ماحيتاج خود را برای پريوزی آماده کنيد
پس اگر فتنه ها در ميان شام مهچون  ،خانه ی بال و انقطاع است( :فرمودند حرضت پيامرب  .؟يعىن چه

شب اتريک قرار گرفت انگاه به قرآن متسک جويد که او شافع و مشفع است و اچنه را که حالل می کند صدق 
شت سوق می دهد و هر کس آنرا پشت رسخود است هر کس آنرا در جلوی خود قرار داد او را به سوی هب 

و او دليىل بر خري و برکت راه است و او کتاىب است که در ان  .قرار داد او را به سوی اتش رهمنون می کند
تفصيل و بيان و حتصيل است و او مفصل است و نه غري واحض و برای ان ظاهر و ابطن است پس ظاهرش 

ا و ابطن ان معيق است حد و نشاىن دارد و بر حد و نشان ان حد و حمكت و ابطن ان عمل است ظاهرش زيب
شگفتهيای ان قابل شامرش نيستند و  غرايب آن پآايىن ندارد در آن چراغهای هدايت و مناره  ،نشاىن وجود دارد

  .)خىص برای هر کىس که او را بشـناسدهای حمكت وجود دارد و دليل مش

 ،اي محمد سـيكون يف أمتك فتنة :أاتين جربائيل فقال(( يقول  هللا  مسعت رسول :قال ڠوعن أمري املؤمنني 

وهو الفصل ليس  ،فقال كتاب هللا فيه بيان ما قبلمك من خرب وخرب ما بعدمك وحمك ما بينمك .مفا اخملرج مهنا :فقلت
بل هللا املتني وهو وهو ح  ،ومن المتس الهدى يف غريه أضهل هللا ،من وليه من جبار فعمل بغريه قصمه هللا ،ابلهزل

وال  ،)عن كرثة الرد(وال خيلق عىل الرد  ،ةوال تلبسه األلسـن ،ال تزيغه األهوية ،وهو الرصاط املسـتقمي ،اذلكر احلكمي
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 .هيدي إىل الرشد ،إذ قالوا إان مسعنا قرآان جعبا ،وهو اذلي مل تكنه اجلن إذ مسعه ،ينقيض جعائبه وال يشـبع منه العلامء
ومن معل به أجر ومن اعتصم به هدي إىل رصاط مسـتقمي هو الكتاب العزيز اذلي ال يأتيه  ،من قال به صدق

  .)١( )الباطل من بني يديه وال من خلفه تزنيل من حكمي محيد

ای محمد  :جربئيل نزد من آمد و فرمود(می فرمايد  دم که رسول خدا فرمودند شني ڠامري املومنني عىل 

انگاه فرمود کتاب خدا که در آن بيان و  .راه خروج از آن چيست :پس گفمت .ددر امت شام فتنه ای خواهد ش
می کند و او فصل ) اي داوری( اخبار کساىن که قبل از شام بودند و کساىن که بعد از شام می آيند و بني شام حمك

به دونمي است و مزاح و لهو نيست هر کس وليش جبار طاغوت ابشد و بر خالف ان معل کند خداوند او را 
و او حبل هللا املتني و ذکر . خواهد کرد و هر کس هدايت را از غري آن جبويد خداوند او را گمراه خواهد کرد

حکمي است و رصاط مسـتقمي که اب هوا های  نفساىن مك ارزش منی شود و زبآهنا منی توانند آن را بپوشانند و برای 
متام منی شود و علامء از آن سري منی شوند و او هامىن است که و جعايب ان ) از زايدی پاخس(اخس مك منی آورد پ

هر  .اگر جن آنرا بشـنوند آنرا ترک منی کند هنگامی که گفتند ما قرآىن جعيب شنيدمي که به رشد هدايت می کند
) معتصم شد(کس ازقرآن خسن گفت تصديق ميشود و هر کس به آن معل کند اجر می گريد و هر کس به آن 

ه رصاط مسـتقمي هدايت می شود و آن کتاب عزيزی است که ابطل نه از بني آن و نه از پشت چنگ زند ب
  ).بلکه تزنيىل ازحکمي محيد است رس آن بدان راه پيدا منی کند

جييء يوم القيامة ثالثة (قال  ورد يف احلديث إن ثالثة يشـتكون إىل هللا يوم القيام للحساب فعن النيب (
ويقول املسجد ايرب عطلوين  .ايرب حرفوين ومزقوين  :يقول املصحف ،جد والعرتةاملصحف واملس :يشـتكون
أان ( :فيقول هللا عز وجل يل ،فأجثوا للركبتني يف اخلصومة ،ايرب قتلوان وطردوان ورشدوان :وتقول العرتة .وضيعوين

  .)٢( )أوىل بذكل منك
ند شاكيت می کنند ازحرضت  پيامرب سه چزي به درگاه خداو  ،)قيامت(در حديث آمده که در روز حساب 

: قرآن می گويد .قرآن و مسجد و عرتت :در روز قيامت سه چزي شاكيت می کنند(  :نقل است که فرموند 
 :و عرتت می گويد .پروردگارا مرا تعطيل و گم کردند :و مسجد می گويد .پروردگارا مرا حتريف و پاره کردند
د و فراری دادند و هر دو پا را در دمشىن ما حممك گذاشتند پس خداوند پروردگارا ما را کشتند و بريون کردن

  ).والتر از شام به اين موارد هسـمتمن ا( :عزوجل به من می گويد
آاي شام آماده مقابل شدن اب اين سه خصم در پيشگاه  خداوند متعال در ! ای برادران  .قرآن و عرتت و مسجد
  ؟روز قيامت  هستيد

                                                            
 .٢٤ص ٨٩ج: ، حبار األنوار٣ص ١ج: تفسري العيايش -١
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  .و دوم هامن خليفه ی خدا بر روی زمني .خدا ست که ماحل و راسـتگوست و اوىل هامن کتاب
  .و سوم خانه ی خداست

پس مهگی به نصيحت  ،اگر امر اين چنني ابشد ،و در حقيقت مهه ی اهل زمني تواانىي مقابهل اب آهنا را ندارند
پس به  ،که از ما راىض ابشـند ،ات اينکه در روز قيامت درحاىل اب آهنا مالقات کنمي ،اين سه مورد معل کنمي

و  ،را منترشکنمي ۏو حديث اهل بيت  ،و در آن و از آن علوم قرآن ،مسجد جايگاه حقيقی اش را برگردانمي

و  ،امروزه نشانه ی و ابىق مانده عرتت است ڠزيرا او  ،را درمهه ی احوال ايد بکنمي ڠامام صاحب زمان 

بلکه  ،و منظورم فقط در لفظ نيست ،و قرآن راخبوانمي ،رحجرت بدانمي را بر مهه ی قضآاي مقدم تر و ا امامقضيه 
و بعد از معل ،و خود را اب اخالق قرآن بيارامي ،تدبر و تفکر در معاىن آن و خواندن فضايل و معل به آن است

 آهنا و کىس که مردم را به ماكرم اخالق دعوت می کند اگر خود را اب ،به آن در جممتع  اسالمی انتشار دهمي
  .بلکه شايد نتيجه معکوىس بگريد ،منطبق نکند اتثريی برديگران خنواهد داشت

 برای ما دعوت کنندگاىن يب( ،)١() كونوا لنا دعاة صامتني(شده  بدين معنا روايت  ۏو از اهل بيت نبوت 

  .)صدا ابشـيد
هبرتين ادای تعبري و دعوت نه فقط اب حصبت و گفتار که  ،يعىن اب عمل و معل و سريه ی حسـنه در بني مردم

عِنْدَ  كرب مقتا* تقولون ما ال فعلونيَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ ( :در قرآن کرمي آمده است.اساىس هامن معل به آهناست
  .)3_2الصف ( )ان تقولوا ما ال تفعلوناللَّهِ 

اينکه خسىن بگوييد و به ان ! * ؟دهيد چرا چزيی به زابن می گوييد که اجنام منی! ای کساىن که اميان آورديد (
  ).بسـيار موجب خشم و غضب خدا است! معل نکنيد 

  .)30:الفرقان() وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقرآن مَهْجُوراً( :قال تعاىل

 از آهنا به صورت حديث و  و حبمد .گرفته می شود ۏو اخالق قرآن ازقرآن و اهل قرآن محمد و آل محمد 

وىل امروزه اب کامل  .و آن ثروت اخالىق بسـيار عظميی که پآايىن ندارد ،دعا و تفسري در اين ابب بسـيار بوده
در مساجدی که  .همجور و مرده است -و ديگر حوزه ها -اتسف می بينمي قرآن در حوزه ی علميه جنف ارشف

امروزه درآن منطق و فلسفه و الكم و حنوی تدريس می شود،  ،ردقرآن آهنا را برای تدريس و تفسري اتسيس ک
در مهني  ،هامىن که در مورد آن ادعا می کنند که فراگريی و تدريس آنرا هجت فهم قرآن و سنت به اكر می رود
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 کتاب خدا امهيت بدهد و اگر کساىن از مومنني ابشـند بسـيار اندک بوده کىس را منی ايىب که  به تدريس حال شام
  .دی از اهنا نيستاي  که حىت

  .)30:الفرقان() اختذوا هذا القران مهجوراوَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي (: حق تعاىل فرمودند

  .)قوم من اين قرآن را رها كردندگفت پروردگارا ] خدا[و پيامرب (
مساجد ( ،)١( )من الهدى مساجدمه  عامرة ويه خراب( :در وصف حال امروزه ی ما فرمود رسول خدا 

  .)ا آابد  ليکن هتـی از هدايت هستندآهن

منوده اند نيستند و  ترسـمي ۏ )قرآن ومحمد وآل محمد(يعىن اب  حضور مردم  آابد است ليکن برطريقی که 

ناساه نبذ الكتاب محلته وت :(در وصف بيشرت اهل عمل اين زمان ما فرمودند ڠ عىل حرضت امرياملومنني

  .)آنرا فراموش کرده اند ،حامالن کتاب مك شده اند و حافظان( )٢()حفظته
يعىن به طور معمول آهنا ابيد حامالن کتاب خدا و مه حافظان آن ابشـند، و آهنا هامن طلبه ها ی علوم ديىن و 

و آن اينکه کناكش در قرآن کرمي را اين گونه ايفتند که حول آراء مفرسين که سعی دارند آايت  .علامء هستند
بوده و  اسـتقراىئاب توجه به اين که بيشرت اين ها  ،بيامزيندرآىن را در قالهبای  قواعد حنوی و فلسفی و غريه ق

و اگر  ،بوده و ات کنون مسائل آهنا حل نشده اند بيشرتآهنا خالفيهاحامتل خطاء درآهنا بسـيار می ابشد و مهچنني 

و به رصاط مسـتقميی که  ،د شده تفسري می کردندوار  ۏکتاب را بر اساس آچنه در رواايت اهل بيت عصمت 

آنرا برای تدبر و تفکر در قرآن رمس کرده بودند و به رصاط مسـتقمي تعدی منی کردند، تفسري برای  ۏاهل بيت 

در وصف  ڠو ليکن در آن اهامل کردند و حرضت امرياملومنني . آهنا خيىل هبرت و به تقوی نزديکرت می بود

وليس عند أهل ذكل الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تيل  حق تالوته ( :قرآن می فرمايد حال اهل اين زمان اب
) قرآن( نزد اهل آن زمان هيچ وسـيهل ای ابيرتر و مانده تر از کتاب()٣()وال انفق منه إذا حرف  عن مواضعه

  .)حتريف شود ز آن نيست که از موضعشنيست در صورىت که به حق تالوتش خوانده شود و اب انفاق تر ا
بلکه بر هر  ،فقط خمتص به طلبه ی حوزه ی علميه نيست ،ابيد توجه شود که شـناخت تفسري کتاب خداوند

و شغل طلبه ی حوزه ی علميه ايد . مسلامىن واجب است که در حد اماكنش تفسري کتاب خدا را بشـناسد
هاىي برای  ورهو واجب است که د ،دو تعلمي آن به مردم در مساجد و در مکآهنا می ابش ،دادن تفسري حصيح

مهه ی عقايد اسالمی حصيح در کتاب خدا موجود است، و اب  .تعلمي تفسري کتاب خدا در هر ماكىن افتتاح شود
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معرفت و تفسري و اتويل حصيح در مباحث کتاب خدا و اب اسـمترار و درک معاىن و لغا تش برای جممتع اسالمی 
و ) الوهاب ابن عبد(و ) ابن تمييه(هامنند  ،ه ی گمراهی آشاكر می شودو مهه ی اشتباهات و لغزشهای امئ

و  ،مهني طور نزي طاغوهتا و مهدسـتانشان و برانمه های شـيطاىن آهنا مسلمني به رشک و اهتامات ابطل آهنا بر
  .اهداف پشت پرده آانن را برای به گمراهی کشاندن ملهتای مسلامن را منااين می سازد

  
  :عمل عقائد حصيح اسالمیتعلمي و ت –ب 

و اما در مورد آايت متشابه قرآىن واجب است  ،و آن عقايد برگرفته شده از آايت حممك قرآىن و سنت است

نقل شده  ۏهامىن که توسط پيامرب و آل اطهارش  ،که ازطريق شـناخت تفسري و اتويل آن ازطريق رواايت

  .ه به آن معتقد است آ ن را اتويل و تفسري منايدو نه اين که هر کس به هوی و نظر خود و آچن.حممك شود
  

  :و نصيحىت  برای برادران موممن

و انتشار آن در جممتع  ،تفسري شده ۏحتصيل و بدست آوردن عقايد از قرآىن که اب رواايت اهل بيت 

رآىن مزتلزل که کوهها جاجبا شوند و مردم از عقايد حصيح ق ،ات اين که مجمعي ديىن و عقايدی بنا شود. اسالمی

مجع   ڠات در آن جممتع اسالمی افرادی مسـتعد برای اسـتقبال و ايری رساندن به حرضت امام همدی  ،نشوند

  .ابشـندشده 
  
  :احاكم رشعی –ج 

و هامنند  ،دزيرا هامنند معامالت در زندگی بدان مبتال می ابش ،ايدگريی احاكم بر هر مسلامىن واجب است
 ،بلکه بر هر مومىن واجب است که بعد از فرا گريی مهه اي بعىض از احاكم ،عبادت به ادای آن ملكف است
فتوا و احاكم  ،و در حقيقت آچنه که در بيشرت کتاهبای فقه امروزی موجود است .به برادران مسلامنش ايد بدهد

بر يعىن در جممتع اسالمی ما تطبيق آن  ،که بر موارد بسـياری در خارج منطبق می شود ،رشعی لكی است
 .بلکه بدون تطبيق آن بر مصاديقش هيچ فايده ی معىل خنواهد داشت ،مصاديقش دارای امهيت مكی نيست

 ،که خداوند آهنا را از هر سوء حفظ کند واجب است) طلبه که معل می کنند(زه ی علميه پس بر طلبه ی حو 
را از حمرمات و گناهان زايدی که  و مردم،که اين احاكم لكی را بر مصاديقش در جممتع اسالميشان منطبق منايند

بلکه بر طلبه ی عاملني حوزه ی علميه واجب است که متصدی  ،آهنا را کوچک می شامرند  برحذر بدارند
و اين يک واجب کفاىي است که شايد اب  ،نوشنت تطبيق احاكم رشعی بر مصاديق آن در جممتع اسالمی ابشـند

  .ترک آن مهه ی جممتع گناهاكر شوند
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  :ل به رشيعت  مقدس اسالمیمع – ٢
گاهی معل به يک فرد  ،زيرا بدون آن معطل خواهد بود ،درمعل به آن است) احاكم(البته امهيت رشيعت 

و بر هر مسلامىن واجب است بعد از اينکه بداند . خمتص است و گاهی ارتباط  اب يک جممتع وابسـته است
پس آچنه که بر خود است را ادا کرده و به آچنه که  ،دهرشيعت مقدس چه حقوىق برای او اي بر گردن او قراردا

و برای  طلب رضای خداوند متعال نسبت به حقوق خود اب مردم مدارا  .برای اوست بدون زايدی مطالبت کند
  .و تسامح و خبشـنده ابشد

ظور من و فرصت حرکت به سوی خداوند را از دست منی دهد و من ،و عاقل اقبال و شانس خود را در اين دنيا
نوافل بلکه مهه ی  ،بوده دعاء و مناز شببلکه در مسـتحبات و هممرتين آهنا  ،فقط در ادای واجبات نيست

و امتالک و امهيت دادن به اعامل آهنا  .و صاحلني و شهدا است ۏو روزه و زايرت پيامربان و امئه  ،روزانه

رمحت و رافت  نسبت به آانن و، دمشىن اب طاغوهتا و اجنام نيازهای مومنني و نصيحت و ارشاد آهنا و  ،اثر آهناآ

و به خصوص برای خامت آهنا امام  ، ۏو مهدسـتانشان و انبودی آانن که زمينه ی دمشىن را برای آل محمد 

انصىب (و رفتار و کردار اين طاغوهتا و مهدسـتانشان داللت بر دمشىن آهنا دارد ،فرامه می سازند ڠهمدی 

تهنا  ،بر آهنا اجرا شود) را انصىب گويند ۏنان اهل بيت دمش (ه احاكم نواصب پس واجب است ک ،)هستند

و فقط رفتار  ،معل به احاكم و رشيعت الهـی عبادت نيست بلکه رفتار نيکو و شايسـته اب مردم نزي عبادت است
رفتار  و هر مورد،بلکه گاهی اوقات ابيد  شدت و جديت فراوان خبرج داد ،مالمي و اب عطوفت و ترمح نيست

فَبِمَا ( :مؤمن اب رمحت و اخالق نرم رفتار می کند حق تعاىل فرمودند ،يعىن اب مومىن .می طلبدخبصوص خود را 
االمر رْهُمْ فِي غْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا�ْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَ

  .)١٥٩:آل معران( )فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِب الْمُتَوَكِّلِنيَ فاذا عزت

شدى و اگر تندخو و خست دل بودى قطعا از پريامون تو ] و پرهمر[رمحت الهـى اب آانن نرخمو ] بركت[پس به 
اب آانن مشورت كن و چون تصممي ] ها[واه و در اكرشدند پس از آانن درگذر و برايشان آمرزش خب پراكنده ىم
و اب طاغوهتا و مهدسـتانشان اب شدت و  .دارد كنندگان را دوست ىم خدا تولك كن زيرا خداوند تولك  رگرفىت ب

  :تندی و خسىت رفتار ميشود

 ،73:التوبة() املصريجَهَنَّمُ وَبِئْسَ  وماواهمغْلُظْ عَلَيْهِمْ يَا أَيهَا النَّبِي جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِنيَ وَأ( :حق تعاىل می فرمايد

  .)9 :التحرمي
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ت و بسـيار بد اب اكفران و منافقان هجاد کن و بر آهنا بسـيار خست گري و مسکن آهنا دوزخ اس! ای پيغمرب (
  ).مزنلگاهی خواهد بود

أي عرى (ألحصابه  ل رسول هللا قا :که فرمودند شدهروايت  ڠو درکتاب اصول اكىف از اىب عبدهللا 

وقال بعضهم  .وقال بعضهم الزاكة وقال بعضهم الصيام .وقال بعضهم الصالة .فقالوا هللا ورسوهل اعمل.  ؟األميان أوثق
ولكن أوثق عرى  .ولكن ليس به ،للك ما قلمت فضل  فقال رسول هللا  .وقال بعضهم اجلهاد .احلج والعمرة

  . )١( )لياء هللا والتربي من أعداء هللاوتويل أو  ،لبغض يف هللاألميان احلب يف هللا وا
آنگاه گفتند خدا و رسول  ؟ريسمآهنای اميان حممكرت هستند يک ازکدام ( :به ايران خود فرمودند رسول خدا 

 و بعىض ،که بعىض از آهنا گفتند مناز  و بعىض ديگر گفتند زاكت و بعىض ديگر گفتند روزه .او داانتر هستند
فرمودند برای هر آچنه گفتيد فضىل  انگاه رسول خدا  .ديگر گفتند جح و معره و بعىض ديگر گفتند هجاد

و بغض و دمشىن  ،ليکن هممرتين قسمت اميان حب و دوسـىت به خاطر خدا .وليکن هيچ کدام از آهنا نبود ،است
  .)كردن از اولياء خدا و برائت و دوري از دمشنان خداست ريویبه خاطر خدا، و پ

فيقول أين  ،إذا مجع هللا عز وجل األولني واآلخرين قام مناد فنادى ليسمع الناس( :فرمودند ڠعىل بن حسني 

ن فيقال هلم اذهبوا إىل اجلنة بغري حساب فيقول املالئكة فأي رضب انمت م .يقوم عنق من الناس ،املتحابون يف هللا
هللا  قال فيقولون وأي يشء اكنت أعاملمك؟قالوا كنا حنب يف هللا ونبغض يف .الناس؟فيقولون حنن املتحابون يف هللا

  .)٢() فيقولون ِنعم اجر العاملني
آنگاه  ،جل پيشـينيان و آيندگان را مجع منايد منادی بر می خزيد و ندا می دهد ات مردم بشـنوند و اگر خداوند عز(

پس به آهنا می گويند بدون حساب به  .که عده ای از مردم بر می خزيند ،ان در راه خدا کجايندمی گويد عاشق
آنگاه می گويند ما عاشقان در راه  ؟و مالئکه به آهنا می گويند شام چه گروهی از مردم هستيد .هبشت برويد
وست داران خدا را و دمشن گفتند که ما دوست دارمي د ؟گفت پس می گويند اعامل شام چگونه بود .خدا هستمي

  ).ه خوبست اجر و پاداش معل كنندگانانگاه فرمودند چ .می داشتمي دمشنان خداوند را

أال  ،ودُّ املؤمن للمؤمن يف هللا من  أعظم شعب األميان( :فرمودند رسول خدا  :می فرمايند ڠاىب جعفر 

  .)٣( )فهو من أوصياء هللا ومنع يف هللا ،وأعطى يف هللا ،ومن أحب يف هللا وابغض يف هللا
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انگاه هر  کىس که اب دوسـتان  ،دوسـىت مؤمن برای مؤمن به خاطر خدا از عظمي ترين شاخه های اميان است(
و خباطر خدا منع کرد پس او از اوصياء  ،و بذل و خبشش در راه خدا منود ،خدا دوست و اب دمشنان خدا دمشن

  .)خدا است
به امس دين  .نيست و ترسوىي و اي تشويق به فرومايگي و انمردي ،چاپلوىسرشيعت الهـی فراخوان به رايء و 

کساىن را می ايىب که در راه رفنت خود را متواضع جلوه می دهند و بقدری آهسـته خسن می گويند که صدای آهنا 
جاهالن او را  اي اين که ،و) دانشمند( و به امس عرفان و اخالق کساىن را می ايىب که خود را عامل .را منی شـنوی
و مذاهب به واسطه ی آن  ،و او هممرتين واجب در اسالم که به واسطه ی آن فرائض بر پا ،عامل می انمند

 .و آن امر به معروف و هنـی از منکر است ،و کسب و اكر حالل می گردد را ترک کرده ،دارای امنيت شده
را مورد احرتام قرار داده و مقدس  یمنونه های منف ن که کساىن که اينامر اين عده بسـيارجعيب بوده و جعيب تر اي

و اب اكفرين به شدت برخورد می  ،به حال مومنني رئوف و رحمي بوده و در حاىل که رسول خدا  .دمی دانن

 میپناه نقل شده که در جنگها جماهدين اسالم به حرضت پيامرب ڠبه گونه ای که از امرياملو منني  ،کرد

  .)١(بردند 
يعىن به امر به معرف و  )٢(مري املومنني او را به مانند پزشکی که اب دارو در بني مردم بود توصيف می کندآنگاه ا

پس اين چه عرفاىن و اين چه اخالىق بوده که به صاحب  .هنـی از منکر و تبليغ مردم امهيت زايدی قائل بودند
  .حرکت کند؟ خالف روش رسول خدا  خود امر می کند بر

شـيوه و روش پس از اين  ،تربی محل کرد و بهتا را شکست ڠحرضت ابراهمي  :ن وخواهران مؤمنای  برادرا

و بر حذر ابشـيد از  .رشيف پريوی کنيد، شـيوه و روش پيامربان و فرسـتادگان خدا که آنرا در قرآن می خوانيد
  .سامری و بلعم بن ابعوراکساىن هامنند  شـيوه و مسري

                                                            
و ٧٨هامش ص: الرساةل السعدية للعالمة احليل. هر گاه جنگ بر ما شديد می گشت به پيامرب پناه می بردمي): ع(امري مومنني  - ١

ما را ديديد که در بدر به رسول پناه می بردمي و او نزديکرتين خشص به دمشن بود و ): ع(امحد در مسـند نقل می کند که عىل 
وقىت که رسول ): ع(ابو جعفر  .وروى الطربي ،١٢ص ٩ج: ، مجمع الزوائد٨٦ص ١ج: مسـند أمحدشديرتين خشص در ان روز بود 

فرمود خون را از اين مششري پاک منا به خدا قسم امروز مرا ابور ) ع(م کرد و به دخرتش فاطمه به خانه خويش رسـيد سال) ص(
چون جنگ را صادق بودی ابو دجانه و ) ص(مششريش را نزي بدو داد و هامن الكم را تکرار منود پس رسول اکرم ) ع(داشت و عىل 

 اكن رسول هللا : عن جابر عن محمد بن عيل قال: (ابن سعدوروى  .٢١٠ص ٢ج: اترخي الطربيسهل بن حنيف نزي صادق بودند 
  .٤١٩ص١ج: الطبقات الكربى) شديد البطش

ً رسول هللا  قال أمري املؤمنني  -٢ يضع ذكل حيث احلاجة إليه . طبيب دوار بطبه قد أحمك مرامهه، وأمحى موامسه: (واصفا
 .٢٠٧ص ١ج: هنج البالغة برشح محمد عبده) الغفةل ومواطن احلريةمتبع بدوائه مواضع . من قلوب معي، وآذان مص، وألسـنة بمك
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سپس به  ،رشوع کرده  - دنفس خو  -گوساهل ها را از بني بربيد و قبل از هرچزي از خودو بهتا و  کردهتربها را محل 

 عبده بكافأَلَيْسَ اللَّهُ ( .و نرتسـيد اگر اميان داشـته ابشـيد شام يقيناً پريوزخواهيد شد. مردم حميط خود بپردازيد
* ذي ا�تقاموَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ *  هادمَا لَهُ مِنْ وَيُخَوِّفُو�َكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُو�ِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَ

للَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ�ِيَ ا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ
يَا قَوْمِ اعْمَلُوا  قل *مُتَوَكِّلُونَ  كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَ�ِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْ

  .)٤٠ـ  ٣ الزمر( )عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيم یخزیه ویحلعَذَابٌ  أتيهمن ي* عَلَى مَكَا�َتِكُمْ إِ�ِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ 
و اگر از آهنا  *مگر خدا نيست كه نريومند كيفرخواه است  ،اى ندارد كننده و هر كه را خدا هدايت كند گمراه(

خدا  كنيد اگر چه تصور ىم] هان[خدا بگو   بپرىس چه كىس آمسآهنا و زمني را خلق كرده قطعا خواهند گفت
توانند صدمه او را برطرف كنند اي اگر او  خوانيد ىم اى به من برساند آاي آچنه را به جاى خدا ىم خبواهد صدمه

توانند رمحتش را ابز دارند بگو خدا مرا بس است اهل تولك تهنا بر او تولك  رمحىت براى من اراده كند آاي آهنا ىم
پس به زودى خواهيد  كمن  معل ىم] نزي[خود معل كنيد من  بگو اى قوم من شام بر حسب اماكانت *كنند  ىم

  .شود چه كس را عذاىب كه  رسوايش كند خواهد آمد و عذاىب پايدار بر او انزل ىم] كه[ *دانست 
طلبه های حوزه ی علميه بيدار شوند و بدانند که تلكيف عامل خصوصاً در امر به معروف و هنـی از منکر بوده و 

اين که خود را : عظمي تر و بزرگرت است داليل زايدی دراين مورد وجود دارد که عبارتند ازاز هر چزي ديگری 
و اب زابن حال ادعا کرد که او يکی از راه  ،و در ابب ملکوت ايسـتاد ،به جای پيامربان و فرسـتادگان قرار داد

  .)های رسـيدن به خداوند متعال است هرچند بطور رصحي اعالم نکند
مهه ی اماكانىت که در اختيار دارد  جلوی منکری را بگريد که طاغوت و پريوانشان سعی در انتشار عامل ابيد اب 

اسالمی مراقبت و تصحيح احنرافات در  جامعه یو بر او واجب است که از . اسالمی دارند جامعه یآن در 
. رسابزی از رسابزان ابليس و ،و در غري اين صورت او نزي راهزىن از راهزانن طريق اىل هللا می شود ،آن کند

اب ترک هنـی  رامنکر  ،ىب معل یو علام پيشوااينو  ،منترش می کنند راطاغوت ها اب دست و زابن خود منکر 
پس مثل  .اسالمی است جامعه ین منترش می کنند و مه چنني به خاطر غفلت آهنا از توجه و اصالح آاز 

پس نه او آن را اجنام می دهد  ،هد شود وىل آن را اجنام ندهدآانن هامنند مثل کىس است که به معل معيىن متع 
  .و نه اين که می گذارد کىس غري از او به اجنام آن مبادرت ورزد

و اين کواتهی به خصوص از جانب  ،ابيد توجه کرد از آجناىي که تقصري و کواتهی بزرگی در جممتع اسالمی رخ داده
س بر آهنا واجب است که مسـئوليت هنـی از منکر را هر کس به پ ،خنبگان مؤمن و اب فرهنگ نزي می ابشد
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 ،مهني طور توجه و حاميت از علامی اب معل خملص برای خدا واجب است ،اندازه ی عمل و تلكيفش اجنام دهد
پس بدور از عقل است که اين علامء . و جماهدين در راه خدا ،امر کنندگان به معروف و هنـی کنندگان از منکر

اجنام مسـئوليت بپردازند در حاىل که جممتعات اسالمی مشغول پريوی از طواغيت و علامء سوء غري ابمعل به 
  .عامل ابشـند

و  ،زيرا آهنا در روز قيامت در مقابل عامل عامل مسـئول خواهند بود ،پس افراد جممتع اسالمی بر حذر ابشـند

ثالثة يشكون إىل هللا ( :قل است که فرمودندن ڠاز اىب عبدهللا  .مهاكری آهنا اب او به چه مزياىن بوده است

  .)١( )قد وقع عليه الغبار ال يقرأ فيه ومصحف مّعلق ،وعامل بني هّجال ،عز وجل مسجد خراب ال يصىل فيه
و عامل ميان  ،سه چزي در برابر خداوند متعال شاكيت می کنند مسجد خراب که درآن مناز خوانده منی شود(

  .)گرد و غبار بر روی آن نشسـته است به خاطر خوانده نشدنش و قرآىن مغلق که ،اندآانن
جماهد در راه اعتالی ،ای مومن تلكيف واجب شام ايری رساندن به عامل اب معل خملص است ،بهل ای دوسـتان

ه ات و اي او را تهنا گذاشـت ،دوری کنيد و او را انميد سازيد) عامل اب معل( نه اين که ازآن ،)ال اهل الا هللا(لكمه ی 
روانه گردد، بعد از اينکه دليىل برای رصاط هللا املسـتقمي  و اب چهره ای خوننيبسوی پروردگار مقهور و مظلوم 

  .بوده ات بدرگاه خداوند از مكی و نبود ايری کننده شاكيت نکند

وتبرص  ،لوقرةتسمع به بعد ا ،للقلوب  سـبحانه وتعاىل جعل اذلكر جالءإن هللا( :می فرمايد ڠ عىل املؤمنني امري

ويف أزمان الفرتات عباد انجامه يف  ،وما برح  عزت آالؤه يف الربهة بعد الربهة ،وتنقاد به بعد املعاندة ،به العشوة
ولكمهم يف ذات عقوهلم فاسـتصبحوا بنور يقظة يف األبصار واألسامع واألفئدة يذكرون بأايم هللا وخيوفون  ،فكرمه
ذموا إليه  ومن اخذ  ميينا وشامال ،من اخذ القصد محدوا إليه الطريق وبرشوه ابلنجاة ،واتمبزنةل األدةل يف الفل ،مقامة

وان لذلكر ألهًال أخذوه من  ،وأدلت تكل الشـهبات ،واكنوا كذكل مصابيح تكل الظلامت ،الطريق وحذروه من الهلكة
 ،فون ابلزواجر عن حمارم هللا يف أسامع الغافلنيوهيت ،فمل تشغلهم جتارة وال بيع عنه يقطعون به أايم احلياة ،ادلنيا بدالً 

ومه فهيا فشاهدوا  ،فكأمنا قطعوا ادلنيا إىل اآلخرة ،ويهنون عن املنكر ويتناهون عنه ،يأمترون به ويأمرون ابلقسط و
اء فكشفوا غط ،وحققت القيامة علهيم ِعداهتا ،فكأمنا اطلعوا غيوب أهل الربزخ يف طول اإلقامة فيه ،ما وراء ذكل

  .)٢( )…حىت أهنم يرون ما ال يرى الناس ويسمعون ما ال يسمعون  ،ذكل ألهل ادلنيا
و بر آن   ،که بعد از كري واليل آن را می شـنوی،خداوند سـبحان و متعال ذکر را برای روشـىن دلها قرار داد

 )دىتم(در برهه و خداوند عزت اوليايش  ،و به واسطه ی آن از بني می رود ،بصريت را در مشالكت می بيىن
بندگاىن که در فکر   -دم نبود و خليفه بني مر  كه وىص – یو در مدت زمآهنا ،مان  بعد از برهه  ديگر میز ز ا

                                                            
  .٤١ص ٢ج: ، حبار األنوار٢٠٢ص ٥ج: ، وسائل الشـيعة١٤٢ص: ، اخلصال٦١٣ص ٢ج: الاكيف -١
 .٣٢٥ص ٦٦ج: ، حبار األنوار٢١١ص  ٢ج: هنج البالغة برشح محمد عبده -٢
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؛ نددار گشت پس به نور بيداری  ديده ها و شـنواىي و دهان شان بي ؛و  دادآهنا و ذات عقلهای جنوا منود  را قرار 
کىس كه  ،دبه مزنهل ی داليل در حصراها هستن ،مقام او می ترسـند روزهای خداوند را به ايد می آورند و از

و هر کس مسري راست و چپ را  ،هدف خود را مشخص منود را سـتايش کردند و او را به جنات بشارت دادند
و ،و مه چنني چراغهای آن ظلامت ،پميود راهش را نکوهيده اعالم کردند و او را از هالکت بر حذر داشتند

آنگاه هيچ جتارت و فروىش آهنا را از او برای  ،و اين که اهل ذکر  را به جای دنيا اختاذ منودند ،شـهبات شدند
 ،و غافلني را از اكرهای زشت در مقابل حمارم خداوند بر حذر می دارند ،قطع روزهای زندگی مشغول منی کند

 ،از آن مورد هنـی قرار می گريند و ،و از منکر هنـی می کنند،و اب آن امر می شوند ،پس به قسط امر می کنند
مثل اين که غيوب  ،اب که درآن قرار دارند و عاقبت را ديدند ،انگار که در دنيا فقط برای آخرت زندگی کرده اند

پس آهنا پرده ها را برای  ،در طول اقامت آن را ديدند و قيامت به طور مکرر بر آهنا حقيقت ايفت ،اهل برزخ
اينکه آهنا آچنه راکه مردم منی بينند را می بينند و می شـنوند اچنه که آهنا منی  ات ،اهل دنيا  کشف کردند

  ..)..شـنوند
  ..کساىن هستند که امر به معرف وهنـی از منکر اين واجب عظمي  را به هبانه تقيه ترک می کندواب اتسف 

***  
  تقیه

هبرت از انسان خود را از رضر حيواانت به صورت غريزی  ،تقيه عبارت است از دور شدن از رضر مادی است
انساهنا دربيشرت اوقات هنگامی که مهراه شدن اب حق برای آهنا رضرهای اقتصادی و اي جسمی  ،،دور می کنند

هبمراه داشـته ابشد از حق بسوی ابطل متايل پيدا می کنند حىت هنگامی که برای آهنا ميرس ابشد و اين مسري 
اين رضرهای ماىل و جاىن را برای اعتالء لكمه ی  که افراد اندىك ،هيد ايفتانساىن را هنگام ورق زدن اترخي خوا

  .حق متحمل شده اند
اگر به مسلمني نظر کنمي آهنا را به  ،بلکه اب افراط و به شلك دامئ ،می بينمي  بيشرت مردم تقيه را ممارست می کنند

وت که بر رسزميهنای اسالمی حکومت و موافق اي سازش اكر اب طاغ ،دو گروه خواهمي ايفت فرقه ای ساکت
اب اين که آهنا اب قدرت مکر و تزوير حکومت می کنند و رشيعت و قرآن و مهه ی حدود  الهـی را  ،می کنند

و به آچنه خدا انزل کرده حکومت منی کنند و رخينت خون مومنني را مباح می شامرند و غري از  ،سـبک می شامرند

  .است ۏمعصومني ان كه  غصب کردن رهربی امت از 



 83ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السيد امحد احلسن

 

ات اين که می توان گفت که  ،و اين فرقه بيشرت اهل تسنن هستند که تقيه را به صورت افراطی ممارست می کنند
اين افراد اب تعطيل منودن  )١(شامردسـمتگر را جايز و واجب می  جابرمذاهب آهنا اطاعت از حکومت حامك 

تبليغاىت خود برای وارد کردن لطمه به اسالم اقدام منوده  رشيعت الهـی  و رخينت خوهنای حرام به بزرگرتين حرکت
و آواز و مسـىت و  ،رشاب خواری و می گساری و فسق و جفور و ىب بند و ابری تروجياند و اين اكر را اب، 

در مورد آچنه که تلويزيون کشورهای اسالمی از فساد و افساد جممتع به منايش می  ،ترانه خواىن اجنام داده اند
و رشيعت تبديل  حمارىب اب محمد  گرنهو  ،چزيی بگويند چننيگامن منی کمن که کىس از علامی سنت  ،ندگذار 

  .منوده او  و انرص و مهيار کفار قريش و مهدسـتان امروزی آهنا می شود
ً اطاعت  حامك بلکه گامن مني كمن  مسلامين اطاعت از  ،از حامك سـمتگر را واجب ندانسـته انداب اينکه آهنا رصاحتا

بلکه  ،و اب اينكه آهنا در مقابل حامك ظامل قيام منيکنند ،را حرام نداند زيرا او حمارب خدا و رسولش است جائر
پس چگونه اين وضعيت آهنا را توصيف کنمي به غري از اينکه آهنا تقيه را به  ،دارندغالبا اب آهنا مهاكری و سازش 

می خواهند آنرا بنامند پس آچنه همم است معىن آن است نه و هر آچنه که  .صورىت افراطی پيگريی می کنند
  .لفظ آن

بلکه ايسـتادگی کرده و به خمالفت اب  ،تعداد مكی از علامی سنت به صورت مفرط از تقيه اسـتفاده منی کنند
و اشاكىل ندارد اگر بعىض از الكم او در مورد  ،از مجهل آهنا سـيد قطب است ،طواغيت و حاكم ظامل پرداختند

                                                            
جامهري  – را نقل می کنمي ابب لزوم اطاعت  امري در غري معصيت برای شام برىخ از الكم نووی در رشح خود در حصيح مسمل - ١

نقل می کنند که خليفه اب فسوق وظمل وتعطيل حدود و گم کردن حقوق معزول منی شود و : اهل سنت از فقها و حمدثني و متلكمني
ت موعظه و بر ان حوادث او را خملوع منی شود و جايز نيست بر وی خروج بر ان اكرها خارج شومي، بلکه بر اناكرها واجب اس

و اگر کىس از شام در مورد امری که واجب می گرداند امام خلع : و قاىض ابو بکر ابقالىن -۲۲۹ص۱۲رشح مسمل ج –انذار منود 
می گردد چيست؟  بگويد از اهنا کفر بعد از اميان ترک اقامه مناز و ادعای نزد بيترش مردم فسوق و غصب اموال و خوردن نفوس 

ام و گم کردن حقوق و تعطيل حدود است و مجهور اهل اثبات و احصاب حديث  گفتند که اب اين امور خملوع منی شود و خروج حر 
و بر ان به اخبار  متظاهر کثريی از . بر وی واجب نيست بلکه او را موعظه منامي و انذار دهمي به اچنه از معاىص که بر ان است

) ص(امئه حىت در هنگام جور و بدن اموال  احتجاج می کنند  و می گويند رسول اکرم  و حصابه بر وجب اطاعت)  ص(رسول 
 –و فرموده  –گوش دهيد و اطاعت کنيد حىت اگر سـياه پوسـىت از حبشه ابشد و پشت هر فاجری مناز خبوانيد  –فرموده که 

و از رواايت در ابب متهيد  –گام خواندن مناز اطاعت کن حىت اگر مالت را خبورند و پشت را اتزاينه زدند و اطاعت کنيد به هن
اگر امراىئ بر ما حمك کردند که حق شان را می : نقل از يزيد بن سلمه جعفی: بهيقمی –نقل شده  ۴۷۸الاوئل و تلخيص ادلالئل ص

ند واچنه بر خواهندو حق ما را منع منودند چه می فرمايد؟ فرمود گوش دهيد و اطاعت کنيد اچنه بر اهناست خود محل می کن 
ای رسول خدا برشی بودمي که : و مسمل نقل از حذيفه بن ميان که گفت -۱۵۸ص۸سنن کربی ج. شامست خود محل خواهيد منود

خداوند خريی را براميان اورد ودر ان هستمي ااي بعد از اين خري رشی وجود دارد؟ فرمود بهل گفمت چگونه؟ فرمود بعد از من امئه 
يت من هدايت خنواهند شد و اب سنت من بر خنواهند بود و در اهنا مرداىن قيام خواهند کرد که قلهبايشان خواهند بود که به هدا

حذيفه گفت چه اكر کنمي ای رسول خدا اگر در ان زمان بودمي؟ گوش کن واطاعت منا امري . قلب شـيطان و جسمشان جسم انسان
، السنن الكربى ٢٠ص ٦ج: حصيح مسمل. رد پس گوش ده و اطاعت مناخود را حىت اگر پشت تو را اتزاينه زند و مالت را بردا

  .برای اطالع بيشرت به اصل اهنا ابز گردد. ١٩٠ص ٣ج: ، املعجم األوسط للطرباين١٥٧ص ٨ج: للبهيقي
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درآن قضيه ی عده ای که به خدای خود  اميان آورده بودند و ( :صه ی احصاب خدود را بياورمي که می گويدق
در مورد حقيقت اميان خود مطلع شدند پس مورد تعرض فتنه ای از دمشنان جبار و سـمتگران خوشگذران که 

ات  ؛سـتوده شده به کرامت انسانعزيز  اميان به خداوند درحق انسان را در آزادی اعتقاد به حق سـبک مشردند 
اين که اين انسان اسـباىب برای ابزی در دست طاغوت هجت خوشگذراىن ابشد و اب وسـيهل و آالت شکنجه و 

آنگاه اميان در اين قلهبا در  .آزار رساندن به آهنا و در حني عذاب دادن آهنا اب آتش اب آن خوش می گذراند
و هيچ گاه در مقابل هتديد سـمتگران  .سطه ی آن عقيده بر زندگی پريوز شدمقابل اين فتنه پايدارتر شده و به وا

آنگاه می .. .طاغی رس نهنادند و فتنه بر دين آهنا غلبه منی کند در حاىل که در آتش می سوختند ات اينکه مبريند
پريوز منی  مهه ی مردم می مريند اما علت و اسـباب فرق می کند در حاىل که مهه ی مردم به اين شلك :گويد

شوند و به اين شلك ابال منی روند و اين آزادی را به دست منی آورند و هيچ گاه اين قيام ات اين افق بر پا منی 
ات اب مردم در مرگ مشارکت کند و . دارند که آن هامن اختيار خدا و تکرميش برای عده ای از بندگان کرمي است

جمد در مالء اعىل و در دنيا در ميان مردم نزي مهني طور  ،تهنا خود به اسـتثنای مردم صاحب جمد می شوند
حال ما در حساب نگاه نسلهاىي بعد از نسلهای ديگر را قرار دادمي و در توان مؤمنني وجود دارد که  .است

لکن آهنا به چه اندازه در نفس خود خسارت ديده اند و  ،حيات خود را در مقابل شکست اميانشان جنات دهند
و چقدر زاين می ديدند در حاىل که کشـته می شوند اين معنای  ،که مهه ی برشيت شکست خبورد چقدر بوده
و نگراىن ان بدون ازادی است و احنطاط   ،هامن معنای زهد و ترک زندگی بدون عقيده است ،بزرگ است

  ؟آن فقط وقىت است که طاغوت بر ارواح بعد از تسلط آهنا بر جسدها است
آهنا بعد از آن در زمني پريوز  ،هامن چزيی که بدست آوردند] کرامت[خيىل بزرگ است،واقعا معنای کرامت 

شدند در حاىل که آهنا در حال ملس آتش بودند جسد های فاىن آهنا می سوزد و اين معىن کرميی است که آتش 
  .)١( شود یآن را تزکيه می کند پريوز م

لامن در جايگاه فرد شکست خورده به سبب نداشنت قدرت آنگاه احوال تغيري می کند و مس(گويد  وی نزي  می
و به کىس که  ،مادی می ايسـتد و به او حىس دست می دهد که در جايگاهی بس عظمي و والا تری قرار دارد

و يقني حاصل می کند که اين مدت زماىن  ،بر او چريه گشـته نظر می کند آهنم ات زماىن که خود مؤمن ابشد
و درحاىل که اين دوران  ،و اين که اميان الزم است و راه فراری از آن نيست ،رسداست که به پااين می 

کىس که شهيد شده درحاىل که   ،مهه مردم خواهند مرد .گذران و متام شده است و رسی برای آن مخ منی شود
انه خواهد پريوز شده او بسوی هجمن رو] به ظاهر [اين زمني خاىك را به مقصد هبشت ترک خواهد کرد و دمشن

و بدين سان گروه گروه اين زمني خاىك را ترک خواهند گفت و او ندای پروردگارش را می شـنود که می  ،شد
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بَّهُمْ لَهُمْ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَ*  املهادجَهَنَّمُ وَبِئْسَ اعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ مَتَ* كفروا يف البالدال يَغُرَّ�َّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ ( :فرمايد
  .)198-196آل معران ( )دَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْآهنارُ خَالِدِينَ فِيهَا �ُزُالً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْ

ين پس از ا .متاعی اندک است! * مبادا ترصف و رفت و امد اكفران در شهرها تو را دسـتخوش فريب کند (
برای آهنا  ،ليکن آانن که خدا ترس و اب تقوا شدند! * مزنلگاه آانن هجمن است و چقدر بد ارامگاهی است 

نزد اين پذيراىي از جانب خدا است و اچنه  .ابغهاىي است که زير ان هنرها جاری است و مهيشه در ان مبانند
  ).خدا است برای نياكن هبرت است

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ( رآن کرمي اين داسـتان وگفته اكفران به مئومنان را بيان می داردانگاه می گويد درزمان قدمي ق …
  .)آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَي الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَاماً وَأَحْسَنُ �َدِياً

فران به مومنان گويند کدام يک از ما دو فرقه را مقام هبرت و و هر گاه آايت روشـنگر ما بر مردم تالوت شود اك(
  .)73ص  :مرمي( )حمفل نيکوتر خواهد بود

اي فقراىئ که گرد او هستند؟ کدام يک از دو  ؟اميان منی آورند بزرگاىن که به محمد  ؟کدام دو گروه
اي بالل و عامر و صهيب و  ؟و معر بن هشام و وليد بن مغريه و ابوسفيان بن حرب ،نظر بن حارث،گروه
پريوانش که نزد قريش  نه جايگاهی و  ،به آن دعوت می کرد هبرت و خري بود اگر آچنه را محمد ؟خباب

و معارضني و دمشنان  .منسـىب ونه خطری داشـته اند و آهنا درخانه ای متواضع هامنند خانه ی ارمق جتمع منی کردند
  ! ؟د مرتبه و جاه طلب و پادشاهی منی شدنداو ايران شهرت طلب و شهري و مقامات بلن

و اين  ،در هر زمان و ماكن است) ملکوت(منطق حمجوابن از آفاق بلند  ،اين منطق و زابن اهل زمني است
و از هر عامل اغراء و اغوا بدور ،از هرگونه زينت و غشاىئ است) بدور( حمكت خداوند است که عقيده جمرد

بلکه ان  ،و نه مهراه غريزه است ،و نه مهراه ذلت بوده ،و نه دوسـىت سلطانو نه نزديکی به پادشاهی  ،است
و کىس آنرا قبول می کند که  از نفس خود اطمينان .. .هامن سعی و تالش و مشقت و هجاد و شهادت است

پياكر و به غري از اچنه بر ان از هباء و  ،كه او ذلهتای خود را خالص برای خدا به غري از مردم خواسـته ،دارد
و  ،و  کساىن که صاحب طمع و منافع هستند منرصف می شوند ،کنندگان که برای تواضع و فروتىن می کند

کساىن که زينت و اهبت را دوست دارند و کساىن که طالب مال و متاع بوده و کىس که اعتبارات مردم را برای 
  .د سـبک می گرددخود به عنوان وزن و سـنگيىن می خواهد در حاىل که در ترازوی خداون

بلکه در اين  .اتجاىي که از تقدير مردم مايوس می شود ،را ازمردم منی سـتاند موازينشفرد مؤمن ارزشها و 
  .و حقيقتا خداوند است که او را کفايت می کند ،خصوص از پروردگار بزرگ طلب می کند
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او آهنا را از مزيان  ،ت خلق تغيري نکندات اينکه اب شهوا ،مومن ارزشها و معيارهايش را از شهوات مردم منی گريد
بلکه  ،او آهنا را از اين عامل و هجان حمدود فاىن منی گريد. حق که اثبت و تاكن و خلىل در آن نيست می گريد

پس چگونه در خود لغزىش بيند و اي در قلبش  .آهنا را دررسچشمه های مضري و وجدان وجود منسجم می ايبد
زيرا او  ؟که او اب پروردگار هجانيان و مزيان حق و چشمه های وجود وصل است درصورىت،اندوهی پيدا شود

و بعد از حق جزگمراهی چزيی ديگری نيست؟ وىل برای گمراهی جايگاهی است و برای آن مال  .اب حق است
حق که اين چزيی را از حق تغيري منی دهد چون او بر  .و منال فراوان و اين که اب او گروه و پريواىن است

در حاىل که  –است و غري از حق چزيی به جز گمراهی نيست و هيچ مومىن گمراهی را برحق ترجيح منی دهد 
  .)١()..).و اب حق گمراهی تعديل می شود و هيچ ارتباط و پوششی بني آهنا وجود ندارد –او مؤمن است 

اغوهتا و استيالی آانن بر رهربی و کساىن که حمك طاغوهتا را نپذيرفتند و تسلط ط ،اما گروه دوم از مسلامانن
بدان حد دراين عقيده اثبت قدم بودند که اهل زمني آهنا را به  ،حکومت داری  بدون حمك الهـی را رد کردند

و اين امس افتخار و مدال رشف برای آانن حمسوب می . گفتند) رافىض (فساد مهتم کردند و انم آانن را رافضه 
  .د و هامان  اكرث اين افراد  شـيعه هستندشود ات از ديگران مامتيز شون

و اگر امئه ی آهنا  ،طبيعی است که اين عده اندک مؤمناىن هستند که دين خدا را در رسزمينش نشان می دهند

آانن نزي مسـتأصل می  ،برای آانن قوانيىن ابىق منی گذاشتند که بقای آهنا و مذهب حقشان را تضمني کند ڠ

و آن  ،می شد) احصاب اخدود(ريو حرکت و مسري آانن هامنند مس ،می شد شدند و دينشان نزي مسـتأصل
لکن مسـئهل اين است که خداوند بقای آهنا را ات آخر زمان می خواست ات  ،مسري رشيف  و اليق مومنني است

بر اسـتفاده از تقيه اتکيد  ۏو به مهني دليل اهل بيت  .لكمه ی توحيد را برای مهه ی اهل زمني محل کنند

بلکه معل  ،و ترک معل امر به معروف و هنـی از منکر ،و دوری از رضر، وليکن نه به صورت سلىب ،اشتندد
هامنند خشىص که مزنلش آتش گرفته در آن صورت خانه را ترک منی کند  .و دوری از رضر ابمه واجب هستند

اىي که ممکن است خاموش کرده لکن آتش را ات ج ،خود را نزي در معرض آتش گرفنت قرار منی دهد،ات آتش بگريد

آن را  ۏاين هامن تقيه ای است که اهل بيت  ،و ات جاىي که مقدور است از رضر جلوگريی ميکند

اين از سريه و حديث و توجهيات آهنا به ايرانشان پيدا بوده و هامن تقيه ای است که در قرآن درسوره .خواستند
ميانش را از فرعون به صورت تقيه پهنان می کرد و مهزمان مردم غافر آمده اب اين که مردی مومن از آل فرعون ا

  .را به دين خدا و اميان به موىس و کفر ورزيدن به فرعون و گروه شـيطانيش دعوت می کرد
و مه چنني ترک  امر به معروف و  ،و اما خضوع و سکوت بعىض از علامء ىب معل و پريونشان در برابر طاغوهتا

بلکه ترىس است .ترصف و اسـتنباط خشىص آهنا بوده و در آن چزيی از تقيه نيست  ،اهنـی از منکر توسط آهن
                                                            

 .٢٣٠ - ٢٢٦ص: معامل يف الطريق -١



 87ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السيد امحد احلسن

 

ات بداجنا رسـيد که بر  ،و سينه هايشان مملوء ازعشق به زندگی و دنياپرسـىت شده،که بر نفس آهنا مسـتوىل گشـته

آن آن را و خمالف رصاط املسـتقمي که قر ،حرکت می کنند ۏ خالف مسري و راه و روش پيامربان و اوصياء

رمس منوده معل می کنند و چنان شد که پيشوااين گمراه مردم را به خضوع و سازش و تسلمي دربرابر طاغوهتا  فرا 
می خوانند و اكر بداجنا رسـيد که افراد جاهل و حکومهتای گمراهی پريوز گشتند و اگر  رمحت خداوند و وجود 

  .ماند مسی ازدين به جا  ىمبعىض از علامء اب معل طاغوت نبود  نه امسی و نه ر 

***  

  ڠشـناخت امام همدی  – ٣

 ،و غيبت کربی ات به امروز ، ڠو غيبت صغری و سفرای آن حرضت  ،عالوه بر شـناخت امس و والدت

که شامل  ،که در مورد غيبت و ظهور و قيامش وارد شده است ، ڠاي احاديث ايشان و احاديث پدرانش 

آنگاه اب شـناخت عالمات ظهور نزديکی زمان  .از ظهورش است شـناخت عالمات ظهور و روش او بعد

  .خواهمي کرد ڠ ظهورش را شـناخته و خود را هميای ايری رساندن به امام

خود را برای قبول آن آماده می کنمي ات خدای نکرده از آن  ڠو اب شـناخت سريه ی او بعد از ظهورش 

ت اعرتاض می کنند نباشـمي و از حرضت امام صادق افرادی که بر سـياست و راه و روش و تصممي گريی حرض 

  :روايت شده که می فرمايند ڠ

  .)١( )ذا األمر من اكن يرى انه من أههلإذا خرج القامئ خرج من ه(
  .)او می داند خارج می شود ايراناگر قامئ خروج کند از اين امر کىس که خود را از احصاب و(

سري می  ۏلامی ابمعىل ابشد که بر راه پيامربان و مرسلني و امئه بر مؤمنني واجب است که مهواره پريو ع پس

کساىن که برای خشم خدا هنگامی که کتاب قرآن  ،کنند و پريوی از علامی سوء ىب معل  نزي بر حذر ابشـند

 ڠو کساىن که بسـياری از آهنا در مقابل امام همدی ،،کرميش مورد اهانت قرار می گريد خشمگني منی شوند
  .ايسـتاد و شايد اب او نزي جبنگندخواهند 

وال من  ،سـيأيت زمان عىل أميت ال يبقى من القرآن إال رمسه( :فرمودند روايت شده که حرضت پيامرب
فقهاء ذكل الزمان  .ويه خراب من الهدى ،مساجدمه عامرة ،وهـم ابعد الناس منه ،يسمون به ،اإلسالم إال امسه
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  . )١()والهيم تعود ،ت الفتنهمهنم خرج ،رش فـقهاء حتت ظل السامء
خود را اب ان  ،زماىن بر امت من خواهد امد که از قرآن چزيی منی ماند مگر رمسش و نه از سالم مگر امسش(

مساجد آهنا آابد است در حاىل که از نظر هدايت  ،می انمند در حاىل که آهنا دورترين مردم به ان هستند
رج شده و به سوی آهنا های زير سايه ی اسامن هستند فتنه از آهنا خاخراب هستند فقهای ان زمان رشورترين فق 

  .)بر می گردد
  :درحديث معراج فرمودند رسول خدا 

قلت الهـي مفىت يكون ذكل فأوىح أيل عز وجل يكون ذكل إذا رفع العمل وظهر اجلهل وكرث القراء وقل العمل …  (
ةل اخلونة وكرث الشعراء واختذ أمتك قبورمه مساجد وحليت وقل الفقهاء الهادون وكرث فقهاء الضال ،وكرث الفتك

  .)٢( )…احف وزخرفت املساجد وكرث اجلور املص
گفمت خدااي پس چه موقع ان اتفاق می افتد آنگاه عزوجل به من وىح کرد آن خواهد بود هنگامی که عمل (... 

مك شود و فتک و ىب بند و ابری  برداشـته شود و هجل ظاهر شود و قاراين زايد می شوند در حاىل که معل
و فقهای هدايت مك می شوند در حاىل که فقهای گمراهی خائن زايد شوند و شعراء زايد شده انگاه  ،زايد شود

اراسـته شود و مساجد ) قرآن ها(امت تو قربهای خود را به عنوان مساجد خود به اكر می برند و مصاحف  
  ...).ايد می شودجور و سـمت ز و ،نقش و نگار  شده  پراز

سار إىل الكوفة فيخرج مهنا بضعة ألف نفس  ڠإذا قام القامئ : (نقل است که فرمودند ڠابقر  امام از

يدعون البرتيه علهيم السالح فيقولون هل ارجع من حيث جئت فال حاجة لنا يف بين فاطمة فيضع فهيم السـيف حىت 
مقاتلهيا حىت يرىض هللا عز  مراتب وهيدم قصورها ويقتل يأيت عىل آخرمه مث يدخل الكوفة فيقتل هبا لك منافق

  .)٣()وعال

قيام کرد به سوی کوفه حرکت می کند انگاه از ان چندين هزار نفر معروف به برتيه خارج می  ڠاگر قامئ (

اه شوند حاملني سالح انگاه به او می گويند از هر کجا که آمدی برگرد هيچ نيازی به فرزندان فاطمه ندارمي آنگ
سپس وارد کوفه می شود و هر منافق اكفر . مششري را بر آهنا نشانه می گريد ات اين که آخرين نفر آهنا را می کشد

د عز و در ان کشـته می شود و قرصهای آهنا را ويران می کند و جنگجواين آهنا را می کشد ات اين که خداون
  .)جل و بلند مرتبه راىض شود
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ل الكوفة وهبا ثالث راايت قد اضطربت، فتصفو هل، ويدخل حىت يأيت املنرب يدخ( :فرمودند ڠ وامام ابقر

  .)١(..)…وخيطب
سپس وارد ،وبه او می پيوندن ،وارد کوفه می شود در حاىل که در ان سه پرمچ وجود داشت که مضطرب شده(

  ..)..می شود ات بر منرب رود و خسرناىن می کند

ماكل ابن مضرة كيف أنت إذا اختلفت الشـيعة هكذا وشـبك أصابعه اي ( :می فرمايند ڠحرضت أمري املؤمنني 

اخلري لكه عند ذكل يقوم قامئنا فيقدم  ڠقال  ،فقلت اي أمري املؤمنني ما عند ذكل من خري وادخل بعضها يف بعض

  .)٢( )عليه سـبعون فيقدم سـبعني رجال يكذبون عىل هللا ورسوهل فيقتلهم فيجمع هللا الناس عىل أمر واحد 
ای مالک ابن مضره چه حاىل خواهی داشت اگر شـيعه اين طور دچار اختالف شوند و انگشـتان خود را در (

مهه ی  ڠفرمودند  .مه پيچيد و آهنا را در يکديگر قرار داد گفمت ای امري املومنني آاي خريی در آن وجود دارد

ابل او قرار می گريند که بر خدا و قامئ ما قيام می کند پس هفتاد نفر در مق ،خري و برکت درآن زمان است
ند مردم را بر يک امر مجع می رسولش دروغ می بندند آهنا را جلو می برد انگاه آهنا را خواهد کشت پس خداو 

  .)کند

انه قال لمتخضن اي معرش الشـيعة شـيعة آل محمد مكخيض الكحل يف : (نقل است که فرمودند ڠجعفر  و از اىب

مل مىت يقع يف العني وال يعمل مىت يذهب فيصبح أحدمك وهو يرى انه عىل رشيعة من العني الن  صاحب الكحل يع
  .)٣() يعة من امران فيصبح وقد خرج مهناامران فمييس وقد خرج مهنا ومييس وهو عىل رش 

فرمودند ای طايفه شـيعه حضور شام در شـيعه ی ال محمد هامنند رسمه کشـيدن در چشم خواهد بود زيرا (
ی داند که چه زماىن رسمه در چشم قرار می گريد وىل منی داند چه موقعی از چشمش خارج صاحب سورمه م

می شود انگاه هر کدام از شام روز را به صبح می رساند پس خود را بر رشيعىت از امر ما می بيند انگاه به شب 
 از امر ما قرار دارد می رساند در حاىل که از آن خارج شده است و به شب می رسد در حاىل که او بر رشيعىت

  ).د در حاىل که از آن خارج شده استانگاه به صبح می رسان

يربأ بعضمك من بعض فعند ذكل  ،كيف انمت إذا بقيمت بال إمام هدى وال عمل يرى ( :ڠ از اىب عبدهللا امام صادق

هنار وقتل وقطع يف وأمارة من أول ال) أي جدب وحقط(متزيون ومتحصون وتغربلون و عند ذكل اختالف السـنني 
  ..)١() آخر الهنار 

                                                            
  . ٣٣١ص ٥٢ج: ، حبار األنوار٢٥١ص ٢ج: ، الرصاط املسـتقمي٤٦٨ص: ، غيبة الطويس٣٨٠ص ٢ج: الارشاد -١
  .٣٠ص ٣ج :، معجم أحاديث اإلمام املهدي ١١٥ص ٥٢ج: ، حبار األنوار٢١٤ص: غيبة النعامين -٢
  .١٠١ص ٥٢ج: ، حبار األنوار٣٣٩ص: غيبة الطويس -٣
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بعىض از شام از بعىض  ،که ديده شود ابىق مبانيد پرمچداریچه حاىل خواهيد داشت اگر بدون امام هدايت و نه (
د و بعد از ان اختالف ديگر برائت می کنند پس در ان هنگام مامتيز شده و مورد امتحان و غرابل قرار می گريي

  ).و کشنت و بريدگی در اخر روز است و پادشاهی در اول روز)  و حقطیاي خشکساىل(سالها ست 

در مورد مسهل ی رواي و خواب صادقه سوال کردم پس ابتدا مکث کرد  ڠاز امام رضا  :بزينطی گفته است

وانمت يف  :وقال. واخذ برقبة صاحب هذا األمر ،إان لو أعطينامك ما تريدون لاكن رشا لمك( :فرمودند ڠسپس 

فكأن األمر قد  ،راق تروون أعامل هؤالء الفراعنة وما أهمل هلم بتقوى هللا وال تغرنمك ادلنيا وال تغرتوا مبن أهمل هلالع
  .)٢( )وصل إليمك

 .و گردن صاحب اين امر را خواهند زد ،ما اگر اچنه را که می خواهيد به شام بدهمي رشی برای شام خواهد بود(
اين فراعنه را می بينيد و اچنه در تقوای خدا به آهنا هملت داده پس فريب دنيا  و شام در عراق اكرهای :و فرمود

  ).اين است که امر به شام رسـيده بودرا خنوريد و به کىس که به او هملت داده شده اقتداء نکنيد پس مانند 
  

  ڠعالمات ظهور و قيامش  –الف 

و از آهنا جز عالمي خيىل  .وان ذکر کرده اندبرای حتقق اين امر عظمي عالمهتاىي فرا ۏو امئه  پيامرب 

اي عالماىت که بعد از ظهورش بر او داللت  ڠقيام ايشان  ،نزديک به سال ظهور ايشان چزيی ابىق منی ماند

پس به اختصار به ذکر  ،که فايده ای در ذکر عالماىت که حتقق پيدا کرده اند وجود ندارد. می کنند فراوان است

اينکه آسامن ابران را منع يم کند و گرمای شديد  :می پردازم از مجهل آهنا ڠهور مبارکش عالمات نزديک به ظ 

  .و اختالف شـيعه است

ال يكون هذا األمر اذلي تنتظرون حىت يربأ بعضمك من بعض ويلعن ( :می فرمايد ڠاز امام حسن بن عىل 

 ً قال . قلت ما يف ذكل خري .ىل بعضوحىت يشهد بعضمك ابلكفر ع ،و يتفل بعضمك يف وجه بعض ،بعضمك  بعضا
   .)٣( )يقوم قامئنا فريفع ذكل لكه ،اخلري لكه يف ذكل

چزيی که منتظر ان هستيد اتفاق خنواهد افتاد ات اينکه بعىض از شام از بعىض ديگر دوري می کنند و مهديگر (
گفمت خريی در  .دهيدرا لعنت می کنيد و در صورت مهديگر تف می کنيد و حىت بر مهديگر به کفر شهادت مي

  ).فرمود مهه ی خري و برکت در ان است قامئ ما قيام می کند و مهه ی آنرا از بني می برد .ان وجود ندارد
                                                                                                                                                                                                       

  .٤٢٢ص ٣ج: ، معجم أحاديث اإلمام املهدي٢١٢ص  ٥٢ج: ، حبار األنوار٣٤٨ص: كامل ادلين -١
  .١١٠ص ٥٢ج: ، حبار األنوار١٠٥ص: ، بصائر ادلرجات٢٥٥ص ١ج: الاكيف -٢
 .٢١١ص ٥٢ج: ، حبار األنوار١١٥٣ص ٣ج: جئ واجلوارح، اخلرا٤٣٨ص: ،غيبة الشـيخ الطويس٢١٣ص: غيبة النعامين -٣
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مانند زان و رشب  ،و انتشار فساد به صورت علىن معصيت کردن ،که از مجهل آن مرگ بسـياری از علامء
، و ]تلويزيون در وقت حارض[اد هامنند ن وسايل فسو زايد بود ،و شنيدن آواز و غنا) مرشواب ت اللكی(مخر

به جای اين که وسـيهل ای برای رسـيدن به خدا ابشـند آن مه به  .سـبک مشردن مساجد و حرمت آهنا ست
را به سالهنای تزيني شده اب رنگها و  اواسطه ی ساده بودن و خاىل شدن از مظاهر دنيوی ابشد مردم آجن

و آنرا ماكىن برای غذا خوردن در بعىض از مناسـبات هامنند  ،دنيا پايبند يم كندمظاهری که هراتز واردی را به 
  .حمرم و رمضان می کنند

و مهني طور انتشار وسايل آرايشی مانند لباسهای زيبا و فاخرکه ظاهر آدهما درآهنا زيبا جلوه می کند در حاىل 
  .که قلهبای مردم را به قلهبای شـيطاىن تغيري می دهد

ر سـبک مشردن حرمت علامء ی اهل معل جماهد و شايد متسخر آهنا و مهتم کردن آهنا به اهتامات و مهني طو 

در امر به  ۏو مقتول شدن آهنا زايد می شود و آن مه به خاطر اينکه پريو سريه و حرکت امئه  ،ابطل

از  ۏامئه  پس از طواغيت مسلط بر امت امروزه خواهند ديد آچنه را که .معروف و هنـی از منکر هستند

  .ديدند) لعنت خدا بر آهنا ابد( طواغيت بىن اميه و بىن عباس

وضيعت أمة محمد املصطفى الصالة  ،إذا وقع املوت يف الفقهاء( :نقل است که فرمودند ڠاز امري املومنني عىل  

شـمت اآلابء  ، واستشعروا)أي امخلور ( ورشبوا القهوات  ،وكرثت اخلياانت ،وقةل األماانت ،واتبعوا الشهوات
وقللوا من  ،وأكرثوا من السيئات ،وجعلوها جمالس الطعامات ،ورفع الصالة من املساجد ابخلصومات ،واألهمات
حفني إذن تكون السـنة اكلشهر والشهر اكألسـبوع واألسـبوع  ،)أي قل املطر ( وعورصت الساموات  ،احلسـنات

ً  .اكليوم واليوم اكلساعة ً والودل غيض ،ويكون املطر قيظا  .وضامئر ردية ،ويكون أهل ذكل الزمان هلم   وجوه مجيةل. ا
ويعار عىل العلامء … وقلوهبم  قلوب الشـياطني  ،وجوههم وجوه اآلدميني .ومن عاملهم ظلموه ،من رآمه أجعبوه

  .)١()سأةلوحتج الناس ثالث وجوه األغنياء للزنهة واألوساط للتجارة والفقراء للم … ويكرث ما بيهنم سفك ادلماء 
مناز را گم کرده و به پريوی از شهوات  و امت محمد مصطفی  ،فرمودند اگر مرگ در بني فقهاء رشوع شد(

و رشوع به شـمت و  ،)اي مخر و رشاب(و قهوه ها را خوردند  ،و امانهتا مك شدند و زايد شدند خيانهتا،پرداختند
و در ان جمالس  ،ر دمشىن ها بر داشـته شدو مناز از مساجد به خاط ،انزسا گفنت به پدرها و مادرها کردند

اي (غذاخوری هناده و اكرهای زشت و انپسـند را زايد کردند و از حسـنات مك کردند و امسآهنا در مه فرو رفت 
انگاه سال هامنند ماه شده و ماه هامنند يک هفته و هفته هامنند يک روز و روز هامنند يک ) اينکه ابران مك شد

ابران در اتبسـتان و فرزند اب خشم و غيظ می شود و مردمان اي اهل ان زمان صورهتای ساعت می شود انگاه 
هر کس آهنا را ببيند خواهد پسـنديد و هر کس اب  .قشـنگی خواهند داشت و وجدان و مضري انمطلوب و پست

                                                            
  .، الشـيعة والرجعة للطربيس1183إلزام الناصب ص  - ١
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هنا قلهبای شـيطآهنا قيافه های آهنا قيافه های ادمزياد و قلهبای آ .آهنا معامهل کرد مورد ظمل آهنا قرار می گريد
و مردم به سه شلك به جح می روند .. .و بر علامء ظمل می شود و خونريزی ميان آهنا زايد می شود.. .است

  .)قراء برای مكك خواسنت و طلب كردنو قرش متوسط برای جتارت و ف خوشگذراىنثرومتندان برای 

قبل أن جتمتع ) جحوا قبل أن ال حتجوا(وقال هلم  وعنده جامعة من أهل الكوفة فأقبل علهيم ڠفعن اإلمام الصادق 

جحوا قبل هدم مسجد ابلعراق بني خنل وآهنار جحوا قبل أن تقطع  - أي أمرياك وغرب اليوم  - ) الرومية(الربجانية 

ً جنيا فعند ذكل متنعون احلج وينقص الامثر  ڠسدرة ابلزوراء عىل عروق النخةل اليت اجتنت مهنا مرمي  رطبا

ء واجلوع وتظلمك الد وتبتلون بغالء األسعار وجور السلطان ويظهر فيمك الظمل والعدوان مع البالء والوابوجيدب الب
  .)١( )الفنت من اآلفاق

و از آن منع اهل عراق از جح است آنگاه کىس از آهنا به جح منی رود مگر تعداد اندىك و حال آهنا هامنند اچنه (

رو به آهنا  در حاىل که جامعىت از اهل کوفه نزد او بودند ڠصادق امام  آنکه در حديث امده است پس از 

اي  –) روم ( قبل از اينکه برجانيه جتمع کند  ،جح کنيد قبل از اينکه نتوانيد به جح برويد(کرد و به آهنا گفت 
به  .ودبه جح برويد قبل از اين که مسجدی در عراق بني خنلهاىي و رودهاىي ويران ش –امرياك و غرب امروزی 

از ان رطب رسـيده طعام  ڠجح برويد قبل از اينکه درخت کناری در زوراء که بر ريشه های خنيل كه مرمي 

که در آن زمان از جح منع می شويد و مثرها مك می شود و رسزميهنا خشک و بدون گياه يم گردد  ،کرد قطع شود
شام ظمل و دمشىن مهراه بال و واب و گرسـنگی و به گراىن جنسها و ظمل و سـمت حاكم مبتال می شويد و در ميان 

  ).شام را رس گردان و آواره می کنندظاهر می شود و از آسامهنا فتنه ها 

  :در گفتارش فرمودند ڠدر اشاره ای به ايران امام همدی  ڠ و از امري املومنني عىل

ن إدابر أمورمك وانقطاع  رحلمك فتوقعوا مأال ابيب وأيم مه من عدة أسامؤمه يف السامء معروفة ويف األرض جمهوةل أال (
حيث واسـتعامل صغارمك ذكل حيث تكون رضبة السـيف عىل املؤمن أهون من درمه من حهل ) انقطاع احلج(

النعم والنعمي حتلفون من غري اضطرار وتكذبون من غري إحراج ذاك أذا عضمك تسكرون من غري رشاب بل من 
  .)٢( )هذا العناء وابعد هذا الرجاء البالء كام يعض غارب البعري ما أطول

عقب ، آهنا عده ای هستند که اساميشان در آسامن مشهور و در زمني جمهول هستند! پدر و مادرم فدايشان ابد(
در !! و به اكرگريی کوداكن ) قطع شدن سفر جح(رهايتان را انتظار داشـته ابشـيد نشيىن امورخود و قطع شدن سف

                                                            
  .١٧٣ص: بشارة اإلسالم للسـيد مصطفى الاكظمي -١
 ٣ج: ، معجم أحاديث اإلمام املهدي ٢١٢ص ٣٤ج: ، حبار األنوار١٢٦ص ٢ج: رشح هنج البالغة برشح محمد عبده -٢
 . ١٣ص
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بدون  ،بلکه بدليل فراوىن نعمهتا ،من آسانرت از درمهی حالل شده خواهد بودرضبت مششري بر مؤ  نآن زما
رشاب مست می شويد و بدون اينکه انچار شويد قسم می خوريد و بدون غصه دروغ می گوييد هنگامی که 

هد طوالىن و اين اميد دورخوا گرفت هامنطور که شرت پشتش را گاز می گريد چقدر اين رجن به دندانبال شام را 
  .)بود

  ڠمحمد بن مسمل  ازامام صادق  از مجهل آن مبتال شدن اهل عراق به ظمل و سـمت حامك و گراىن قميهتاست از
 خواند  ڠپس  ؟بلواىي از خداوند هست گفمت فدايت شوم چه چزيی خواهد بود ڠقبل از قامئ  :فرمودند

  .)155:البقرة( )مَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَ�ْفُسِ وَالثَّوَلَنَبْلُوَ�َّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَ�َ(

بيازمايمي و بشارت ده  و البته شام را به خسىت هاىي چون ترس و گرسـنگی و نقصان اموال و نفوس و زراعت ها(
  .)صابران را

عن حاكم العراق ابلعباسـيني ألهنم حيمكون يف  وعرب( )بىن العباس(اخلوف من ملوك بين فالن  :ڠسپس فرمود 

وقةل الفضل فهيا ونقص  ،واجلوع من غالء األسعار ونقص األموال من كساد التجارات) عامصهتم ويسريون بسريهتم

عند ذكل ) وبرش الصابرين( ڠونقص المثرات بقةل ريع الزرع وقةل بركة الامثر مث قال  ،األنفس ابملوت اذلريع

  .)١() ڠلقامئ بتعجيل خروج ا

و حاكم عراق را به عباسني تعبري کرد زيرا آهنا در پايتختشان ) (بين عباس(از پادشاهان بىن فالن ترس (
و گرسـنگی از گران شدن قميهتا و مك بودن اموال از کسادی و ) کنند و به روش آهنا معل می کنند حکومت می

و مكبودی مثره ها به خاطر  ،ن نفوس در مرگ رسيعراکد بودن جتارت و مك بودن فضل و خبشش در ان و مك شد

وقت در ان) و بشارت ده صابران را(فرمودند  ڠمثره ها است انگاه سرياب نشدن مزارع و مكبود برکت در 

  ).تعجيل می ايبد ڠخروج قامئ 

ميکنند و اي کساىن که جن  احضار  اكهنانو از آن نزي اينکه حامك عراق معروف است به اينکه از جادوگران و 
در اين ابب حرضت امري  .از حسر و جادوی سـياه اسـتفاده می منايند و اينكه او فرزند بغی اي ودل زانست

أما أن  :ڠجبار عنيد يقال هل الاكهن الساحر وقال  -أي حامك العراق –وأمري الناس ( :فرمودند ڠاملومنني 

  .)٢( )أي الزانيات- إمارتمك يومئذ ال تكون إال ألوالد البغااي 
  ).شد که به او اكهن ساحر می گويندسـمتگری  رس خست يم اب –اي حامك عراق  –و امري مردم (

                                                            
 .٢٠٣ص ٥٢ج: ، حبار األنوار٦٤٩ص: ، كامل ادلين٣٧٧ص ٢ج: للمفيد اإلرشاد -١
  .٤٨١ص ٣ج: ، معجم أحاديث اإلمام املهدي ٢١٥ص ٥٢ج: ، حبار األنوار٤٥٠ص: غيبة الطويس -٢
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  .اي زان خنواهد بود - اما اينکه اما رت و پايتخت شام در ان موقع جبز برای فرزندان بغآاي : و فرمودند
ه از جانب شام می آيد و و از آن مجهل اختالف حاكم عراق اب مهديگر و هالک آهنا به دست لشکر سفياىن ک

و سفياىن جمهز به لشکر غرب اي امرياك بر حسب  .هامىن که هجت از بني بردن حامك عراق وارد عراق می شود
  .آچنه که در رواايت وارد شده است

برای از بني بردن سه مهدست و دست ]امرياك [سفياىن مهدست و مهاكر مملکت آهنني ) سفر دانيال( در تورات
سپس هر آچنه از مهدسـتان و دست نشانده  ،سابق امرياك که يکی از آهنا در منطقه حامك عراق استنشانده ی 

ها و صاحبان منافع حامك عراق ابيق يم ماند توسط نريوهای خراساىن اب رهربی شعيب بن صاحل از بني خواهد 
و مسخهای شـيطاىن  ارازلاز و عراق را  ،هامىن که برای مقابهل اب نريوهای سفياىن وارد عراق می شود ،رفت

  .پاک می کند

فامي بيهنم فعند ذكل فانتظروا الفرج وليس فرجمك إال  - العباس  - مث قال إذ اختلف بنو فالن … ( ڠفعن الباقر  

حىت خيرج علهيم السفياين واخلرساين هذا من املرشق وهذا من املغرب يستبقان إىل الكوفة …ابختالف بين فالن 
  .)١( )آما أهنام ال يبقون مهنم أحدا…  كأهنام فريس رهان

پس در  –بىن عباس  –انگاه فرمودند اگر بىن فالن اب مهديگر دچار اختالف شدند .. .( ڠو از امام ابقر 

ات اينکه سفياىن و خراساىن بر .. .آن هنگام منتظر فرج ابشـيد و فرج شام خنواهد بود مگر اب اختالف بىن فالن
مرشق واين از مغرب و به مست کوفه مسابقه می دهند هامنند دواسب که از عنان رها آهنا خارج شوند اين از 

  ).منی گزارندو هيچ کس از آهنا را ابىق ..  .شده هستند
  .از مجهل عالمت ها  خسوف ماه و کسوف خورشـيد در ماه رمضان و صيحه و صدای جربائيل در اول روز

سپس مخ  می شود ات جايي  ،شـناىي آن هامنند روشـناىي ماه استو ظهور سـتاره ای دنباهل دار در آسامن که رو
  .رسد یدو طرفش هبم م كه گوىي

است و خروج حمتی او در رسزمني شام و  ڠو خروج سفياىن است که هممرتين فتنه های قبل از قيام قامئ 

ً در اردن و در حصرای خشک ف می است سپس سوريه و خبشی از فلسطني را ترص ) وادی ايبس( ترجيحا
آنگاه به عراق وارد می شود و در ابتدای ظهورش عدالت را نشان می دهد ات اين که مردم دچار تومه می  ،کند

  .را تکذيب می کنند ۏاز  آل محمد ] انقالب کنندگان[شدگاناغفال و   ،شوند که او عادل است

وطلوع  ،ل نعم والنداء من احملتومقا ،خروج السفياين من  احملتوم( :گفمت ڠاز اىب محزه مثاىل از امام ابقر 

وخروج  ،وقتل النفس الزكية حمتوم ،واختالف  بين العباس يف ادلوةل من احملتوم ،الشمس من مغرهبا من احملتوم

                                                            

  .٢٥٤ص ٣ج: ، معجم أحاديث اإلمام املهدي ٢٣١ص ٥٢ج: ، حبار األنوار٢٦٤ص: غيبة النعامين -١
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قلت وكيف يكون النداء قال ينادي من السامء أول الهنار آال أن احلق مع عيل  .حمتوم ڠالقامئ من آل محمد 

  .)١( )وعند ذكل يراتب املبطلون ،ر الهنار من األرض أال أن احلق مع عامثن وشـيعتهمث ينادي إبليس آخ ،وشـيعته
نزي حمتی است و طلوع خورشـيد از غربش نزي حمتی است ) صيحه(خروج سفياىن حمتی است فرمودند بهل و ندا(

حمتی  ڠو اختالف بىن عباس در حکومت حمتی است و قتل نفس زکيه حمتی است و خروج قامئ از ال محمد 

گفمت انگاه ندا چگونه رخ می دهد فرمودند در ابتدای روز در اسامن ندا می دهد به اينکه حق اب عىل و  .است
ان  شـيعه ی اوست سپس ابليس در اخر روز در زمني ندا می دهد که حق اب عامثن و شـيعه ی اوست و در

  ).هنگام مبطلون به شک می افتند

القامئ، كسوف الشمس يف النصف من شهر رمضان، وخسوف القمر يف  آيتان تكوانن قبل( :ڠاز امام ابقر 

  .)٢( )آخره
  ).رمضان و خسوف ماه در اخر ان است دو نشانه قبل از قيام اتفاق می افتد کسوف خورشـيد در نميه ی ماه(

زيرا که  ڠبر شـيعه واجب است به هنگام ظهور سفياىن به مکه بروند برای ايری رساندن به امام همدی 

هور و قيامش در مکه بعد از اين عالمت موکد و خيىل نزديک است و شايد اب آن تداخل دارد و اين امری ظ 

  .در مورد آن امر کرده بودند ۏاست  که امئه  

نا يقولها ثالاًث ال تربح األرض اي فضل حىت خيرج السفياين فإذا خرج السفياين فأجيبوا إلي …( :ڠ از امام صادق

  .)٣( )وهو من احملتوم
زمني خسىت بسـيار خنواهد کشـيد ای فضل ات اينکه سفياىن خروج کند پس اگر سفياىن خروج کرد ما را .. .(

  ).اجابت کنيد سه ابر آنرا تکرا می کند و ان حمتی خواهد بود

ً من احالسه ،اي سدير ألزم بيتك( :ڠاز امام صادق  فإذا بلغ أن  ،وأسكن ما سكن الليل والهنار ،وكن حلسا

قال نعم وأشار بيده  .؟قلت جعلت فداك هل قبل ذكل يشء .فادخل إلينا ولو عىل رجكل ،ياين قد خرجالسف 

                                                            
، والنص لألول، ويف ما ٢٠٦ص٥٢ج: ، حبار األنوار٤٣٥ص: ،غيبة الطويس٣٢٨ص: امل ادلين، ك٣٧١ص: اإلرشاد للمفيد -١

  .عداه اختالف يسري
: ، حبار األنوار١١٥٨ص/٣ج: ، اخلراجئ واجلراحئ٤٤٤ص: ، غيبة الطويس٢١٢ص ٢ج: ، الاكيف٣٧٤ص ٢ج: اإلرشاد للمفيد -٢
  ..، والنص لألول، ويف غريه مما ذكر اختالف يسري٢١٤ص ٥٢ج
 .٤٦٤ص ٣ج: ، معجم أحاديث اإلمام املهدي ٢٩٧ص ٤٧ج: ، حبار األنوار٢٧٤ص ٨ج: الاكيف -٣
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فبيامن مه إذ خرج السفياين  .وراية أموية وراية قيسـية ،ثالث راايت راية حسنية :بثالث أصابعه إىل الشام وقال
  .)١( )حصدمه حصد الزرع ما رأيت مثهل قطفي
ی خودت ابش و در آن مقيد ابش و سکونت گزين در آچنه شب و روز سکونت ای سدير در فکر خانواده (

گفمت فدايت  .می کنند پس اگراعالم شد سفياىن خروج کرد پس به سوی ما وارد شو حىت اگر روی پايت ابشد
سه  :فرمود بهل و اب دست خود اب سه انگشتش به شام اشاره کرد وفرمود ؟شوم آاي قبل از آن چزيی هست

در حاىل که اگر سفياىن خروج کرد آهنا را هامنند  .]مرصی[پرمچی حسـىن و پرمچی اموی و پرمچی قيىسپرمچ، 
  .)ديدمدرو کردن مزرعه درو می کند هيچ گاه هامنند او ن

لو قد خرج ملكثمت شهراً أو شهرين مل يكن عليمك بأس حىت ) السفياين(مع أن الفاسق … ( :ڠو از امام ابقر 

ً كثرياَ  دونمك قال بعض أحصابه فكيف نصنع ابلعيال إذا اكن ذكل قال يتغيب الرجل منمك عنه فأن حنقه  يقتل خلقا
قيل فإىل أين خيرج الرجال وهيربون منه  ،ورشه فإمنا يه عىل شـيعتنا وأما النساء فليس علهين بأس إنشاء هللا تعاىل
قال ما تصنعون ابملدينة وإمنا يقصد جيش  ،من أراد مهنم أن خيرج إىل املدينة أم إىل مكة أو إىل بعض البدلان

  .)٢( )الفاسق إلهيا ولكن عليمك مبكة فآهنا مجمعمك فإمنا فتنته محل أمراه تسعة أشهرال جيوزها إنشاء هللا
اگر خروج کند يک اي دو ماه مکث خواهيد کرد هيچ ترىس برای شام ) سفياىن(اب توجه به اينکه فاسق  ...(

به غري ازشام مردم زايدی را می کشد بعىض از احصاب او گفتند اگر اين طور شد اب خنواهد داشت ات اينکه 
فرمودند هر مردی از شام خود را از آن پهنان کند آنگاه پس خشم و رش آن براسـيت بر  ،خانواده چه خواهمي کرد

كه از او  دا می رونپس گفتند مردان به کج ،شـيعه ی ما هست و اما زانن بر آهنا ترىس نيست انشاء هللا تعاىل
فرار کنند هر کس از آهنا خواست که به مدينه اي به کوفه اي به بعىض ازکشورها برود فرمودند در مدينه چه اكر 
می کنيد در حاىل که لشکر فاسق رهسـپار ان ميشود وليکن بر شام واجب است که به مکه برويد زيرا که شام را 

ست و انشاء هللا بيشرت ه ی مدت زمان ابرداري يک زن که نُه ماه امجع يم كند که آن فتنه ای است به انداز
  .)خنواهد شد

به سوی مکه خنواهند رفت هامن طور که در   ڠلکن اب کامل اتسف جز ده هزار نفر برای ايری امام همدی 

  .اب احصابش سـيصد و سزيده نفر ،رواايت وارد شده است و آهنا اولني ايرانش خواهند بود
  .اتکيد می منايد ظهورشاز رواايت كه بر عالمات  ايهنا بعىض

                                                            
، وكذا يف وسائل ٢٦٥ص ٨رجكل، ج: ، ورواه يف الاكيف إىل قوهل١٠٣ص: ، عرص الظهور٢٧١ص  ٥٢ج: حبار األنوار  -١

  .٥١ص ١٥ج: الشـيعة
  .٢٧١ص ٣ج: حاديث اإلمام املهدي ، معجم أ١٤١ص ٥٢ج: ، حبار األنوار٣١١ص : غيبة النعامين -٢
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و  .شايد از طريق سفراء هامن طور  که در غيبت صغری بوده’ قبل از قيامش  در مکه ابشد د مدىت وشاي

اين احامتل را بيشرت تقويت می کند و شايد ابتدای بعثت و ظهورش در ام القری  ڠبعىض از رواايت آهنا 

که در ام القری در زمانش  ف ارشف می ابشد هامنند جدش محمد  مصطفی ابشد در اين زمان و آن جن
  .مبعوث شد و آن مکه مكرمه بود و خداوند عاملرت و حکمي تر می ابشد و اب علمی نيامده امي مگر اندک

  

  :بعد از ظهور و قيام ڠ حرضت اعامل وکردار –ب 

از بعىض احاديث که واقعيت تلخ را کشف می  بپردازمي الزم است ڠقبل از اينکه به اعامل بعد از ظهورش 

در بعىض از علامء ىب معل و اي در بعىض از کساىن که خود ]حتقق آن ها را [کنند اطالع پيدا کنمي که ما امروزه 

می انمند حس می کنمي آهنا در هرزمان نه به معروف امر  ۏاي مواىل برای آهنا  ۏرا شـيعه ی اهل بيت 

 .هنـی می کنند و اب طاغوت مهاكری و سازش می کنند و نزد آهنا قضاوت و حمك می کنندمی کنند و نه از منکر 
بدون  .بلکه و اب کامل اتسف شديد در بسـياری از مواقع به آهنا مكک می کنند حال به خاطر ترس اي طمع ابشد

و آن مه بعد از اينکه  اين که به حرام بودن اين اكر و زشـىت او توهجـی بکنند بلکه آن را مباح و حالل می ديدند
مسخ و منکوس شدند که مقياسها را برعکس می بينند و منکر را معروف و به عبادت گوساهل ها و بهتا عادت 

  .اهنم بر اثر گمراهی و ترس و طمع است ،کردند

 ۏرا اب آن وصف کمن مگر قرآن کرمي و حديث معصومني  ڠخسىن را پيدا منی کمن که حال امام همدی 
 عليكم العهدمُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبكُمْ وَعْداً حَسَناً أَفَطَالَ  فرجع( :تعاىل قال :است

بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَاراً مِنْ  قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ* أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي ام
جَسَداً لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ  فاخرج هلم عجال* فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي القومزِينَةِ 

قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِ�َّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ  ولقد* ال يَمْلِكُ لَهُمْ ضَراً وَال �َفْعاً يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْالً وَ افال* 
يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ  قال*  الينا موسىقَالُوا لَنْ �َبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِنيَ حَتَّى يَرْجِعَ *  الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُو�ِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي  

قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ ال تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَال بِرَأْسِي إِ�ِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ * أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي* رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا 
قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ * طْبُكَ يَا سَامِرِيخَ قال فما* بَنِي إِسْرائيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ ال مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ * الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي �َفْسِي  
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إِ�َّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي ال إِلَهَ إِلَّا هُوَ * الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ �َسْفاً لفه وا�ظر اىل اهلكخت
  .8)طـه ( )وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً

آاي پروردگار شام به ! ای قوم من  :قومش ابزگشت و گفتموىس غضبناک و اندوهگني به سوی ( :تعاىل فرمودند
اي مايل شديد که غضب پروردگاراتن به شام ! ؟آاي وعده ی خدا طوالىن شد ؟شام وعده های نيکو نداده بود

ما به اختيار خود وعده ی تو را خالف نکردمي لکن از جتمل و  :گفتند! * ؟ايد که وعده ی مرا خالف کرديد دفرو
برای آانن پيکر گوساهل * ابرهاىي بر دوش ما بود آهنا را در اتش افکندمي و سامری چنني راهامنىي کرد  زيور مردم

آاي منی * اين خدای شام و خدای موىس است که فراموشش کرده بود  :ای بساخت که صداىي داشت و گفتند
و هارون نزي پيش از ! * ؟نداردنگريستند که هيچ پاخسی به خسن آهنا منی دهد و هيچ سودی و زايىن برايشان 

پس  .که شام اب اين امتحان می گرديد و پروردگار شام حمققا خدای رحامن است! ای قوم من  :ان به آهنا گفته بود
ما مهچنان بر پرستش گوساهل اثبت می مانمي ات وقىت که موىس به  :گفتند! * پريو من شويد و فرمان مرا بربيد 

آاي از  ؟چرا از من متابعت نکردی* چون ديدی که گمراه شده اند ! ی هارون ا :گفت* .سوی ما ابزگردد
من ترسـيدم که بگوىي ميان من و ! ريش و رس مرا مگري ! ای پرس مادرم  :گفت! * ؟دسـتور من رسپيچی کردی

! ؟ا کردیاين فتنه چه بود که بر پ! و تو ای سامری  :گفت* بىن ارسائيل جداىي افکندی و به خسمن وقعی نهنادی 
مشـىت از خاىك که اثر پای رسول بر ان بود بر گرفمت و در ان پيکر رخيمت  .من چزيی ديدم که قوم نديدند :گفت* 

بريون شو که تو در زندگی دنيا چنان خواهی شد که دامئ  :گفت* و نفس من اين اكر را در نظرم زيبا جلوه داد 
ای است که در ان اب تو خالف نشود و اکنون به خدايت  و برای تو  وعده .کىس به من نزديک نشود  :بگوىي

هامان خدای شام * که در خدمتش معتکف بودی بنگر که آنرا می سوزانمي و ذرات آنرا به دراي می افشانمي 
  * ).خداوندی است که خداىي جز او نيست که معلش بر مهه چزي حميط است 

  .ری و اتکيد تکرار می کمنحال دو حديث که قبال در حبث آمده را برای ايد آو 

هو ولو قد جاء امران لقد خرج منه من  ،مبن ال خالق هل ،لينرصن هللا هذا األمر( :فرمودند ڠامام صادق 

  .)١( )اليوم مقمي عىل عبادة األواثن
د و معروفند را بياری قامئ می گامر )اخالق ديىن ندارند(خداوند را در اين امر افراد و کساىن که به ىب اخالىق (

  .)اگر امر ما آمد از ان کساىن که امروز بر پرستش  بهتا مقمي هستند را خارج می سازد
بلکه شايد آن ها غري مسلامن ابشـند و بعد از  .خداوند قامئ را به قومی به غري از شـيعه پريوز می گردانديعىن 

در مهني زمان قومی  .خواهند کرد اينکه به حرکت اسالمی و اصالىح محمدی اصيل اميان اورده، آن را نزي مهراهی

                                                            
  .٣٢٩ص ٥٢ج: ، حبار األنوار٤٥٠ص: غيبة الطويس -١
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إذا خرج ( :اتييد می کندکه فرمودند ڠايری منی دهند و اين معىن را روايت امام صادق  ڠاز شـيعه او را 

  .)١()القامئ خرج من هذا األمر من اكن يرى انه من أههل ودخل فيه شـبه عبدة الشمس والقمر 
بيه ند که قبال خود را از اهل ان دانسـته بودند و در ان ش اگر قامئ خروج کند از اين امر کساىن خارج می شو (

  .)ماه و خورشـيد پرست وارد شوند
سريه ی اهل بيت  پريوی کنمي  و به حديث  زاگر واقعا شـيعه هستمي پس بر ما واجب است که ا :ای برادران

گوساهل ای بسازمي ات  ممتسک شومي و نبايد ابرهاىي از زينت قوم را محل کنمي و از آن ڠو راه و روش آهنا 

  !آن را پرستش کنمي و بگويمي ما شـيعه هستمي 

ً خفذوا به…( :فرمودند ڠامام ابقر  وان مل جتدوه  ،انظروا أمران وما جاءمك عنا فأن وجدمتوه يف القرآن موافقا

فإذا كنمت كام  .وان اشتبه األمر عليمك فقفوا عنده وردوه ألينا حىت نرشح  لمك من ذكل ما رشح لنا ،فردوه موافقا
أو من أدرك قامئنا فقتل معه اكن هل  ،قبل أن خيرج قامئنا اكن شهيداً  ،ومل تعدوا إىل غريه مفات منمك ميت ،أوصينامك

  .)٢( )واً لنا اكن هل اجر عرشين شهيداومن قتل بني يديه عد .اجر شهيدين
فق قرآن پيدا کرديد از ان اسـتفاده کنيد و اگر درامر ما و اچنه از ما به شام رسـيد نظر کنيد پس اگر آنرا موا.. .(

موافق ان نباشد آنرا برگردانيد  و اگر در امری دچار شـهبه شديد پس در ان اتمل کرده و آنرا به ما ارجاع دهيد 
آنگاه اگر آچنه که برايتان بگومي به آن جامه معل  .ات اينکه اچنه برای ما رشح شده برايتان رشح و ابزگو کنمي

قيام کند مبريد شهيد  ڠ مئدر آن صورت هر کس از شام قبل از اينکه قا ،يد و در اجنام آن ترديد نکنيدبپوشان 

و هر کس  .خو اهد بود اي کىس که قامئ ما را درک کرد پس اب او کشـته شد صاحب اجر دو شهيد خواهد شد
  .)ه می شوددر بني دسـتانش دمشىن از دمشنان ما را کشت به او اجر و پادش بيست شهيد داد

را توصيف می کرد و در مورد مكی  ڠدر خطبه ای بر منرب کوفه حرضت امام همدی  ڠ عىل امري املؤمننيو 

  :ممتسک خواهند شد فرمودند ڠافرادی که به حق قبل از قيام او 

ظاهراً ليس وأنك ال ختيل أرضك من جحة كل عىل خلقك  ،اللهم فإين ألعمل أن العمل ال يأزر لكه وال ينقطع موارده(
ً مغموراً  ون أولئك األقل ؟ومك مه ؟يك ال تبطل جحتك وال يضل أولياؤك بعد إذ هديهتم بل أين مه ،مبطاع أو خائفا

  .)٣( )عددا والاعظمون عند هللا قدرا

                                                            

 .٥٠١ص ٣ج: ، معجم أحاديث اإلمام املهدي ٣٣٢ص: غيبة النعامين -١
 .١٢٠ص ٢٧ج: ، وسائل الشـيعة١٢٣ص ٥٢ج: ، و٢٣٦ص ٢ج: ، حبار األنوار٢٣٢ص: أمايل الطويس-٢
 .٤٩٨ص ٢ج: ، تفسري نور الثقلني٢١٣ص ٢ج: ، مصباح البالغة٣٣٥ص ١ج: الاكيف - ٣
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خداوندا می دامن که مهه ی عمل حاصل منی شود و مهه ی حمل های ورودش قطع منی شود و اينکه تو زمني را (
از طرف خود بر خلق خود بطور ظاهر غري مطيع اي ترسـيده غوطه ور شده ات اين که جحت تو ابطل بدون جحىت 

 ؟و آهنا چه تعدادی هستند ؟پس آهنا کجا يند. نگردد و اوليای تو بعد از اينکه آهنا را هدايت کردی گمراه نشوند
  .)متعال دارنداوند هامن کساىن که از نظر عددی خيىل مك بوده وىل قدری بس عظمي نزد خد

وهو مقتٍد به قبل  ،طوىب ملن أدرك قامئ أهل بييت( :فرمودند رسول خدا  :فرمودند ڠو از اىب عبدهللا 

، أميت عيلّ  وأكرم ،أولئك رفايق وذوو ودي وموديت ،ويتوىل األمئة الهادية من قبهل ،يتوىل وليه ويتربأ من عدوه ،قيامه
  .)١() وأكرم خلق هللا عيلّ 

حال کىس که قامئ اهل بيمت را درک کرد و به او قبل از قيامش اقتداء کرده ابشد و او را دوست می خوشا به ( 
دارد و از دمشن او پرهزي می کند و امئه هدايت شده قبل از او را وىل خود ميداند آهنا دوسـتان من و صاحب 

بر من  ااب کرم ترين خلق خد و( اممت بر من هستند ) خبشـنده ترين( مودت و دوسـىت من هستند و کرمي ترين
  ).هستند

سـيأيت قوم من بعدمك ( :به ايرانش فرمودند رسول خدا  :فرمود روايت است که ڠو از امام صادق 

  .ونزل فينا القرآن ،قالوا اي رسول هللا حنن كنا معك ببدر وأحد وحنني .الرجل الواحد مهنم هل أجر مخسني منمك
  .)٢( )مل تصربوا صربمه أنمك لو حتملوا ملا محلوا فقال 

گفتند ای رسول خدا ما  .قومی بعد از شام خواهند آمد هر مردی از آهنا اجر و پاداش پنجاه نفر از شام را دارد(
شام اگر آچنه را که آهنا  آنگاه فرمودند  .اب شام در بدر و احد و حنني بودمي و قرآن درشأن ما انزل شد

  ).هامنند صرب آهنا صرب کنيد توانيدحتمل ميکنند حتمل کنيد منی 

وصف  ڠمنحرف نشومي بلکه صاحب اين امر را اب آچنه که اهل بيت نبوت  رزىش و بر ماست که اب هرل

  .کرده اند بشـناسـمي

شـناخته می شود فرمودند  ڠگفمت اب چه چزيی امام قامئ  ڠاز حارث بن مغريه نرصی به اىب عبدهللا 

 .وحباجة الناس إليه وال حيتاج إىل أحد ،تعرفه ابحلالل واحلرام :قال .ءوبال يش :قلت .ابلسكينة والوقار( :ڠ

  .)٣( )قال ال يكون إال ويص وبن ويص .أيكون إال ويص بن ويص :قلت ويكون عنده سالح رسول هللا 

                                                            
  ،١٣٠ص/٥٢ج: ، حبار األنوار٤٥٦غيبة الطويس ص -١
  .١٣٠ص/٥٢ج: ،حبار األنوار١١٤٩ص/٣ج:، اخلراجئ واجلراحئ٤٥٦ص: غيبة الطويس -٢
  .١٥٦ص/٢٥ج: ،حبار األنوار٢٤٩ص: غيبة النعامين -٣
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او را اب حالل و حرام می شـناىس و به  :فرمودند. گفمت و بدون هيچ چزيی ديگری .اب سکينه و ارامش و وقار(
حامت ابيد  :وجود دارد گفمت و پيش او سالح رسول خدا  .احتياج مردم به او و اينکه او به کىس نياز ندارد

  .)واهد بود مگر وىص فرزند وىص ابشدفرمودند خن .وىص فرزند وىص ابشد

 لصاحب هذا األمر غيبتان أحدهام( :می فرمايد ڠشنيدم ااب عبدهللا امام صادق  :و از مفضل بن عامر گفت

إذا ادعاها مّدع ٍ  :قال ؟كيف نصنع إذا اكن كذكل :قلت .واألخرى يقال هكل يف أي واد سكل .يرجع مهنا إىل أههل
  .)١( )فاسألوه عن أشـياء جييب فهيا مثهل

  برای صاحب اين امر دو غيبت است که در يکی از آهنا به خانواده اش برمی گردد و در دومی گفته(
اگر  :فرمودند ؟اگر اين طور اتفاق بيفتد چه ابيد بکنمي :گفمت .هر حصراىي مفقود شدمی شود به هالکت رسـيد اي د

  ). که ابيد در خود او ابشد بپرسـيدمدعی ادعای  منود از او در مورد چزيهاىي

***  
  بعد از ظهور و قیامش عبارتند ڠقائم  اعمال 

وما هو إال  ،وال طعامه إال اجلشب ،ظإال الغلي فوهللا ما لباسه .ما يسـتعجلون خبروج القامئ( :ڠاز اىب عبدهللا 

  .)٢( )واملوت حتت ظل السـيف ،السـيف
به خدا قسم که لباس او چزيی جز خشن و غذايش چزيی جز جو نيست وآن   .در خروج قامئ جعهل می کنند(

  .)گ زير سايه ی مششري استچزيی نيست جز مششري و مر

ليس  .عىل العرب شديد ،وكتاب جديد وقضاء جديد ،قامئ بأمر جديديقوم ال( :فرمودند ڠو ابو جعفرامام ابقر 

َ  ،شأنه إال السـيف ال يسـتتيب أحدا   .)٣( )ْومة المئوال يأخذه يف هللا  ل
و چزيی در شان او  .قامئ اب امری جديد و کتاىب جديد و قضاء جديد قيام می کند که بر عرب شديد است(

  .)و حصبت کىس او را متوقف منی کند منی کند و برای خدا مالمتنيست مگر مششري و توبه ی کىس را قبول 

  .است ڠو مششري اشاره به سالح موجود در زمان قامئ  

                                                            
  .  ١٥٧ص ٥٢ج: ،حبار األنوار١٧٨ص: ،غيبة النعامين٣٤٠ص ١ج: الاكيف -١
  .٤٦٠ص: ، غيبة الطويس٢٣٩ص: غيبة النعامين -٢
  .٣٥٤ص ٥٢ج: ، حبار األنوار٢٣٨ص: غيبة النعامين -٣
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كأين أنظر إىل القامئ عىل ظهر النجف، فإذا اسـتوى عىل ظهر النجف : (روايت شده فرمودند ڠاز امام صادق 

  .)١( )ركب فرساً أدمه أبلق
 .سوار بر اسـىب ادمه ابلغ  می شود) هرگاه بر جنف مسـتوىل گشت( ف مسـتوىل گشـتههامان ميبيمن که قامئ بر جن(

و معىن حديث اين است که او سوار يک اتنک می شود )  دارای معودی بلند( و ابلغ  يعىن لکه دار  اي مشراخ
  .وهللا اعمل

خسىت را اب دمشنان دين و و چگونه بوده در حاىل که احاديث اشاره به اين دارندکه او جنگهای شديد و بسـيار 
دشامنش اجنام می دهد که در آن بسـياری از ايرانش شهيد می شوند بلکه شايد از بعىض روايهتا چنني اسـتنباط 

  .وهللا اعمل )٢(در معرض اصابت و جراحت در اين جنگها قرار می گريد ڠمی شود که امام 

وانَّ ) صىل هللا عليه واهل(كام دعا رسول هللا  ،ديدإن قامئنا إذا قام دعا الناس إىل أمر ج( :ڠاز امام ابقر 

  .)٣( )فطوىب للغرابء .وسـيعود غريبا ًكام بدأ ،اإلسالم بدأ غريبا ً 
دعوت کرد و  اينکه اگر قامئ ما قيام کرد مردم را به امری جديد دعوت می کند هامنطور که رسول خدا (

 .ت غريب بر می گردد هامن طور که رشوع شدرشوع شد و به حال)انشـناس (اينکه اسالم بصورت غريب 
  .)پس خوشا به حال اين غريبان

اإلسالم بدأ غريبا ًوسـيعود غريبا ًكام بدأ فطوىب للغرابء فقلت ارشح ( :فرمودند ڠاز اىب بصري از اىب عبدهللا 

  .)٤( )يسـتأنف ادلاعي منا دعاء جديداً كام دعا رسول هللا  :ڠيل هذا أصلحك هللا فقال 

الم به صورت غريب رشوع کرد و به حالت غريب بر می گردد هامنطور که رشوع کرد پس خوشا به حال اس(

دعوت کننده از ما دعوىت  :ڠگفمت اين قسمت را برامي رشح بده أصلحك هللا پس فرمودند  .اين غريبان انگاه

  .)دعوت کرد امنطور که رسول خدا جديدی می اورد ه

                                                            
 .٣٢٥ص ٥٢ج: حبار األنوار بإضافة  عىل ما يف املنت، ٣٢٢ص: ، غيبة النعامين٦٧٣ص: كامل ادلين -١
هنگام ورود به مدينه  گفمت می گويند همدی اگر ) ع(اىب جعفر  به: گونه برداشت می شود که نقل از بشري نبالايز رواايت اىت ا  - ٢

فرمود قسم به انکه جامن در دست اوست : قيام کند اكرها به اساىن برايش حميا می گردد و به اندازه قطر خون جحامت رخيته منی شود
که پيشانيش خوىن شد و بر فرق صورتش اگر برای کىس قبل او اينگونه حميا می شد هبرت بود برای رسول خدا حميا می گشت وقىت 

خري قسم به انکه جامن در دست اوست اينگونه خنواهد شد مگر ما وشام اب پاک کردن عرق خشک شده بروی صورت . زمخ افتاد
    ٢٩٥ – ٢٩٤ص: كتاب الغيبة للنعامين. ابشد و دست خود را به اشاره پيشانيش را پاک منود

  .٣٦٦ص ٥٢ج: نوار، حبار األ٣٣٦ص: غيبة النعامين -٣
  .٣٦٦ص ٥٢ج: ، و١٢ص ٨ج: ، حبار األنوار٣٣٦ص: غيبة النعامين -٤
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أمر  كام هدم رسول هللا  ،هيدم ما اكن قبهل ،يصنع ما صنع رسول هللا ( :فرمودند ڠاز اىب عبدهللا 

  .)١( )اجلاهلية ويسـتأنف اإلسالم جديدا
ساخت و اچنه که قبل از او بوده را ويران می کند هامنطور که رسول خدا  می سازد اچنه که رسول خدا (

  ).وردانگاه دين جديدی را پديد می آامر جاهليت را ويران کرد و  

قيام کرد اب چه سريه و روىش در بني  ڠکردم و گفمت اگر قامئ  سـئوال ڠاز ابن عطا گفت از ااب جعفر ابقر 

   .)٢( )ويسـتأنف اإلسالم جديدا هيدم ما قبهل كام صنع رسول هللا ( :فرمودند ڠآنگاه  ؟مردم معل می کند

داد و اسالمی جديد پديد می  اجنام ا هر آچنه قبل از او بوده ويران می کند هامن طور که رسول خد(
  ).آورد

مرور شد که در آخر زمان از اسالم چزيی جز امسش منی ماند و از قرآن مگر  قبال ًحديىث از رسول خدا 

و ) ڠاز هدايت ال محمد (در حاىل که از هدايت خاىل است  رمسش و مساجد از حضور مردم آابد است

رنگارنگ هستند و مسلامانن دورتر از آن  زيبا وشد و مصاحف بسـيار مساجد آذين  .آن حال امروزه ما ست
  .که از اسالم ابشـند

وطاف هبم وقال هؤالء  ،أما إن قامئنا لو قد قام لقد اخذ بين شيبه وقطع أيدهيم( :فرمودند ڠاز اىب عبدهللا 

  .)٣( )رساق هللا
هد گفت ايهنا دزدان خداوند ن را قطع خواهد کرد وخوااما اينکه قامئ ما اگر قيام کرد بىن شيبه را برده و دسـهتايشا(

  .)هستند

  ..)٤( ) شيبة الرساق وعلقها عىل الكعبةوقطع أيدي بين… ( :فرمودند ڠاز اىب عبدهللا 

  .)رد و آهنا را بر کعبه اويزان کردو دسـتان بىن شيبه ی دزد را قطع ک.. .(

  .)٥( )كتب علهيا هؤالء رساق الكعبةبة و وقطع أيدي بين شيبة وعلقها عىل الكع . …( ڠوعنه 

هنا نوشت ايهنا دزدان و دسـتان بىن شيبه را قطع کرد و آهنا را بر کعبه اويزان کرد و روی آ... .( :ڠو از او 

  ).کعبه هستند
                                                            

  .٣٥٢ص ٥٢ج: ، حبار األنوار٣٣٦ص: غيبة النعامين -١
  .٢٣٦ص: ، غيبة النعامين رواه عن الباقر ٣٥٢ص ٥٢ج: حبار األنوار -٢
  .٣٧٣ص ٥٢ج: ، حبار األنوار٤٠٩ص ٢ج: ، علل الرشائع٢٤٣ص ١ج: الاكيف -٣
  .٣٣٢ص ٥٢ج: ، حبار األنوار٤٧٢ص: غيبة الطويس -٤
  .٣٣٨ص ٥٢ج: ، حبار األنوار٢٨٩ص/٢ج: ، إعالم الورى٣٨٣ص ٢ج: اإلرشاد -٥
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هستند و حديث اشاره به خدمتاكران مهه ی عتبات  ڠو بىن شيبه هامن خدمتاكران کعبه در زمان امام ابقر 

زيرا آهنا اقدام به  ،می کند و اينکه امام دسـهتايشان را قطع می کند و آهنا را مفتضح می کندمقدس امروزی 
پس آهنا در لك بندگان طاغوت بوده وىل نه مهه ی آهنا بعىض از آهنا قابل . رسقت عتبات مقدسه کرده اند

 .اصالح بوده و شايد بعىض از آهنا افرادی مومن ابشـند

 ،دمان يف اإلسالم حالل من هللا عز وجل ال يقيض فهيام أحد حبمك هللا عز وجل( :فرمودند ڠاز امام صادق 

ومانع  ،الزاين احملصن يرمجه :ال يريد فيه بينه ،فيحمك فهيام حبمك هللا عز وجل ،حىت يبعث هللا القامئ من أهل البيت
  .)١( )الزاكة يرضب رقبته

که کىس در ان به حمك خداوند عزوجل قضاوت منی دو خون در اسالم از جانب خداوند عزوجل حالل هستند (
. کند ات اينکه خداوند قامئ را از اهل بيت مبعوث کند انگاه در بني آهنا به حمك خداوند عزوجل قضاوت می کند

گردن منع کننده ی زاناكر حمصن را سـنگسار می کند و  :ودر ان احتياىج به مدرک و بينه و نشانه ای ندارد
  .)زاكت را می زند

ال يسال  ،حيمك حبمك داود وآل داود ،لن تذهب ادلنيا حىت خيرج رجل منا أهل البيت( :فرمودند ڠامام صادق 

  .)٢( )الناس بينة
دنيا پااين منی پذيرد ات اين که مردی از ما اهل بيت خارج شود که به حمك داود و آل داود حکومت می کند و (
  ).ز مردم مدرک و بينه ای منی خواهدا

منااين می سازد و به او اجازه داد  ڠ بدان معىن است خداوند سـبحان ابطن امور را به امام همدیو اين 

اجنام داد هنگامی که کشـىت را  ڠ ميشود که بر ابطن افراد و امور قضاوت و حمك کند هامن طورکه خرض

  .ڠسوراخ و غالم را کشت و هامنند روايىت که اىب محزه مثاىل درابره داود 

 ڠاىب محزه مثاىل روايت کرد  از اىب جعفر ابقر  هک. نقل کرده امي، معل می کند ڠعفر ابقر از اىب ج
لقد سألت ربك شيئاً  :فقال ڠسال ربه ان يريه قضية من قضااي اآلخرة فأاته جربيل  ڠإن داود ( :فرمودند

ع هللا عليه أحداً من خلقه وال اي داود إن اذلي سالت مل يطل ،)صلوات هللا علهيم(ما سأهل غريك نيب من أنبيائه 
أن أول خصمني يردان عليك غداً  ،فقد أجاب هللا دعوتك وأعطاك ما سألت ،ينبغي إلحد أن يقيض به غريه
ومع الشاب عنقود  ،فلام أصبح داود وجلس يف جملس القضاء أىت شـيخ متعلق بشاب .القضية فهيام من قضااي اآلخرة

                                                            
  .٣٧١ص ٥٢ج: حبار األنوار، ٥٧١ص: ، كامل ادلين٥٠٣ص ١ج: الاكيف -١
  .٣١٩ص ٥٢ج: ، حبار األنوار٥٦١ص ٣ج: رشح األخبار -٢
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فقال داود للشاب  :قال .وخرب كريم وألك منه بغري أذين ،دخل بسـتاين إن هذا الشاب :فقال الشـيخ .من عنب
اي داود أن كشفت كل من قضااي اآلخرة  :فأوىح هللا تعاىل إليه ،فأقر الشاب انه قد فعل ذكل :قال ؟ما تقول

 وادل هذا أن هذا الشـيخ أقتحم عىل .وال يرىض هبا قومك اي داود ،فقضيت هبا بني الشـيخ والغالم مل حيمتلها قلبك
فادفع إىل الشاب  ،فدفهنا يف جانب بسـتانه ،وأخذ منه أربعني ألف درمه ،وغصبه بسـتانه ،الشاب يف بسـتانه فقتهل

ً ومره أن يرضب عنق الشـيخ  .فيأخذ ماهل ،ومره أن حيفر يف موضع كذا من البسـتان ،وأدفع إليه البسـتان ،سـيفا

  .)١()وأمىض القضية عىل ما أوىح هللا إليه ،اخربمه ابخلربو  ،ومجع علامء أحصابه ،من ذكل ڠقال ففزع داود 

از پروردگارش درخواست کرد که به او قضيه ای از قضاايی اخرت را نشان دهد پس جربائيل  ڠکه داود ناي (

شام هيچ پيامربی از پيامربانش  از پروردگارت درخواسـىت کردی  که غري از :به سوی او آمد انگاه فرمود ڠ

ای داود چزيی که سوال کردی خداوند آن را به هيچ يک  ،.چنني درخواسـىت نکرده) بر آهنا ابدصلوات خدا (
پس خداوند درخواست شام  ،از خملوقاتش اطالع نداده است و بر کىس جايز نيست که به غري آن قضاوت کند

اىص که برای قضاوت را اجابت کرد و آچنه را سوال کردی به تو خواهد داد و آن اين است که فردا اولني اشخ
پس هنگامی که صبح شد و داود در جملس  .نزد شام می آيند در آهنا قضيه ای از قضاوهتای اخرت وجود دارد

قضاوت نشست پريمردی که جواىن را گرفته بود آمد و مهراه جوان شاخه ای انگور  وجود داشت آنگاه پريمرد 
آنگاه داود رو به  .اب کرد و بدون اجازه از آن خورداين جوان وارد ابغ من شده و حمصول ابغ را خر  :گفت

در اين حني خداوند  ،پس جوان اقرار کرد که او اين اكر را اجنام داده است ؟جوان کرد و گفت شام چه می گوىي
ای داود اگر از قضاوهتای آخرت برای تو اشاكر سازم بواسطه ی آن بني پريمرد و جوان  :به داود وىح کرد
ب تو توان حتمل آن را خنواهد داشت ومهچنني قوم تو به آن راىض منی شوند قضيه بدين رشح قضاوت کىن قل

است  که  اين پريمرد در فرصىت بر پدر اين جوان چريه شد و او را در ابغش بقتل رساند و ابغ او را غصب 
ی بده و خبواه که گردن پس به جوان مششري.و آهنا را در کنار ابغش دفن کرد هکرد و از او چهل هزار درمه برد

 .پريمرد را بزند و آنگاه ابغ را به او بده و به او امر کن که در آن جای کنار ابغ حفر کند ات مال خود را بربد

از آن حالت خارج شد و علامی احصاب خود را مجع کرد و آهنا را در مورد موضوع  ڠگفت که يکباره داود 

  .) وىح کرد اجنام داد طور که خداوندخرب داد و قضيه را هامن 

فةل لصاحب أول ما يظهر القامئ من العدل أن ينادي مناديه أن يسمل صاحب النا( :فرمودند ڠامام صادق 

  .)٢( )الفريضة احلجر والطواف

                                                            
  .٦ص ١٤ج: ، حبار األنوار٨٥ص: ة، اجلواهر السني٤٢١ص ٧ج: الاكيف -١
  .٣٧٤ص ٥٢ج: ، حبار األنوار٣٢٨ص ١٣ج: ، وسائل الشـيعة٤٢٧ص ٤ج: الاكيف -٢
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حب فريضه اولني چزيی که قامئ از عدل ظاهر می کند منادی خود را ندا می کند ات اينکه صاحب انفهل را بر صا(
   .)حتويل دهدی جحر و طواف 

مسلامانىن  جح مسـتحب منع می گردد ات اين که و اين يعىن کىس که جح واجب را در زمان امام اجنام دهد از اجنام 
  .ديگری که جح واجب را اجنام نداده اند به جح بروند

بيت هللا که  فقراء از رسـيدن به  و امروزه ظاهر جح مسـتحىب بصورت علىن در بني ثرومتند منااين است ات جاىي
  .احلرام برای جح واجب مايوس گشـته اند

بودند اين اموال را بر فقراىئ که از گرسـنگی می انلند و  رضای  وجه هللاين ثرومتندان خواسـتار واگر واقعا 
و اگر واقعا خواسـتار  .بسـياری از آهنا به علت مكبود دارو می مريند انفاق می کردند اهنم به علت نيافنت دارو

  .وند متعال بودند افراد فقريی که تواانی رفنت به بيت هللا را ندارند را اب اين اموال می فرسـتادندرضای خدا
هامن طوری که .شده اند اين است که  آهنا برای تفرحي می روند و ال غري  و حقيقىت که در ورای آن پهنان

آهنا خود را عامل می شامرند و  و مصيبت بزرگ اين است که بعىض از )١(فرمودند ڠحرضت امرياملومنني عىل 

  .اگر اين طور بودند حامت در اخالق اسوه و الگوىي برای ديگران می شدند

إنصاف الناس من نفسك حىت ال ترىض بيشء إال : سـيد األعامل ثالثة( :فرمودند ڠاىب عبدهللا امام صادق 

  .)٢( )وذكر هللا عىل لك حال ،ومواساتك األخ يف املال ،رضيت هلم مثهل
چزيی که برای خود می پسـندی برای ديگران  ،انصاف کردن دربني مردم: جوهره اعامل بر سه قسم است(

 .)مكک و ايری رساند ماىل به برادر و ذکر و ايد خداوند متعال در مهه ی احوال ،بپسـندی

 أن قال إىل… ملا أرسي يب أوىح أيل ريب جل جالهل ( :فرمودند از پدرانش از پيامرب  ڠاز امام صادق 

 فرفعت رأيس فإذا أان بأنوار عيل وفاطمة واحلسن واحلسني وعيل بن احلسني ومحمد وجعفر وموىس وعيل ومحمد
 ،قال هؤالء األمئة ؟ايرِب من هؤالء :قلت .يف وسطهم كأنه كوكب دري) القامئ(وعيل واحلسن واحلجة  بن احلسن 

وهو اذلي يشفي قلوب شـيعتك  ،وهو راحة ألوليايئ ،عدايئوبه انتقم من أ ،وهذا القامئ حيلل حاليل وحرم حرايم
مئذ اشد من فتنة فلفتنة الناس هبام يو  .فيخرج الالت والعزى طريني فيحرقهام ،من الظاملني واجلاحدين والاكفرين

  .)٣()العجل و السامري

                                                            
ان هنگام جح اغنياء براي خوشگذراين است و قرش متوسط براي ... در يکی از خطبه های خويش فرمود) ع(امري املونني   - ١

و مدر مسـتدرک وسائل اب مكی تغري در ۱۶۱ص۲الزام انصب ج -جح مريوند جتارت به جح مريوند و مسـتضعفني براي امس و رايء به
  ۳۷۵ص۱۳و جامع احاديث شـيعه ج۱۱ج۳۷۷ص 
  .٤٠٤ص ٦٦ج: ، حبار األنوار٥٧٧ص: ، أمايل الطويس١٤٤ص/٢ج: الاكيف -٢

  .٣٧٩ص ٥٢ج: ، ابختالف يسري، حبار األنوار٦١ص ٢ج:  ،عيون أخبار الرضا ٢٥٢ص: كامل ادلين -٣
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م را ابال بردم انگاه من در ات اينکه فرمود پس رس .. .هنگامی که مرا ابال برد پروردگارم جل جالهل به من وىح کرد(
عىل و ميان نورهای عىل و فاطمه و حسن و حسني و عىل بن حسني و محمد و جعفر و موىس و عىل و محمد و 

ای پروردگار اينان چه کساىن  :گفمت .هامنند سـتاره ای درخشان در ميانشان بود) قامئ( حسن و جحت بن احلسن 
قامئ که حالل مرا حالل و حرام مرا حرام می خواند و بواسطه ی او از هستند فرمودند اينان امئه هستند و اين 

دمشنامن انتقام می گريم و او برای اولياء من راحت است و اوست که دلهای شـيعه ات را از ظاملني و جاحدين و 
متحان پس فتنه و ا .کند و آهنا را اتش می زند یاكفرين شفا می دهد آنگاه الت و عزی را نو و اتزه خارج م
  .)مردم به آهنا شديدتر از فتنه ی گوساهل و سامری می ابشد

 :ال قال :قلت .ڠهل تدري أول ما يبدأ به القامئ ( :فرمودند ڠامام صادق  نبال  روايت شده که از برش

قال عريش  إن رسول هللا  ڠويكرس املسجد مث قال  ،خيرج هذين رطبني غضني فيحرقهام ويذرهام يف الرحي

  .)١() وجانبه جريد النخل ،اكن طينا وذكر إن مقدم مسجد رسول هللا  ، ڠوىس كعريش م

اين دو را هامنند دو گياه مرطوب  :خري فرمودند :گفمت .اب چه چزيی رشوع می کند ڠآاي می داىن که قامئ (

 ڠس بريون می آورد و آهنا را آتش می زند و آهنا را در ابد پخش می کند و مسجد را فرو می ريزد سپ
و ذکر منود که جلوی مسجد  ڠفرمود داربسـىت هامنند داربست موىس  فرمودند اين که رسول خدا 

  .)از گل خشک بوده است و جانب او تنه ی درخت خرم رسول خدا 

وثب ان يكرس احلائط اذلي عىل القرب فيبعث هللا رحيا شديدة  ڠإذا قدم القامئ ( :فرمودند ڠاز اىب عبدهللا 

فيأخذ املعول بيده  .حىت ال يبقى معه أحد ،فيتفرق أحصابه عنه .حىت يقول الناس إمنا ذا ذلا ،وداوصواعق ورع
فيكون ذكل اليوم فضل بعضهم  ،مث يرجع  إليه أحصابه إذا رأوه يرضب ابملعول بيده ،فيكون أول من يرضب ابملعول

ام مث يزنهل ،فيلعهنام ويتربأ مهنام ويصلهبام ،فهيدمون احلائط مث خيرهجام غضني رطبني .بقدر سـبقهم إليه ،عىل بعض
  .)٢( )وحيرقهام مث يذرهام يف الرحي

قيام کرد و جلو رفت ات اينکه ديواری که بر قرب است را می شکند آنگاه خداوند ابد تند و رعد و  ڠاگر قامئ (

دراين بني  .ربها بوجود آمدبرىق را خواهد فرسـتاد ات اين که مردم بگويند که اين ابد و رعد و برق خباطر اين ق
پس لكنگ را اب دست خود می گريد و او  .احصابش از کنارش متفرق می شوند ات اين که کىس اب او ابىق منی ماند

اولني کىس خواهد بود که اب لكنگ رضبه می زند سپس احصابش می بينند که لكنگ در دست  قامئ و درحال 

                                                            
  .٣٨٦ص ٥٢ج: األنوار حبار -١
  .٣٨٦ص ٥٢ج: حبار األنوار -٢
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آنگاه آن روز عده ای بر عده ی فضل و برتری می ايبند به هامن رضبه زدن می ابشد دراين حني برمی گردند 
] اتزه[آنگاه ديوار را ويران کرده و سپس آهنا را هامنند دو گياه مرطوب . اندازه که بسوی قامئ سـبقت گرفنت

ا بريون می اورد پس آهنا را لعنت می کند و از آهنا دوری و برائت می جويد و آهنا را اعدام می کند سپس آهن
  ).اکسرت آهنا را در هوا پخش می کندرا پايني اورده و اتش می زند و خ

مردی در مورد خانه هاي عباسـيان گفت که ابشد که خداوند آن ها را طوري به من نشان دهد که خراب شده 

اما  ال تقل هذا بل يكون مساكن القامئ وأحصابه( :فرمودند ڠو اي اب دسـتان ما خراب می شوند پس ابو عبدهللا 

يَن َظلَُموا أَنُْفَسهُمْ َوَسَكنُْمتْ ِيف َمَساِكِن ا - مسعت هللا يقول  ِ   .)١( )ذلَّ
در منازل : –اين را نگو بلكه مسکن های قامئ و احصابش خواهند بود مگر نشنيدی که خداوند می فرمايد (

  .)کساىن که به نفس خود سـمتاكر بودند ساکن گشتيد

 سوال کردم )وهل اسمل من يف الساموات واألرض طوعا وكرها (ر مورد گفته د ڠابن بکري گفت از ااب احلسن 

إذا خرج ابلهيود والنصارى والصابئني والزاندقة وأهل الردة والكفار يف رشق  ڠأنزلت يف القامئ  ڠ گفت

ومن  . عليهوجيب  ،فعرض علهيم اإلسالم مفن اسمل طوعا أمره ابلصالة والزاكة وما يؤمر به املسمل .األرض وغرهبا
جعلت  فداك إن اخللق أكرث  :قلت هل .حىت ال يبقى يف املشارق واملغارب أحد إال وحد هللا ،مل يسمل رضب عنقه

  .)٢() راد أمرا قلل الكثري وكرث القليلإن هللا إذا أ :فقال .؟من ذكل

فرمودند در مورد قامئ  ڠو ) و برای او اچنه در امسآهنا و زمني است بصورت خواه اي انخواه تسلمي شدند (

انزل شده است اگر بر هيود و مسـيح و صائبني و زاندق و اهل خواسـته ها و کفار در رشق و غرب  ڠ

اسالم را به آن ها عرضه می کند پس هر کس به اراده ی خود تسلمي شد او را به  ڠپس  .زمني خارج شود

و کىس که  .در مورد آن به خداوند جواب دهد مناز و زاكت و اچنه فرد مسلامن به آن امر شده امر می کند و
تسلمي منی شود گردنش را می زند ات اين که در مشارق و مغارب زمني کىس منی ماند مگر اين که تهنا خداوند را 

اين که خدا اگر امری را  :پس فرمود .؟فدايت شوم که خلق بيشرت از اين حرفها است :به او گفمت .بپرسـتد
  .)مك را زايد می کند زايد را مك و خبواهد

                                                            
  .٦٤ص/٢ج: ، إلزام الناصب٣٤٧ص ٥٢ج: ، حبار األنوار٢٣٥ص ٢ج: تفسري العيايش -١
، معجم أحاديث اإلمام املهدي ٣٤٠ص ٥٢ج: ، حبار األنوار٣٦٢ص/١ج: ، تفسري نور الثقلني١٨٣ص ١ج: تفسري العيايش -٢
 :٦٠ص ٥ج.  
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فمل يعرف الناس حىت  ،جفميع ما جاءت به الرسل حرفان ،العمل سـبعة وعرشون حرفا( :فرمودند ڠامام صادق 

رفني حىت يبهثا سـبع فبهثا يف الناس ومض إلهيا احل ،اخرج امخلسة وعرشين حرفا ،فإذا قام قامئنا .اليوم غري احلرفني
  .)١( )وعرشين حرفا

ت حرف است پس مهه ی اچنه که فرسـتادگان اب ان امدند دو حرف است و ات به امروز مردم عمل بيست و هف(
پس اگر قامئ ما قيام کرد بيست و پنج حرف ديگر را خارج می کند و  .غرياز اين دو حرف چزيی منی شـناسـند

ت و هفت حرف ت بيسات بصور ميامنيدآهنا را در بني مردم منترش می کند و دو حرف ديگر را به ان اضافه 
  ).آنرا منترش کند

علوم الهـی جديدی  را دربني مردم منترش می کند و شايد بعىض از ان ارسار قرآن ابشد  ڠيعىن  امام همدی 

  :حق تعاىل فرمودند .هامىن که از آهنا چزيی منی دانمي

  .)االمر مجيعاوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْمَ قطعت به االرض او كلم بهوَلَوْ أَنَّ قرآ�اً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ (
و اگر کتاىب بود که کوهها بدان به حركت می امدند و زمني بدان قطعه قطعه می گرديد اي مردگان بدان به گفتار (

  .)31: الرعد( ).اری مهه ی اكرها اب خدا است .می امدند

ام از آهنا اب امياىن که دارد اگر و اين که هر کد )٢(برروی آب راه می روند  ڠو روايت شده که احصاب امام 

  .اب کوهها جبنگد آهنا را ويران می سازد

  .وهللا اعمل )٣(در اسـباب و علهتای آسامهنا ترىق می کند ڠو روايت شده که او 

                                                            
  .٢٥٨ص ٢ج: ، مسـتدرك سفينة البحار٣٣٦ص ٥٢ج: ، حبار األنوار١١٧ص: اتخمترص بصائر ادلرج -١
اگر قامئ قيام کند در هر ماكىن از زمني مردی مبعوث می کند و به او می فرمايد عهد ): ع(از محمد بن جعفربن محمد از پدرش - ٢

ت به کف دست نگاه کن و بدان معل منا خود در کف دست می ابشد اگر امری بر تو وارد شد که ان را نشـناخىت که امر ان چيس
و به قسطنطني رسابزاىن مبعوث می کند و وقىت که به خليج رسـيدند بر قدم هايشان چزيی می نويسد که بدان بروی اب راه 

او خواهند رفت و وقىت که روم به اهنا نظر افکنند که بر اب حرکت می کنند می گويند اگر اين ايران او بر اب راه می کنند پس 
غيبت نعامىن . چگونه است؟ پس درب شهر ها را بروی اهنا ابز خواهند کرد پس وارد می شوند و حمك به اچنه می خواهند می کنند

  ۳۳۵-۳۳۴ص
به عزت و جالمل اب اهنا ديمن را ظاهر می سازم و لكمه خود را ... در حديث معراج  از خداوند جل جالهل) ص(از رسول اکرم  - ٣

اب  اخرين اهنا زمني را پاک می سازم و او را مالک رشق وغرب زمني می سازم  و ابدها را برای وی مسخر می سازم ابال می برم و 
و ابرهای خست را برای وی ذليل می سازم و مالئکه او را برای مكک به وی خوامه فرسـتاد ات عومت ابال رود و خلق را بر توحيدم 

ونقل از عبدالرحمي که . ۲۵۴کامل دين و متام نعمت ص. يش ات قيامت بلند خوامه ساختمجع منايد سپس حکومتش را بني اولياء خو 
اما ذولقرنني بني دو ابر خمري گشت پس ارام ان را اختيار منود وىل صاحبتان خست ان را اختيار : اينگونه اغاز منود) ع(امام ابو جعفر 

ق وصاعقه است صاحبتان بر ان سوار خواهد گشت واب اسـباب  در منود گفمت  ابر خست چيست گفت اچنه در ابر ها از رعد و بر 
  ۴۲۸بصائر ادلرجات ص.. اسامن هفمت ترىق خواهد منود پنج ات سامل و دوات ويران
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شايد مهراه اين پيرشفت درعلوم الهـی و روىح  پيرشفىت در علوم مادی صورت گريد و گامن منی کمن اين که 

أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى  ولو( و مهگام توجه و پيرشفت روىح حامت ًصورت پذيرد حق تعاىل فرمودند پيرشفت مادی مهراه
  .)96:األعراف( )مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ امَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ

ن و زمني بر روی آن ها می  از اسامو چنان چه مردم شهرها مهه اميان اورده و پرهزياكر می شدند هامان ما براكىت(
  ).گشودمي

  .)16:اجلـن( )وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً( :وحق تعاىل فرمودند

  ).به آهنا اب عمل فراوان مينوشانميو اگر بر طريقه ی اسالم و اميان پايداری ورزند البته (
مند فزييک اينشـتاين هيودی املذهب که نظريه ی نسـبيت را پايه گذاری منود و ارتباط وگفته می شود که دانش 

فلسفه نظريه وحدت الوجود ديىن اثبت منود که هرکدام ازآهنا به ديگری تبديل  و ماده را اثبت کرد از یبني انرژ
  .می شود

الفساطيط يعلمون الناس القرآن كام  كأين أنظر إىل شـيعتنا مبسجد الكوفة قد رضبوا( ( :فرمودند ڠامري مومنني 

  .)١() قامئنا إذا قام كرسه وسوى قبلته أنزل أما أن
هامنند آانست که به شـيعيان مان در مسجد کوفه می نگرم که صف ها را تشکيل داده و در حال ايد دادن (

و قبهل اش را در آجنا ده قرآن به مردم بودند هامن طور که انزل شده اما اگر قامئ ما قيام کرد آن را ويران منو 
  ).خواهد ساخت

  .)٢( )م املثاين يعلمون الناس املسـتأنفكأين بشـيعة عيل يف أيدهي(  :فرمودند ڠو از امام صادق 

مردم چزيهای جديد آموزش می  است که به) محد(مثل اينکه شـيعه ی عىل را می بيمن که در دست آهنا مثاىن (
  .)دهند

  :می فرمايد ڠامام عىل  اصبغ بن نباته  گفت شنيدم که

أو ليس هو  :قلت اي أمري املؤمنني .يعلمون الناس القرآن كام نزل ،كأين ابلعجم فساطيطهم يف مسجد الكوفة(
زراء عىل رسول هللا وما ترك أبو لهب إال إ ،وأسامء آابهئم ،حمي عنه من قريش بأسامهئم ،ال :فقال .كام نزل) هذا(

  .)٣() ألنه معه 
                                                            

  .١٢٦ص ٣ج: ، معجم أحاديث اإلمام املهدي ٣٦٤ص ٥٢ج: ، حبار األنوار٣٣٣ص: غيبة النعامين -١
  .٣٦٤ص ٥٢ج: ، حبار األنوار٣٣٣ص: غيبة النعامين -٢
  .٤٢١ص ١ج: ، إلزام الناصب٣٦٤ص ٥٢ج: ، حبار األنوار٣٣٣ص: غيبة النعامين -٣
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به مردم قرآن را هامنطور که انزل شده اموزش می دهند گفمت  ،فوف جعم را در مسجد کوفه می بيمنگوىي که ص( 
پدرانشان  اسامیخري از ان اسامی قريش و  :انگاه فرمودند .آاي اين نيست هامنطور که انزل شده :اي امري املومنني

داشنت  ينه ای که نسبت به پيامربپاک شده است و اچنه را که  امس ابو لهب بر جای گذاشت تهنا بدليل ک 
  .)است اين امس ابىق ماند زيرا او معوی رسول خدا 

كيف انمت لو رضب أحصاب القامئ الفساطيط يف مسجد كوفان مث خيرجوا إلهيم املثال ( :فرمودند ڠو امام صادق 

  .)١() املسـتأنف أمر جديد عىل العرب شديد
صفوف را در مسجد کوفان تشکيل داده سپس برای آهنا امثال در چه حاىل خواهيد بود اگر احصاب قامئ (

  ).اتليفات امر جديدی که بر عرب شديد است را بريون می اورد

رضب فساطيط ملن يعمل القرآن عىل ما أنزل هللا جل جالهل  ڠإذا قام قامئ آل محمد : (فرمودند ڠاىب جعفر 

  .)٢( )أليفظه اليوم ألنه خيالف فيه التفأصعب ما يكون عىل من حف

  قيام کرد قرآن را هامن طور که خداوند جل جالهل انزل کرده اموزش  ڠاگر قامئ ال محمد (

را در آن زي ،آنگاه بر کساىن که امروز آن را حفظ کردند بسـيار خست است ،می دهند صفوىف تشکيل می کند
  .)اتليفات جديد خواهد بود

عدة  ،ىل منرب الكوفة حوهل أحصابه ثالمثائة وثالثة عرش رجالً كأين أنظر إىل القامئ ع( :فرمودند ڠامام صادق 

ً خبامت من  ،ومه حاكم هللا يف أرضة عىل خلقه ،أهل بدر ومه أحصاب األلوية حىت يسـتخرج من قبائه كتااًب خمتوما
ً  ،فيجفلون عنة إجفال الغمن ذهب عهد معهود من رسول هللا  كام  ،فال يبقى مهنم إال الوزير وأحد عرش نقيبا

وأين ألعرف الالكم اذلي  .فيجولون يف األرض فال جيدون عنه مذهبا فريجعون إليه ڠبقوا مع موىس بن معران 

  .)٣( )يقوهل هلم فيكفرون به
گوىي می بيمن قامئ را بر منربکوفه در حاىل که احصابش دور او هستند نگاه می کمن سـيصد و سزيده نفر به تعداد ( 

احب پرمچ هستند و آهنا حاکامن خدا در زمينش بر خلقش هستند ات اينکه از قباء خود اهل بدر و آهنا ايران ص
 ،بريون می اورد انگاه از او اب ترس فرار مانند کتاىب خمت شده اب خامتی از طال عهدی معهود از رسول خدا 

امن طور که اب موىس بن و هامنند ترس و فرار گوسفندان انگاه از آهنا فقط وزير و ايزده نفر نقيب می مانند ه

                                                            

  .٤٧ص ٤ج: ، معجم أحاديث اإلمام املهدي ٣٦٥ص ٥٢ج: ، حبار األنوار٣٣٤ص: غيبة النعامين -١
  .٣٣١ص ٣ج: ، معجم أحاديث اإلمام املهدي ٣٣٩ص ٥٢ج: ، حبار األنوار٣٨٦ص ٢ج: اإلرشاد للمفيد -٢
  .٢٠ص ٤ج: ، معجم أحاديث اإلمام املهدي ٣٢٦ص ٥٢ج: ، حبار األنوار٦٧٢ص: كامل ادلين -٣
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ابىق ماندند پس در زمني رسگردان می شوند آنگاه راهی برای رفنت از او منی ايبند پس به او برمی  ڠمعران 

  ).و من می دامن حصبت و الكمی که به آهنا می گويد چيست که به او کفر می ورزند .گردند

ايبن أيب ( :ز احصابش بود پس به من فرمودندوارد شدم و پيش او يکی ا ڠبر اىب عبدهللا  :اىب يعفور گفت

 ،نعم :قال قلت .عهنا سألتك ليس عن غريها ڠقال  .نعم هذه القراءة :قال قلت .؟يعفور هل قرأت القرآن

حدث قومه حبديث مل حيمتلوه عنه خفرجوا عليه مبرص فقاتلوه  ڠالن موىس  :ڠقال  .؟جعلت فداك فمل

فقاتلوه فقاتلهم لسالم حدث قومه حبديث فمل حيمتلوه عنه خفرجوا عليه بتكريت والن عيىس عليه ا ،فقاتلهم فقتلهم
  .)وقتلهم

در مورد آن از تو سوال کردم و  :ڠفرمودند  .بهل اين قرائت :گفمت ؟ای فرزند اىب يعفور آاي قرآن را خواندی(

ش در مورد حديىث اب قوم ڠزيرا موىس  :ڠفرمودند  .؟بهل فدايت شوم چرا :گفمت .نه در مورد غري آن

حصبت کرد که آن را حتمل نکردند در مرص بر او خارج شدند و اب او جنگيدند پس اب آهنا جنگيد و آهنا را 

اب قوم خود در مورد حديىث حصبت کرد که آن را حتمل نکردند و در تکريت بر او  ڠکشت و اين که عيىس 

 طائفة منفَآمَنَتْ (وجل  کشت و آن قول خداوند عز خارج شدند و اب او جنگيدند پس اب آهنا جنگيد و آهنا را
  .)14:الصف( )بَنِي إِسْرائيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْ�َا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ

در برابر دمشنانشان  طايفه ای از بىن ارسائيل اميان اوردند و طايفه ای اكفر شدند ما آانن را که اميان اوردند(
  .)ايفتند مويد و منصور گردانيدمي ات ظفر

فتقاتلونه فيقاتلمك  ،فتخرجون عليه برميةل ادلسكرة ،وأن أول قامئ يقوم منا أهل البيت حيدثمك حبديث ال حتمتلونه(
  .)١()ويه آخر خارجه تكون .فيقتلمك

پس  ،شام حصبت می کند که آنرا حتمل منی کنيد اولني قامئی که از ما اهل بيت قيام می کند در مورد حديىث اب
و آن  .در شزنار دسکره بر او خارج می شويد و اب او می جنگيد پس اب شام می جنگد و شام را می کشد

  ..)..آخرين خروج خواهد بود
ان  يعىن چرا از من سوال منی کىن غري از اين قرائت و –وچرا  –قولش ) رمحت خدا بر او ابد(بياىن از جملىس 

   :جواب داد ڠمزنلىت که نياز است فرا گرفته شود پس 

  
                                                            

  .375ص 52حبار األنوار ج - ١
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  .)١()وال يقبلونه وأستشهد مبا ذكر ،بأن القوم ال حيمتلون تغري القرآن(
س در مورد گفته اش شاهد قرار زيرا مردم اي قوم تغيري قرآن را حتمل و درک منی کنند و آنرا قبول منی کنند پ(
  .)داد

ويعطف الرأي عىل  .إذا عطفوا الهدى عىل الهوى ،طف الهوى عىل الهدىيع( :فرمودند ڠو امري املومنني 

  .)٢()إذا عطفوا القرآن عىل الرأي ،القرآن
 بهرای و نظر را  دهوای نفس مامتيل شده بو   بههدايت  د بعد از اينکه می گردان ابزهدايت  را بههوای نفس (

  .)شدهقرآن بر رای منعطف  د از اينکهبع د می گردان ز قرآن  اب

ان و ) أن هللا مبتليمك بهنر ( وهو قول هللا عز وجل  ،إن أحصاب موىس ابتلوا بهنر( :ڠو از امام صادق 

  .)٣()أحصاب القامئ يبتلون مبثل ذكل

أن هللا مبتليمك (گرفتند و ان قول خداوند عزوجل  اب هنری مورد امتحان قرار ڠاين که ايران حرضت موىس (

  ).د آزمايش و امتحان قرار می گريندمئ  هامنند آن مورو اين که احصاب قا) بهنر 

ويرد  ،إىل أساسه ومسجد الرسول  ،القامئ هيدم املسجد احلرام حىت يرده إىل أساسه(: ڠاز امام صادق 

  .)٤( )أيدي بين شيبة وعلقها عىل الكعبةوأقامه إىل أساسه وقطع  ،البيت إىل موضعه
 آن را به اساس و پايه ای اصىل خود برگرداند و مسجد رسول خدا  قامئ مسجد حرام را ويران می کند ات(

را به جايگاه و شان اصىل  خود بر می گرداند ) کعبه(را نزي به هامنند بنای سابق خود  برمی گرداند و بيت خدا 
  .)و آهنا را بر کعبه آويزان می کندو دسـتان بىن شيبه را قطع کرده 

وأمر هبدم  ،دخل الكوفة ڠإذا قام القامئ ( :طوىس آنرا خالصه کرده گفت و از اىب بصري در حديىث که شـيخ

وتكون املساجد لكها جامء ال رشف لها  .ڠحىت يبلغ أساسها ويصريها عريش كعريش موىس  ،املساجد األربعة

  .)٥( )…كام اكنت عىل عهد رسول هللا 

                                                            
  .375ص 52البحار ج - ١
  .21ص 2هنج البالغة ج - ٢
  . ١٨٥ص ١ج: ، مكيال املاكرم٣٣٢ص ٥٢ج: ، حبار األنوار٤٧٢ص: غيبة الطويس -٣
  .٥٩٥ص ٢٥ج: ، جامع أحاديث الشـيعة٣٣٢ص ٥٢ج: ، حبار األنوار٤٧٢ص: غيبة الطويس -٤
  .٣١٢ص ٣ج: ، معجم أحاديث اإلمام املهدي ٣٣٣ص ٥٢ج: ، حبار األنوار٤٧٥ص: غيبة الطويس -٥
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ر مسجد را ويران کنند ات اينکه اساس ان و قيام کرد وارد کوفه می شود و دسـتور می دهدکه چها ڠاگر قامئ (

شوند و مهه ی مساجد ساده شده  ڠپايه اصىل ان بريون بيايد و چوبه های ان هامنند چوبه اي داربند موىس 

  .)...بوده و هيچ گونه بر ديگری برتری خنواهند داشت هامنطور که درعهد رسول خدا 

فقلت يف  .ام القامئ أمر هبدم املنار واملقاصري اليت يف املساجدإذا ق( :فرمودند ڠو اىب محمد امام حسن عسکری 

  .)١()مل يبهنا نيب وال جحة،معىن هذا اهنا حمدثة مبتدعة :ڠ فاقبل عّيل فقال ؟ألي معىن هذا :نفيس

 که در مساجد وجود دارند می کند دراين حني اب )٢(اگر قامئ قيام کرد دسـتور به ويران کردن مناره ها و مقاصريی(

رو به من کرد و فرمود معىن ان اين است که آهنا جديد و به  ڠپس  ؟اين اكر چه معىن دارد :خودم گفمت

  .) و جحىت آن را بنا ء منی کندصورت بدعت هستند و هيچ پيامرب

وحول املقام إىل املوضع  .حىت يرده إىل أساسه ،إذا قام القامئ هدم املسجد احلرام( :فرمودند ڠو امام صادق 

  .)٣( )وكتب علهيا هؤالء رساق الكعبة ،وقطع أيدي بين شيبه وعلقها عىل الكعبة ،ي اكن فيهاذل
و مقام  .اوليه خود برگرداند داگر قامئ قيام کرد مسجد حرام را ويران می کند ات اينکه آنرا به اساس و پايه و بنيا(

می کند و آهنا را بر کعبه اويزان می کند و را به موضعی که در ان بوده بر می گرداند و دسـتان بىن شيبه را قطع 
  ).می نويسد اينان دزدان کعبه هستندروی آهنا 

در حديىث بداجنا رسـيد که به مسجد کوفه از تزئينات و زخرف و  :فرمودند ڠامري املومنني عىل  :و اصبغ گفت

لبانيك ابملطبوخ املغري  وويل ،وويل ملن سهل هدمك ،ويل ملن هدمك( :گل پخته شده ساخته بودند پس فرمودند
  .)٤( )ولئك خيار األمة مع أبرار العرتةأ ،طوىب ملن شهد هدمك مع قامئ أهل بييت .قبةل نوح

وای بر کىس که تو را ويران ساخت و وای بر کىس که ويراىن تو را اسان کرد و وای بر کىس که تو را اب  مواد (
خوشا به حال کىس که ويراىن تو را اب قامئ اهل بيمت  .پخته شده ساخت که موجب تغيري قبهل ی نوح شده است

  ).ا خمتار امت اب ابرار عرتت هستندشاهد بوده آهن

   :سوال شد ڠو از ابو عبدهللا 

                                                            
  .٣٢٣ص ٥٢ج: ، حبار األنوار٤٥٣ص ١ص: ، اخلراجئ واجلراحئ٢٠٦ص: غيبة الطويس -١
روشن واحض است بني احصاب که کراهت دارد مناره بلند تر از مقاصريهامن حمراب داخل مسجد است  عالمه جملىس می گويد   - ٢

  ۳۷۶ص  ۸۰سطح مسجد ابشد ات بر خانه های مهسايه مسلط نگردد و مناره های بلند از بدعهتای معر است حبار الانوار  ج
  .٣٣٨ص ٥٢ج: ، حبار األنوار٢٨٩ص ٢ج: ، إعالم الورى٣٨٣ص ٢ج: اإلرشاد -٣
  .١١١ص ٣ج: ، معجم أحاديث اإلمام املهدي ٣٣٢ص ٥٢ج: األنوار، حبار ٤٧٣ص: غيبة الطويس -٤
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ن العدل لرأيمت كيف يصنع يف ولو قد اك .ولكن ال يرضمك اليوم ،فقال نعم .نكره الصالة فهيا ،عن املساجد املظلةل(
  .)١( )ذكل

و اگر . وليکن امروز رضری به شام منی رساند :پس فرمودند .اتريک که مناز در آن اناكر شده در مورد مساجد(
  ).ديد که چگونه در ان ترصف می کند عدل بوده خواهيد

در مورد خواندن مناز در مساجد ی که داری نقش و نگار و  ڠاز ااب جعفر ابقر  :و از معرو بن مجيع گفت

ام العدل لرأيمت كيف ولو قد ق .ولكن ال يرضمك اليوم ،اكره ذكل( فرمودند  ڠکردم پس  سـئوالنقاىش هستند 

  .)٢( )يصنع يف ذكل
شود ) قيام قامئ (واگر عدل بر پا . متنفرم  ان برای من انپسـند است وليکن امروزه به شام آسيىب منی رساند(

  .)د که چگونه اب آهنا رفتار می کندآنگاه خواهيد دي

بر می گرداند ات ) ص( مساجد را به سادگی زمان رسول خدا  ڠه دارند که امام همدی و احاديث به اين اشار

زيور و آالت و نقاىش و عکسها را از آهنا . اين که مردم در هنگام عبادت فقط  متوجه پروردگار خويش شوند
رای اهل دنيا همم بر می دارد  و شايد سقفهای آن ها را به سوی آسامن بگشايد و سقف آن ها را بردارد آچنه ب

؛ و در نرمی و رفاهی زيسنت می ابشداست زيور و الات و راحت طلىب و اسـتفاده از سيسـمت رسماىي و گرماىي 

نه ميل به  ،امهيت دارد توجه به سوی خدا و پيوسنت به خداوند است ڠلکن آچنه برای پيامربان و اوصياء 

ادن پيامربان و اوصياء در آابداىن زمني و رفاه حال مردم از سوی دنيا و زينهتای آن و آن مه اب توجه به امهيت د
  .نظر اقتصادی است

ان قامئنا إذا قام اسـتقبل من هجةل الناس ( :می فرمايد ڠاز فضيل بن يسار گفت شنيدم ااب عبدهللا صادق 

ناس ومه أىت ال  قال إن رسول هللا   ؟فقلت وكيف ذكل .من هجال اجلاهلية اشد مما اسـتقبل رسول هللا 
 ،يعبدون احلجارة والصخور والعيدان واخلشب املنحوتة وان قامئنا إذا قام أىت الناس ولكهم يتأول عليه كتاب هللا

كام يدخل  ،أما وهللا ليدخلن علهيم عدهل جوف بيوهتم ،اما وهللا ليدخلن علهيم عدهل :ڠمث قال  .وحيتج عليه به

  .)٣() احلر والقر
 کرد اب هجل و انداىن مردم شديدتر از هجل و انداىن دوران جاهليت که رسول خدا  اينکه قامئ ما اگر قيام(

به  فرمودند اين که رسول خدا  ؟پس گفمت آن چگونه خواهد بود .اب آهنا روبرو شده است روبرو می گردد

                                                            
  .٣٧٤ص ٥٢ج: ، حبار األنوار٢٠٧ص ٥ج: ، وسائل الشـيعة٢٥٣ص ٣ج: ، هتذيب األحاكم٣٦٨ص  ٣ج: الاكيف -١
  .٣٧٤ص ٥٢ج: حبار األنوار، ٢١٥ص ٥ج: وسائل الشـيعة ،٣٦٩ص  ٣ج: الاكيف -٢
  .هو الربد: والقر. ٣٦٢ص ٥٢ج: ، حبار األنوار٣٠٧ص: غيبة النعامين -٣
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گر قامئ سوی مردم آمد در حاىل که آهنا سـنگ و لكوخ و شاخه ها و چوب تراشـيده شده را می پرستيدند و ا
ما قيام کرد به سوی او مردمی خواهند آمد که کتاب خدا را بر او اتويل می کنند و اب آن حبث و جدل می 

  .)که گرما و رسما وارد آن می شوند اما به خدا عدل وارد منازل آهنا ميشود هامنطور ڠسپس فرمودند  .کنند

علامء (آهنا علامء غري عامل  بلکهمعوم مردم نيستند  اتويل می کنند قطعا ً کساىن که قرآن را بر قامئ آل محمد 
بوده که گامن می کنند اب توجه به حتصيل خودشان در قواعد اسـتقراىئ و عقىل بر مهه ی علوم احاطه کرده ) سوء

و  ڠو اين تکرب آهنا را از تقليد به امام معصوم  .آنگاه آهنا علمی که در نزد غري خود ابشد را منی بينند ،اند

پس در مقابل او قرار گرفته و قرآن را بر او اتويل می کنند آنگاه او را به  ،منع می کند ڠول علوم الهـی او قب

و دو هتمت اخري مهيشه بر پيامربان وارد شده و از آهنا جدا نبوده  .انداىن و شايد حسر و جنون مهتم می کنند
  .)است

ين علامء ىب معل را درمان منايد زيرا آهنا تسلمي امام منی شوند از اين جاست که تهنا علوم امام منی تواند فتنه ی ا

آنگاه راه عالج اين علام ء ىب معل  ،را قبول منی کنند ڠهامن طور که در روايت واحض است حىت علوم او 

و  مفتضح کردن و بردن آبروی آهنا جلوی انظران و بني معوم مردم خواهد بود هامن طور که رسول خدا 

را چه در امور ماىل،  ڠ علامء هيود اين  اكر را اجنام دادند و هنگامی که مردم عدالت امام اب ڠعيىس 

در لباس پوشـيدن و غذا خوردن و  ڠهامنند تقسـمي اموال صدقات بطور مساوی در بني فقراء و زهدش 

معل برای خداوند نوشـيدن می بينند و اي اهامتم امام نسبت به احوال و امور جوامع  اسالمی و اخالص او در 

را اب سريه و  ڠصورت مردم سريه و روش و حرکت اين امام عادل همدی  هردر  .متعال را خواهند ديد

روش اين علامء ىب معل مقايسه می کنند و بطور مثال اگر مسکيىن که چبه هايش گرسـنه ابشد و لباسهايشان 
برای ما معرىف  :رف کند آنگاه به او می گويندپاره پاره بوده و از آهنا پوىل طلب کند ات حاجت خود را برط

و اي  آاي شنيده ايد و اي خوانده ايد به اين که حرضت محمد ! شام را به خدا قسم  .!ات به تو پوىل بدهمي  وربيا

آنگاه اين !. ؟به فقريی گفته اند که برای ما معرىف بياور ات به تو مكکی بکنمي ۏو اي يکی از امئه  ڠعىل 

و اين مسکني از کجا می تواند يکی از آهنا را  ؟و اي چند نفرمعرف الزم  است ؟ه کساىن هستندمعرفني چ
و در عني حال اين که طالب حوزه ی علميه نياز به سلسهل معرفني دارند بلکه فرد متقی از طلبه حوزه ! بياورد؟

ىف کند زيرا بيشرت معرفني هدايت منی شوند مگر يک راه وجود دارد و آن اين است که خود را پيش او معر
در صورىت که گمراهی  .متکرب و فاسق هستند و حتت اتثري کساىن که اب اموال صدقه ها اب آهنا در ارتباط هستند

و هدايت در يک جا مجع منی شوند آنگاه در غالب اين معرفني کىس هدايت منی شود مگر اينکه چاپلوس و 
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ىل وجود دارد که می گويد تهنا پرنده ها مهشلك و مه نوع در کنار و رضب املث .ممتلق و خسيس دنيا طلب ابشد
آنگاه شام را به خدا قسم می دمه چگونه اين اتفاق افتاد که خسيس و انباكر وضع فرد تقی و . مه زندگی می کنند

و چگونه شدکه فرزند انخلف امانتدار . ؟!و چگونه است که گرگ چوپان گوسفندان شد !. رشيف را بشـناسد 
آاي خداوند به شام اجازه داد که اينگونه !! ؟و چگونه است  که اندان فرومايه فرد عامل فقيه را بشـناسد! ابشد

  !.؟اجنام دهيد و اي به خداوند دروغ و افرتاء می بنديد

بوده هامىن که غذا را در اتريکی شب محل می کرد و آن را  ڠشام را به خدا آاي اين روش و سريه امام جساد 

هامن کساىن  ۏو امئه  رس مردم تنگ دست موافق و خمالف قرار می داد و اي روش و سريه ی محمد زير 

که عطا می کردند به افردای که قلهبايشان اب آهنا نبوده و به فقراء و ايتام رمح می کردند و شايد اشک از چشامن 

شايد آه و حرست خارج و  .قبل از جاری شدن  اشک از چشم يتميی اي زن ىب کىس جاری شد ڠعىل 

گرسـنه می  ۏو امئه  ڠو عىل  حرضت محمد  .قبل از سينه ی فقري است شده از سينه ی محمد 

  .ماندند ات فقريان سري شوند و به کىس که دور است قبل از کىس که نزديک است عطا و خبشش می کردند

هنگام خالفت اولني  ڠامام عىل .یو اسالم اب اخالق اين رهربان بزرگ منترش شد و نه اب اصالحات فلسف

و اختالف طبقاىت و متايزی که خلفائ قبل از او بوجود  .اكری را که اجنام داد مساوات و برابری در عطا بود
آورده بودند را از ميان برد و به مهني خاطر شورش قوم بر او رشوع شد و امثال  طلحه و زبري و شبيه آن ها 

  .برعليه او شوريدند
امروز ديواهنای متيزي و تفرقه را برگردانديد و آن مه به صورت عامثىن آهنا پس به هر کس که شام را به غري اما شام 

و اب خواسـته و برانمه و هدف خوداتن اين را برای عمل او موثر  .از خدا عبادت می کند بذل و خبشش می کنيد
ىن نه به معروف امر می کنند و نه هنـی از منکر دانستيد و فالىن را اب ادعای خوداتن برتر مشرديد و اين و فال

و از هجىت ديگر از دادن و مكک کردن به بيوه ها جلوگريی می کنيد برای اينکه او جمهول احلال بوده و  .می کنند
يتمي به خاطر نداشنت معرف و بر معظم  طلبه حوزه افرتا می کنيد و شايد کساىن که در مسري زشت وانمطلوب 

نظر علمی و اي معىل حرکت نکنند را منع می کنيد هامن مسريی که واحض ترين مظاهر و خصيصه شام خواه از 
های معلوم و احنراف ان هامن دوری از کتاب خداوند است و فراگريی و تدريس ان است و غفلت شام از 

صورت قومی انز و بدست گرفنت رفاه و راحىت ات اينکه به  .ارشاد مردم و امر به معروف و هنـی از منکر است
پرورده در امديد حرارت خورشـيد را حتمل منی کنيد و اين نوع زندگی را بر خست زيسنت و ايسـتادن و اذيت 

  .رساندن به طواغيت در راه اعتالء لكمه الاهل الا هللا ترجيح داديد
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بر عهده می خود رهربی آهنا را  ڠدر بعىض از روايهتا وارد شده که وصف می دهد جنگی را که امام همدی 

گريد آن مه هجت فتح شهر جنف و پاکسازی آن از منافقني هامن کساىن که در مقابل او خواهند ايسـتاد و اب او 

دور ات دور او را گرفته اند درحاىل که لباسهايشان مندرس وپاره  ڠو اين که ايران امام همدی  .می جنگند

ه آهنا اب پول و اموال بيوه زانن و ايتام و افراد بامير لباس بهل  لباس آهنا پاره پاره است زيرا ک!پاره شده است 
  .منی خرند

 )هم والغاوون فكبكبوا فيها( وجل فرمودند درمورد  قول خداوند عز ڠاز اىب بصري از اىب عبدهللا 
ألسنهتم باي أاب بصري مه قوم وصفوا عدًال  :ڠقال  )اكفران به رو در اتش دوزخ افتند آنگاه آهنا و( )94:الشعراء(

  .)١()مث خالفوه إىل غريه

کرده و به  قومی هستند که عدل را اب زابن خودشان توصيف کردند سپس خمالفت آهنافرمودند ای ااب بصري  ڠ

  .)چزي ديگری مشغول شدند

ابلغ شـيعتنا أن لن ينال ما عند هللا إال بعمل وأبلغ شـيعتنا أن أعظم ( :ڠقال يل أبو جعفر  :وعن خثمية قال

  .)٢( )من وصف عدًال مث خيالفه إىل غريهس حرسة يوم القيامة النا

به شـيعه ی ما ابالغ کن آچنه را که پيش خداست بدست منی ( :به من فرمودند ڠابو جعفر  :و از خثميه گفت

آيد مگر اب معل و نزي به شـيعه ی ما ابالغ کن که عظمي ترين مردم حرست خورده در روز قيامت کساىن هستند 
  )ده و به چزي ديگری مشغول شده اندرا توصيف کرده سپس اب آن خمالفت کر که عدل 

  .)٣( )فأنمك تعيبون عىل قوم ال يعدلون أتقو هللا واعدلوا(: قال ڠوعن أيب عبد هللا 

  )قومی خواهيد رسـيد که عادل نيستندکه در هنايت به  دالت کنيد خدا را تقوا پيشه کنيد و ع(

  ..)٤( )س من نفسه مل يزده هللا إال عزاً أال أنه من ينصف النا( :قال ڠوعن أمري املؤمنني 

جز عزت هر کىس که اب مردم اب عدل و انصاف از نفس خود رفتار کند خداوند (فرمودند  ڠو از امري مومنني 

  .)به او چزيی اضافه منی کند

                                                            
  .٣٥ص ٢ج: ، حبار األنوار٤٧ص ١ج: الاكيف -١
  . ٩٣ص ١ج: ، وسائل الشـيعة٣٠٠ص ٢ج: الاكيف -٢
  .٢٩٣ص ١٥ج: ، وسائل الشـيعة١٤٧ص ٢ج: الاكيف -٣
  .٢٨٣ص ١٥ج: ، وسائل الشـيعة١٤٤ص ٢ج: الاكيف -٤
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شام و آهنا به  . دهدمی  متزيطاغوهتای مسلط بر امهتای اسال ز شام را به خدا ديگر چزيی مانده که  شام را  ا
کساىن که به غري از خدا شام را عبادت می کنند بذل و خبشش می کنيد و اخرتش را به دنيای شام می فروشد و 
فقراء و مساکني را رها کرديد ات گرسـنگی بکشـند و مريضان از درد به خود می پيچند ات اينکه مبريند مه شام و مه 

آهنا به کتاب خدا توهني می کنند و شام از اكر  .پس آهنا چکش و شام سـندان هستيد آهنا امر به منکر منی کنيد
  .زشت آهنا اب سکوت و ارامش خبيث اسـتقبال می کنيد

شام شـيعه  کهنه و هرگز نه .را داريد و انگاه اب او خمالفت می کنيد ڠپس وای بر شام که ادعای شـيعه ی عىل 

و  ،و مال و اموال رسور منافقني است؛ و عىل پيشوای مومنني   .هستيدی عامثن می ابشـيد زيرا اب او موافق 
  .هر ظرىف به اچنه در ان است رنگ می گريد – .برای شام اين تفاوت اكىف است

 دنباهل روو کورتر از شام کىس است که ! بهل شام رهربان کوری هستيد)! علامءىب معل (شام رهربان کوری هستيد
اكمل  دانستميآنگاه آچنه كه را  .ارمي و او هبرتين وکيل است و به خدا شاكيت می کنميشام ابشد و ما خدا را د

و اي آچنه که وقتش رسـيد اهل و صاحبانش اماده   ،و اي آچنه كه گفته شد وقت آن رسـيده است د،فته مني شو گ 
  .نيستند

  .)١() اممكمك فتوقعوا الفرج من حتت أقدإذا رفع علممك من بني أظهر ( :ڠاىب احلسن سوم 

  ).يتان متوقع ابشـيداگر عمل شام ازميانتان برداشـته شد پس فرج را از زير قدهما(
پس فرج نزديک است انشاء هللا و محد و سـپاس خداوندی که ترسـيده ها را امان و اميان می دهد و صاحلني را 

پادشاهان را به هالکت می جنات می دهد و مقام مسـتضعفني را ابال می برد و مسـتکربين را به زير می کشد و 
  .رساند و به جای آهنا کساىن ديگررا جايگزين می کند

و محد و سـپاس خداوندی که قامص جبارين و درمانده کننده ی ظاملني و درك كننده فراراين و جزا دهنده ظاملني 
وندی که از محد و سـپاس خدا .حاجت طلبان اعامتد کننده ی مومنني ،فرايد رس فرايد کنندگان دهنده حاجت

آن اب مادايت را می لرزاند  آابدکنندگانخشوع و ترس او امسآهنا و ساکنانش غره و خروش می کنند و زمني و 
  .آن شـنا می کنند اوج می گريد) معق(و درايها و کساىن که در مغرات

قالوا * قالوا مسعنا فتى يذكرهم يقال له ابرهيم * نيَ وا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِ�َّهُ لَمِنَ الظَّالِمِقال( بسم هللا الرمحن الرحمي
كبريهم هذا قَالَ بَلْ فَعَلَهُ * قَالُوا تَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ * بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ  فاتوا

  .)63-األنبياء( )ينطقون فاسالوهم ان

                                                            
  .١٥٥ص ٥١ج: حبار األنوار، ١٩٣ص: ،غيبة النعامين٣٨١ص: ، كامل ادلين٣٤١ص ١ج: الاكيف -١
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شنيده امي که جواىن به  :گفتند* ن اكر در حق خدآاين ما کرده است هامان از سـمتاكران است کىس که اي: گفتند( 
 :گفتند* او را پيش چشم جامعت حارض کنيد ات شايد گواهی دهند  :گفتند* انم ابراهمي از آهنا ايد می کرده است 

خسن می گويند از چنني کرده است اگر بلکه بزرگرتين آهنا  :گفت*  ؟تو اب خدآاين ما چنني کرده ای! ای ابراهمي 
  .)آهنا سوال کنيد

  
  

  ۱۴۳۳اول ربيع ۱  امام همدیانصار  ترمجه و تصحيح 
  
 

  

 سايت انصار امام همدى خداوند در زمني متكينش دهد
http://farisy.almahdyoon.org/ 
 روم انصار امام همدى در ابلتوك

middle east >> Iran >> IiI Ansar Imam Mahdi IiI 
ڠؤالات به امام امحد احلسن لينک ارسال س  
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